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Seznam zkratek
AIM

Automatizovaný imisní monitoring

BaP

Benzo-a-pyren

BC

biocentrum

BK

biokoridor

BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

Cl-

Chloridové anionty

CO

Oxid uhelnatý

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČSN

Česká státní norma

DÚR

Dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP

Dokumentace pro stavební povolení

DPS

Dokumentace pro provedení stavby

EIA

Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí)

EVL

Evropsky významná lokalita

GTP

Geotechnický průzkum

HPJ

Hlavní půdní jednotka

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

KES

Koeficient ekologické stability

KÚ

Konec úpravy

k.ú.

Katastrální území

LAeq

Ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)]

LBK

Lokální biokoridor

MÚ

Městský úřad

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MZd

Ministerstvo zdravotnictví

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid disičitý

NRBK

Nadregionální biokoridor

OOP

Orgán ochrany přírody

OÚ

Obecní úřad

PD

Projektová dokumentace

PO

Ptačí oblast

POV

Plán organizace výstavby

PM10

pevné prachové částice menší než 10 μm
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PM2,5

pevné prachové částice menší než 2,5 μm

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SP

Stavební povolení

ÚP

Územní plán

ÚPSÚ

Územní plán sídelního útvaru

ÚP VÚC

Územní plán velkého územního celku

ÚR

Územní rozhodnutí

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

TLZ

Tuhé znečišťující látky

TOK

Turbookružní křižovatka

ZCHÚ

Zvláště chráněná území

ZOV

Zásady organizace výstavby

ZPF

Zemědělský půdní fond

ZÚ

Začátek úpravy

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ŽP

Životní prostředí

ZSPD

Změna stavby před dokončením

ŽST, žst

Železniční stanice
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Úvod
Oznámení záměru „I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad
Orlicí“ bylo příslušnému úřadu předloženo 13.11.2018. V souladu s § 7 zákona EIA bylo
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr „I/11 Častolovice, obchvat,
včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí“ bude posuzován podle zákona EIA.
Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Dne 24.1.2019 byl pod značkou KUKHK–34042/ZP/2018 vydán Závěr zjišťovacího řízení
podle § 7 zákona EIA s následujícím závěrem:
Záměr „I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí“ může
mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona EIA.
Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu EIA (dále jen „dokumentace“) je nutné zpracovat s
důrazem na oblast ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, kumulaci záměru s jinými záměry
(např. se stávající silnicí I/11). V dokumentaci záměru je třeba zpracovat nové variantní
řešení záměru.
V dokumentaci je třeba se vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami a
podmínkami uvedenými ve všech došlých vyjádřeních (viz příloha). Rozsah a charakter
dopracování bude odpovídat obdrženým vyjádřením.
Ze strany dotčených správních úřadů byly vzneseny připomínky k předloženému oznámení.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, požaduje variantní
řešení záměru.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor stavební úřad – životní prostředí, požaduje doplnění
z hlediska ochrany vod a ochrany přírody a krajiny.
Dotčené územní samosprávné celky se k předloženému oznámení záměru nevyjádřily. Ze
strany veřejnosti a dotčené veřejnosti byly k vzneseny připomínky k záměru a požadavek na
další posuzování záměru podle zákona EIA.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŽP“),
ve vyjádření ze dne 03.12.2018 (č. j. ČIŽP/45/2018/10907) neuplatnila k záměru z hlediska
oddělení ochrany ovzduší, oddělení odpadové hospodářství a oddělení ochrany lesa žádné
připomínky.
ČIŽP, oddělení ochrany vod, konstatuje, že kácením dřevinných prvků bude narušena
desukční funkce území, tím následně schopnost akumulace srážkových vod a retardace
jejich odtoku. Realizaci záměru lze akceptovat pouze za podmínky důsledně provedené
umělé obnovy vykácených dřevin kvalitním sadebním materiálem a stejně důležité následné
péče dle metodických postupů obhospodařování vodohospodářsky významných porostů.
Vypořádání:
V rámci dokumentace EIA byla provedena Dendrologická hodnocení pro obě varianty a
v dokumentace předpokládá provedení řádných vegetačních úprav záměru včetně
odpovídající náhrady kácených dřevin dle detailních požadavků orgánu ochrany přírody.
ČIŽP, oddělení ochrany přírody, požaduje variantní řešení záměru. Cílem variantního řešení
by mělo být maximální oddálení trasy obchvatu od řeky Divoké Orlice, a to při zachování
minimálního negativního ovlivnění stávajících vodních ploch a jejich břehových porostů,
eko

8

team

jakož i dřevin rostoucích mimo les (zejména v úseku stávající kilometráže cca 3,000 až
3,400) a za ponechání stávajících opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných negativních vlivů na životní prostředí. Cílem takového variantního řešení
(fakticky posunu trasy obchvatu k severní hranici ploch koridoru pro přeložku silnice I/11
vyznačených v územních plánech městysu Častolovice a města Kostelec nad Orlicí – viz
trasa přeložky označená v hlavním výkresu územního plánu městysu Častolovice
„PŘELOŽKA I/11 - VARIANTA A, B, D“) by mělo být ponechání maxima pozemků údolní nivy
Divoké Orlice v nenarušeném kontaktu s břehy Divoké Orlice, čímž by mělo mj. dojít k
dalšímu snížení negativního ovlivnění migrace po Divoké Orlici (snížením světelné imise v
důsledku nočního provozu na obchvatu, jakož i snížením hlukové imise).
Vypořádání:
Pro hodnocení vlivů na životní prostředí byla doplněna další varianta „Upravená“ (VU), která
zohledňuje výše uvedené požadavky.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen
„KHS“) ve svém vyjádření ze dne 20.12.2018 (č. j. KHSHK 38515/2018/HOK.HK/Hr) z
hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví souhlasí s oznámením záměru.
K ověření výsledků hlukové studie, která představuje pouze teoretický výpočet, je nutno ve
zkušebním provozu stavby provést kontrolní měření hluku z dopravy v chráněném
venkovním prostoru staveb referenčních bodů v souladu s hlukovou studií v denní i v noční
době. Z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví KHS nepožaduje
záměr dále posuzovat dle zákona EIA.
Vypořádání:
V části Opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů
podmínka: „Po zprovoznění celého záměru je nutno ve zkušebním provozu stavby provést
kontrolní měření hluku z dopravy v chráněném venkovním prostoru staveb referenčních bodů
v souladu s hlukovou studií v denní i v noční době.
Krajský úřad ve svém vyjádření ze dne 28.11.2018 (č. j. KUKHK-34042/ZP/2018, e.č.
118066/2018/KHK) nemá k oznámení záměru z hlediska ochrany ovzduší, nakládání s
odpady, ochrany vod, ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a integrované
prevence žádné připomínky.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemá krajský úřad z hlediska jím chráněných zájmů k
předloženému oznámení záměru zásadní připomínky. Vzhledem ke skutečnosti, že realizací
záměru bude dotčena evropsky významná lokalita Orlice a Labe, biotopy a přirozený vývoj
zvláště chráněných druhů živočichů a celkově i migrace bioty, bude v další fázi přípravy
realizace záměru (zejména v PD pro územní rozhodnutí a stavební řízení) nezbytné
respektovat navržená opatření k vyloučení a snížení negativních vlivů záměru na životní
prostředí, uvedená v části H oznámení, konkrétně přílohách 5-9, které tvoři samostatnou
část oznámení.
Vypořádání:
Tyto podmínky jsou respektovány v části Opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných negativních vlivů dokumentace.
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Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu krajský úřad ve vyjádření uvádí, že k
předloženému oznámení záměru „I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice –
Kostelec nad Orlicí“ je dle ust. § 17 odst. m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dotčeným správním orgánem
Ministerstvo životního prostředí vzhledem ke skutečnosti, že předmětným záměrem budou
dotčeny pozemky náležící do zemědělského půdního fondu o výměře nad 10 ha.
Vypořádání:
Tato informace byla zařazena do kapitoly B.I.9.
Občané Čestic ve vyjádření ze dne 21.12.2018 uplatnili k záměru připomínky a požadují
další posuzování záměru. Jako důvody dalšího posuzování uvádějí skutečnost, že v
oznámení záměru není uvedeno, co se stane se stávající silnicí I/11, zda bude dále
průjezdná, případně bude odstraněna. Tuto skutečnost požadují zohlednit v hodnocení
krajinného rázu.
Vypořádání:
Podle technické studie (I/11 Častolovice, obchvat – úprava TS pro dokumentaci EIA,
SUDOP PRAHA, 5/2019): Stávající komunikace I/11 mezi Česticemi a Častolovicemi bude
částečně zachována v délce cca 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. Rozsah úprav této
komunikace, tedy její částečná rekultivace, budou upřesněny v dalších stupních přípravy
stavby. Tato skutečnost byla zohledněna v hodnocení krajinného rázu.
Dále požadují vyhodnotit kumulaci záměru s uváděným rozšířením výroby v továrně Saint
Gobain a požadují výsadbu stromořadí po celé délce obchvatu v rámci katastrálního území
Čestice u Častolovic. Občané Čestic dále vyjádřili názor, že žádná z navržených variant
neodpovídá územnímu plánu Čestic a Častolovic. V závěru vyjádření je formulován
nesouhlas s výstavbou záměru v obou předložených variantách. K vyjádření je připojena
podpisová listina s 39 podpisy.
Vypořádání:
Kumulace záměru s uváděným rozšířením výroby v továrně Saint Gobain je vyhodnocena
v kapitole B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry. Výsadba dřevin
podél obchvatu bude provedena v rámci vegetačních úprav záměru, které jsou upřesněny
řadou opatření pro minimalizaci vlivů na ŽP.
Občan Čestic-1 ve vyjádření ze dne 21.12.2018 poukazuje na negativní zásah záměru do
zemědělského půdního fondu a krajinného rázu. Požaduje výsadbu stromořadí a další
krajinářské úpravy v celé délce záměru protínající jeho pozemky. Vyjadřuje názor, že
varianta alternativní není v souladu s územním plánem Čestic a varianta základní není v
souladu s územním plánem Častolovic. Nesouhlasí s výstavbou záměru v žádné z
posuzovaných variant.
Vypořádání:
Každá silniční stavba vyvolává vlivy ve formě záboru půd a vlivů na krajinný ráz. Tyto vlivy
nejsou limitující. Je nutné je eliminovat na nejnižší možnou míru a dále povolit dle přílušných
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zákonů. Nová navržená Upravená varianta např. přináší významné snížení záboru
zemědělských půd, protože mnohem větší část záměru probíhá po estakádě.
Vztah záměru k územnímu plánu je obsahem vyjádření orgánu územního plánování v příloze
dokumentace. Soulad nebo nesoulad s územním plánem nepředstavuje žádný vliv na životní
prostředí. Varianta Alternativní není dále posuzována.
Občan Čestic-2 ve vyjádření ze dne 18.12.2018 nesouhlasí se záměrem. Nesouhlasí s
vedením koridoru záměru přes pozemky v jeho vlastnictví. Domnívá se, že záměr neřeší
budoucí vliv záměru na životní úroveň obyvatel, zvýšení hlučnosti, prašnosti atd. a také
nenavrhuje opatření, která by tyto negativní vlivy snižovala.
Vypořádání:
Dle zpracovaného posouzení vlivů na ŽP záměr přinese zásadní a významné snížení vlivů
hluku, vlivů ve formě znečištění ovzduší a snížení pravděpodobnosti dopravních úrazů a
zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v intravilánu obce Častolovice.
Řada opatření pro snížení vlivů na životní prostředí je specifikována na konci kapitoly B.II.6.
a v kapitole D.IV.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor organizační správní, v koordinovaném závazném
stanovisku ze dne 21.12.2018 (č. j. MUKO-27586/2018-lf), odkazuje na samostatná
vyjádření a stanoviska s připomínkami, která jsou přílohu. Z hlediska ochrany dalších
dotčených veřejných zájmů nemá připomínky.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor organizační správní, ve sdělení z hlediska
památkové péče ze dne 21.12.2018 (č. j. MUKO-27586/2018-lf), uplatnil k záměru
připomínky zejména k provádění záchranného archeologického průzkumu a případným
archeologickým nálezům v průběhu stavby.
Upozorňuje, že při provádění stavebních a výkopových prací může dojít k narušení
archeologických nálezů a situací, jež bude nutno zachránit a zdokumentovat.
V případě, že by došlo k archeologickému nálezu během prací, je nutné kontaktovat
archeologické pracoviště dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči dle ustanovení
§ 253, odst. 2,3 např.: Muzeum a galerie Orlických hor, archeologické pracoviště, Jiráskova
čp. 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, telefon 494 534 450, 494 535 438.
Požaduje splnění následujících podmínek:
a) Archeologickému pracovišti sdělit termín zahájení stavby, a ohlásit započetí zemních,

či výkopových prací cca 3 týdny před termínem.
b) Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu, či dozoru při provádění

zemních a výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb.,
ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, bude uzavřena smlouva o provedení
archeologických zásahů. Všechna práva a povinnosti v souvislosti s archeologickými
pracemi přebírá organizace, se kterou bude uzavřena smlouva o jeho provedení.
c) Hlásit

náhodné
archeologické
nálezy v
průběhu
stavby
příslušnému
archeologickému pracovišti, popřípadě orgánům státní památkové péče – odboru
organizačně-správnímu Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, či Národnímu
památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Josefově.
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Nález i naleziště musí poté zůstat podle § 23, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění
pozdějších zákonných úprav a doplňků, beze změny až do jeho ohledání a
zdokumentování pracovníkem odborného archeologického pracoviště.
Vypořádání:
Uvedené podmínky jsou respektovány v opatřeních pro snížení vlivů na ŽP v kapitole B.II.6.
dokumentace.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor stavební úřad – životní prostředí, v závazném
stanovisku k zahájenému zjišťovacímu řízení ze dne 23.11.2018 (č. j. MUKO-27798/2018-L),
nemá jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad k záměru připomínky.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor stavební úřad – životní prostředí (dále jen „městský
úřad – ŽP“), v závazném stanovisku k zahájenému zjišťovacímu řízení ze dne 23.11.2018 (č.
j. MUKO-28498/2018-kd), požaduje z hlediska ochrany vod posouzení umístění stavby z
hlediska ovlivnění odtokových poměrů a rozlivů povodňových průtoků Q5, Q20 a Q100 v
aktivní zóně záplavového území. Vzhledem k výše uvedenému navrhuje městský úřad – ŽP
část přeložky navrženou v aktivní zóně vést např. na sloupech jako estakádu, a to již od
jihovýchodního nároží oplocení areálu Saint-Gobain Orsil s.r.o. a dále směrem
severovýchodním, čímž by mohly být zachovány odtokové poměry v území.
Vypořádání:
Záměr je předběžně vybaven inundačními propusty v prostoru rozlivu povodňových průtoků.
V základní variantě jsou v prostoru rozlivu dále navrženy 2 mosty – přes Bělou – 44m a přes
žel. trať a EVL 125m, tj. celkem 169m přemostění.
Ve variantě upravené je přes Bělou a biokoridor navržen most 105m a přes EVL a žel. trať je
navržena estakáda o délce 655m, tj. celkem 760m přemostění.
Dále je v kap. B.II.6. je stanovena následující podmínka:
•

Průchod záměru záplavovým územím Divoké Orlice a Bělé – délky mostů a technické
řešení násypového tělesa budou upřesněny hydrotechnickým výpočtem a modelem.

Orgán ochrany přírody věcně příslušný dle § 65 a § 77 odst. 4 zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), v rámci
působnosti obce s rozšířenou působností k oznámenému zahájení zjišťovacího řízení k
záměru „I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí“
uplatňuje tyto připomínky:
Vymezenou stavbou přeložky silnice I/11 dochází k přímé kolizi s Přírodním parkem ORLICE
(dále jen „PP ORLICE“). PP ORLICE má za úkol chránit zachovalé říční a nivní ekosystémy
a celkový ráz krajiny v okolí toku, který má přirozený a nadále se vyvíjející charakter. Z
hlediska vizuální charakteristiky přírodního prostředí je určujícím znakem ploché údolí s
přirozeným meandrujícím tokem, slepými rameny, náplavy, obnaženými břehy a břehovými
porosty. Charakter území je jedinečný a záměr představuje zásadní změnu dochovaného
krajinného rázu (KR) v poříční zóně. Z hlediska přírodních znaků území má záměr silný vliv
na území a jeho realizací dojde ke značné změně ve vizuálních projevech krajiny. Zasáhnuty
budou znaky a hodnoty PP Orlice a navazujících vodotečí na řeku Divoká Orlice. Ovlivněny
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budu zejména blízké pohledy ze zaoblených hřbetů na PP ORLCE, severozápadní pohledy
od stávající silnice na údolí Orlice a jihovýchodní pohledy z Kostelce nad Orlicí. Stavba
vytvoří novou liniovou dominantu v území. Novým kulturním prvkem v místě KR budou
násypové svahy cestního tělesa a mostní objekty velkého měřítka, umístěné v říční nivě v
přírodním prostředí řeky Orlice. Tyto technické prvky budou narušovat vizuální stránku
harmonického působení přírodních rysů KR a budou působit středně silným zásahem.
Nejvíce zasaženým přírodním rysem bude zasažení doprovodné vegetace drobné vodoteče
(část RBK 800) u továrny Orsil a zásah bude pro partii zasaženou silnicí likvidační.
Stavba přeložky z hlediska vizuálních dopadů působí kontroverzně v krajinné scéně s
přírodními znaky meandrující řeky Orlice s doprovodnou zelení a silně se zde uplatňují
kumulativní vlivy jednak areálu Saint-Gobail Orsil s.r.o. a navržené přeložky silnice I/11.
Návrh: Z hlediska zmírnění vlivů stavby na PP Orlice doporučujeme přeložku silnice I/11
namísto násypových svahů umístit na pilíře (estakády), a to již od jihovýchodního nároží
oplocení areálu Saint-Gobain Orsil s.r.o. a dále směrem severovýchodním, čímž bude
působení nové významné antropogenní dominanty v krajině značně sníženo a zásah do PP
Orlice se tím značně omezí jen na vizuální vlivy, které lze zmírnit vhodně navrženou
výsadbou. Sekundárně bude dostatečně zajištěna migrační prostupnost krajiny, dojde ke
snížení záboru zemědělské půdy na I. třídách ochrany (BPEJ 5.58.00,. 5.56.00) a území
bude zachováno pro rozliv povodňových průtoků.
K předmětné stavbě je třeba souhlas orgánu ochrany přírody ve smyslu § 12 zákona čís.
114/1992 Sb., z hlediska ochrany krajinného rázu. Citlivě zvoleným technickým řešením
stavby s eliminací negativního dopadu na území PP ORLICE se předejde možným
komplikacím v průběhu řízení.
Vypořádání:
V základní variantě jsou v prostoru PP Orlice navrženy 2 mosty – přes Bělou – 44m a přes
žel. trať a EVL 125m, tj. celkem 169m přemostění.
Ve variantě upravené je přes Bělou a biokoridor navržen most 105m a přes EVL a žel. trať je
navržena estakáda o délce 655m, tj. celkem 760m přemostění.
Městský úřad – ŽP zde doporučuje estakádu o délce cca 1600m, která by přecházela
prakticky celou dosud zachovalou část barokní nivy řeky Bělá a řeky Orlice v Přírodním
parku a mezi řekami v EVL. Lze souhlasit s tím, že návrh orgánu ochrany přírody by
pravděpodobně měl ještě menší vlivy na ŽP než varianta Upravená. Během posouzení vlivu
na ŽP ovšem nebyl zjištěn žádný významný vyloženě vylučující vliv.
Městský úřad – ŽP v závazném stanovisku uvádí, že navržený inundační most v km 1,8832
o délce 21 m je umístěn mimo trasu vymezeného LBK 13.3. Kostelecká niva, čímž není
zajištěna migrační prostupnost prvku ÚSES, proto požaduje navrhnout jiné řešení s
průchodem pro živočichy kategorie B, C.
Vypořádání:
Ve variantě Upravené je tento inundační most v km 1,840, tedy cca 120m východně od LBK
13.3. Kostelecká niva. Problémem je to, že v místě křížení je výška vozovky cca 2 m nad
stávajícím terénem a je zde napojení cesty k ČOV. Kromě napojení se jedná o nejnižší místo
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celého záměru. V tomto prostoru se nejeví jako reálné provést podchod. Kromě toho dle
Migrační studie zde nebyla zachycena významná migrační cesta (ne každý biokoridor je
zároveň migrační cestou). Proto je stanovena následující podmínka:
Vhodným způsobem (vegetační zábranou, oplocením) provést svedení migrace živočichů
z LBK 13,3 Kostelecká niva pod nejbližší inundační most. Parametry tohoto mostu upravit
pro potřeby migrace živočichy kategorie B, C.
Městský úřad – ŽP v závazném stanovisku dále požaduje vyhodnotit vliv stavby na VKP
„TŮNĚ VE STROUHÁCH“.
Vypořádání:
Vyhodnocení vlivu na VKP „Tůně ve strouhách“ je provedeno v kapitole D.I.7. dokumentace.
Věcně příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství dle § 71 písm. k) a § 79
odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
upozorňuje, že výkopovou zeminu je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní
materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Doklady o řádném využití nebo odstranění budou archivovány pro případnou kontrolu.
Vypořádání:
Uvedená podmínka je zahrnuta do kapitoly B.I.6
Z hlediska ostatních veřejných zájmů chráněných dle § 15 písm. n) zák. č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, § 47 odst. 1 a § 48 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, §
11 odst. 3 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nejsou žádné připomínky, neboť
předmětným záměrem nejsou dotčeny jejich chráněné zájmy.
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A. ČÁST A - Údaje o oznamovateli
A.1. Obchodní firma
Oznamovatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

A.2. IČ
65 99 33 90

A.3. Sídlo
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

A.4. Oprávněný zástupce
Ing. Radek Mátl, generální ředitel ŘSD

eko

15

team

B. ČÁST B - Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí
Záměr lze zařadit do kategorie II, č. 49. Jedná se o novostavbu dvoupruhové směrově
nerozdělené pozemní komunikace v kategorii S11,5/90, (v souladu s ČSN 73 6101
z 08/2018) s šířkou 11,5 m, s maximální dovolenou rychlostí 90 km/h a délkou 3,700 km.
zařazení podle přílohy č. 1:

Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Záměr:

Kategorie I
(podléhá
posuzování
vždy)

Příslušný úřad

MŽP

Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně
než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a);
ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od
49
stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro
novostavby a ročního průměru denních intenzit pro
stávající stavby (b).

Kategorie II
(zjišťovací
řízení)

KÚ MŽP

KÚ

a) 2 km
b) 1000
voz/24
hod

Záměr lze zařadit do kategorie II, bod 49.
Zařazení záměru do kategorie II, bod 49 vyhovuje i záměr Oznamovatele zúžit v dalších
fázích přípravy stavby navrženou kategorii S11,5/90 na kategorii S9,5/90. Navržená úprava
kategorie je z pohledu Oznamovatele nutnou a nevyhnutelnou kompenzací s ohledem na
rozsáhlé mostní objekty navržené ve variantě Upravené.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Obchvat silnice I/11 je řešen jako dvoupruhová komunikace v návrhové kategorii
S11,5/90 a jeho celková délka je 3,7 km.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Královéhradecký

Obec:

Čestice
Častolovice
Kostelec nad Orlicí
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Katastrální území:

Čestice u Častolovic
Častolovice
Kostelec nad Orlicí

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Oznamovaný záměr představuje novostavbu dvoupruhové směrově nerozdělené pozemní
komunikace v kategorii S11,5/90 s maximální dovolenou rychlostí 90 km/h a délkou 3,700
km.
Výchozím místem je východní okraj obce Čestice, kde navrhovaný záměr navazuje na
stávající silnici I/11. Trasa je dále vedena jižně od závodu ISOVER a městyse Častolovice
oblastí Přírodního parku Orlice. Mezi městysem Častolovice a městem Kostelec nad Orlicí je
navrženo napojení obou sídel prostřednictvím úrovňové křižovatky.

Možnost kumulace s jinými záměry

Obchvat města Kostelec nad Orlicí
Navazující částí trasy řešeného záměru ,,I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky
Častolovice – Kostelec nad Orlicí“ měl být dle studie proveditelnosti (Sudop, 2016) severní
obchvat města Kostelec nad Orlicí. Rozsah tohoto záměru byl upraven na základě
požadavku města Kostelec nad Orlicí a zpracované Vyhledávací studie (Sudop, 2017).
Záměr stavby je sloučen v části kolem východního okraje městyse Častolovice se záměrem
„II/318 Častolovice, obchvat“. Obchvat silnice I/11 města Kostelce nad Orlicí se odpojuje
z tohoto záměru severně od města a je ukončen na východním okraji města Kostelec nad
Orlicí v místě stávající silnice I/11, respektive přímo navazuje na další připravovaný záměr, a
to na stavbu „I/11 Doudleby nad Orlicí – obchvat“. Nepředpokládá se navýšení vlivů na ŽP
v souvislosti s realizací a provozem tohoto záměru. Proces EIA zde dosud neprobíhá.
Přeložka silnice II/318 (východní obchvat Častolovic)
Přeložka silnice II/318 (východní obchvat Častolovic) je záměrem, vyvolaným realizací
průmyslové zóny Kvasiny. Toto opatření výhledově umožní odvést dopravu těžkých
nákladních vozidel mimo zastavěná území měst a obcí, a to v relaci Hradec Králové –
Kvasiny. Nepředpokládá se navýšení vlivů na ŽP v souvislosti s realizací a provozem tohoto
záměru. Proces EIA zde dosud neprobíhá.

Závod Častolovice – nová linka ČA 3
Rozšíření závodu Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover, Masarykova
197, 517 50 Častolovice (dále „Rozšíření“) podrobně popisuje oznámení EIA (Černá J.,
2017).

eko

17

team

Dle tohoto oznámení generuje „Rozšíření“ nárůst počtu jízd za 24 hodin do a ze závodu 28
osobních automobilů rozdělených 50% : 50%, tj, 14 jízd vozidel za 24 hodin na I/11, resp. na
obchvatu.
Nárůst počtu jízd za 24 hodin do a ze závodu je 128 nákladních automobilů, z toho 80%
západním směrem, tj. max 102 jízd.
Dopravní modely použité pro toto oznámení obchvatu Častolovic počítají s intenzitami
dopravy v roce 2018 –11 563 osobních a 2 475 nákladních.¨
V roce 2023 po realizaci obchvatu pak počítají s 14 314 osobními vozidly a 3 374 nákladními
vozidly. To je nárůst 2 751 osobních vozidel a 899 nákladních vozidel, který bezpečně
zohledňuje i nárůst způsobený „Rozšířením“.
Příspěvek tohoto záměru a uvažovaného záměru k ročním imisním koncentracím je
následující (maximálně):
Látka v µg/m3
PM10
PM25
NO2
Bzn
BaP (ng)

Obchvat Častolovic
0.123
0.056
0.062
0.006
0.006

Isover ČA3
2,100
0,822
0,024
0,00118
0,00249

Pozadí
24
18.7
13.9
1.2
1.15

Limit
40
20
40
5
1

Uvedené hodnoty jsou maximální zjištěné. U uvažovaného záměru jsou to příspěvky
v prostoru Čestice, protože zde je záměr veden po stávající vozovce – tedy stejné hodnoty,
jako pokračování stávajícího stavu bez realizace uvažovaného záměru. U záměru Závod
Častolovice – nová linka ČA 3 jsou nejvyšší hodnoty v blízkosti vlastního závodu
v Častolovicích.
Z uvedeného je zřejmé, že ani po sečtení těchto nejvyšších hodnot nebude dosaženo
limitních hodnot a v případě BaP nedosáhne součet 1% limitní hodnoty.
Ve skutečnosti lze uvést následující tabulku, která lépe charakterizuje stav po realizaci
záměru obchvatu Častolovic, kde jsou uvedeny příspěvky obchvatu v RB 4 (nejblíže
„Rozšíření“):
Látka v µg/m3
PM10
PM25
NO2
Bzn
BaP (ng)

Obchvat Častolovic
-0.392
-0.178
-0.198
-0.020
-0.020

Isover ČA3
2,100
0,822
0,024
0,00118
0,00249

Pozadí
24
18.7
13.9
1.2
1.15

Limit
40
20
40
5
1

Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti znečištění ovzduší se kumulativní vlivy prakticky
neprojeví, resp. ve většině ukazatelů (kromě PM) dojde k většímu snížení v důsledku
realizace obchvatu než je uvažované zvýšení v souvislosti s „Rozšířením“.
Co se týče vlivů hluku, tak dopravní obslužné zdroje hluku „Rozšíření“ jsou zahrnuty do
intenzit dopravy stavu s obchvatem Častolovic, zdroje stacionární vykazuje pouze záměr
„Rozšíření“. Tyto vlivy mají jiné působení a jiné limity a záměr obchvatu Častolovic je
negeneruje.
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Pravděpodobně nejvýznamnější kumulativní vlivy jsou vlivy na krajinný ráz. Existence
samotného v minulosti vzniklého závodu Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize
Isover v nivě řeky Divoké Orlice vykazuje určité negativní vlivy na krajinný ráz. Plánované
rozšíření se má na pohledových vlivech projevit zvýšením počtu komínů s výškou kolem 50m
z 5 na 6. Tyto vlivy ještě zdůrazňují velkoplošné reklamy na oplocení a vizuálně významných
fasádách.
Pokud se ovšem podaří realizovat kvalitní vegetační úpravy uvažovaného záměru nejen ve
formě travnatých ploch, ale i ve formě kvalitních porostů dřevin, potom lze minimalizovat vlivy
uvažovaného záměru včetně významného snížení vlivů závodu Saint-Gobain Construction
Products CZ a.s., Divize Isover.
Kumulace chráněných zájmů v území
Většina uvažovaného záměru je umístěna v plochách chráněných jako Přírodní park Orlice a
jako VKP ze zákona – niva řek Divoká Orlice a Bělá, značná část v plochách EVL Orlice a
Labe, v ploše rozlivů povodňových průtoků Q5, Q20 a Q100 v aktivní zóně záplavového
území a v plochách ÚSES, které přemosťuje.
Umístění záměru v těchto plochách je podmíněně možné, měla by však být realizována
skutečně kvalitní minimalizační opatření.

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných
variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně
srovnání vlivů na životní prostředí
Silnice I/11 je nejdelší silnicí I. třídy v České republice a tvoří spojnici mezi východními
Čechy a severní Moravou. Celková délka silnice je přibližně 354 km a prochází městy
Poděbrady, Hradec Králové, Šumperk, Opava a Ostrava až ke státní hranici se Slovenskem.
V úseku Český Těšín – Mosty u Jablunkova je silnice I/11 součástí mezinárodního tahu E75,
vedoucího od Barentsova moře až na Krétu. Silnice I/11 je v současné době vedena jako
průtah významnými sídelními útvary. Snahou do budoucna je nahrazovat tyto průtahy
obchvaty jednotlivých obcí, neboť stávající silnice I/11, zejména její východočeská část, je v
současnosti poměrně vytíženou komunikací, což s sebou přináší i negativní účinky dopravy
na životní prostředí obyvatel dotčených obcí. Částečně odlehčit stávající silnici I/11 by měla i
plánovaná výstavba dálnice D35.
Zpracování studie proveditelnosti vychází z variant trasy, zpracovaných v předchozí studii
„I/11 Častolovice – Kostelec n/O. – obchvat“ (STRADA v.o.s., 12/2008).
V této studii jsou zpracovány 4 varianty vedení trasy A, B, C a D. Varianty A, B a D mají
totožné směrové vedení a liší se ve výškovém vedení trasy. Varianta C má v jednotlivých
částech od ostatních variant odlišné směrové i výškové vedení.
Předkládaná studie proveditelnosti vychází především z varianty C, mírně odlišně je však
řešeno nejen výškové a směrové řešení trasy, ale i tvar jednotlivých křižovatek. Celková
koncepce záměru však této variantě stále odpovídá.
V současném stavu je silnice I/11 vedena středem obce Častolovice. Toto vedení trasy
vyvolává negativní účinky dopravy na své okolí, zejména z důvodu hluku, emisí, ale i
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bezpečnosti. Zastavěné území na druhou stranu snižuje komfort, plynulost i rychlost
uživatelů silnice I/11.
Stávající stav je ve znamení mnoha křižovatek, výjezdů na silnici I/11, samostatných
přechodů pro chodce či míst pro přecházení, v dotčeném úseku se navíc nachází úrovňový
železniční přejezd.
Ze statistického vyhodnocení nehod v posledních deseti letech vyplývá, že v dotčeném
úseku se udála řada dopravních nehod s následkem na zdraví osob. Tento typ dopravních
nehod je soustředěn právě na průtah silnice I/11.
Plynulost dopravy je dále narušována uzavíráním železničního přejezdu v okrajové části
Častolovic, a to zejména v době dopravních špiček. Záměrem objednatele dopravy je
výhledový interval osobních vlaků 30 min. v jednom směru, tedy uzavření přejezdu 4krát za
hodinu. Přejezd je navíc situován v těsné blízkosti zastávky Častolovice zast., což dobu
uzavření přejezdu prodlužuje.
Novostavba obchvatu řeší současnou nevyhovující dopravní situaci při průjezdu středem
obce Častolovice, kde vymístěním tranzitní dopravy mimo zastavěnou oblast dojde k
výraznému snížení vlivu hluku a exhalací na obyvatele, a vlivu vibrací na okolní objekty.
Podstatně se zvýší bezpečnost chodců v obci, která nebude rozdělena dopravou jako v
současnosti. Zlepší se i psychologické aspekty, které stresují zejména obyvatele se
sníženou pohyblivostí, starší občany, matky s kočárky, ale i ostatní rodiče dětí, které jsou
současnou dopravou v obci ohroženy. Odstraněním průjezdu dotčenou obcí dojde rovněž ke
zvýšení plynulosti silničního provozu a díky zlepšení parametrů trasy (především směrových)
dojde rovněž ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Návrh trasy byl v oznámení proveden ve dvou variantách – Základní a Alternativní. Obě
varianty mají shodné směrové a výškové vedení, liší se typem a umístěním křižovatek. V
Základní variantě jsou navrženy preferované typy a umístění křižovatek, které je však možno
nezávisle kombinovat s řešením ve variantě Alternativní.
Pro potřeby dokumentace EIA byla na základě požadavků zjišťovacího řízení doplněna
varianta Upravená, která se od Základní varianty liší oddálením trasy od toku Divoké Orlice a
prodloužením mostních objektů. Varianta Alternativní již nebude dále posuzována.
Území ležící v trase obchvatu je v současné době převážně využíváno jako zemědělská
půda. V údolní nivě řeky Divoká Orlice je v katastru nemovitostí vedena zemědělská půda
převážně jako trvalý travní porost. Ostatní území dotčené trasou obchvatu tvoří vodní toky,
řeka Bělá a Štědrý potok, které trasa obchvatu překračuje. Dále se pak jedná o dopravní
stavby, železniční trať, stávající silnici I/11, účelové a polní cesty.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů
spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání
s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí
a dalšími parametry

Základní návrhové parametry
Komunikace obchvatu je navržena dle zadání jako silnice I. třídy v kategorii S 11,5/90
(kategorijní šířka 11,5 m a maximální dovolená rychlost 90 km/h).. Trasa obchvatu je
navržena dle ČSN 73 6101, přičemž není dodržena nejmenší vzdálenost mezi křižovatkami,
tedy 2,0 km pro danou návrhovou kategorii komunikace.
Návrh křižovatek je proveden dle ČSN 73 6102.
Základní příčný sklon komunikace je střechovitý (s vrcholem v ose komunikace) a činí 2,5 %.
Klopení ve směrových obloucích je navrženo kolem osy jízdního pásu, tedy kolem osy
komunikace. Klopení bude navrženo v dalším stupni přípravy s ohledem na požadavky ČSN
73 6101. Hodnoty směrových a výškových parametrů budou nadále vycházet s řešení
navrženého ve studiích z roku 2016 a 2018 s přihlédnutím k výstupům podrobných průzkumů
zpracovaným v dalších stupních přípravy.

Popis trasy
Návrh trasy je proveden ve dvou variantách – Základní a Upravená.

Varianta Základní
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 s úpravami zachováno přímo do 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).
Ve variantě Základní je navržena křižovatka okružní spirálová a to v km 0,740. Poloha této
křižovatky byla zvolena po projednání s vedením závodu ISOVER a zástupci městyse
Častolovice. Původní požadavek na vybudování samostatného sjezdu v blízkosti ČOV (km
1,725) do plánovaného logistického prostoru při východním okraji závodu ISOVER se nejevil
jako vhodný, a to především z důvodu vyššího počtu křižovatek na trase I/11, a tím
znemožnění předjíždění v úseku, který je k tomu jinak vhodný (přímý úsek dl. 1430 m) a na
trase obchvatu jediný. Navržené řešení umožňuje napojení komunikace od Častolovic (ulice
Masarykova) a zároveň nabízí zřízení přímého sjezdu k závodu ISOVER z vedlejší
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komunikace do prostoru při západním okraji závodu. Sjezd je navržen 95 m od okružní
křižovatky (měřeno mezi průsečíky os komunikací) s ohledem na rozhledové poměry. Sjezd
lze samozřejmě umístit blíže k Častolovicím do směrového oblouku v závislosti na
zamýšleném dopravním řešení uvnitř závodu. Obdobně je možno v dalších stupních přípravy
upravit i umístění okružní křižovatky posunutím ve směru osy obchvatu v řádech desítek
metrů s ohledem na možnosti vykoupení pozemků.
Křižovatka je navržena jako okružní spirálová typu „propnuté koleno“ se 3 rameny. Vnitřní
poloměr je cca 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 cca délky 100 až 150 m. Třetí rameno (napojení na
komunikaci stávající I/11, ulici Masarykovu) je jednopruhové.
Pro lepší průjezd rozměrných vozidel jsou na vjezdech navrženy srpovité krajnice.
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).

Jižní obchvat Častolovic
Za křižovatkou Čestice / Častolovice pokračuje trasa obchvatu v záplavové nivě řeky Divoké
Orlice. Niveleta je proto navržena přibližně 1,5 m nad úrovní stoleté vody a v násypu je
navrženo celkem 8 inundačních prostupů 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 v přímé a je tak jediným
místem vhodným pro předjíždění. V km 1,725 je sjezdem napojena čistírna odpadních vod.
Trasa se dále stáčí severovýchodním směrem a sedmipólovým 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.

Křižovatka Častolovice / Kostelec nad Orlicí
V km 3,620 je navržena 4 ramenná okružní spirálovitá křižovatka se stávající silnicí I/11, do
které je navrženo i zaústění přeložky silnice II/318, východního obchvatu Častolovic.
Vedení komunikace stávající I/11 (ulice U Zastávky / Komenského) je pro napojení do křižovatky výškově upraveno v délce přibližně 400 m. Převedení komunikace pro pěší a cyklisty
přes křižovatku (v relaci Častolovice – Kostelec nad Orlicí) je s ohledem na intenzitu provozu
navrženo mimoúrovňově podchodem. Odvodnění podchodu je navrženo do stávající
kanalizace vedené pod komunikací s napojením o délce přibližně 120 m. Prověřeno bylo
rovněž i převedení pěších a cyklistů po lávce, které však vzhledem k překonání větších
výšek a tím pádem k značně delším rampám není doporučeno k dalšímu sledování.
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Varianta Upravená
Začátek úseku přeložky silnice I/11 se nachází v obci Čestice. Oproti původní Základní
variantě je začátek stavby posunut cca o 100 m východně mimo obec Čestice tak, aby byla
co nejvíce využita stávající komunikace a minimalizoval se zásah do zastavěné části obce.
Úpravy začínají na východním konci obci 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.
Nevýhodou nového řešení jsou 2 po sobě jdoucí protisměrné oblouky na výjezdu z obce
Čestice. V původní variantě přeložka I/11 vycházela z obce přímo.
Křižovatka Čestice / Častolovice
V prostoru mezi obcí Čestice a závodem ISOVER je navržena turbookružní křižovatka, do
které je napojena komunikace od Častolovic (stávající I/11, ulice Masarykova).
Uspořádání této křižovatky je shodné jako v původní studii, 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
Za křižovatkou Čestice / Častolovice pokračuje trasa obchvatu v záplavové nivě řeky Divoké
Orlice. Niveleta je proto v celém úseku navržena nad úrovní stoleté vody v násypu.
Trasa z okružní křižovatky vychází levostranným směrovým obloukem R2. 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
sjezdem 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 původní studii 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.
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
eko

23

team

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.
Úpravy stávající komunikace I/11
Stávající komunikace I/11 mezi Česticemi a Častolovicemi bude částečně zachována v délce
cca 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. Rozsah úprav této komunikace, tedy její částečná
rekultivace, budou upřesněn v dalších stupních přípravy stavby.

Technologie výstavby
Předmětný úsek stavby není možné rozdělit na více stavebních etap. Během výstavby budou
nutná opatření a omezení na stávající silniční síti.
Přístup na stavbu bude zajištěn účelovými komunikace ze severní strany od Častolovic, tedy
zejména ze silnice I/11. Přístup od jihu není možný vzhledem k řece Divoká Orlice. Na
stávající silniční síti, v místech výjezdů ze stavby je počítáno s omezením maximální
dovolené rychlosti dopravním značením tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu a provoz
byl nepřerušený. Další napojení na technickou infrastrukturu bude řešit zhotovitel stavby.
Územní plánování
V platných územních plánech, dotčených obcí stavbou přeložky I/11 (Čestice, Častolovice,
Kostelec nad Orlicí), je pro přeložku vymezen koridor pro umístění dopravní infrastruktury.
Výjimkou je pouze propojovací komunikace mezi přeložku a stávající komunikací I/11
(Masarykova ulice) ležící na území městyse Častolovice. Celá tato propojovací komunikace
dle platného ÚP leží na ploše – NZ – plochy zemědělské, tedy plochy, které nejsou určené
pro silniční infrastrukturu. V současné době probíhá změna ÚP, ve které bude pro přeložku
vymezen koridor.
eko

24

team

Vliv stavby na záplavové území a odvodnění
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.
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.

eko

25

team

Opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k
monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se
vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné
situace podle kapitoly II a reakcí na ně.
Součástí záměru je plnění opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí.
Tato opatření vyplývají z legislativy, resp. stanovují metody a postupy, jak legislativní
požadavky splnit.
Jejich uvedení v této kapitole požaduje "Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí,
odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence pro držitele autorizace
dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů" z 6.3.2015 Č.j.: 18130/ENV/15.
Oznamovatel plnění těchto opatření předem deklaruje a zavazuje se je splnit.

Období přípravy stavby
Ochrana půdy a horninového prostředí
•

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

•

Bude zpracován plán účelného využití kulturních vrstev půdy.

•

Během výstavby musí být sejmuta ornice a podorniční vrstva. Tyto budou využity v
dalších fázích výstavby k rekultivacím zářezů, násypů a dočasně zabraných ploch, resp.
s nimi bude naloženo v souladu s rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu.

•

Odkryté plochy musí být rekultivovány co nejrychleji, aby nedocházelo ke zbytečným
erozním projevům a související prašnosti a splachům horninových materiálů do vodotečí.

•

Zařízení staveniště navrhovat přednostně na ostatních plochách, přesuny hmot provádět
po stávajících komunikacích nebo v trase budovaného záměru.

Ochrana vod
•

Průchod záměru záplavovým územím Divoké Orlice a Bělé – délky mostů a technické
řešení násypového tělesa budou upřesněny hydrotechnickým výpočtem a modelem.

•

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

•

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

•

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

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

•

Vliv na povrchové vody eliminovat vhodnými projekčními a realizačními opatřeními
s přijetím účinného a funkčního havarijního plánu zkolaudované stavby se zapracováním
činností regionálních záchranných jednotek.

•

V dalších stupních projektové dokumentace bude řešeno zabezpečení stavenišť proti
úniku nebezpečných látek

•

Zařízení stavenišť budou vybavena dostatečným množstvím chemických WC; v případě
jiného řešení likvidace splaškových vod bude předložen příslušným vodohospodářským
orgánům návrh na řešení jejich likvidace.

•

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná
zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.

•

Záměr vybavit takovým systémem odvodnění, který umožní zachycení a odstranění
případného havarijního znečištění před jeho vstupem do recipientu (havarijní uzávěry,
DUN, výústní objekty osazené resp. s možností osazení norné stěny).

Odpady
•

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

Ochrana přírody a krajiny
•

Pro kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán orgán ochrany přírody o povolení
ke kácení, v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Bude zajištěna
přiměřená náhrada kácených dřevin, např. v rámci vegetačních úprav záměru.

•

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

•

V rámci projektu vegetačních úprav řešit osázení nově vzniklých ploch rostlinami druhově
a stanovištně vhodných na osazované lokality. Základem výsadeb by měly být původní
rostlinné druhy prokázané průzkumem lokality.
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•

Návrh vegetačních úprav bude zohledňovat obnovu vykácených dřevin kvalitním
sadebním materiálem a následnou péči dle metodických postupů obhospodařování
vodohospodářsky významných porostů. V případě, že to technicky a prostorově bude
možné, se doporučuje navrhnout vyšší dřeviny v patách násypů, keře na svazích a
náhrada kácené krycí zeleně.

•

Regionální biokoridor RK 800 bude přemostěn mostním objektem o minimální šířce
průchodu 50 m a výšce 6 m.

•

Vhodným způsobem (vegetační zábranou, oplocením) provést svedení migrace
živočichů z LBK 13,3 Kostelecká niva pod nejbližší inundační most. Parametry tohoto
mostu upravit pro potřeby migrace živočichy kategorie B, C.

•

Vyloučit jakékoli zásahy stavby do prostoru VKP „Tůně ve strouhách“, nepočítat
s žádným zasakováním nebo sváděním srážkových vod do prostoru tohoto VKP.

Opatření podle hodnocení podle § 67 zák. č. 114/1992 Sb.:
Možný negativní vliv záměru/Období působení
vlivu

Prvek ÚSES

Ztráta kontinuity,

LBK 13.3 800
Lokální biokoridor

V blízkosti osy uvedeného je inundační propust
(km1,8832 o délce 21m).

(krátké přerušení trasy je možné)

RK 800 Regionální
biokoridor

Ztráta kontinuity, migrace/Období výstavby
záměru.
Bez negativního vlivu/Období provozu.

Bez negativního vlivu/Období provozu.

RBC H021
Kostelecká niva –
Regionální
biocentrum

Mírný negativní vliv/Dočasný vliv, bez návrhu
opatření/
Přemostění – mostní objekt 50 m, výška 6 m.

Ztráta kontinuity, migrace/Období výstavby
záměru.

RK 802, 803
Regionální
biokoridor

Význam vlivu/návrh opatření

Mírný negativní vliv/Dočasný vliv, bez návrhu
opatření/
Přemostění – mostní objekt 44 m.

Ztráta kontinuity, migrace/Období výstavby
záměru.
Bez negativního vlivu/Období provozu.

Mírný negativní vliv/Dočasný vliv, bez návrhu
opatření/
Přemostění

Ochrana kulturních památek
•

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

•

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

Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha

•

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

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

•

zhotoviteli výzkumu stavebník poskytne dokumentaci k plánované stavbě (v měřítku dle
vzájemné dohody).

•

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

Období výstavby
Ochrana před hlukem, ochrana ovzduší
•

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

snižování prašnosti kropením

-

omezení prací emitujících zvýšený hluk

-

vhodné naplánování prací a rozmístění mechanizace na staveništi

-

vypínání motorů strojů při nečinnosti

-

pravidelná kontrola technického stavu strojů a mechanizace

-

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

•

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

•

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

•

Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 272/2011.

•

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

Ochrana vod
•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

Ochrana půd
•

•

•

v rámci zásad organizace výstavby bude zajištěna důkladná skrývka orniční vrstvy a
podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí bude důsledně
realizováno podle pokynů orgánů ochrany ZPF; skrytá kulturní vrstva půdy z trvalých
záborů bude použita po projednání s orgánem ochrany ZPF
v rámci zásad organizace výstavby bude veden o činnostech souvisejících se
skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a
ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy protokol – přehledný pracovní deník, v
němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti,
úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin a který bude k dispozici pro kontrolní
orgány ochrany ZPF
v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování
stavby bude zajištěno její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti
možnosti jejího znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování

Nakládání s odpady
•

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

•

Dle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů je výkopovou zeminu nutno uložit na povolené skládce, ostatní
odpadní materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech. Doklady o řádném využití nebo odstranění budou archivovány pro
případnou kontrolu.

•

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

•

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

Během realizace stavby je nutné zajistit ochranu proti šíření invazním druhům (Conyza
canadensis, Aster lanceolatus et. spp. div., Impatiens parviflora, Helianthus tuberosus,
Robinia pseudacacia, Reynoutria spp., Solidago spp. aj.) a expanzivním druhům
(Calamagrostis epigejos, Sambucus nigra, Urtica dioica aj.), které mohou do území
při provádění a po ukončení stavby invadovat nebo sem byly zavlečeny s dováženým
materiálem.

•

Pohyb techniky, deponie a mezideponie související se stavbou je nutno umisťovat mimo
cenné biotopy.

•

Kácení dřevinných prvků bude realizováno mimo vegetační období (tj. od 1. listopadu do
15. března příslušného roku). Pokud dřeviny nebudou vysloveně v trase stavby, je vhodné
dřeviny zachovat.

•

Dřeviny, které se nebudou kácet, je nutné ochránit dle ČSN 83 9061 (ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti) nejlépe pevným oplocením nebo
obedněním do výšky 1,8 m. Ochráněna bude i kořenová zóna stromů, kterou tvoří hranice
linie koruny zvětšená o 1,5 m. Koruna stromů v případě jejího ohrožení bude ochráněna
vyvázáním větví nahoru. Místa úvazků budou vypodložena vhodným materiálem.

•

Z důvodů minimalizace negativních vlivů stavby a následného provozu se jako vhodné
jeví realizovat kompenzační opatření jako např. výsadbu nelesních dřevinných prvků
přirozené druhové skladby, která přispěje k lepšímu začlenění tělesa nově navržené
silnice do okolní krajiny.

•

Náhradní výsadba bude odpovídat svým rozsahem ekologické újmě způsobené kácením
dřevin. Rozhodnutí o náhradní výsadbě by mělo obsahovat přesné uvedení počtu, druhu
a kvality sazenic určených pro náhradní výsadbu (nejen stromy, ale i keřové patro, které
představuje vhodný biotop pro řadu druhů drobných živočichů a ptactva), výsadba by
měla být uložena v lokalitě, kde se povoluje kácení (kompenzace ekologické újmy v místě
postiženém kácením). Spolu s výsadbou je vhodné uložit adekvátní následnou péči
o dřeviny.

•

U vykácených biotopů lesního charakteru (břehové porosty atp.) je nutná postupná
přeměna současné druhové skladby v ekotonových liniích podél nového silničního tělesa
ve prospěch dřevin, které se vyznačují vyšší tolerancí ke škodlivým činitelům a
melioračními účinky na půdu a současně poskytují vysoký produkční a mimoprodukční
funkční efekt. Prostřednictvím vytváření nových biotopů, které se budou blížit přírodě
blízkému lesnímu biotopu zabezpečit redukci vlivů abiotických a biotických škůdců,
omezení kalamit a zvýšení stability produkce (zvyšováni ekologické stability).
Racionalizací nákladů pěstební činnosti upřednostňování přirozené obnovy, cílené
využívání přírodních procesů při odrůstání nárostů a kultur a ve výchově mladých porostů.

•

Po dokončení stavby se projeví dvě protichůdné tendence: příznivý rozvoj ekosystémů
raných sukcesních stadií a na druhé straně oslabení existujících ekologických vazeb
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(což výrazně přispěje k redukci stávajících rostlinných populací), k šíření invazních
a expanzivních taxonů, což může způsobit negativní změny společenstev v území
a v okrajových úsecích v celé ose stavby.
•

S ohledem na zvýšenou intenzitu přímých vlivů na rostliny a z důvodů minimalizace
dopadů negativního šíření invazních a expanzivních taxonů, které mohou do území
zásahu při provádění a po ukončení stavby invadovat, nebo sem byly zavlečeny
s dováženým materiálem, se v lokalitě záměru doporučuje zajistit monitoring populací
vyšších rostlin, alespoň po tři vegetační sezóny po dokončení prací.

• Opatření podle hodnocení podle § 67 zák. č. 114/1992 Sb.:
Druh
Bombus hortorum, čmelák
zahradní

§O

Bombus lapidarius, čmelák
skalní

§O

Bombus pascuorum,
čmelák rolní

§O

Bombus pratorum, čmelák
luční

§O

Bombus terrestris, čmelák
zemní

§O

Bombus vestalis,
pačmelák panenský

§O

Lissotriton vulgaris, čolek
obecný

§ SO

Triturus cristatus, čolek
velký

§ SO

Bufo bufo,
ropucha obecná
Bufotes viridis, ropucha
zelená

§O

§ SO

Anguis fragilis, slepýš
křehký

§ SO

Lacerta agilis, ještěrka
obecná

§ SO

Natrix natrix, užovka
obojková
Alcedo atthis, ledňáček
říční

Lokalita výskytu

Stupeň
ochrany

§O

§ SO

(rozsah opatření)

Opatření
Provedení zemních prací
v mimovegetačním období

22, 23,
(mimo stavbu)
11,

Provedení zemních prací
v mimovegetačním období

(km1.3)

Provedení zemních prací
v mimovegetačním období

14, 15, 16, 22,
(km 2,9-3,3)
22

Provedení zemních prací
v mimovegetačním období

(mimo stavbu)
3, 5, 6, 9, 11, 12, 19,
(km 0,8-3,3)
3, 5, 6, 9, 11, 12, 19,
(km 0,8-3,3)

Provedení zemních prací
v mimovegetačním období
Provedení zemních prací
v mimovegetačním období
Zábrany zamezující vstup obojživelníků
na komunikaci

(mimo stavbu
(km 2,2-3,2)

-v průběhu realizace
Zábrany zamezující vstup obojživelníků
na komunikaci

(mimo stavbu
(km 2,2-3,2)

-v průběhu realizace
Zábrany zamezující vstup obojživelníků
na komunikaci

(mimo stavbu
(km 2,2-3,2)

-v průběhu realizace
Zábrany zamezující vstup obojživelníků
na komunikaci

(mimo stavbu
(km 2,2-3,2)

-v průběhu realizace

21,

Zábrany zamezující vstup na komunikaci
(shodné rozsahem s obojživelníky)

(km 2,2-3,2)

opatření shodná s ochranou
obojživelníků

11, 18,
(km 1,3 – 3,3)
(mimo stavbu)

opatření shodná s ochranou
obojživelníků

(všechna křížení s vodními
toky)

Zábrany zamezující srážku s provozem
na komunikaci v místě křížení vodních
toků

Lanius collurio, ťuhýk
obecný

§O

(mimo stavbu)

Minimalizace kácení solitérních keřů
v místě výskytu

Muscicapa striata, lejsek
šedý

§O

V celé délce stavby

Kácení stromů v mimovegetačním
období
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Návrhy opatření jako kompenzace za kácené dřeviny
•

Z hlediska ekologicko-stabilizačních funkcí, které stávající dřeviny v zájmovém území
plní, by mělo být jejich odstranění v obecné rovině kompenzováno vhodnou náhradní
výsadbou, která by měla být navrhnuta citlivě se správně zvolenou přísně
diferencovanou dřevinnou skladbou a s ohledem na charakter stanoviště.

•

Pro výsadbu by měla být navrhnuta kombinace rychle rostoucích dřevin (krátkověké) s
pomalu rostoucími (dlouhověkými) dřevinami. Z hlediska funkčnosti, kompozice a
působivosti nebude navržená výsadba působit negativně v žádném časovém horizontu.

•

Výběr dřevin pro výsadbu by měl odpovídat stanovištním podmínkám zájmového území
(nadmořská výška, půdní a vlhkostní poměry atd.), navrhované funkci, dostupnosti
požadovaného výsadbového materiálu, možnostem následného managementu, ale také
technologií zakládání. Při návrhu dřevinných prvků by měly být preferovány autochtonní
druhy (Čížková, Šarapatka, Kulišťáková 2008).

•

Při výsadbě musí být použity pouze kvalitní výpěstky, které nejsou vytáhlé, poškozené,
případně deformované, netrpí chorobami a škůdci. Velikost a větvení musí odpovídat
druhu dřeviny, jeho stáří a pěstitelskému tvaru. Výpěstek nebo svazek výpěstků musí
být označen štítkem, na kterém je uveden rodový a druhový název, pěstitelský tvar,
počet přesazení a způsob třídění.

•

Výsadby by měly být uspořádány tak, aby odpovídaly ČSN 736101 Projektování silnic a
dálnic. Při realizaci výsadby dřevin musí být dále dodržena ČSN 83 9051 Technologie
vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, ČSN 46
4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení, ČSN 46 4901 Osivo
a sadba. Sadba okrasných dřevin, ČSN 75 7143 Jakost vod. Jakost vody pro závlahu.

•

Výsadba prostokořenných dřevin se předpokládá v období mimo vegetaci tj. podzimních
popř. jarních měsících; po opadu asimilačních orgánů resp. před jejich vyrašením.

•

V podzimních měsících musí být výsadba realizována po opadu listí až do zámrzu (v
závislosti na klimatických podmínkách). Termín je také daný prodejem sazenic ze
školek.

•

Při jarní výsadbě je nutné dbát na to, aby sazenice byly v dormanci, rozhodně není
možné použít rašící sazenice. Výsadba tedy musí probíhat v období, kdy se teplota
pohybuje kolem 7 – 10°C tj. v termínu od 1. III. do období před rašením (do 15. V.).

•

Při výsadbě krytokořenných výpěstků mohou být výsadby realizovány téměř celoročně,
pokud není zamrzlá půda. Vysazovat krytokořenný sadební materiál není vhodné také
při vysokých teplotách.

•

Na ozelenění případných protihlukových stěn a opěrných zdí je dále vhodné použít
samopnoucí dřeviny, které nevyžadují žádnou konstrukci – Hedera helix (břečťan
popínavý) a Parthenocissus quinquefolia (loubinec pětilistý) s tím, že druh
Parthenocissus quinquefolia má optimálnější vlastnosti na ozelenění protihlukových stěn
podél komunikací a je odolný proti exhalacím.
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Ochrana kulturních památek
•

Při provádění stavebních a výkopových prací může dojít k narušení
archeologických nálezů a situací, jež bude nutno zachránit a zdokumentovat. V případě,
že by došlo k archeologickému nálezu během prací, je nutné kontaktovat archeologické
pracoviště dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči dle ustanovení § 253,
odst. 2,3 např.: Muzeum a galerie Orlických hor, archeologické pracoviště, Jiráskova čp.
2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, telefon 494 534 450, 494 535 438.
Podmínky:
a) Archeologickému pracovišti sdělit

termín zahájení stavby, a ohlásit
zemních, či výkopových prací cca 3 týdny před termínem.

započetí

b) Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu, či dozoru při provádění

zemních a výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb.,
ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, bude uzavřena smlouva o provedení
archeologických zásahů. Všechna práva a povinnosti v souvislosti s archeologickými
pracemi přebírá organizace, se kterou bude uzavřena smlouva o jeho provedení.
c) Hlásit

náhodné
archeologické
nálezy v
průběhu
stavby
příslušnému
archeologickému pracovišti, popřípadě orgánům státní památkové péče – odboru
organizačně-správnímu Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, či Národnímu
památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Josefově.
Nález i naleziště musí poté zůstat podle § 23, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění
pozdějších zákonných úprav a doplňků, beze změny až do jeho
ohledání a
zdokumentování pracovníkem odborného archeologického pracoviště.

Období provozu
•

Po zprovoznění celého záměru je nutno ve zkušebním provozu stavby provést kontrolní
měření hluku z dopravy v chráněném venkovním prostoru staveb referenčních bodů v
souladu s hlukovou studií v denní i v noční době.

•

Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání
vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice.

• Opatření podle hodnocení podle § 67 zák. č. 114/1992 Sb.:
Druh

Stupeň
ochrany

Papilio machaon, otakárek
fenyklový

§O

Phengaris nausithous,
modrásek bahenní
Lissotriton vulgaris, čolek
obecný
Triturus cristatus, čolek
velký

§ SO

§ SO

§ SO

Lokalita výskytu
(rozsah opatření)

Nastavení managementu na plochách
vegetačních úprav omezením kosení na
jednu seč ročně po skončení vegetační
sezóny

14,22,
(km 2,2-3,3)

Nastavení managementu na plochách
vegetačních úprav omezením kosení na
jednu seč ročně po skončení vegetační
sezóny

15
(km 2,9-3,3)

Zábrany zamezující vstup obojživelníků
na komunikaci

(mimo stavbu
(km 2,2-3,2)

-v průběhu provozu záměru
Zábrany zamezující vstup obojživelníků
na komunikaci

(mimo stavbu
(km 2,2-3,2)
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Druh
Bufo bufo,
ropucha obecná
Bufotes viridis, ropucha
zelená

§O

§ SO

Anguis fragilis, slepýš
křehký

§ SO

Lacerta agilis, ještěrka
obecná

§ SO

Natrix natrix, užovka
obojková
Alcedo atthis, ledňáček
říční

Lokalita výskytu

Stupeň
ochrany

§O

§ SO

Opatření

(rozsah opatření)

Zábrany zamezující vstup obojživelníků
na komunikaci

(mimo stavbu
(km 2,2-3,2)

-v průběhu provozu záměru
Zábrany zamezující vstup obojživelníků
na komunikaci

(mimo stavbu
(km 2,2-3,2)

-v průběhu provozu záměru

21,

Zábrany zamezující vstup na komunikaci
(shodné rozsahem s obojživelníky)

(km 2,2-3,2)

Opatření shodná s ochranou
obojživelníků

11, 18,
(km 1,3 – 3,3)
(mimo stavbu)

Opatření shodná s ochranou
obojživelníků

(všechna křížení s vodními
toky)

Zábrany zamezující srážku s provozem
na komunikaci v místě křížení vodních
toků
Monitoring v lokalitách výskytu v době
provozu záměru, případná možná
opatření přijmout podle výsledků
monitoringu

21

Myotis daubentonii, netopýr
vodní

§ SO

Nyctalus noctula, netopýr
rezavý

§ SO

(mimo stavbu)

Shodné s druhem M. daubentonii

Plecotus auritus, netopýr
ušatý

§ SO

(mimo stavbu)

Shodné s druhem M. daubentonii

(km 2,0-3,3)

Návrhy opatření jako kompenzace za kácené dřeviny
•

Intenzivnější údržba o vysázené výpěstky se předpokládá 5 let po založení (rozvojová
péče), kdy se zajišťují nezbytné korelace při zapěstování, které povedou k rychlému a
kvalitnímu dosažení funkce schopného stavu dřevinného pásu a k vytvoření prvku s
minimálními nároky na udržovací péči k dosažení cílového stavu.

•

Po ukončení předpokládané rozvojové péče by mělo být provedeno zhodnocení
vysázeného dřevinného porostu v zájmovém území a měl by být proveden nástin
udržovacích prací pro další období, které by se měly omezit na základní úkony, běžné v
krajinném prostředí (udržovací péče).

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
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 horizontu 2021.

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků
Kraj:

Královéhradecký

Obec:

Čestice
eko
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Častolovice
Kostelec nad Orlicí

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí

- příslušný stavební úřad

Stavební povolení

- příslušný stavební úřad

Dále bude potřeba získat (mimo jiné):
- Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění
- Rozhodnutí o kácení dřevin dle § 8 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění
- Výjimky z podmínek ochrany některých zvláště chráněných druhů živočichů dle zák.
č. 114/1992 Sb., v platném znění
- Vodoprávní souhlas podle §17 vodního zákona č.254/2001 Sb. v platném znění
(souhlas ke stavbě v OP vodních zdrojů, souhlas ke stavbám a zařízením na
pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích s
takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby ovlivní vodní poměry, souhlas ke
stavbám v záplavových územích)
- Souhlas s odnětím ze ZPF dle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a vyhlášky č.
13/1994 – dotčený úřad Ministerstvo životního prostředí
- Souhlas pro zásah do krajinného rázu (§12, Zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění,
o ochraně přírody a krajiny) místně příslušné - OÚ s přenesenou působností

B.II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B.II.1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
Realizace uvažovaného záměru si vyžádá celkový trvalý zábor cca 197 180 m2 ve variantě
Základní a cca 163 215 m2 ve variantě Upravené a dočasný zábor nad 1 rok cca 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.
Přehled BPEJ v oblasti záměru:
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Záměr je v rámcovém souladu s územními plány a jeho koridor je v těchto plánech
stabilizován, takže i zábor v I. a II. třídě ochrany ZPF je přijatelný.
K záboru PUPFL nedojde a záměr se nikde nepřibližuje PUPFL na 50m. Nejbližší PUPFL
jsou cca 300 m severně od záměru a 400 m jižně od záměru.

B.II.2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)
Odběr vody
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.
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka:
- pitná 5 l/os./směna
- mytí 120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)
Počet pracovníků na stavbě není v této fázi přípravy znám.
Pro provozní účely
Provozní, technologická voda bude spotřebovávána pro:
−

výrobu betonových a maltových směsí

−

kropení betonů během tuhnutí

−

kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako ochrana proti
nadměrnému prášení

−

očistu vozidel a stavebních strojů

Největší spotřeba bude u dodavatele betonů.

Spotřeba vody celkem
Spotřeba pitné a technologické vody není v této fázi přípravy známa.

Zdroj vody
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.
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B.II.3. Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)
Suroviny pro výstavbu
Pro výstavbu přeložky se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů:
-

kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci vozovky
Zdrojem těchto materiálu 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.

Suroviny pro provoz
- suroviny pro opravy a rekonstrukce vozovky
- suroviny pro zimní údržbu vozovky (posypové soli)

B.II.4. Energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)
Všechny druhy energií: stavba nemá nároky na nové zdroje energií, řešené přeložky jsou
úpravou stávajících vedení.

B.II.5. Biologická rozmanitost
Zoologickým průzkumem bylo na dotčených lokalitách záměru a jeho nejbližším okolí
zjištěno celkem 31 druhů zvláště chráněných živočichů.
Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů v území dotčeném zásahem
(podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.).
Symbol „§“ označuje druh zvláště chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (SO = silně
ohrožený, O = ohrožený, KO = kriticky ohrožený).

Stupeň ochrany

Druh
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

§O

břehule říční (Riparia riparia)

§O

čáp bílý (Ciconia ciconia)

§O

čmelák luční (Bombus pratorum)

§O
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Stupeň ochrany

Druh
čmelák rolní (Bombus pascuorum)

§O

čmelák skalní (Bombus lapidarius)

§O

čmelák zahradní (Bombus hortorum)

§O

čmelák zemní (Bombus terrestris)

§O

čolek obecný (Lissotriton vulgaris)

§ SO

čolek velký (Triturus cristatus)

§ SO

ještěrka obecná (Lacerta agilis)

§ SO

krkavec velký (Corvus corax)

§O

ledňáček říční (Alcedo atthis)

§ SO

lejsek šedý (Muscicapa striata)

§O

modrásek bahenní (Phengaris nausithous)

§O

moták pochop (Circus aeruginosus)

§O

mravenec otročící (Formica fusca)

§O

netopýr rezavý (Nyctalus noctula)

§ SO

netopýr ušatý (Plecotus auritus)

§ SO

netopýr vodní (Myotis daubentonii)

§ SO

otakárek fenyklový (Papilio machaon)

§O

pačmelák panenský (Bombus vestalis)

§O

ropucha obecná (Bufo bufo)

§O

ropucha zelená (Bufotes viridis)

§ SO

rorýs obecný (Apus apus)

§O

slepýš křehký (Anguis fragilis)

§ SO

ťuhýk obecný (Lanius collurio)

§O

užovka obojková (Natrix natrix)

§O

vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

§O

vydra říční (Lutra lutra)

§ SO

zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)

§O

Během botanického průzkumu nebyl v trase obchvatu zjištěn výskyt chráněných druhů podle
vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012) byly v zájmovém
území zaznamenány 3 ohrožené druhy (Silaum silaus Thalictrum lucidum Senecio erraticus,
C3) a 9 významných druhů – vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené
(Galium boreale subsp. boreale, Abies alba, Carex buekii, Cerastium lucorum, Inula salicina,
Peucedanum cervaria, P. oreoselinum, Ulmus minor, Viscum album subsp. austriacum,
C4a).
V blízkosti stavby byly zaznamenány zvláště chráněné druhy podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v PR Kostelecký zámecký park –
Leucojum vernum, Lilium martagon, Lunaria rediviva, §3.
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Výskyt zaznamenaných zvláště chráněných a významných druhů vyšších cévnatých rostlin
Latinské jméno druhu

Ochrana

České jméno druhu

Ohrožení

Abies alba

jedle bělokorá

C4a (C4a)

Allium ursinum

česnek medvědí

C4a

Aquilegia vulgaris

orlíček obecný

C3 (C3)

Campanula latifolia

zvonek širokolistý

C3 (C3)

Carex buekii

ostřice Buekova

C4a (C4a)

Centaurea oxylepis

chrpa ostroperá

C4a (C4a)

Cerastium lucorum

rožec hajní

C4a (C4a)

Corydalis solida

dymnivka plná

C4a (C4a)

Galium boreale subsp. boreale

svízel severní pravý

C4a (C4a)

Hydrocharis morsus-ranae

voďanka žabí

C2b (C2)

Chamaecytisus ratisbonensis

čilimník řezenský

C4a (C4a)

Chamaecytisus supinus

čilimník nízký

C4a

Inula salicina

oman vrbolistý

C4a (C4a)

Isopyrum thalictroides

zapalice žluťuchovitá

C4a (C4a)

Leucojum vernum

bledule jarní

§3 C3 (C3)

Lilium martagon

lilie zlatohlavá

§3 C4a (C4a)

Lunaria rediviva

měsíčnice vytrvalá

§3 C4a (C4a)

Malva alcea

sléz velkokvětý

C4a

Myosotis sparsiflora

pomněnka řídkokvětá

C4a (C4a)

Scabiosa columbaria

hlaváč fialový

C3 (C2)

Scorzonera humilis

hadí mord nízký

C4a (C3)

Senecio erraticus

starček bludný

C3 (C4a)

Silaum silaus

koromáč olešníkový

C3 (C3)

Spergula morisonii

kolenec Morisonův

C3 (C4a)

Thalictrum lucidum

žluťucha lesklá

C3 (C3)

Ulmus minor

jilm habrolistý

C4a (c4a)

B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících
staveb)
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.
Pozn.: Ve stejné době má být realizován záměr „II/318 Častolovice východní obchvat“.
Uvažované roky uvádění do provozu souvisejících staveb dle výše uvedené studie:
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Předpokládané intentity dopravy
Přehled sčítaných úseků komunikací

Intenzity vozidel/24 hod
Sčítání - Rok 2016
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I/11
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Význam zkratek:

Intenzity vozidel dle I/11 Častolovice – Kostelec nad Orlicí, obchvat, Studie proveditelnosti
(SUDOP PRAHA a.s., 2016) k roku 2023 bez uvažovaného záměru
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Intenzity vozidel dle I/11 Častolovice – Kostelec nad Orlicí, obchvat, Studie proveditelnosti
(SUDOP PRAHA a.s., 2016) k roku uvedení do provozu - 2023
Intenzity vozidel
Přehled uvažovaných intenzit dopravy
Varianta

Komunikace

OA

V0-2018 – Stávající
I/11 Západ
stav
I/11 Východ
V0-2023
Pokračování
stávajícího stavu

NA
11 563

2 475

9 893

1 672

13 051

3 051

9 259

2 277

1 626

164

1 296

119

12 688

3 210

2 016

179

1 607

130

15 733

3 499

–
I/11 Západ
I/11 Východ

V1-2023 – stav se
I/11 Západ
záměrem
I/11 Východ
Obchvat
V1-2040 – stav se
I/11 Západ
záměrem
I/11 Východ
Obchvat

OA = osobní automonily
NA = nákladní automobily
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B.III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například přehled
zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných znečisťujících látek,
způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)

Hlavní zdroje znečištění ovzduší
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 požity intenzity vozidel dle „I/11
Častolovice – Kostelec nad Orlicí, obchvat, Studie proveditelnosti (SUDOP PRAHA a.s.,
2016)“.
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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.

Bilance emisí uvažovaného záměru

Jednotka
Obchvat

PM10

PM2,5

NO2

Benzen

BaP

g.m-1.s-1

g.m-1.s-1

g.m-1.s-1

g.m-1.s-1

g.m-1.s-1

1.07E-05

6.27E-06

3.71E-06

4.18E-07

6.41E-10

B.III.2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních
vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich
účinnost)
Výstupy do vodního prostředí zahrnují vznik a vypouštění odpadních vod, a to splaškových,
dešťových a technologických.

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

Provoz
Splaškové odpadní vody
Po uvedení do provozu nebude stavba zdrojem splaškových vod.
Dešťové 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.
Celkové množství odpadních vod je stanoveno na základě výpočtu. Výpočet vychází z
celkového úhrnu srážek za rok - 718 mm, množství srážek v zimním období (12 - 03)
174 mm a z velikosti zpevněných ploch.

Výpočet množství dešťových odpadních vod
Období

Úhrn srážek

Koef. odtoku

rok

718,00

asfalt

pole

0,80

0,10

Zpev. plocha

Odtok m3

Q l/s

31 700

18 208

0,59

Období

Úhrn srážek

Koef. odtoku

11 - 03

174,00

asfalt

pole

0,80

0,10

Zpev. plocha

Odtok m3

Q355d l/s

31 700

4 413

0,34
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Q l/s
0,52

Q355d l/s
0,30

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

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

B.III.3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství
odpadů, způsoby nakládání s odpady)
Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
o odpadech a změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech"). Původce
odpadu podle § 5 odst. 1 zákona o odpadech je povinen odpady zařazovat podle Katalogu
odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.). Nelze-li odpady využít, potom zajistí jejich
odstranění.

Platná legislativa
V současné době je problematika odpadů řešena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, v platném znění, a s ním souvisejících vyhlášek.

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

Souhrnný přehled, zatřídění a způsob likvidace odpadů vznikajících při výstavbě a
provozu:
Kód
druhu
odpadu

Název druhu odpadu

Způsob nakládání

Kateg.
odpadu

Druh odpadu
s odpadem

01 05 00 Vrtné kaly a ostatní vrtné odpady*
01 05 99 odpad druhově blíže
neurčený – vrtné kaly

O

uložení na skládku
(po vysušení)
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vrtání hlubinných základů

Kód
druhu
odpadu

Název druhu odpadu

Způsob nakládání

Kateg.
odpadu

Druh odpadu
s odpadem

05 01 00 Odpady s obsahem ropných látek
05 01 05 únik ropných látek

N

Biodegradace

úkapy, havárie

08 01 00 Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a používání barev používané nátěrové materiály
a laků*
13 01 00 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny*

zneškodnění oprávněnou
osobou

ze stavebních strojů

N

deponování, spalování

olej, Vapex, znečištěné piliny

O, N

deponování, spalování

13 02 00 Motorové, převodové a mazací oleje
13 02 03 ostatní motorové, převodové
a/nebo mazací oleje
15 01 00 Odpady obalů
15 01 06 směs obalových materiálů

15 02 00 Sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkaniny
15 02 01 Sorbent, upotřebená čistící
tkanina

N

spalování

O

recyklace, skládkování

N

recyklace

dřevní piliny, písek, hadry, fibroil
– úkapy, havárie

16 01 00 Vyřazená vozidla
16 01 03 pneumatika
16 06 00 Galvanické články
16 06 01 sekundární: olověný
akumulátor

baterie z aut a stav. strojů

17 00 00 Stavební a demoliční odpady
17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu
17 01 01 beton

O

recyklace

17 02 01 dřevo

O

štěpkování

17 02 02 sklo

O

recyklace

17 02 03 plast

O

recyklace, skládkování

směrové sloupky apod.

O

recyklace

materiál z demolice vozovky

17 04 05 železo a nebo ocel

O

recyklace

výztuž

17 04 08 kabely

O

recyklace, skládkování

přeložky sítí

O

deponování

výkopová zemina nevhodná
do násypu, sejmutá ornice,
rozebíraný podsyp vozovky

17 02 00 Dřevo, sklo, plasty
stromy – kácení

17 03 00 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu
17 03 02 asfalt bez dehtu
17 04 00 Kovy, slitiny kovů

17 05 00 Zemina vytěžená
17 05 01 zemina a/nebo kameny

19 08 00 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
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Kód
druhu
odpadu

Název druhu odpadu

19 08 01 shrabky z česlí

Způsob nakládání

Kateg.
odpadu
O

Druh odpadu
s odpadem
deponování, spalování,
kompostování

odpad z vpustí

20 01 00 Odpad získaný odděleným sběrem
20 01 01 papír a/nebo lepenka

O

recyklace

sběrový papír (ZS)

20 01 07 dřevo

O

štěpkování

dřevní odřezky

20 01 12 barva, lepidlo, pryskyřice

N

spalování, deponování

nátěrové hmoty a odpad z nich

20 01 21 zářivka a/nebo ostatní odpad
s obsahem rtuti

N

recyklace, deponování

výbojky a zářivky (ZS)

20 02 00 Odpady z údržby zeleně v zahradách a parcích - údržba zeleně podél komunikace
20 02 01 kompostovatelný odpad

O

kompostování

údržba zeleně

20 02 02 zemina a nebo kameny

O

deponování

údržba krajnice

20 02 03 ostatní
odpad

O

deponování

odpad z údržby zeleně,
nevhodný pro kompostování

20 03 01 směsný komunální odpad

O

skládkování, spalování

údržba komunikace, ZS

20 03 03 uliční smetky

O

skládkování, spalování

údržba komunikace

nekompostovatelný

20 03 00 Ostatní odpad z obcí

Pozn.:

O

- ostatní odpad

N

- nebezpečný odpad

*

- není možné zatřídit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno původcem odpadu

ZS

- zařízení staveniště

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

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

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

-

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

-

shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

-

zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

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

-

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

-

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

Po zprovoznění celého záměru je nutno ve zkušebním provozu stavby provést kontrolní
měření hluku z dopravy v chráněném venkovním prostoru staveb referenčních bodů v
souladu s hlukovou studií v denní i v noční době

B.III.4. Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné
výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)

Hluk a vibrace
Výstavba
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.
Provoz
Záměr bude liniovým zdrojem hluku, který vzniká v důsledku provozu vozidel po komunikaci.
Vzhledem k tomu, že hluková problematika u tohoto typu staveb je jednou z klíčových, je
podrobně řešena v samostatné hlukové studii.
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Liniové zdroje hluku:

Intenzity vozidel dle I/11 Častolovice – Kostelec nad Orlicí, obchvat, Studie proveditelnosti
(SUDOP PRAHA a.s., 2016) k roku uvedení do provozu - 2023
Intenzity vozidel
Přehled uvažovaných intenzit dopravy
Varianta

Komunikace

OA

NA

V1-2023 – stav se
Obchvat
záměrem

12 688

3 210

V1-2040 – stav se
Obchvat
záměrem

15 733

3 499

OA = osobní automonily
NA = nákladní automobily

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 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.
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Záření radioaktivní, elektromagnetické
Stavba ani provoz záměru nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.

B.III.5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do
krajiny)
Prakticky celý záměr je veden po násypech, což si vynucuje mj. vedení nivelety min. 1m nad
hladinou stoleté vody. Násypy se předpokládají o výšce 2 – 9m. Nejvyšší jsou okolo km
3,300, v místě přemostění železnice a slepého ramene, kde je výška dána konfigurací
terénu.
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ČÁST C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1.

Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území (např. struktura a
ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie, určující složky flóry a fauny, části území a druhy
chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, významné krajinné prvky, územní systém
ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, evropsky významné lokality,
ptačí oblasti, zvláště chráněné druhy; ložiska nerostů; dále území historického, kulturního nebo
archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného
zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)

Struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie
Krajinným rázem se dle § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů o
ochraně přírody a krajiny rozumí především přírodní, kulturní a historická charakteristika
určitého místa nebo oblasti. V zákoně jsou přímo vyjmenovány rysy či hodnoty, které mají
být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, VKP a ZCHÚ,
kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno shrnout, že v krajinném
rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní
památky.
Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,
kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.
Z textu zákona je možno odvodit, že krajinný ráz není všude stejně výrazný, neopakovatelný,
jedinečný a cenný. Krajinu, ve které jsou přítomny mimořádné a jedinečné hodnoty přírodní,
kulturní nebo estetické, je třeba chránit s větší přísností, než krajinu, ve které jsou tyto
hodnoty přítomny sporadicky nebo v ní přítomny nejsou vůbec.
Posuzovaný krajinný ráz zájmového území plánovaného zásahu má charakter antropicky
ovlivněné krajiny s řadou přírodních prvků (vodní toky, lesní a luční porosty) a cílenou
rekreační funkcí (cyklostezka, zámecký park).
Přítomnost nové liniové stavby v krajině může znamenat negativní zásah do krajinného rázu
i snížení estetické hodnoty krajiny. Snížení negativního vlivu a estetické kvality území
dosahujeme citlivým umístěním stavby do krajiny, plynulým navržením komunikace,
vhodným výškovým řešením, výsadbou stromů a keřů na svazích komunikace.
Stavba prochází tektonickým úvalem v povodí Divoké Orlice s plochým pahorkatinným
reliéfem na říčních terasách a údolních nivách Bělé a Divoké Orlice. Přírodní krajinnou
dominantou je v této oblasti především samotná niva Orlice, místy s pokryvy navátých písků,
jižně Častolovic.
Urbanistickou historickou dominantou území je především zámecký areál v Častolovicích.
Lze předpokládat, že výstavbou přeložky silnice I/11 dojde k ovlivnění krajinného rázu.
V krajině vznikne nová liniová stavba, která přinese lokální změny krajinného rázu
především v souvislosti s realizací projektovaných mostních konstrukcí, náspů a zářezů
v terénu. Podle klasifikace negativních projevů bude mít stavba spíše rušivý charakter.
eko

56

team

Podle § 12, odst. 3 zákona může orgán ochrany přírody k ochraně krajinného rázu
s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, zřídit obecně závazným
právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by
znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.
Zásah protíná území Přírodního parku Orlice. Území o rozloze 114,62 km2 bylo zřízeno roku
1996 za účelem ochrany zachovalých říčních systémů toků Tiché, Divoké a spojené Orlice.
Přehled geomorfologických jednotek (Demek 1987)
Číselný a
abecední index

Geomorfologické jednotky

Vyšší geomorfologické
jednotky

Nižší geomorfologické
jednotky

Provincie
Soustava (subprovincie)
Podsoustava (oblast)
Celek
Podcelek
Okrsek

VI
VIC
VIC-2
VIC-2B
VIC-2B-b
VIC-2B-h

Česká vysočina
Česká tabule
Východočeská tabule
Orlická tabule
Třebechovická tabule
Rychnovský úval
Orlické hory

Určující složky flóry a fauny, části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně
přírody a krajiny
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.

Určující složky fauny
Zoologickým průzkumem bylo na dotčených lokalitách záměru zjištěno celkem 30 druhů
zvláště chráněných živočichů.
Symbol „§“ označuje druh zvláště chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (SO = silně
ohrožený, O = ohrožený, KO = kriticky ohrožený).
Druh

Stupeň ochrany

Zjištěn v segmentu

bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

§O

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

břehule říční (Riparia riparia)

§O

poblíž záměru

čáp bílý (Ciconia ciconia)

§O

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

čmelák luční (Bombus pratorum)

§O

22

čmelák rolní (Bombus pascuorum)

§O

14, 15, 16, 22,

čmelák skalní (Bombus lapidarius)

§O

11,

čmelák zahradní (Bombus hortorum)

§O

22, 23,

čmelák zemní (Bombus terrestris)

§O

3, 5, 6, 9, 11, 12, 19,

čolek obecný (Lissotriton vulgaris)

§ SO
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Druh

Stupeň ochrany

Zjištěn v segmentu

čolek velký (Triturus cristatus)

§ SO

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

ještěrka obecná (Lacerta agilis)

§ SO

11, 18

krkavec velký (Corvus corax)

§O

ledňáček říční (Alcedo atthis)

§ SO

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park (v letu)
21,

lejsek šedý (Muscicapa striata)

§O

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

modrásek bahenní (Phengaris nausithous)

§O

15

moták pochop (Circus aeruginosus)

§O

24 (hnízdění)

mravenec otročící (Formica fusca)

§O

14, 15, 22

netopýr rezavý (Nyctalus noctula)

§ SO

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

netopýr ušatý (Plecotus auritus)

§ SO

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

netopýr vodní (Myotis daubentonii)

§ SO

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

otakárek fenyklový (Papilio machaon)

§O

14, 22,

pačmelák panenský (Bombus vestalis)

§O

3, 5, 6, 9, 11, 12, 19,

ropucha obecná (Bufo bufo)

§O

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

§ SO

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

ropucha zelená (Bufotes viridis)
rorýs obecný (Apus apus)

§O

Zastavěné území města

slepýš křehký (Anguis fragilis)

§ SO

ťuhýk obecný (Lanius collurio)

§O

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

užovka obojková (Natrix natrix)

§O

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

§O

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

vydra říční (Lutra lutra)
zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)

21,

§ SO

21, zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

§O

14, 15, 22,

Určující složky flóry
Během botanického průzkumu nebyl v trase obchvatu zjištěn výskyt chráněných druhů podle
vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012) byly v zájmovém
území zaznamenány 3 ohrožené druhy (Silaum silaus Thalictrum lucidum Senecio erraticus,
C3) a 9 významných druhů – vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené
(Galium boreale subsp. boreale, Abies alba, Carex buekii, Cerastium lucorum, Inula salicina,
Peucedanum cervaria, P. oreoselinum, Ulmus minor, Viscum album subsp. austriacum,
C4a).
V blízkosti stavby byly zaznamenány zvláště chráněné druhy podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v PR Kostelecký zámecký park –
Leucojum vernum, Lilium martagon, Lunaria rediviva, §3.
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Výskyt zaznamenaných zvláště chráněných a významných druhů vyšších cévnatých rostlin
Latinské jméno druhu

České jméno druhu

Ochrana
Ohrožení

Zastoupení
v segmentu

Poznámka

Abies alba

jedle bělokorá

C4a (C4a)

zaznamenán v těsné blízkosti záměru

Allium ursinum

česnek medvědí

C4a

Aquilegia vulgaris

orlíček obecný

C3 (C3)

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

Campanula latifolia

zvonek širokolistý

C3 (C3)

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

Carex buekii

ostřice Buekova

C4a (C4a)

4, 16, 21, 23,

Centaurea oxylepis

chrpa ostroperá

C4a (C4a)

22,

Cerastium lucorum

rožec hajní

C4a (C4a)

16, 22,

Corydalis solida

dymnivka plná

C4a (C4a)

25

Galium boreale subsp. boreale

svízel severní pravý

C4a (C4a)

14, 15, 22

Hydrocharis morsus-ranae

voďanka žabí

C2b (C2)

16

Chamaecytisus ratisbonensis

čilimník řezenský

C4a (C4a)

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

Chamaecytisus supinus

čilimník nízký

C4a

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

Inula salicina

oman vrbolistý

C4a (C4a)

Isopyrum thalictroides

zapalice žluťuchovitá

C4a (C4a)

Leucojum vernum

bledule jarní

Lilium martagon

lilie zlatohlavá

Lunaria rediviva

měsíčnice vytrvalá

Malva alcea

sléz velkokvětý

C4a

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

Myosotis sparsiflora

pomněnka řídkokvětá

C4a (C4a)

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

Scabiosa columbaria

hlaváč fialový

C3 (C2)

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

Scorzonera humilis

hadí mord nízký

C4a (C3)

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

Senecio erraticus

starček bludný

C3 (C4a)

16, 21

Silaum silaus

koromáč olešníkový

C3 (C3)

13, 14

Spergula morisonii

kolenec Morisonův

C3 (C4a)

Thalictrum lucidum

žluťucha lesklá

C3 (C3)

15, 21,

Ulmus minor

jilm habrolistý

C4a (c4a)

16, 24

24,

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

14
zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

§3

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

C3 (C3)
§3
C4a (C4a)
§3
C4a (C4a)

24

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

24

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

Významné krajinné prvky
Pojem významný krajinný prvek (VKP) je definován v §3 zákona č. 114/1992 Sb. jako
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled
nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště,
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vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje
podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i
přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních
útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště chráněná část přírody je z této definice
vyňata.
Z VKP ze zákona (§3 zákona č. 114/1992 Sb.) se v zájmovém území vyskytuje:
-

bezejmenná vodoteč na pravobřeží Divoké Orlice jižně fy Saint Gobain Orsil

-

tok říčky Bělá a její nivy

-

niva Divoké Orlice

-

bezejmenná vodoteč na pravobřeží Divoké Orlice JV intravilánu Častolovic

V těsné blízkosti zájmového území se nachází:
-

tok Štědrého potoka včetně nivy severně intravilánu Kostelec n. Orlicí

-

lesní porosty nivy Štědrého potoka

Navržená stavba se nedostává do kolize s VKP registrovaným ve smyslu §6 zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění.
Poblíž záměru se nachází registrovaný VKP „Tůně ve strouhách“ zaregistrovaný dne
28.04.2006. Tento VKP představuje pozůstatky slepých ramen řeky Orlice s břehovými
porosty. Navrhované území je vymezeno v územním systému ekologické stability, který je
součástí Územně plánovací dokumentace obce Čestice, jako lokální biocentrum Tůně ve
Strouhách, pro zachovalý stromový porost, tj. fragmentů biotopu L2.2 — údolní jasanovoolšové luhy a biotop L 2.3 tvrdé luhy nížinných řek. Lokalita je cenná i ze zoologického
hlediska a lze ji hodnotit jako významné refugium živočichů v okolní intenzivně zemědělsky
využívané krajině. Mimo jiné byl pozorován bohatý výskyt řady druhů měkkýšů a
zaznamenán výskyt vydry říční (Lutra lutra).
V tomto VKP se navrhují tyto podmínky managmentu:
•

ponechat stávající tůně samovolnému vývoji,

•

rybářské hospodaření je možno provozovat pouze omezeně s vyloučením
vysazování býložravých a nepůvodních druhů ryb, jakékoli vysazování ryb je nutné
předem konzultovat s orgánem ochrany přírody, protože příliš vysoká hustota
obsádek výrazně snižuje hydrobiologickou a hydrochemickou hodnotu těchto tůní a
významně snižuje jejich životnost,

•

na plochách kolem tůní je vhodná postupná přeměna porostu, tj. odstranit mýtně
zralé kanadské topoly a nahradit je vhodnějšími dřevinami (dub letní, olše lepkavá,
jasan ztepilý, vrba křehká, vrba bílá),

•

z důvodu uvolnění podrostu redukovat hojně rozšířený bez černý,

•

travinný porost mezi tůněmi alespoň jednou za 3 — 5 let kosit a biomasu odstraňovat
mimo lokalitu,
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•

geograficky nepůvodní (topinambur hlíznatý) a ruderální (pelyněk černobýl, lopuch
větší) druhy redukovat pravidelným kosením před dozráním semen, biomasu
odstraňovat mimo lokalitu,

•

při případném pokračujícím zazemňování je možné v budoucnu uvažovat o určitých
revitalizačních opatřeních.

Památné stromy
V posuzovaném zájmovém území není vyhlášený památný strom podle § 46, odst. 1, zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů.
V okolí trasy obchvatu je vyhlášené stromořadí 20 platanů javorolistých (Platanus×hispanica)
– Platanové stromořadí Platanka (kód dle ÚSOP 105043). Jednostranné stromořadí v
Pelclově ulici (1 platan již skácen) bylo vyhlášeno 2.2 1993.
Další památné stromy v blízkosti zájmového území:
Červený buk u křižovatky (kód dle ÚSOP 104994) – Fagus sylvatica 'Atropurpurea' v
zahradě Zvláštní školy v Pelcově ulici;
4 lípy na Palackého náměstí (kód dle ÚSOP 104967) – čtyři jedinci Tilia platyphyllos na
Palackého náměstí kolem kašny;
Platan u pošty (kód dle ÚSOP 104968) – Platanus×hispanica v parčíku naproti poště;
Lípa u památníku "Obětem" (kód dle ÚSOP 104966) – Tilia cordata v blízkosti silnice proti
budově Obchodní akademie u památníku;
Lípa v Stradinské ulici (kód dle ÚSOP 104969) – Tilia cordata na náměstíčku v ulici
Stradinská u řeky Orlice v lokalitě "Na Skále";
Buk za dráhou (kód dle ÚSOP 104967) – Fagus sylvatica 'Pendula' v zahradě u domu č. p.
179.
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Památné stromy (mapový podklad: © AOPK ČR)

Územní systém ekologické stability krajiny
Hodnocený zásah se dostane do střetu s následujícími prvky ÚSES:
LBK 13.3 Lokální biokoridor spojující lokální biocentrum U soutoku s Bělou s regionálním
biokoridorem RBK 800. Tento navrhovaný regionální biokoridor se ve stávajícím vymezení
dostává do kontaktu s plánovaným obchvatem Častolovic a Kostelce n. Orlicí, dále
s cyklostezkou a trasou silnice I/11.
RK 800 Regionální biokoridor – tento biokoridor byl navržen k vymezení na úrovni ÚSES
v ÚTP NR – RÚSES ČR, dále ve VÚC Orlické hory a podhůří, ÚAP Kostelec nad Orlicí
a ZÚR Královéhradeckého kraje. Tento navrhovaný regionální biokoridor se ve stávajícím
vymezení dostává do kontaktu s plánovaným obchvatem Častolovic a Kostelce n. Orlicí,
dále s cyklostezkou a trasou silnice I/11. Úkolem biokoridoru RBK 800 je funkčně propojit
regionální biocentrum č. 1765 „Nad Česticemi“ (Podchlumí) s regionálním biocentrem HO21
„Kostelecká niva“ (u soutoku s Bělou) a tím i nadregionálním biokoridorem NRBK K 81
Divoká Orlice. Vodoteč na pravobřeží Divoké Orlice jižně od areálu Saint Gobain Orsil bude
překonána mostním objektem.
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Vymezení systému ekologické stability v území dotčeném zásahem. AOPK ČR, Praha

RK 802, 803 Regionální biokoridor – RBK 802 a 803 (Bělá) propojuje lokální biocentrum
„Meandry Bělé“ s regionálním biocentrem č. 1770 „Zámecký park“ a RBK 803 navržený pak
RBC 1770 s regionálním biocentrem navrženým RBC HO21 „Kostelecká niva“ (u soutoku
Bělé s Divokou Orlicí). Dominujícím prvkem obou popisovaných biokoridorů je tok Bělé
protékající na katastru Častolovic v nadmořské výšce cca od 262,00 m (na soutoku Bělé
a Divoké Orlice) až po 278,0 m n. m. (na „Malé louce“). Samotný tok Bělé lze zde rozlišit
na tři charakterově odlišné úseky: (1) Přirozený meandrující a hluboce zařízlý tok
se zapojenými břehovými porosty OL, JS, BB, VR, střemchy a brslenu; (2) Citlivě upravený
tok v úseku obtékajícím zámecký park Častolovice (cca délce 1700 m); (3) Regulovaný tok
na Q100 s říčními prahy, travnatými břehy a stromořadím LP, BŘ, LV, TPč, TPx v šířce místy
cca 30 m. V nivě pak navazuje orná půda a rekultivované louky. Návrh opatření je směrován
v prvním úseku k zachování přirozeného charakteru toku s pravidelnou údržbou břehových
porostů. V regulovaném úseku by bylo vhodné doplnit nižší keřovité patro pro lepší zapojení
do krajiny a v nivní části je doporučeno trvalé zatravnění. Tok Bělé bude přemostěn mostním
objektem.
RBC H021 Kostelecká niva – Regionální biocentrum je situováno do prostoru pod soutok
řeky Bělé a Divoké Orlice. Na katastru Častolovic leží jeho pravobřežní část vymezené části
toku Divoké Orlice. Větší část biocentra, zahrnující i slepé rameno Divoké Orlice, leží
na katastrálním území Kostelce n. Orlicí. Toto rameno je jednostranně napojené na Divokou
Orlici s dostatečně zapojeným břehovým porostem zejména keřových vrb. V návaznosti
na rekultivované louky je prostor u slepého ramene zamokřený, ruderální. Návrh opatření
má za úkol louky dále nerekultivovat a břehový porost rozšířit o pestřejší druhové složení
dřevin. Tok Divoká Orlice, včetně její nivy a doprovodné porosty vodních toků v nivě Divoké
Orlice budou překonány mostními objekty.

Zvláště chráněná území
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Za zvláště chráněná území se podle §14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění, vyhlašují území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo
jedinečná. Z velkoplošných se jedná o národní parky a chráněné krajinné oblasti,
z maloplošných o národní přírodní památky, národní přírodní rezervace, přírodní památky a
přírodní rezervace.
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.
V blízkosti posuzované trasy byla vyhlášená přírodní rezervace (dále jen PR) Kostelecký
zámecký park (kód lokality dle ÚSOP 1910). Důvodem zřízení přírodní rezervace byla
ochrana starých výsadeb stromů, převážně cizího původu. Parkové porosty jsou biocentrem
pro drobné hnízdící ptactvo. Z umělých výsadeb dnes již mohutných starých stromů stojí za
zmínku Fagus sylvatica, Tsuga canadensis, Corylus avellana ʻTortuosaʼ, Populus wilsonii,
Pterocarya fraxinifolia, Aesculus parviflora, Liriodendron tulipifera, Fraxinus pennsylvanica,
Platanus×hispanica, P. occidentalis, Quercus rubra, Acer tataricum, A. palmatum, Catalpa
ovata, C. bignonioides. Z bylinných druhů zde roste: Scila bifolia, Corydalis cava, Eranthis
hyemalis, Leucojum vernum, Galanthus nivalis, Lunaria rediviva, Lilium martagon,
Cephalanthera longifolia atp. Prioritním posláním zřizování přírodní rezervace je tedy přispět
k ochraně a uchování výše popsaných přírodních a člověkem vytvořených hodnot.
Severozápadním směrem zaznamenáme přírodní památku (dále jen PP) Zadní Machová.
Lesní komplex Zadní Machová se nachází severně od Rašovického rybníka a 0,6 km
severně od obce Rašovice u Týniště nad Orlicí, 3 km východně od Týniště nad Orlicí.
Hlavním předmětem ochrany je populace silně ohroženého druhu střevíčníku pantoflíčku
(Cypripedium calceolus) a jeho biotopu (s přihlédnutím na ostatní chráněné a ohrožené
druhy, které se vyskytují v dané lokalitě).
PR Zámělský borek (kód lokality dle ÚSOP 528) – jižní slínovcová (opuková) stráň s
teplomilnými druhy a společenstvy. První ojedinělé údaje o lokalitě jsou z období 1867, 1881,
1890 od Čelakovského a Hrobaře, posléze se lokalitou zabýval Procházka. Botanicky
zajímavá je především část, která není ve skutečnosti pravomocně vyhlášená za ZCHÚ
(území JV-V směru). V průběhu vegetační sezóny 2010 bylo v chráněném území nalezeno
201 taxonů cévnatých rostlin. Jejich výskyt byl zaznamenán na 8 dílčích lokalitách
vymezených podle charakteru vegetace (ovocný sad, semixerotermní stráň; semixerotermní
společenstva; semixerotermní společenstva zarůstající lesem; souvislý porost dřevin lesního
charakteru; zarostlá louka, les; lesní porost s chatkou.
V roce 2010 bylo zjištěno 109 druhů z řádu motýlů (Lepidoptera) a 112 druhů z řádu brouků
(Coleoptera). Z řádu motýlů byly zjištěny dva zvláště chráněné druhy – Maculinea nausithous
a Papilio machaon. Z řádu brouků byl zjištěn jediný zvláště chráněný druh – Oxythyrea
funesta.
PP Vodní tůň (kód lokality dle ÚSOP 513) se nachází jihovýchodně od obce Borohrádek v
levobřežní nivě Tiché Orlice. Podle zřizovacího předpisu z roku 1948 je tvořena odstaveným
ramenem řeky s břehovými porosty tvořenými fragmenty tvrdého luhu, porosty vysokých
ostřic a pcháčových luk. Okolní pozemky jsou využívány jako kulturní louky a pastviny.
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Jihozápadní část PP je v kontaktu se svahovým lesem, jehož spodní část má druhovou
skladbu dubohabřiny, střední a horní část charakter kyselé doubravy.

Území soustavy Natura 2000
Podle § 3 odst. 1 písm. r) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, je Natura 2000 celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany,
která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných
druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo
popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena
vymezenými ptačími oblastmi (PO) a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami (EVL).
Zájmové území prochází evropsky významnou lokalitou zařazenou do soustavy Natura 2000
– CZ0524049 Orlice a Labe (kód lokality dle ÚSOP 2926). Niva Labe na rozdíl od nivy
Orlice ztratila svoji retenční i estetickou funkci. Narušení rovnováhy celého ekosystému je
celkem značně patrné zejména v intravilánu Hradce Králové, kde regulace toku vedla nejen
k narovnání, změně průtoků, poškození břehových porostů, ale celkově ke změně vodního
režimu. Naopak v nivě toku Orlice převládají luční společenstva, která představují aluviální
psárkové louky, vlhké pcháčové louky, vlhká tužebníková lada, méně potom střídavě vlhké
bezkolencové louky, vlhké acidofilní doubravy a lokalitou výskytu národně významného
druhu – Potamogeton praelongus. Na velmi zamokřených stanovištích dominují říční
rákosiny a vegetace vysokých ostřic, vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů, příp.
mokřadní vrbiny, pouze ve zbytcích jsou zachovány porosty lužní vegetace. Naturová lokalita
je významná výskytem Lutra lutra, Ophiogomphus cecilia, Alcedo atthis, Charadrius dubius,
Actitis hypoleucos. Spojená Orlice do Albrechtic představuje jedinečnou lokalitu pro stabilní
rozmnožující se populaci Aspius aspius.
Skleník v zámeckém areálu v Kostelci nad Orlicí (PR Kostelecký zámecký park) byl
současně zařazen mezi lokality soustavy Natura 2000 – CZ0523009 Zámek v Kostelci nad
Orlicí (kód lokality dle ÚSOP 5527). Starý sklep pod zámeckým skleníkem je lokalitou letní
kolonie, asi 40 jedinců vrápence malého, zimovištěm vrápence malého, netopýra ušatého,
netopýra černého.

Zvláště chráněné druhy
Symbol „§“ označuje druh zvláště chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (SO = silně
ohrožený, O = ohrožený, KO = kriticky ohrožený).
Stupeň ochrany

Druh
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

§O

čáp bílý (Ciconia ciconia)

§O

čmelák luční (Bombus pratorum)

§O

čmelák rolní (Bombus pascuorum)

§O

čmelák skalní (Bombus lapidarius)

§O

čmelák zahradní (Bombus hortorum)

§O
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Stupeň ochrany

Druh
čmelák zemní (Bombus terrestris)

§O

čolek obecný (Lissotriton vulgaris)

§ SO

čolek velký (Triturus cristatus)

§ SO

ještěrka obecná (Lacerta agilis)

§ SO

krkavec velký (Corvus corax)

§O

ledňáček říční (Alcedo atthis)

§ SO

lejsek šedý (Muscicapa striata)

§O

modrásek bahenní (Phengaris nausithous)

§O

moták pochop (Circus aeruginosus)

§O

mravenec otročící (Formica fusca)

§O

netopýr rezavý (Nyctalus noctula)

§ SO

netopýr ušatý (Plecotus auritus)

§ SO

netopýr vodní (Myotis daubentonii)

§ SO

otakárek fenyklový (Papilio machaon)

§O

pačmelák panenský (Bombus vestalis)

§O

ropucha obecná (Bufo bufo)

§O

ropucha zelená (Bufotes viridis)

§ SO

rorýs obecný (Apus apus)

§O

slepýš křehký (Anguis fragilis)

§ SO

ťuhýk obecný (Lanius collurio)

§O

užovka obojková (Natrix natrix)

§O

vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

§O

vydra říční (Lutra lutra)

§ SO

zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)

§O

Ložiska nerostů
V zájmovém území není evidováno žádné ložisko nerostů.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Kulturní památky v okolí záměru
Vodní kanál zv. Struha nebo Alba
Kulturní památka regionálního významu. Památkově chráněno od 3. 5. 1958.
Napájecí a odpadní kanál pro zaniklou rybniční soustavu mezi Česticemi a Třebechovicemi
p. Orebem vznikl ve 14.stol. Začíná v Častolovicích, chráněn dosud jen v úseku Častolovice
- Týniště n. O. Doklad úprav krajiny prováděných v 15. a 16. století.
Vodní dílo velkého rozsahu se složitým vývojem. Významný doklad přeměny krajiny v
pozdním středověku a jejího intenzivního využívání.
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Vodní náhon pochází z 16. století, dosahuje délky 18 km. 2-4 m široké koryto kanálu je
zčásti zpevněno a místy vedeno nad terénem. Náhon je jímán u Častolovic, vychází z Bělé
cca 300m severně od záměru, vede přes Čestice do Týniště nad Orlicí a Třebechovic pod
Orebem, kde ústí do řeky Dědiny.
Nenápadný je kanál při svém toku borovicovými lesy mezi Týništěm a Třebechovicemi, kdy
zaujímá podobu lesního potoka. Naopak při průchodu zastavěným územím
má mnohde půvabné umělé nábřežní zídky.
Kromě honosného názvu Alba se lze setkat i s místním názvem Vantroka, na některých
mapách je uveden jako Třebechovický náhon.
Zámek Častolovice
Národní kulturní památka. Památkově chráněno od 3. 5. 1958.
Areál čtyřkřídlého renesančního zámku v údolí říčky Bahnice (Bělé), upravovaného v
průběhu 18., 19. a na poč. 20. století s rozsáhlým krajinářským parkem, zčásti na místě
hospodářského dvora, zrušeného poč. 3. třetiny 19. století.
Hlavní zámecká budova čtyřkřídlá kolem lehce obdélného nádvoří, v něm uprostřed velká
kašna, severně od ní malá kašna. V SV nároží vystupuje krátké křídlo kaple, na něj navazuje
oranžerie. V zámku socha chlapce přemístěná z výklenku pod schodištěm balkonu, před
oranžerií sochy putti a dvě vázy, SV zámku park, před zámkem přemístěná brána a pilíř se
sochou P. Marie. Hlavní zámecká budova čtyřkřídlá kolem lehce obdélného nádvoří (viz
zámek), v něm uprostřed velká kašna (viz), severně od ní malá kašna (viz), V SV nároží
vystupuje krátké křídlo kaple, na něj navazuje oranžerie (viz). V zámku socha chlapce (viz)
přemístěná z výklenku pod schodištěm balkonu, před oranžerií sochy putti (viz) a dvě vázy
(viz), SV zámku park, před zámkem přemístěná brána (viz) a pilíř se sochou P. Marie (pův.
rejstř. č. 39143 6/2235). Pilíř se sochou P. Marie pův. r.č. ÚSKP 39143 6/2235.

Kostel sv. Víta s farou
Kulturní památka regionálního významu. Památkově chráněno od 3. 5. 1958.
Areál farního kostela maloměsta s vrcholně barokním kostelem a opodál stojící farní
budovou.
Nemovitá kulturní památka soubor areálu kostela sv. Víta a fary čp. 82 v Častolovicích je
tvořena kostelem sv. Víta, úsekem opěrné zdi s hodnotným oplocením, pozemkem dnes již
zaniklého hřbitova (parcela číslo 1) a budovou mimo areál kostela stojící fary čp. 82.
Nachází se v severovýchodní části města, na prostranství nad svažujícím se terénem, který
klesá v jižním a pozvolna v jihovýchodním směru k nedalekému soutoku říčky Bahnice a
Lokotského potoka, protékajících okrajovými částmi Častolovic. Areály kostela a fary jsou od
sebe odděleny do svahu se zařezávající silniční komunikací (č. 321), stoupající mezi farou a
kostelem ve směru na Libel a Solnici, a paralelně s ní podél fary běžící místní komunikací.
Součástí souboru jsou neorientovaná stavba volně stojícího farního kostela, ohradní zeď s
oplocením běžící na západní straně někdejšího hřbitova a budova volně stojící fary čp. 82.
Fara s přilehlými památkově nechráněnými hospodářskými přístavky ve dvoře a s farní
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zahradou leží západně od silnice a místní komunikace, východně od obou komunikací je
položen dnes již neznatelný hřbitov s neorientovaným kostelem sv. Víta uprostřed. Toto
prostranství je otevřené a volně přístupné ze severozápadní strany, kde se nachází, mimo
hranice areálu, památkově nechráněný pomník se sochou sv. Václava. Ze severní, východní
a jižní strany je areál kostela souvisle obklopen nízkou zástavbou se zahradami, z jihu je pak
prostranství před kostelem přístupné po schodech mezi zástavbou. Celý úsek na západní
straně prostranství je vymezen nízkou zídkou s osazeným dekorativním prutovým železným
oplocením. Tato cihlová zídka je vynesena na zděné opěrné zdi zachycující a zpevňující sráz
nad silnicí. Přímou komunikaci mezi farou a kostelem zajišťuje nadchodová železná lávka
vedená nad silnicí, jejíž vyústění ke kostelu je orientováno na boční vstup do lodi kostela v
jeho západní boční stěně. Na prostranství před kostelem, před hlavní jižní průčelí, byly
dodatčně osazeny socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1721, přenesená ze svého
původního místa v dolní části obce u mostu přes Bahnici, a torzo Krucifixu z roku 1839,
přenesené ze stejného místa. Při bočním vstupu do kostela v západní stěně lodi stojí
dřevěný misijní kříž.

Kostel sv. Maří Magdaleny
Kulturní památka lokálního významu. Památkově chráněno od 3. 5. 1958.
Areál hřbitovního kostela z pozdního středověku, subdominanta panoramatu obce.
Nemovitá kulturní památka areál kostela sv. Máří Magdalény v Častolovicích je tvořena
kostelem sv. Máří Magdalény, márnicí, zděnou ohradní zdí, vymezující pozemek hřbitova a
současně určující hranici chráněného areálu, a pozemkem hřbitova.
Areál hřbitovního kostela sv. Máří Magdalény se nachází ve střední části obce, v širším okolí
je oklopen nízkou i vyšší novodobou zástavbou. Hranice areálu jsou dány průběhem zděné
ohradní zdi, vymezující zároveň plochu hřbitova. Součástí areálu jsou kostel, bývalá márnice
a ohradní zeď se vstupními branami. Stavba orientovaného, volně stojícího kostela se
nachází v jihovýchodním sektoru areálu. Do severovýchodního koutu areálu je situována
někdejší márnice, začleněná do ohradní zdi a dnes využívaná jako skladovací prostora.
Hlavní vstup do areálu je prolomen přibližně ve středu východního úseku ohradní zdi. Zhruba
naproti, v protilehlém západním úseku, je prolomen další vstup, k němuž z jihu přiléhá
památkově nechráněný objekt kolumbária.
Navržená trasa se nedostává do střetu s kulturními památkami.

Území hustě zalidněná
Území záměru nepatří k územím hustě zalidněným. Z převážné části je trasa obchvatu
silnice vedena přes zemědělsky obdělávané území. Půda je využívaná jako orná, případně
jako louka.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
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Území záměru nepatří k územím zatěžovaným nad míru únosného zatížení. Pouze
v ukazateli průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu (BaP) je v jihovýchodní části obce
Častolovice stanovený imisní limit (LV = 1 ng.m-3) mírně překračován (1,17 ng.m-3).

Podrobné zobrazení dle pětiletých klouzavých průměrů 2012 -2016 v území je znázorněno
na následujícím obrázku.

Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu [ng. m-3]

Staré ekologické zátěže
Nejsou v prostoru záměru známy.
Extrémní poměry v dotčeném území
Zaplavovaná území
Stavba se bude nacházet v záplavovém území toků: Divoká Orlice a Bělá.
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C.2.

Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis
jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny, zejména ovzduší (např.
stav kvality ovzduší), vody (např. hydromorfologické poměry v území a jejich změny, množství a
jakost vod atd.), půdy (např. podíl nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy a jejich
stav, stav erozního ohrožení a degradace půd, zábor půdy, eroze, utužování a zakrývání),
přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti (např. stav a rozmanitost fauny, flóry, společenstev,
ekosystémů), klimatu (např. dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči
projevům změny klimatu), obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního
dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů

C.2.1. Ovzduší
Imisní limity
- podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a vyhlášky o způsobu posuzování a
vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při
smogových situacích 330/2012 Sb.

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

Znečišťující
látka

Mez pro posuzování
[µg.m-3]

Doba
průměrování

1 hodina

Dolní
LAT

Horní
UAT

—

—

SO2

Imisní limit
[µg.m-3]
LV

350
max. 24x za
rok

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

24 hodin

100
max. 18x za
rok

140
max. 18x za
rok

200
max. 18x za
rok

26

32

40

25
max. 35x za
rok

35
max. 35x za
rok

50
max. 35x za
rok

kalendářní rok

20

28

40

PM2,5

kalendářní rok

12

17

20

Pb

kalendářní rok

0,25

0,35

0,5

CO

maximální denní 8hod. klouzavý
průměr

5 000

7 000

10 000

1 hodina
NO2
kalendářní rok

24 hodin
PM10
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kalendářní rok

Benzen

2

3,5

5

Poznámka:
Maximální denní osmihodinová koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových
klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů aktualizovaných každou hodinu. Každý
osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z
osmihodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne.
Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

2. Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace
Mez pro posuzování
[µg.m-3]
Znečišťující látka

Doba průměrování

SO2

rok a zimní období (1.10.-31.3.)

NOx

kalendářní rok

Imisní limit
[µg.m-3]
LV

Dolní
LAT

Horní
UAT

8

12

20

19,5

24

30

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

Doba průměrování

Dolní
LAT

Horní
UAT

Imisní limit
[ng.m-3]
LV

As

kalendářní rok

2,4

3,6

6

Cd

kalendářní rok

2

3

5

Ni

kalendářní rok

10

14

20

Benzo(a)pyren

kalendářní rok

0,4

0,6

1

4. Imisní limit pro troposférický ozon
Časový interval

Imisní limit

O3

maximální denní 8hod. klouzavý průměr

120 µg.m-3
max. 25x
průměr za 3 roky

AOT40

vypočten z 1h hodnot v období květen–červenec

18 000 µg.m-3.h
průměr za 5 let

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

Imisní limit

maximální denní 8hod. klouzavý průměr

120 µg.m-3

AOT40 vypočten z 1h hodnot v období květen–červenec

6 000 µg.m-3.h

O3

Kvalita ovzduší dle pětiletých klouzavých průměrů
Oxid dusičitý (NO2)
Analýza stávající imisní situace
Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v hodnoceném území očekávat hodnoty průměrné
roční koncentrace v rozmezí 12,1 – 13,9 μg.m-3, tedy do 40 % imisního limitu (40 μg.m-3).
Tuhé znečišťující látky frakce PM10 a PM2,5
Analýza stávající imisní situace
Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v hodnoceném území očekávat hodnoty průměrné
roční koncentrace v rozmezí 23,1 – 24,0 μg. m-3, tedy do imisního limitu (LV = 40.μg.m-3).
36. nejvyšší denní koncentraci lze v dotčeném území očekávat v rozmezí 39,7 – 40,5 μg.m-3,
tedy do 90 % hodnoty imisního limitu (LV = 50 μg. m-3).
Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v hodnoceném území očekávat hodnoty průměrné
roční koncentrace tuhých látek frakce PM2,5 v rozmezí 18,0 – 18,7 μg. m-3, tedy do hodnoty
příslušného imisního limitu (LV = 20 μg. m-3).
Benzen
Analýza stávající imisní situace
Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v hodnoceném území očekávat hodnoty průměrné
roční koncentrace na úrovni 1,2 μg. m-3, tedy 26 % hodnoty imisního limitu (LV = 5 μg. m-3).
Benzo(a)pyren
Analýza stávající imisní situace
Dle pětiletých klouzavých průměrů 2012 – 16 lze v okolí hodnoceného záměru očekávat
hodnoty průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu od 1 do 1,17 ng. m-3, tedy dosažen
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nebo překročen imisní limit 1 ng. m-3 (obdobně jako na většině území ČR). Podrobné
zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na následujícím obrázku.

Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu [ng. m-3]

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

m3/s

Q1

43

Q20

197

Q2

67

Q50

249

Q5

107

Q100

289

Q10

150

Q355

0,85

eko

73

team

Jakost vody
Kvalita vody v Divoké Orlici je orientačně stanovena na II. tř. čistoty.
Podzemní voda
Podle mapy hydrogeologického členění náleží lokalita do rajónu základní vrstvy č. 4222 Podorlická křída. Rajón zahrnuje křídové sedimenty mezi krystalinikem Orlických hor,
případně podkrkonošským permokarbonem a jílovickou poruchou. Opočenská a libřická
antiklinála vyčleňují v rajónu synklinálu jaroměřskou a severní pokračování ústecké
synklinály. V rajónu je vyvinut převážně kolektor B v bělohorském souvrství
spodnoturonského stáří, který spočívá na předkřídovém podloží. Průtočnost tohoto kolektoru
je převážně vysoká až velmi vysoká. Mladší křídové souvrství tvoří stropní izolátor, jehož
propustnost je výrazně nižší. Výjimkou je jihozápadní cíp rajónu v okolí Vamberka, kde pod
kolektorem B je ještě kolektor A v klastikách perucko-korycanského souvrství (cenoman).
Ukloněné uložení a puklinová propustnost kolektoru B způsobuje výrazné členění jeho
zvodnění na oblasti stoku.
Slínovce středního turonu jsou prostředím nižší puklinové propustnosti, zóna jejich
povrchového větrání je většinou nepropustná. Pro výskyt zvodnění vodohospodářsky
významného nejsou v zájmové hloubce stavby geologické předpoklady.
Mělká podzemní voda z obzoru čtvrtohorních zemin je v trase obchvatu většinou až v
hloubce 9 - 10 m, naspodu vrstvy štěrkopísku vyšší říční terasy. Pro vodu infiltrovanou tvoří
štěrkopísek dobře propustné sběrné prostředí, kterým - po nepropustné jílu a slínu v jeho
podloží - je odváděna k údolí Orlice, kde samovolnému gravitačnímu odtoku částečně brání
utěsnění povrchu svahu hlínou a jílem. Spodní část vrstvy štěrkopísku (1 - 2 m mocná) je
proto trvale zvodněná. Do tohoto vodního obzoru byly vyhloubeny samozásobitelské studny
u většiny místních domů 9 - 15 m hluboké.
Ochranná pásma vodních zdrojů, CHOPAV
Celé území stavby patří do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída
a v PHO 3. stupně vodního zdroje Orlice a v povodí vodárenského toku Orlice.

C.2.3. Půda
Pedologická charakteristika byla zpracována pomocí půdní mapy 14–13 Rychnov nad
Kněžnou, měřítko 1:50 000. Půdní skupinou jsou v zájmové lokalitě kambisoly, regosoly,
fluvisoly a luvisoly, a půdním typem jsou kambizem (KA), regozem (RG), fluvizem (FL) a
hnědozem (HN). Půdním subtypem je kambizem vyluhovaná (Kav), regozem arenická
(RGr), fluvizem modální (FLm) a hnědozem modální (HNm), typ substrátu – svahoviny
karbonátových hornin
(28), terasové štěrky (01), nivní sedimenty bezkaronátové (14) a prachovice (06).
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Pedologická charakteristika dle půdní mapy 14–13 Rychnov nad Kněžnou (zájmové území
červenou barvou). © CENIA

C.2.4. Přírodní zdroje
V prostoru záměru se nenachází žádný dobývací prostor ani chráněné ložisko nerostných
surovin.
Nacházejí se zde přírodní zdroje ve formě půd a vodních toků, případně podzemních vod.

C.2.5. Biologická rozmanitost
Zoologickým průzkumem bylo na dotčených lokalitách záměru zjištěno celkem 30 druhů
zvláště chráněných živočichů.
Symbol „§“ označuje druh zvláště chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (SO = silně
ohrožený, O = ohrožený, KO = kriticky ohrožený).
Druh

Stupeň ochrany

Zjištěn v segmentu

bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

§O

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

břehule říční (Riparia riparia)

§O

poblíž záměru

čáp bílý (Ciconia ciconia)

§O

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

čmelák luční (Bombus pratorum)

§O

22

čmelák rolní (Bombus pascuorum)

§O

14, 15, 16, 22,
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Druh

Stupeň ochrany

Zjištěn v segmentu

čmelák skalní (Bombus lapidarius)

§O

11,

čmelák zahradní (Bombus hortorum)

§O

22, 23,

čmelák zemní (Bombus terrestris)

§O

3, 5, 6, 9, 11, 12, 19,

čolek obecný (Lissotriton vulgaris)

§ SO

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

čolek velký (Triturus cristatus)

§ SO

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

ještěrka obecná (Lacerta agilis)

§ SO

11, 18

krkavec velký (Corvus corax)

§O

ledňáček říční (Alcedo atthis)

§ SO

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park (v letu)
21,

lejsek šedý (Muscicapa striata)

§O

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

modrásek bahenní (Phengaris nausithous)

§O

15

moták pochop (Circus aeruginosus)

§O

24 (hnízdění)

mravenec otročící (Formica fusca)

§O

14, 15, 22

netopýr rezavý (Nyctalus noctula)

§ SO

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

netopýr ušatý (Plecotus auritus)

§ SO

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

netopýr vodní (Myotis daubentonii)

§ SO

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

otakárek fenyklový (Papilio machaon)

§O

14, 22,

pačmelák panenský (Bombus vestalis)

§O

3, 5, 6, 9, 11, 12, 19,

ropucha obecná (Bufo bufo)

§O

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

§ SO

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

ropucha zelená (Bufotes viridis)
rorýs obecný (Apus apus)

§O

Zastavěné území města

slepýš křehký (Anguis fragilis)

§ SO

ťuhýk obecný (Lanius collurio)

§O

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

užovka obojková (Natrix natrix)

§O

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

§O

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

vydra říční (Lutra lutra)
zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)

21,

§ SO

21, zaznamenán v PR Kostelecký zámecký park

§O

14, 15, 22,

Během botanického průzkumu nebyl v trase obchvatu zjištěn výskyt chráněných druhů podle
vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012) byly v zájmovém
území zaznamenány 3 ohrožené druhy (Silaum silaus Thalictrum lucidum Senecio erraticus,
C3) a 9 významných druhů – vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené
(Galium boreale subsp. boreale, Abies alba, Carex buekii, Cerastium lucorum, Inula salicina,
Peucedanum cervaria, P. oreoselinum, Ulmus minor, Viscum album subsp. austriacum,
C4a).
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V blízkosti stavby byly zaznamenány zvláště chráněné druhy podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v PR Kostelecký zámecký park –
Leucojum vernum, Lilium martagon, Lunaria rediviva, §3.
Výskyt zaznamenaných zvláště chráněných a významných druhů vyšších cévnatých rostlin
Latinské jméno druhu

České jméno druhu

Ochrana
Ohrožení

Zastoupení
v segmentu

Poznámka

Abies alba

jedle bělokorá

C4a (C4a)

zaznamenán v těsné blízkosti záměru

Allium ursinum

česnek medvědí

C4a

Aquilegia vulgaris

orlíček obecný

C3 (C3)

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

Campanula latifolia

zvonek širokolistý

C3 (C3)

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

Carex buekii

ostřice Buekova

C4a (C4a)

4, 16, 21, 23,

Centaurea oxylepis

chrpa ostroperá

C4a (C4a)

22,

Cerastium lucorum

rožec hajní

C4a (C4a)

16, 22,

Corydalis solida

dymnivka plná

C4a (C4a)

25

Galium boreale subsp. boreale

svízel severní pravý

C4a (C4a)

14, 15, 22

Hydrocharis morsus-ranae

voďanka žabí

C2b (C2)

16

Chamaecytisus ratisbonensis

čilimník řezenský

C4a (C4a)

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

Chamaecytisus supinus

čilimník nízký

C4a

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

Inula salicina

oman vrbolistý

C4a (C4a)

Isopyrum thalictroides

zapalice žluťuchovitá

C4a (C4a)

Leucojum vernum

bledule jarní

Lilium martagon

lilie zlatohlavá

Lunaria rediviva

měsíčnice vytrvalá

Malva alcea

sléz velkokvětý

C4a

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

Myosotis sparsiflora

pomněnka řídkokvětá

C4a (C4a)

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

Scabiosa columbaria

hlaváč fialový

C3 (C2)

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

Scorzonera humilis

hadí mord nízký

C4a (C3)

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

Senecio erraticus

starček bludný

C3 (C4a)

16, 21

Silaum silaus

koromáč olešníkový

C3 (C3)

13, 14

Spergula morisonii

kolenec Morisonův

C3 (C4a)

Thalictrum lucidum

žluťucha lesklá

C3 (C3)

15, 21,

Ulmus minor

jilm habrolistý

C4a (c4a)

16, 24

24,

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park
zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

C3 (C3)
§3
C4a (C4a)
§3
C4a (C4a)

24

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

24

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

Územní systém ekologické stability krajiny
77

zaznamenán v PR Kostelecký zámecký
park

14

§3
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Hodnocený zásah se dostane do střetu s následujícími prvky ÚSES:
LBK 13.3 Lokální biokoridor spojující lokální biocentrum U soutoku s Bělou s regionálním
biokoridorem RBK 800. Tento navrhovaný regionální biokoridor se ve stávajícím vymezení
dostává do kontaktu s plánovaným obchvatem Častolovic a Kostelce n. Orlicí, dále
s cyklostezkou a trasou silnice I/11.
RK 800 Regionální biokoridor – tento biokoridor byl navržen k vymezení na úrovni ÚSES
v ÚTP NR – RÚSES ČR, dále ve VÚC Orlické hory a podhůří, ÚAP Kostelec nad Orlicí
a ZÚR Královéhradeckého kraje. Tento navrhovaný regionální biokoridor se ve stávajícím
vymezení dostává do kontaktu s plánovaným obchvatem Častolovic a Kostelce n. Orlicí,
dále s cyklostezkou a trasou silnice I/11. Úkolem biokoridoru RBK 800 je funkčně propojit
regionální biocentrum č. 1765 „Nad Česticemi“ (Podchlumí) s regionálním biocentrem HO21
„Kostelecká niva“ (u soutoku s Bělou) a tím i nadregionálním biokoridorem NRBK K 81
Divoká Orlice. Vodoteč na pravobřeží Divoké Orlice jižně od areálu Saint Gobain Orsil bude
překonána mostním objektem.

Vymezení systému ekologické stability v území dotčeném zásahem. AOPK ČR, Praha

RK 802, 803 Regionální biokoridor – RBK 802 a 803 (Bělá) propojuje lokální biocentrum
„Meandry Bělé“ s regionálním biocentrem č. 1770 „Zámecký park“ a RBK 803 navržený pak
RBC 1770 s regionálním biocentrem navrženým RBC HO21 „Kostelecká niva“ (u soutoku
Bělé s Divokou Orlicí). Dominujícím prvkem obou popisovaných biokoridorů je tok Bělé
protékající na katastru Častolovic v nadmořské výšce cca od 262,00 m (na soutoku Bělé
a Divoké Orlice) až po 278,0 m n. m. (na „Malé louce“). Samotný tok Bělé lze zde rozlišit
na tři charakterově odlišné úseky: (1) Přirozený meandrující a hluboce zařízlý tok
se zapojenými břehovými porosty OL, JS, BB, VR, střemchy a brslenu; (2) Citlivě upravený
tok v úseku obtékajícím zámecký park Častolovice (cca délce 1700 m); (3) Regulovaný tok
na Q100 s říčními prahy, travnatými břehy a stromořadím LP, BŘ, LV, TPč, TPx v šířce místy
cca 30 m. V nivě pak navazuje orná půda a rekultivované louky. Návrh opatření je směrován
v prvním úseku k zachování přirozeného charakteru toku s pravidelnou údržbou břehových
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porostů. V regulovaném úseku by bylo vhodné doplnit nižší keřovité patro pro lepší zapojení
do krajiny a v nivní části je doporučeno trvalé zatravnění. Tok Bělé bude přemostěn mostním
objektem.
RBC H021 Kostelecká niva – Regionální biocentrum je situováno do prostoru pod soutok
řeky Bělé a Divoké Orlice. Na katastru Častolovic leží jeho pravobřežní část vymezené části
toku Divoké Orlice. Větší část biocentra, zahrnující i slepé rameno Divoké Orlice, leží
na katastrálním území Kostelce n. Orlicí. Toto rameno je jednostranně napojené na Divokou
Orlici s dostatečně zapojeným břehovým porostem zejména keřových vrb. V návaznosti
na rekultivované louky je prostor u slepého ramene zamokřený, ruderální. Návrh opatření
má za úkol louky dále nerekultivovat a břehový porost rozšířit o pestřejší druhové složení
dřevin. Tok Divoká Orlice, včetně její nivy a doprovodné porosty vodních toků v nivě Divoké
Orlice budou překonány mostními objekty.

C.2.6. Klima
Dle Článku 1 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, se změnou
klimatu rozumí taková změna klimatu, která je vázána přímo nebo nepřímo na lidskou
činnost měnící složení globální atmosféry a která je vedle přirozené variability klimatu
pozorována za srovnatelný časový úsek. Dle definice používané v rámci IPCC, se pak jedná
o jakoukoliv změnu klimatu v průběhu času, ať už v souvislosti s přirozenou variabilitou či
jako důsledek lidské činnosti.

Scénář změny klimatu a klimatické extrémy
Scénář změny klimatu dle projektu VaV SP/1a6/108/07 předpokládá, že v prvním období
2010-2039 se teplota vzduchu na území ČR zvýší podle modelu ALADIN 25 cca o 1°C,
oteplení v létě a zimě je jen o něco menší než na jaře a na podzim. V období 2040-2069 je
již oteplení výraznější, nejvíce se zvýší teploty vzduchu v létě (o 2,7 °C), nejméně v zimě (o
1,8 °C). Za zmínku stojí zvýšení teplot v srpnu o téměř 3,9 °C. V posledním období 20702099 oteplení v létě dosahuje 4 °C (na území ČR se mní od 3,5 do 4,7 °C), na podzim a v
zimě činí „pouze" 2,8 °C (v jednotlivých gridových bodech od 2,6 do 3,1 °C).
Předpokládanému trvání záměru odpovídá výhled do roku okolo 2040. Odhad krátkodobého
vývoje klimatu v ČR (2010 - 2039) dle Strategie přizpůsobení se změně klimatu v
podmínkách ČR uvádí, že v uvedeném krátkodobém výhledu lze v letním období očekávat
mírný nárůst četnosti výskytu letních a tropických dní či tropických nocí, v zimě naopak
pokles četnosti výskytu mrazových, ledových i arktických dní. U změn úhrnů srážek je
situace složitější. Ve většině uzlových bodů modelu je v zimě simulován pokles budoucích
srážek (v závislosti na konkrétní lokalitě do 20 %), na jaře jejich zvýšení (od 2 do cca 16 %),
v létě a zejména na podzim se situace na různých částech našeho území liší - na podzim
najdeme na několika místech slabý pokles o několik procent, jinde zvýšení až o 20 - 26 %, v
létě převládá slabý pokles, místy (nap. západní Čechy) naopak zvýšení až o 10 %. Zároveň
je patrná poměrně výrazná prostorová proměnlivost změn, je tudíž možné, že případný
klimatický signál může být v tomto blízkém období překryt projevy přirozených (meziročních)
fluktuací srážkových úhrnů. V období od začátku podzimu do začátku léta je předpokládaný
růst srážek doprovázen řádově stejným růstem územní evapotranspirace způsobené růstem
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teplot. V letním období dochází k poklesu srážek a v důsledku úbytku zásob vody v půdě
nemůže docházet k výraznému zvyšování územní evapotranspirace. Důležitým faktorem je
posun doby tání sněhové pokrývky ve vyšších nadmořských výškách v důsledku vyšší
teploty z dubna na leden - únor.

Klimatická specifika a extrémy zájmového území
Oblast zájmového území leží v pásu středoevropského atlanticko-kontinentálního podnebí
mírného pásu. Pro tento pás je charakteristické mírně oceánicky laděné klima s přechodem
do mírné kontinentality, tzn. mírné léto, na srážky poměrně bohaté, mírná zima, s poměrně
krátkým obdobím mrazu.
Dle klimatické regionalizace (Quitt 1971) leží zájmové území cca v km 0,000-3,700 v mírně
teplé klimatické oblasti MT11, viz. tabulka.

Charakteristika klimatické oblasti MT11 (Quitt 1971)
Charakteristika klimatické oblasti

MT11

Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10o a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu (ve oC)
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)
Srážkový úhrn v zimním období (mm)
Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40–50
140–160
110–130
30–40
-2 až -3
17–18
7–8
7–8
90–100
350–400
200–250
50–60

Počet zatažených dnů

120–150

Počet jasných dnů

40–50
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Větrné poměry
Souhrn větrné růžice

Extrémní poměry v dotčeném území
Zaplavovaná území
Stavba se bude nacházet v záplavovém území toků Divoká Orlice a Bělá.

C.2.7. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Navržená přeložka je vedena mimo zastavěná a zalidněná území.
Městys Častolovice
Počet obyvatel:

1 684 (2018)

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

C.2.8.

Hmotný majetek a kulturní
a archeologických aspektů

dědictví

včetně

architektonických

Záměr si nevyžádá žádné demolice staveb. Vyžádá si demolice malých částí vozovek při
napojování na stávající silniční síť a případné demolice malých částí rušených vozovek.
Celé území záměru leží v území s možným výskytem archeologických památek.
Kulturní památky v okolí záměru jsou uvedeny v kapitole C.1.
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C.3.

Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, je-li
možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků
posoudit

Jako dominantní prvek určující kvalitu životního prostředí v dotčeném území lze označit
liniový zdroj hluku a znečištění ovzduší reprezentovaný především stávající silnicí 1. třídy
I/11, která v současné době prochází centrem obce Častolovice. Intenzita dopravy dle sčítání
dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2016 byla celkem 14 037 vozidel.
Vliv silnice I/11 v dotčeném území se projevuje především u zástavby situované
v bezprostřední blízkosti této silnice. Zástavba je tak nadměrně zatížena hlukem vznikajícím
provozem motorových vozidel a dochází zde k hlukovým vlivům, které překračují základní
hlukové limity.
Intenzivní provoz vozidel v zastavěných částech ohrožuje pěší a cyklistický provoz jejich
obyvatel.
V trase stávající komunikace I/11 nedosahují v současné době průměrné roční koncentrace
oxidu dusičitého, PM10, PM2,5 ani benzenu hodnot příslušných imisních limitů. Pouze v
jihovýchodní části obce je stanovený imisní limit benzo(a)pyrenu (LV = 1 ng.m -3) mírně
překračován (1,17 ng.m-3).
Novostavba obchvatu řeší současnou nevyhovující situaci při průjezdu Častolovicemi, kde
vymístěním tranzitní dopravy mimo zastavěnou oblast dojde k výraznému snížení vlivu hluku
a emisí na obyvatele, a vlivu vibrací na okolní objekty. Podstatně se zvýší bezpečnost
chodců v obcích, které nebudou rozděleny dopravou jako v současnosti. Zlepší se i
psychologické aspekty, které stresují zejména obyvatele se sníženou pohyblivostí, starší
občany, matky s kočárky, ale i ostatní rodiče dětí, které jsou současnou dopravou v obci
ohroženy. Odstraněním průjezdu dotčenými obcemi dojde rovněž ke zvýšení plynulosti
silničního provozu a díky zlepšení parametrů trasy (především směrových) dojde rovněž ke
zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
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ČÁST D Komplexní charakteristika a hodnocení možných významných
vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
D.I.

Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, nepřímých,
sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých,
trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a
existence záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci),
použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace
záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území
chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem
na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních předpisů na
ochranu životního prostředí

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Negativní vliv silničních staveb se může potenciálně projevit zejména:
−

znečištěním ovzduší

−

hlukem

−

dopravními úrazy

−

znečištěním vody a půdy

Vliv znečištění ovzduší na lidské zdraví
Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných medií
široké spektrum emisí, se kterými se setkáváme. Nicméně některé z nich jsou dominantní a
typické pro provoz vozidel se zážehovým nebo vznětovým motorem a některé jsou oproti
jiným zdrojům emisí relativně zanedbatelné. Výfukové plyny motorových vozidel obsahují na
160 jednotlivých položek.
Stručný popis některých charakteristických emisí a jejich vliv na lidské zdraví:

Oxid dusičitý (NO2)
V roce 2016 se hodnoty přírodního pozadí průměrných ročních koncentrací v ČR
pohybovaly od 3,1 do 8,3 µg/m3. Roční koncentrace ve městech, resp. obydlených oblastech
kolísaly mezi 14 až 53,7 µg/m3, přitom ale maximální 1hodinové koncentrace mohou v
extrémně zatížených lokalitách dosáhnout i více než 1 000 µg/m3. (Nárazově pak lze naměřit
ještě vyšší koncentrace).
Působení oxidu dusičitého je spojováno se zvýšením celkové, kardiovaskulární a
respirační úmrtnosti. Je majoritně emitován při spalování, nejvyšší měřené hodnoty
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nalézáme v oblastech zatížených intenzivní dopravou a vytápěním. Hlavním účinkem
krátkodobého působení vysokých koncentrací NO2 je nárůst reaktivity dýchacích cest. Na
základě působení na změny reaktivity u nejcitlivějších astmatiků je také odvozena
doporučená hodnota WHO pro 1hodinovou koncentraci NO2 (200 µg/m3). Nejvíce jsou oxidu
dusičitému vystaveni obyvatelé velkých městských aglomerací významně ovlivněných
dopravou. Pro děti znamená expozice vyšším hodnotám NO2 zvýšené riziko respiračních
onemocnění v důsledku snížené obranyschopnosti vůči infekci a snížení plicních funkcí. Z
hodnot zjištěných ročních průměrů vyplývá, že u obyvatel v dopravou zatížených oblastech,
např. v pražské nebo brněnské aglomeraci, lze očekávat snížení plicních funkcí, zvýšení
výskytu respiračních onemocnění, zvýšený výskyt astmatických obtíží a alergií, a to u dětí i
dospělých. Pro děti znamená expozice NO2 zvýšené riziko respiračních onemocnění v
důsledku snížené obranyschopnosti vůči infekci, snížení plicních funkcí. Řada studií nalezla
souvislost mezi působením oxidu dusičitého a zvýšením celkové, kardiovaskulární a
respirační úmrtnosti, ale je obtížné až nemožné oddělit účinky dalších, současně působících
látek. Oxid dusičitý jako složka emisí spalovacích procesů je vysoce korelován s ostatními
primárními i sekundárními zplodinami, proto nelze určit, zda se jedná o nezávislý vliv NO 2
nebo spíše působení celé směsi látek, zejména aerosolu, uhlovodíků, ozónu a dalších látek.
Proto odborníci doporučují, přestože již byly specifikovány některé kvantitativní vztahy
expozice a zdravotních účinků NO2, hodnotit zdravotní dopady znečištění ovzduší na
základě vztahů pro aerosolové částice, ve kterých je vliv NO2 i dalších znečišťujících látek
zahrnut.
Pro roční průměrnou koncentraci je v doplňku směrnice WHO 2005 pro kvalitu ovzduší v
Evropě uvedena doporučená hodnota 40 µg/m3. Z některých nedávných studií, zabývajících
se vlivem NO2 ve vnitřním prostředí na zdraví dětí a zejména astmatických osob vyplývá, že
pro dlouhodobou zátěž by měla být tato doporučená koncentrace patrně ještě snížena, ale
podle WHO pro takový krok zatím není k dispozici dostatek důkazů.

Aerosol
Odhad hodnoty lineárního trendu (příloha č. 1) dokládá, přes mírný pokles v roce 2016 na
21 µg/m3, přetrvávající, dlouhodobě neměnný stav. Kvalita ovzduší v monitorovaných
sídlech je významněji ovlivňována meteorologickými podmínkami, které lze charakterizovat
vyšší četností excesů a rychlých změn počasí zahrnujících dlouhodobější suchá období
vysokých teplot, krátká období intenzivních srážek či zimní inverzní situace až plošného
charakteru. Navíc lze zimní období (topné sezóny) 2013 – 2016 považovat v kontextu
dlouhodobého vývoje za velmi mírná. Znečištění ovzduší měst a městských aglomerací stále
ovlivňuje zejména doprava, která je zde dominantním a v podstatě plošně působícím
zdrojem znečištění ovzduší. Další spolupůsobící zdroje (teplárny, domácí vytápění, průmysl)
mají více lokální význam. Specifickou oblastí je Moravskoslezský kraj (MSK) s dlouhodobě
zvýšenými hodnotami škodlivin ve venkovním ovzduší, kde mají zásadní význam emise z
velkých průmyslových zdrojů a dálkový transport škodlivin. To potvrzují roční imisní
charakteristiky suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5, které nejenom v městských
dopravně exponovaných lokalitách, ale i v průmyslem zatížených oblastech MSK překračují
jak doporučené hodnoty Světové zdravotnické organizace (WHO), tak i imisní limity. V roce
2016 se hodnoty přírodního pozadí průměrných ročních koncentrací v ČR pohybovaly od 7
do 18,8 µg/m3. Roční koncentrace na stanicích ve městech, resp. obydlených oblastech
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kolísaly mezi 15 až 41 µg/m3; maximální 1hodinové koncentrace ale mohly v extrémně
zatížených lokalitách v období nepříznivých rozptylových podmínek dosáhnout i více než
500 µg/m3.
Účinek částic závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Velikost částic je
rozhodující pro průnik a ukládání v dýchacím traktu. Větší částice jsou zachyceny v horních
partiích dýchacího ústrojí. Částice frakce PM10 (se střední hodnotou aerodynamického
průměru 10 µm) se dostávají do dolních cest dýchacích. Částice označené jako frakce PM 2,5
pronikají do průdušinek, nejjemnější submikrometrická frakce až do plicních sklípků. Účinky
suspendovaných částic jsou ovlivněny také adsorpcí dalších znečišťujících látek na jejich
povrchu.
Aerosolové částice obsažené ve vdechovaném vzduchu mají široké spektrum účinků na
srdečně-cévní a respirační ústrojí. Dráždí sliznici dýchacích cest, mohou způsobit změnu
struktury i funkce řasinkové tkáně, zvýšit produkci hlenu a snížit samočisticí schopnosti
dýchacího ústrojí. Tyto změny omezují přirozené obranné mechanismy a usnadňují vznik
infekce. Recidivující akutní zánětlivá onemocnění mohou vést ke vzniku chronického zánětu
průdušek a chronické obstrukční nemoci plic s následným přetížením pravé srdeční komory
a oběhovým selháváním. Spolupodílí se vliv mnoha dalších individuálních faktorů, jako je
stav imunitního systému organismu, alergická dispozice, expozice látkám v pracovním
prostředí, kouření apod. Jednou z obranných funkcí dýchacích cest je pohlcování
vdechnutých částic specializovanými buňkami, tzv. makrofágy. Při tom dochází k uvolňování
látek, které navozují zánětlivou reakci v plicní tkáni a mohou přestupovat do krevního oběhu.
Uvolňované regulační molekuly imunitního systému podporují tvorbu agresivních volných
radikálů v bílých krvinkách a tím přispívají k tzv. oxidačnímu stresu. Ten ovlivňuje
metabolismus tuků, vede k poškození stěn v tepnách a přispívá k rozvoji aterosklerózy.
Dalším z mechanismů, které se podílí na rozvoji srdečních onemocnění, je ovlivnění
elektrické aktivity srdce. Některé studie naznačují, že riziko akutní srdeční příhody je vyšší u
diabetiků. Vzhledem k tomuto širokému spektru mechanismů systémového působení a i
dalším účinkům jsou aerosolové částice považovány za nejvýznamnější environmentální
faktor ovlivňující úmrtnost.
Aerosolové částice PM samostatně, stejně jako celá směs látek působících znečištění
venkovního ovzduší, jsou zařazeny od roku 2013 Mezinárodní Agenturou pro výzkum
rakoviny (IARC) Světové zdravotnické organizace (WHO), mezi prokázané lidské
karcinogeny skupiny 1, přispívající ke vzniku rakoviny plic. Tento fakt se prozatím nijak
neodrazil v doporučeních pro kvantitativní hodnocení.
Krátkodobá expozice zvýšeným koncentracím aerosolových částic se podílí na nárůstu
celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na onemocnění srdečně-cévních a dýchacích a na
zvýšení počtu osob hospitalizovaných pro tato onemocnění, zvýšení kojenecké úmrtnosti,
zvýšení výskytu respiračních symptomů jako je kašel a ztížené dýchání – zejména u
astmatiků, a na změnách plicních funkcí při spirometrickém vyšetření.
Dlouhodobá expozice zvýšeným koncentracím má za následek vyšší úmrtnost na choroby
srdečně cévní a respirační, včetně rakoviny plic a s tím související zkrácení délky života,
zvýšení nemocnosti na onemocnění dýchacího ústrojí a výskytu symptomů chronického
zánětu průdušek a snížení plicních funkcí u dětí i dospělých. Přibývá důkazů o vlivu
expozice částicím na vznik diabetu II. typu, na neurologický vývoj u dětí a neurologické
poruchy u dospělých.
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Pro působení aerosolových částic v ovzduší nebyla zatím zjištěna bezpečná prahová
koncentrace. Předpokládá se, že citlivost jedinců v populaci má tak velkou variabilitu, že ti
nejcitlivější jsou v riziku účinků i při velmi nízkých koncentracích. Při chronické expozici
suspendovaným částicím frakce PM2,5 se redukce očekávané délky života začíná projevovat
již od průměrných ročních koncentrací 5 µg/m3.
Zásadním ukazatelem zdravotních dopadů dlouhodobé expozice je odhad počtu předčasně
zemřelých pro dospělou populaci nad 30 let věku s vyloučením vnějších příčin úmrtí (úrazy,
sebevraždy apod.). Tento ukazatel zahrnuje jak předčasnou úmrtnost pro jednotlivé příčiny
úmrtí (kardiovaskulární nebo respirační onemocnění, rakoviny plic atd.), tak i úmrtí v
důsledku krátkodobé expozice PM.
Pro kvantitativní odhad rizika dlouhodobé expozice suspendovaným částicím byly použity
závěry projektu WHO HRAPIE, který ve zprávě z roku 2013 formuluje doporučení pro funkce
koncentrace a účinku pro aerosol, ozón a oxid dusičitý. Doporučení pro hodnocení
dlouhodobých účinků suspendovaných částic frakce PM2,5 vychází ze závěrů metaanalýzy
třinácti různých kohortových studií provedených na dospělé populaci v Evropě a Severní
Americe. Podle autorů nárůst průměrné roční koncentrace jemné frakce suspendovaných
částic PM2,5 o 10 µg/m3 zvyšuje celkovou úmrtnost exponované populace nad 30 let o 6,2 %,
Relativní riziko (RR) je 1,062 (95 % CI 1,040, 1,083) na 10 µg/m3.
Pro hodnocení vycházející ze vztahu mezi expozicí suspendovaným částicím frakce PM2,5
byly koncentrace frakce PM10 přepočítány na základě odhadu průměrného zastoupení
frakce PM2,5 ve frakci PM10. Průměrný roční podíl suspendovaných částic frakce PM2,5 ve
frakci PM10, vypočítaný z hodnot souběžně měřených na 59 stanicích, se pohyboval od 64 %
do 89 % se střední hodnotou 78 % v roce 2016. V tomto zpracování byla použita hodnota 75
% podílu frakce PM2,5 ve frakci PM10, která odpovídá i dlouhodobému vývoji v České
republice.

Arsen (As)
Hlavní cestou expozice arsenu je vdechování a příjem potravou a vodou. Arsen vstřebaný
do organismu se ukládá zejména v kůži a jejích derivátech, jako jsou nehty a vlasy. Proniká
placentární bariérou. Vylučován je převážně močí.
Chronická otrava nejčastěji zahrnuje kontaktní alergické dermatitidy a ekzémy. Časté je
postižení nervového systému (degenerace optického nervu, poškození vestibulárního
ústrojí), trávicího ústrojí, cévního systému i krvetvorby. V epidemiologických studiích byla
pozorována zvýšená úmrtnost na kardiovaskulární choroby. U exponovaných osob byly
zjištěny chromosomální aberace periferních lymfocytů. Arseničnan sodný inhibuje reparaci
DNA v buňkách lidské kůže a v lymfocytech. Anorganické sloučeniny arsenu jsou
klasifikovány jako lidský karcinogen. Kritickým účinkem po expozici vdechováním je rakovina
plic. Pro riziko jejího vzniku je odhadována jednotka rizika ze studií profesionálně
exponovaných populací ve Švédsku a USA. Hodnota jednotkového rizika převzatá od
Světové zdravotní organizace je pro arsen 1,50 × 10-3.
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Nikl (Ni)
Vdechování všech typů sloučenin niklu vyvolává podráždění a poškození dýchacích cest,
různé imunologické odezvy včetně zvýšení počtu alveolárních mikrofágů a imunosupresi.
Nikl proniká placentární bariérou, takže je schopen ovlivnit prenatální vývoj přímým
působením na embryo. Studie na pokusných zvířatech svědčí o tom, že některé sloučeniny
niklu vykazují široký rozsah karcinogenní potence. Nejsilnějším karcinogenem v těchto
experimentech byl sulfid niklitý a sulfid nikelnatý. U člověka byla popsána akutní otrava
tetrakarbonylniklem, alergická kožní reakce, astma (u zaměstnanců pracujících s niklem) a
podráždění sliznic. Karcinogenní účinky byly prokázány epidemiologickými studiemi po
inhalační expozici vysokým koncentracím niklu, neboť respirační trakt je cílovým orgánem,
ve kterém dochází k retenci niklu s následným rizikem vzniku rakoviny dýchacího traktu.
Sloučeniny niklu jsou na základě takových studií klasifikovány IARC jako prokázaný lidský
karcinogen ve skupině 1, kovový nikl jako možný karcinogen ve skupině 2B. Jednotkové
riziko inhalační expozice niklu (riziko vzniku rakoviny v důsledku celoživotní inhalace ovzduší
s koncentrací 1 µg/m3) je odhadováno WHO na 3,8 × 10-4.

Kadmium (Cd)
Kadmium (Cd) – je toxický kov, jehož hlavním metabolickým rysem je mimořádně dlouhý
biologický poločas, který má za následek prakticky nevratnou akumulaci kadmia v
organizmu, zejména v ledvinách a játrech. Ledviny jsou kritickým orgánem po chronickou
expozici kadmiu, která vede k jejich poškození a ohrožení funkcí. Kadmium způsobuje
inhibici sulfhydrylových enzymů (vazbou na SH-skupinu), váže se v játrech na
metaloproteiny, zasahuje do metabolismu sacharidů a inhibuje sekreci inzulínu. Kadmiové
ionty jsou také účinnými blokátory kalciových kanálů, čímž dochází k přerušení šíření
nervového vzruchu. Kadmium je toxické pro reprodukci (ohrožuje funkčnost a kvalitu spermií
a poškozuje zárodečný epitel varlat), narušuje metabolismus ostatních kovů, kostní tkáň,
imunitní i kardiovaskulární systém. Inhalační expozice kadmiu může způsobovat rakovinu
plic u lidí a zvířat a poškození plodu. IARC klasifikovala kadmium a sloučeniny kadmia jako
lidské karcinogeny skupiny 1.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) - benzo[a]pyren (BaP)
PAU mají schopnost přetrvávat v prostředí, kumulují se v jeho složkách a v živých
organismech, jsou lipofilní a řada z nich má toxické, mutagenní či karcinogenní vlastnosti.
Patří mezi endokrinní disruptory, ovlivňují porodní váhu a růst plodu. Působí
imunosupresivně, snížením hladin IgG a IgA.Ve vysokých koncentracích (převyšujících
koncentrace nejen ve venkovním ovzduší, ale i v pracovním prostředí) mohou mít dráždivé
účinky. PAU patří mezi nepřímo působící genotoxické sloučeniny. Vlivem
biotransformačního systému organismu vznikají postupně metabolity s karcinogenním a
mutagenním účinkem. Elektrofilní metabolity kovalentně vázané na DNA představují poté
základ karcinogenního potenciálu PAU. V praxi je nejvíce používaným zástupcem PAU při
posuzování karcinogenity benzo[a]pyren (BaP). BaP je z hlediska klasifikace karcinogenity
od roku 2010 zařazen IARC do skupiny 1 – prokázaný karcinogen.
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Benzen (C6H6)
Benzen má nízkou akutní toxicitu, při dlouhodobé expozici má účinky hematotoxické,
genotoxické, imunotoxické a karcinogenní. Nejzávažnějším účinkem benzenu je jeho
karcinogenní působení. Benzen je z hlediska klasifikace karcinogenity zařazen do skupiny 1
– prokázaný karcinogen (IARC 1987). Byly popsány nádory jater, prsu, nosní dutiny a
leukémie. Přibývá studií, které uvádějí důkazy o vztahu mezi expozicí benzenu ze
znečištěného ovzduší a vznikem akutní leukemie u dětí (IARC, 2010). Některé studie
dokonce naznačují, že toto riziko by mohlo nastat již při nižších koncentracích než je
současný imisní limit 5 μg/m3 pro benzen ve venkovním ovzduší, ale tyto studie zatím nejsou
využitelné pro kvantitativní hodnocení. WHO definovalo pro benzen, na základě zhodnocení
řady studií, jednotku karcinogenního rizika pro celoživotní expozici koncentraci 1 µg/m3 v
rozmezí 4,4 - 7,5 × 10-6 (střední hodnota 6 × 10-6). V těchto studiích byly osoby exponovány
koncentracím o několik řádů vyšším, než se mohou vyskytnout ve venkovním ovzduší. Je
proto možné, že extrapolace do oblasti nižších koncentrací neodpovídá reálné křivce
účinnosti. Hodnota UCR doporučená WHO je experty EU považována za horní mez odhadu
rizika, dolní mez hodnoty jednotky karcinogenního rizika byla s použitím sublineární křivky
extrapolace odhadnuta na 5 × 10-8. Tento rozsah hodnot UCR znamená, že riziko leukémie 1
x 10-6 by se mělo pohybovat v rozmezí roční průměrné koncentrace benzenu v ovzduší cca
0,2 – 20 µg/m3. Při aplikaci výše uvedené UCR 6 × 10-6 vychází koncentrace benzenu ve
vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro populaci 1 ×
10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,17 µg/m3. Jde o horní mez odhadu rizika, který
velmi pravděpodobně nadhodnocuje skutečné působení.

Vliv hluku na lidské zdraví
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení nebo poškození jeho funkcí, ke snížení
odolnosti organismu vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům
prostředí.
Při hodnocení konkrétní akustické situace je nutno o hluku uvažovat nejen z hlediska celého
spektra atakovaných funkcí, ale i z hlediska fyzikálních parametrů hluku, místa a času
působení. Obecně je možné přijmout tzv. Lehmanovo schéma účinků:
Hladina akustického tlaku A, LA:
> 120 dB

možné nebezpečí poškození buněk a tkání

> 90 dB

možné nebezpečí pro sluchový orgán

> 60 až 65 dB

možné nebezpečí pro vegetativní systém

> 30 dB

možné nebezpečí pro nervový systém a psychiku

Negativní účinky hluku můžeme rozdělit na:
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SPECIFICKÉ (auditivní) - s účinkem na sluchový orgán, kdy při expozici hladině akustického
tlaku A od 120 - 130 dB dochází k poškození bubínku a převodních kůstek, při mnohaleté
expozici LAeq,T nad 85 dB k poškození vnitřního ucha.

NESPECIFICKÉ (extraauditivní, mimosluchové, systémové) - s účinkem na různé funkce
organismu. Reakce vegetativního a hormonálního systému prostřednictvím stresu a tomu
odpovídající obraně organismu.

Dále pak na
AKUTNÍ ÚČINKY (stres a tomu odpovídající obrana organismu):
−

poškození sluchového aparátu – akustické trauma

−

zvýšení krevního tlaku

−

zrychlení tepové frekvence

−

stažení periferních cév

−

zvýšení hladiny adrenalinu

−

vliv na psychiku - únava, deprese, rozmrzelost, agresivita, neochota

−

snížení výkonnosti, paměti a pozornosti

−

úlekové reakce

CHRONICKÉ ÚČINKY (tzv. civilizační choroby):
-

fixování akutních účinků

-

ztráta sluchu resp. sluchové ztráty

-

vznik hypertenze

-

poškození srdce, infarkt myokardu

-

snížení imunitních schopností organismu

-

pocity únavy

-

nepříznivé ovlivnění spánku, nespavost

Nespecifické účinky hluku se vzhledem k tomu, že se jedná o bezprahový škodlivý faktor,
projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku. Zahrnují ovlivnění neurohumorální
a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako
např. učení a zapamatování informací, ovlivnění motorických funkcí a koordinace. Hluk
ztěžuje řečovou komunikaci, obtěžuje, vyvolává pocit rozmrzelosti a nespokojenosti.
Negativně ovlivňuje odpočinek organismu a tím i jeho výkonnost.
Na současném stupni poznání je za dostatečně prokázané považováno poškození
sluchového aparátu, ovlivnění kardiovaskulárního systému a negativní poruchy spánku.
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Neprokázané, tj. omezené důkazy jsou např. u vlivu na hormonální systém, biochemické
funkce, fetální vývoj, mentální zdraví a imunitní systém.

Při doporučení limitních hodnot hluku v životním (mimopracovním) prostředí Světová
zdravotnická organizace (dále „WHO“) vychází ze současných poznatků o negativním účinku
hluku
na rušení spánku v noční době, na řečovou komunikaci, obtěžování, pocity
nepohody a rozmrzelosti a to při jejich dlouhodobém působení, které je specifikováno
minimální dobou expozice 10 – 15 let. Doporučené limitní hodnoty jsou uvažovány vždy pro
dopadající zvuk, ale mohou být vztaženy i na situace expozice ve volném akustickém poli.
Z hodnocení provedeného v rozptylové studii vyplývá, že po zohlednění všech stávajících i
uvažovaných zdrojů znečištění ovzduší nedojde k významnému zvýšení znečištění ovzduší
ani k překračování platných limitů v důsledku působení uvažovaného záměru.
Ani z hlediska možného synergického působení vlivů společně s dalšími zdroji znečištění
ovzduší v území nedojde k významným vlivům na ovzduší nebo zdraví lidí.
Z hlediska vlivů hluku na obyvatele lze konstatovat že po realizaci obchvatu se očekává
plnění stanovených hygienických limitů hluku ve všech sledovaných referenčních bodech, a
to jak v době denní, tak v době noční.

Nebezpečí dopravních úrazů
Novostavba obchvatu řeší současnou nevyhovující situaci při průjezdu Častolovicemi, kde se
vymístěním tranzitní dopravy mimo zastavěnou oblast podstatně zvýší bezpečnost chodců v
obcích, které nebudou rozděleny dopravou jako v současnosti. Zlepší se i psychologické
aspekty, které stresují zejména obyvatele se sníženou pohyblivostí, starší občany, matky s
kočárky, ale i ostatní rodiče dětí, které jsou současnou dopravou v obci ohroženy.

Narušení faktorů pohody
Provozem uvažovaného záměru dojde k vymístění tranzitní dopravy mimo zastavěnou
oblast, k výraznému snížení vlivu hluku a exhalací na obyvatele a vlivu vibrací na okolní
objekty.

Opatření pro snížení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví jsou uvedena v kapitole B.1.6.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru
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emitovaných škodlivin, malý až nevýznamný, hluboce
podlimitní
Pravděpodobnost vlivu

Vždy od uvedení záměru do provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečisťujících
látek a skleníkových plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu)
Vlivy na ovzduší a klima jsou obecně spojeny s emisemi znečišťujících látek během výstavby
a provozu záměru.

Období 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.
V průběhu výstavby bude provozována běžná stavební technika po omezenou dobu. Jsou
očekávány emise znečišťujících látek z dočasných plošných a liniových zdrojů, a to
především emise tuhých látek, tj. PM10, PM2,5 (např. zemní práce, deponie sypkých materiálů
a manipulace s nimi). Emise ostatních škodlivin jsou méně významné a souvisí s použitím
strojové techniky a bilancováním spotřeby pohonných hmot. Celkový objem emisí a doba
provozu zdroje nebudou z hlediska celkové bilance významné, jsou uvažována standardní
opatření pro omezení emisí (emise prachu).
Emise z výstavby v ukazatelích NO2, benzen, a benzo(a)pyren lze uvažovat z řádově desítek
nákladních vozidel za den na jedné stavbě. Během provozu se budou emitovat látky
z řádově desítek tisíc vozidel a z toho řádově tisíců nákladních vozidel za den. Z toho
důvodu budou tyto emise během výstavby cca o 2 řády nižší než emise během provozu.
Emise v ukazatelích PM10 a PM2,5 budou navíc pocházet ze zemních prácí, deponií sypkých
materiálů a manipulace s nimi a budou srovnatelné s emisemi z běžných zemědělských
prací, včetně jejich časově omezeného působení na několik týdnů v jednom místě.
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.
Ovlivnění klimatických poměrů nebude výstavbou záměru vyvoláno.
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Období provozu
Záměr se stane po uvedení do provozu liniovým zdrojem znečištění. Množství emisí z tohoto
zdroje do ovzduší závisí především na počtu vozidel projíždějících po komunikaci a emisních
charakteristikách jednotlivých vozidel.
Pro posouzení vlivů na ovzduší byla zpracována Rozptylová studie uvedená v příloze.
Rozptylová studie je vypracována v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., vyhl. č. 415/2012
Sb. a dle zadání objednatele pro NO2, PM10, PM2,5, benzen a benzo(a)pyren.
Pro výpočet byla použita referenční metoda výpočtu znečištění ovzduší z bodových,
liniových a plošných zdrojů „SYMOS 97“ aktualizovaná v roce 2013, kdy byl brán zřetel na
aktuální legislativu (např. aktualizované imisní limity) a nové poznatky v oblasti ochrany
čistoty ovzduší
Program MEFA 13 dokáže hodnotit nejen emise z běžného provozu, ale zahrnuje nově i
vyčíslení nárůstu emisí při studených startech vozidel, zohledněny byly emise z otěru brzd a
pneumatik, z resuspenze prachu ležícího na vozovce a samostatně i emise spojené s
průjezdem automobilů křižovatkou.
Pro vyhodnocení imisního příspěvku z dopravy ve stávajícím stavu byl zvolen výpočtový
rok 2012 s ohledem na data o pozaďové imisní zátěži území (ČHMÚ Praha), která jsou k
dispozici jako průměry koncentrací sledovaných škodlivin za pětileté období (aktuálně roky
2012 – 2016).
Hodnoty intenzit dopravy ve výhledovém stavu, tj. po zprovoznění přeložky v roce 2040
byly získány z dopravně inženýrských podkladů.
Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů vzdálených od sebe 50 m. Ve
všech bodech pravidelné sítě byl výpočet prováděn ve výšce 2m nad terénem.

Vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži zájmového území
Rozdíl v imisních koncentracích v RB mezi V0-2018 a VZ 2040
2040-2018
Č. ref. bodu

PM10

PM25

NO2

Bzn

BaPng

PM10-24

9001

-0.271

-0.123

-0.137

-0.014

-0.014

-4.143

9002

-0.347

-0.157

-0.175

-0.018

-0.018

-3.969

9003

-0.357

-0.162

-0.181

-0.019

-0.018

-0.573

9004

-0.394

-0.178

-0.199

-0.020

-0.020

-3.564

9005

-0.619

-0.280

-0.313

-0.032

-0.031

-5.757

9006

-0.616

-0.279

-0.311

-0.032

-0.031

-5.578

9007

-0.722

-0.327

-0.365

-0.038

-0.037

-6.318

9008

-0.517

-0.234

-0.262

-0.027

-0.026

-2.218

9009

-0.322

-0.146

-0.163

-0.017

-0.016

-3.407

9010

-0.663

-0.300

-0.335

-0.034

-0.034

-2.723
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9011

-0.213

-0.097

-0.108

-0.011

-0.011

-2.238

9012

-0.308

-0.140

-0.156

-0.016

-0.016

-2.652

9013

-0.231

-0.104

-0.117

-0.012

-0.012

-1.743

9014

-0.203

-0.092

-0.103

-0.011

-0.010

-2.037

9015

-0.083

-0.038

-0.042

-0.004

-0.004

-1.172

9016

-0.231

-0.105

-0.117

-0.012

-0.012

-1.448

9017

-0.202

-0.092

-0.102

-0.011

-0.010

-1.734

9018

-0.522

-0.236

-0.264

-0.027

-0.027

-4.004

9019

0.072

0.033

0.037

0.004

0.004

0.803

9020

0.069

0.031

0.035

0.004

0.003

0.869

Rozdíl v imisních koncentracích v RB mezi V0-2018 a VU 2040
2040-2018
Č. ref. bodu

PM10
9001

PM25

NO2

Bzn

BaP(ng)

-0.123

-0.137

-0.014

9002

-0.271
-0.347

-0.157

-0.175

9003

-0.357

-0.162

9004

-0.392

9005

PM10-24
-4.094

-0.018

-0.014
-0.018

-0.181

-0.019

-0.018

-0.631

-0.177

-0.198

-0.020

-0.020

-3.564

-0.617

-0.279

-0.312

-0.032

-0.031

-5.757

9006

-0.615

-0.278

-0.311

-0.032

-0.031

-5.578

9007

-0.721

-0.326

-0.364

-0.037

-0.037

-6.318

9008

-0.516

-0.234

-0.261

-0.027

-0.026

-2.218

9009

-0.321

-0.145

-0.162

-0.017

-0.016

-3.391

9010

-0.662

-0.300

-0.335

-0.034

-0.034

-2.723

9011

-0.213

-0.096

-0.107

-0.011

-0.011

-2.238

9012

-0.307

-0.139

-0.155

-0.016

-0.016

-2.648

9013

-0.230

-0.104

-0.116

-0.012

-0.012

-1.743

9014

-0.201

-0.091

-0.101

-0.010

-0.010

-2.037

9015

-0.079

-0.036

-0.040

-0.004

-0.004

-1.158

9016

-0.229

-0.104

-0.116

-0.012

-0.012

-1.448

9017

-0.201

-0.091

-0.101

-0.010

-0.010

-1.722

9018

-0.522

-0.236

-0.264

-0.027

-0.026

-4.004

9019

0.045

0.020

0.023

0.002

0.002

0.471

9020

0.046

0.021

0.023

0.002

0.002

0.497

-3.920

Po realizaci záměru, ve výhledovém roce 2040 dojde v obou variantách ke snížení imisních
koncentrací ve všech RB stanovených ve vztahu k veřejnému zdraví, ve srovnání se stavem
2018. Ke zvýšení imisních koncentrací dojde pouze ve 2 RB stanovených pro vyhodnocení
imisního zatížení nejbližších břehových porostů Divoké Orlice. V žádném RB nebude mít
záměr v roce 2040 větší příspěvek k imisním koncentracím (v ročním průměru) větší než 1%.
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Mezi oběma variantami nejsou žádné významné rozdíly. Maximální rozdíl představuje 0,005
µg/m3 u průměrné roční koncentrace PM10 a 0,015 µg/m3 u max. 24hod. koncentrace PM10
v RB stanovených ve vztahu k veřejnému zdraví.
Po realizaci záměru, ve výhledovém roce 2040 dojde ke snížení imisních koncentrací ve
všech RB stanovených ve vztahu k veřejnému zdraví, ve srovnání se stavem 2018. Ke
zvýšení imisních koncentrací dojde pouze ve 2 RB stanovených pro vyhodnocení imisního
zatížení nejbližších břehových porostů Divoké Orlice. V žádném RB nebude mít záměr
v roce 2040 větší příspěvek k imisním koncentracím větší než 1%.
Aktuální legislativa ochrany ovzduší umožňuje umísťování zdrojů znečišťování ovzduší i do
území, kde dochází k překračování imisních limitů znečišťujících látek za situace, kdy
příspěvky z provozu zdrojů k ročním koncentracím znečišťující látky nedosahují úrovně 1%
limitu roční průměrné koncentrace. Z výsledků výpočtu rozptylové studie vyplývá, že v
případě překročeného limitu v území, bude příspěvek záměru menší než 1% imisního limitu
roční průměrné koncentrace.
Dle pětiletých klouzavých průměrů imisních koncentrací (ČHMÚ) dochází v prostoru záměru
k přiblížení a překročení imisního limitu v ukazateli roční průměrná koncentrace
benzo(a)pyrenu (obdobně jako na většině území ČR). Ani v tomto ukazateli se ovšem
nepředpokládá příspěvek záměru větší než 1%.
Celkově lze na základě uvedených výsledků rozptylové studie vyslovit závěr, že navrhovaný
záměr bude z hlediska vlivů na ovzduší přijatelný.
Ve srovnání se stávajícím stavem lze oprávněně předpokládat, že pozitiva záměru ve formě
snížení intenzit dopravy a zároveň snížení imisí podél stávající silnice I/11 procházející
obydleným územím obce významně převáží nad mírným zvýšením imisí podél uvažovaného
záměru.
Opatření pro snížení vlivů na ovzduší jsou uvedena v kapitole B.1.6.

Vlivy na klima
V souvislosti s realizací záměru se nepředpokládají významné změny mikroklimatu.
Po realizaci záměru se za slunečního svitu lokálně zvýší teploty vzduchu nad vozovkou.
Po realizaci vegetačních úprav nebude docházet k vyšší četnosti mlh. K lokálnímu zvýšení
četnosti mlh může dojít v bezprostředním okolí prostoru případných retečních nádrží pro
zachycení srážkových vod.

Zmírňování (mitigace) změn klimatu
V rámci Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR jsou stanoveny
následující tzv. redukční cíle, představující zejména snížení měrné a agregované emise CO2
a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě primárních energetických zdrojů.
Realizace záměru představuje nový zdroj skleníkových plynů (emise CO2 ze spalovacích
motorů), ale přitom nahrazuje a optimalizuje jejich stávající produkci zejména v budoucím
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výhledu ve formě přesunu automobilové dopravy z hustě osídleného území s mnoha
vynucelými zastaveními a rozjížděním vozidel vč. dopravních kongescí. Podstatné zvýšení
plynulosti dopravy emisi CO2 zásadně snižuje oproti pokračování stávajícího stavu.
Z hlediska vozidel se spalovacími motory se na základě legislativních tlaků EU stále snižuje
povolené množství vypouštěného CO2 z jednoho vozidla, což dále přispěje ke snížení
spotřeby PHM a snížení množství vypouštěného CO2.

Přizpůsobení (adaptace) změnám klimatu
V rámci návrhu a hodnocení adaptace záměru změnám klimatu lze vycházet z dokumentu
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, který je implementačním dokumentem
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015). Akční plán je
strukturován podle projevů změny klimatu, a to z důvodu významných mezisektorových
přesahů jednotlivých projeví změny klimatu a potřeby meziresortní spolupráce při
předcházení či řešení jejích negativních dopadů: dlouhodobé sucho, povodně a přívalové
povodně, zvyšování teplot, extrémní meteorologické jevy (vydatné srážky, extrémně vysoké
teploty ve. vlny veder, extrémní vítr a přírodní požáry. Strategie přizpůsobení se změně
klimatu v podmínkách ČR charakterizuje vliv změny klimatu na tyto vybrané oblasti
hospodářství a životního prostfedí (sektory):
• Lesní hospodářství - v důsledku klimatických změn předpokládáno zhoršování zdravotního
stavu a stability zejména pasečně obhospodařovaných, převážně smrkových monokulturních
lesů v nižších a středních polohách, s důsledkem aktivizace patogenních škůdců, živelných
kalamit včetně ohrožení suchem, apod.
Mitigační a adaptační opatření záměru: Kumulace a zadržení vody v místě, s možným
výparem. Z důvodů minimalizace negativních vlivů stavby a následného provozu realizovat
vegetační úpravy ve prospěch dřevin, které se vyznačují vyšší tolerancí ke škodlivým
činitelům a s melioračními účinky na půdu a současně poskytují vysoký mimoprodukční
funkční efekt. Prostřednictvím vytváření přírodě blízkéch vegetačních úprav zabezpečit
redukci vlivů abiotických a biotických škůdců a zvyšováni ekologické stability.
• Vodní režim v krajině a vodní hospodářství - s rostoucí teplotou vzduchu předpokládán
vyšší výpar vody z povodí, částečně kompenzován mírným nárůstem ročního srážkového
úhrnu (do 10 % k výhledovému období 2070 - 2099), spíše však v zimním období, v letním
období naopak možný pokles srážek. Při nedostatku vody útlum evapotranspirace s efektem
ochlazování, nebezpečí výskytu horkých vln, sucha a vzniku lesních požárů.
Dojde ke snížení dotace podzemních vod a k poklesu průtoků zejména v málovodných
obdobích na přechodu léta a podzimu, dopad na vydatnost dostupných vodních zdrojů,
kvalitativní ovlivnění vod při nízkých průtocích i při extrémních srážkách, porušení funkce
vodohospodářské infrastruktury a rostoucí požadavky na vodní zdroje, apod.
Mitigační a adaptační opatření záměru: Kumulace a zadržení vody v místě s možným
výparem.
• Biodiverzita a ekosystémové služby - s růstem průměrné globální teploty o více než 2 °C
odhadováno zvýšení rizika vyhynutí u přibližně 20 - 30 % druhů rostlin a živočichů, citlivé
zejména migrující druhy organismů, úbytek zejména vzácných druhů se specifickými nároky.
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Posuny vegetačních pásem a změny v kvalitě a rozšíření jednotlivých biotopů ovlivní
produktivitu ekosystém, zejména ekosystémy pro ukládání uhlíku. Změny využití území
mohou dále ovlivňovat odrazivost zemského povrchu a přispět k regionálním klimatickým
změnám (mikroklima). Dále změna klimatu povede ke zvýšení rizik přírodních katastrof, jako
jsou například povodně, sucha a biologické invaze, apod.
Mitigační a adaptační opatření záměru: Omezení šíření nepůvodních invazních druhů rostlin
a živočichů. Nové retenční nádrže. Z důvodů minimalizace negativních vlivů stavby a
následného provozu realizovat kompenzační opatření jako např. přírodě blízkých
vegetačních úprav zabezpečit redukci vlivů abiotických a biotických škůdců, omezení kalamit
a zvýšení ekologické stability.
• Doprava - v důsledku klimatických změn předpokládány častější a intenzivní srážkové
úhrny s důsledkem snížené viditelnosti, příp. náhlé ledovky a sněhové úhrny zvyšující
nehodovost a nefunkčnost infrastruktury, zhoršení sjízdnosti či nesjízdnosti až zatarasení a
poškození vozovek, nízké hladiny ohrožující vodní dopravu. Zvýšená spotřeba energií při
provozu dopravních prostfedků apod.
Adaptační opatření záměru: Nová komunikace – plní vlastní uvažovaný záměr.
• Mimořádné události a ochrana obyvatelstva a životního prostfedí - předpoklad vzrůstu
četnosti a intenzit extrémních meteorologických jeví a dlouhodobého sucha, povodní velkého
rozsahu, sesuvů půdy a rozsáhlých lesních požárii včetně ohrožení energetické soustavy
vyplývající z těchto jevů. V zájmu zmírnění nebo zabránění ohrožení lidského života, zdraví,
životního prostfedí a velkým škodám na majetku.
Adaptační opatření záměru: Nové retenční nádrže.

Podmínky ke snížení případných negativních vlivů byly zahrnuty do opatření v kapitole B.I.6.
- Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů.
Vlivy na ovzduší a klima včetně aspektu klimatických změn jsou hodnoceny jako málo
významné.

Hodnocení vlivů na ovzduší a klima:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru
emitovaných škodlivin, malý, podlimitní

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby a provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky (např. vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)
Pro podrobné objasnění problematiky vlivů hluku byla zpracována hluková studie
s následujícími závěry.
Posouzení je provedeno dle metodiky: Výpočet hluku z automobilové dopravy, Manuál 2011,
M. Liberko, L. Ládyš, ŘSD Praha, listopad 2011 a její novely 2018. Dále byly použity
Technické podmínky TP 219 , TP 189 a TP 225.
Programovou reprezentaci těchto metodik a technických podmínek představuje programový
produkt Hlukplus. Pro zpracování akustické studie byl použit programový produkt Hlukplus
Profi Pásma, verze 12,5 – Licence č.: Ekoteam 5029.

Záměr je řešen v následujících variantách:
Varianta 0 - 2018 – stávající stav, rok 2018
Tato varianta vyhodnocuje aktuální situaci v zájmovém území v roce 2018. Vstupní údaje pro
tuto variantu byly získány ze sčítání dopravy 2016 z příslušných sčítacích profilů ŘSD, které
byly navýšeny dle TP 225 /druhé vydání, EDIP s.r.o.,2012.
Varianta 0 - 2023 – pokračování stávajícího stavu, rok 2023
Varianta Z - 2023 – stav s realizací záměru ve variantě Základní v roce 2023 – v
předpokládaném roce dokončení stavby. Tato varianta vyhodnocuje předpokládanou
akustickou situaci v zájmovém území po realizaci záměru v rámci navržené varianty pro
výhledový rok 2023.
Varianta U - 2023 – stav s realizací záměru ve variantě Upravená v roce 2023 – v
předpokládaném roce dokončení stavby. Tato varianta vyhodnocuje předpokládanou
akustickou situaci v zájmovém území po realizaci záměru v rámci navržené varianty pro
výhledový rok 2023.
Pro potřeby použití korekce na starou zátěž byla řešena Varianta SHZ – 2000 pro stav
k roku 2000.
Dále byly řešeny vlivy hluku v břehových porostech řek Divoké Orlice a Bělé pro zjištění vlivů
hluku na migrační cesty v EVL Orlice a Labe.
Všechny varianty byly řešeny pro denní dobu (D) (06-22hod) a pro noční dobu (N) (2206hod) dle hygienické legislativy.
Výpočet hladin hluku byl proveden v referenčních bodech (RB) v chráněných venkovních
prostorech staveb, tj. do 2 m před fasádou objektů k bydlení a pro ilustraci vlivu na migrační
cesty ve 4 RB na březích řek. Podle charakteru objektu byly stanoveny výšky bodů ve 3m, a
případně ve výšce 6m v případě dvoupodlažních objektů.
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Výsledky výpočtu očekávaných hladin hluku:
RB

V0VZRozdíl V0VZRozdíl VURozdíl VURozdíl
2023D 2023D D
2023N 2023N N
2023D D
2023N N

Nad
Terén

1-

3

61.4

61.4

0.0

54.7

54.7

0.0

61.4

0.0

54.7

0.0

2-

3

61.2

61.2

0.0

54.7

54.7

0.0

61.2

0.0

54.7

0.0

2-

6

62.5

62.5

0.0

56.0

56.0

0.0

62.5

0.0

56.0

0.0

3-

3

60.3

60.3

0.0

54.4

54.4

0.0

60.3

0.0

54.4

0.0

3-

6

61.6

61.6

0.0

55.7

55.7

0.0

61.6

0.0

55.7

0.0

4-

3

58.8

47.4

-11.4

52.3

39.8

-12.5

47.4

-11.4

39.8

-12.5

4-

6

60.1

48.8

-11.3

53.7

41.2

-12.5

48.8

-11.3

41.2

-12.5

5-

3

67.6

56.0

-11.6

61.3

48.4

-12.9

56.0

-11.6

48.4

-12.9

5-

6

68.1

56.5

-11.6

61.7

48.9

-12.8

56.5

-11.6

48.9

-12.8

6-

3

68.5

56.9

-11.6

62.1

49.3

-12.8

56.9

-11.6

49.3

-12.8

6-

6

68.9

57.3

-11.6

62.5

49.7

-12.8

57.3

-11.6

49.7

-12.8

7-

3

69.0

57.8

-11.2

62.6

49.8

-12.8

57.8

-11.2

50.2

-12.4

7-

6

69.3

57.8

-11.5

63

49.8

-13.2

57.8

-11.5

50.2

-12.8

8-

3

69.2

57.6

-11.6

62.8

49.7

-13.1

57.6

-11.6

50.0

-12.8

9-

3

68.0

56.3

-11.7

61.6

48.7

-12.9

56.3

-11.7

48.7

-12.9

9-

6

68.5

56.8

-11.7

62.1

49.2

-12.9

56.8

-11.7

49.2

-12.9

10-

3

64.2

49.6

-14.6

57.8

42.2

-15.6

49.6

-14.6

42.2

-15.6

10-

6

65.1

50.6

-14.5

58.7

43.2

-15.5

50.6

-14.5

43.2

-15.5

11-

3

68.7

58.6

-10.1

62.2

49.8

-12.4

58.6

-10.1

50.0

-12.2

12-

3

63.3

54.3

-9.0

56.8

46.2

-10.6

54.3

-9.0

46.2

-10.6

12-

6

64.3

55.4

-8.9

57.8

47.3

-10.5

55.4

-8.9

47.3

-10.5

13-

3

56.9

51.6

-5.3

50.4

44.4

-6.0

51.6

-5.3

44.4

-6.0

13-

6

58.3

53.1

-5.2

51.7

45.9

-5.8

53.1

-5.2

45.9

-5.8

14-

3

41.5

40.0

-1.5

35.1

33.2

-1.9

40.5

-1.0

33.7

-1.4

15-

3

39.0

39.1

0.1

32.6

32.3

-0.3

40.0

1.0

33.2

0.6

15-

6

42.4

40.9

-1.5

36

34.1

-1.9

42.2

-0.2

35.4

-0.6

16-

3

42.2

38.4

-3.8

35.8

31.5

-4.3

39.0

-3.2

32.1

-3.7

16-

6

44.6

40.2

-4.4

38.2

33.3

-4.9

41.2

-3.4

34.3

-3.9

17-

3

39.3

37.2

-2.1

32.8

30.3

-2.5

37.8

-1.5

30.9

-1.9

17-

6

44.0

39.7

-4.3

37.6

32.7

-4.9

40.2

-3.8

33.3

-4.3

18-

3

65.6

53.1

-12.5

59.1

44.5

-14.6

53.1

-12.5

44.5

-14.6
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18-

6

66.3

53.9

-12.4

59.8

45.3

-14.5

53.9

-12.4

45.3

-14.5

19

3

33.9

53.2

19.3

27.4

46.5

19.1

49.2

15.3

42.5

15.1

20

3

34.0

53.2

19.2

27.6

46.4

18.8

50.1

16.1

43.3

15.7

62.5

62.5

0.0

56.0

56.0

0.0

62.5

0.0

56.0

0.0

Min I/11 Čestice

60.3

60.3

0.0

54.4

54.4

0.0

60.3

0.0

54.4

0.0

Průměr Čestice

61.4

61.4

0.0

55.1

55.1

0.0

61.4

0.0

55.1

0.0

Max
I/11
Častolovice

69.3

58.6

-8.9

63.0

49.8

-10.5

58.6

-8.9

50.2

-10.5

Min
I/11
Častolovice

58.8

47.4

-14.6

52.3

39.8

-15.6

47.4

-14.6

39.8

-15.6

Průměr
Častolovice

66.3

54.7

-11.6

59.9

46.8

-13.1

54.7

-11.6

46.9

-13.0

Max Obchvat

58.3

53.1

0.1

51.7

45.9

-0.3

53.1

1.0

45.9

0.6

Min Obchvat

39.0

37.2

-5.3

32.6

30.3

-6.0

37.8

-5.3

30.9

-6.0

Průměr
obchvat

45.4

42.2

-3.1

38.9

35.3

-3.6

42.8

-2.5

35.9

-3.0

Max BP Orlice

34.0

53.2

19.3

27.6

46.5

19.1

50.1

16.1

43.3

15.7

Min BP Orlice

33.9

53.2

19.2

27.4

46.4

18.8

49.2

15.3

42.5

15.1

Průměr Orlice

34.0

53.2

19.3

27.5

46.5

19.0

49.7

15.7

42.9

15.4

Max
Čestice

I/11

V případě pokračování stávajícího stavu se hladiny hluku od roku 2018 do roku 2023 zvýší o
cca 0,2 – 0,3 dB v důsledku předpokládaného navýšení intenzit dopravy.
Závěry platné pro obě aktivní varianty
Po realizaci uvažovaného záměru v roce 2023 se v Česticích hlukové zatížení ze silniční
dopravy nezmění, protože záměr je zde veden po stávající vozovce. Průměrné zatížení
hlukem se předpokládá v úrovni 61 dB v denní době a 55 dB v noční době.
Podél stávající silnice I/11 v Česticích je umístěna zástavba v bezprostřední blízkosti
vozovky. Po stejné vozovce bude probíhat začátek uvažovaného záměru. Proto zde jsou
(RB 1 – 3) pravděpodobně překračovány hodnoty 60 dB v denní době a 50 dB v noční době.
Z tohoto důvodu bylo provedeno další posouzení a to pro stav roku 2000 z důvodu plnění
legislativy, která vyžaduje porovnání se stavem před 1.1.2001.
Z provedeného výpočtu pro rok 2000 a srovnání s rokem 2023 po výstavbě obchvatu
vyplývá, že dojde ve všech 3 RB výpočtu v Česticích u stávající silnice I/11 ke snížení hladin
hluku o 1,7 – 2,5 dB v denní době a ke snížení hladin hluku o 2,1 – 2,0 dB v noční době, což
plní legislativní požadavek, že nedojde ke „zvýšení o více než 2 dB“. Výpočet byl proveden
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podle metodiky Hlukplus s tím, že ke snížení hladin hluku dochází v souvislosti s obměnou
vozidlového parku.
V tomto případě lze uplatnit korekci pro starou hlukovou zátěž uvedenou v tabulce č. 1 části
A přílohy č. 3 NV 272/2011 Sb. ve výši + 20 dB, to odpovídá limitu 70 dB v denní době a 60
dB v noční době. SHZ je použitelná pouze pro silnice vzniklé před 1.1.2001. V části, kde
bude záměr veden v nové trase, bude platit limit 60/50 dB.

V roce 2018 v Častolovicích dosahují hladiny hluku v chráněných venkovních prostorech
staveb podél silnice I/11 maximálně 69,1 dB v denní době a maximálně 62,8 dB v noční
době. V případě pokračování stávajícího stavu dosáhnou do roku 2023 maximálně 69,3 dB v
denní době a maximálně 63,0 dB v noční době.
Po realizaci obchvatu k roku 2023 se tyto hladiny sníží na maximálně 58,6 dB v denní době a
maximálně 49,8 v noční době. V Častolovicích dojde v průměru ke snížení hladin hluku ze
silniční dopravy o 11,6 dB v denní době a o 13,1 v noční době. Průměrné zatížení hlukem se
předpokládá v úrovni 55 dB v denní době a 47 dB v noční době.
Dále bylo během posouzení Natura zjištěno, že by měla být instalována ochranná stěna
oboustranně o výšce 1m na mostě přes řeku Bělou. Pro posouzení hlukového významu této
ochranné stěny byly stanoveny 2 další RB (21-22). Z provedeného výpočtu je zřejmé, že
ochranná stěna o výšce 1m oboustranně na mostě přes Bělou povede k poměrně
významnému snížení vlivů hluku ze záměru a to o 2,5 – 2,6 dB v denní době a o 2,5 – 2,6 dB
v noční době. Výsledné hodnoty budou okolo 52 dB v denní době a 45 dB v noční době, což
znamená, že se tyto hodnoty blíží obecnému hlukovému pozadí v ČR. Lze předpokládat, že
tyto hodnoty budou dostatečné i pro migrační cestu podél toku řeky Bělá.
Závěry platné pro variantu Z
V referenčních bodech nejbližších k obchvatu dojde k malému zvýšení hladin hluku pouze
v RB 15 (+0,1 dB) v denní době, v ostatních RB dojde ke snížení hladin hluku, přesto, že tyto
body byly stanoveny na k obchvatu přilehlých fasádách, projevilo se zde více snížení vlivů
hluku ze stávající silnice I/11 (z druhé strany), než vlivy vlastního obchvatu. Dojde zde ke
snížení hladin hluku v průměru o 3,1 dB v denní době a o 3,6 dB v noční době
U objektů podél obchvatu budou v roce 2023 hladiny hluku 37,2 – 53,1 dB v denní době a
30,3 – 45,9 dB v noční době. Hygienický limit hluku je v tomto případě 60 dB v denní době a
50 dB v noční době, jedná se o hladiny hluku o 6,90 a více dB nižší než limit pro denní dobu
a o 4,10 a více dB nižší než limit pro noční dobu.
V nejbližších břehových porostech Divoké Orlice dojde logicky ke zvýšení vlivů hluku a to na
53,2 dB v denní době a 46,5 v noční době, což ovšem stále vyhovuje hygienickému limitu
pro chráněné venkovní prostory staveb 60/50 dB.
Během procesu EIA bylo zjištěno, že je nezbytné navrhnou ochrannou stěnu jako zábranu
vstupu na vozovku pro jeden z předmětů ochrany – vydra říční.
Ochranná stěna je navržena v km cca 2.4 – 3.0 pravostranně o výšce 1m a 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
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v denní době a 42 dB v noční době, což znamená, že se tyto hodnoty blíží obecnému
hlukovému pozadí v ČR. Lze předpokládat, že tyto hodnoty budou dostatečné i pro migrační
cestu podél toku Divoké Orlice.

Závěry platné pro variantu U
V referenčních bodech nejbližších k obchvatu dojde k malému zvýšení hladin hluku pouze
v RB 15 o +1,0 dB v denní době a o +0,6 dB v noční době, v ostatních RB dojde ke snížení
hladin hluku, přesto, že tyto body byly stanoveny na k obchvatu přilehlých fasádách, projevilo
se zde více snížení vlivů hluku ze stávající silnice I/11 (z druhé strany), než vlivy vlastního
obchvatu. Dojde zde ke snížení hladin hluku v průměru o 2,5 dB v denní době a o 3,0 dB
v noční době
U objektů podél obchvatu budou v roce 2023 hladiny hluku 37,8 – 53,1 dB v denní době a
30,9 – 45,9 dB v noční době. Hygienický limit hluku je v tomto případě 60 dB v denní době a
50 dB v noční době, jedná se o hladiny hluku o 6,90 a více dB nižší než limit pro denní dobu
a o 4,10 a více dB nižší než limit pro noční dobu.
V nejbližších břehových porostech Divoké Orlice budou očekávané hladiny hluku 50,1 dB
v denní době a 43,3 v noční době a lze předpokládat, že tyto hodnoty budou dostatečné pro
migrační cestu podél toku Divoké Orlice.
Celkově je možno konstatovat, že realizace záměru je z hlediska plnění hygienických
legislativních limitů hluku v aktivní variantě obchvatu přijatelná.
Opatření pro snížení vlivů hluku jsou uvedena v kapitole B.1.6.

Hodnocení vlivů hluku:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý, technicky dále řešitelný. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby a provozu záměru

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Základním principem řešení nakládání s vodami z odvodnění pozemních komunikací je
zajištění čistoty vodních toků a udržení požadované úrovně životního prostředí v území.
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
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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 nádrže
Všechny křížené vodní toky budou přemostěny dostatečně kapacitními mostními objekty.

Vodní zdroje, ochranná pásma vodních zdrojů
Celé území stavby patří do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída
a v PHO 3. stupně vodního zdroje Orlice a v povodí vodárenského toku Orlice.

Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat během výstavby v areálech stavebních firem a
budou řešeny v rámci těchto areálů. Při zřizování dočasných zařízení staveniště v trase
obchvatu je nutné osazení chemických WC.

Srážkové vody
Výstavba
Během výstavby bude vznikat omezené množství srážkových vod v důsledku odtoku
dešťových srážek z výstavby přeložky.

Provoz
Při provozu budou vznikat srážkové vody v důsledku odtoku srážkových vod ze zpevněného
povrchu vozovky.
Technologické odpadní vody
Množství těchto vod bude minimální a jejich vznik bude občasný. Jedná se např. o vody
používané při očistě vozidel a mechanismů. Vody použité při kropení betonů budou většinou
vypařeny nebo chemicky vázány.
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Vliv na kvalitu vod
V případě chemického posypu vozovky bude během jednoho zimního období ze zpevněných
ploch záměru odtékat 5,5 t chloridových iontů.
Nejvýznamnější znečišťující látkou ve splachových dešťových vodách jsou posypové soli.
Toto znečištění vzniká pouze v zimním období. Posypové soli obsahují především chlorid
sodný (NaCl), některé druhy obsahují menší množství chloridu vápenatého (CaCl2).
Výzkumem bylo zjištěno, že z celkového množství aplikovaných solí se do vodotečí dostává
cca 30 %, zbytek je rozptýlen rozstřikem do nejbližšího okolí komunikace. Posypové soli
neohrožují zdraví, ale působí nepříznivě na asimilační orgány rostlin (Cl-), sodné kationty pak
zhoršují vlastnosti půdy v bezprostřední blízkosti komunikací.
Dle metodiky zimní údržby komunikací se na silnicích 1. třídy v hodnoceném prostoru v
současné době při zimním posypu komunikací používá max. 20 g posypových materiálů na
1 m2, za jedno zimní období se pak aplikuje cca 1 kg posypových materiálů na 1 m 2.
Většinou se používají posypové soli s obsahem 97,5 % NaCl a podlimitním obsahem těžkých
kovů. V poslední době se přechází na posypové materiály s 98,8 % NaCl.
Průměrné koncentrace chloridů v příkopech podél silnic se pohybuje mezi 5 – 30 mg/l,
maximální koncentrace dosahují 40 mg/l.
Chloridy vzniklé v souvislosti se solením povrchu přeložky v zimním období mohou reálně
vést ze zvýšení koncentrací chloridových iontů v tocích podél silnice o 1 – 1,5 mg/l.
Dle směšovací rovnice může teoreticky dojít při nejnižším průtoku v recipientu – řeka Orlice
k navýšení koncentrace chloridových iontů o cca 0,9 mg/l.
Dle (dnes již neplatné) příl. č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. – Imisní standardy –
ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod představoval imisní standard
pro chloridy 250 mg/l (100 mg/l u stávajících nebo předpokládaných zdrojů pitné vody).
Z tohoto hlediska nedojde realizací uvažovaného záměru k překročení legislativního limitu.
Dle aktuálně platné příl č. 3A. tab. 1a nařízení vlády č. 401/2015 Sb.: Ukazatele a hodnoty
přípustného znečištění povrchových vod a vod užívaných pro vodárenské účely, koupání
osob a lososové a kaprové vody, vztahující se k místu odběru vody pro úpravu na vodu
pitnou, místu provozování koupání, respektive k úseku vodního toku stanoveného jako
lososová nebo kaprová voda je přípustné znečištění pro účely § 31, § 34 a § 35 vodního
zákona v ukazateli chloridy 65 mg/l, pro ostatní účely 150 mg/l.
Z tohoto hlediska nedojde realizací uvažovaného záměru k překročení legislativního limitu.
Mez tolerance pro vodní organismy v ukazateli chloridy se obecně udává kolem hodnoty 1g/l,
tj. 1000 mg/l. Z tohoto hlediska také nedojde v toku k významnému vlivu na vodní organismy.
Dále jsou splachové dešťové vody znečištěny látkami vznikajícími při provozu na pozemních
komunikacích. Těmi jsou obrus krytu vozovky, obrus pneumatik, úkapy ropných látek, ztráty
přepravovaných materiálů, obrusy brzdového obložení apod. Toto znečištění je minimální a
prakticky neměřitelné.
Zvýšením bezpečnosti dopravy lze očekávat snížení četnosti havárií vozidel a tím i snížení
možnosti úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod.
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Vlivy na inundace
Značná část záměru je umístěna v zaplavovaném území. Tomu je přizpůsobena jeho
niveleta a je vybaven řadou inundačních mostů. Na základě posouzení vlivů na životní
prostředí vznikla potřeba dalších rozsáhlých přemostění, které Studie proveditelnosti
neobsahuje. Jedná se o přemostění RK800 v délce minimálně 50m (ÚSES) a přemostění
pro ochranu meandru Divoké Orlice v délce cca 300m (Natura).
V prostoru průchodu záměru záplavovým územím Divoké Orlice a Bělé budou délky mostů a
technické řešení násypového tělesa upřesněny hydrotechnickým výpočtem a modelem.
Opatření pro snížení vlivů na vody jsou uvedena v kapitole B.1.6.
Hodnocení vlivů na vodu:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru – vliv na odvodnění oblasti.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu.

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý,
jednoduchý.

technicky

dobře

eliminovatelný.

Vliv

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru, během provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv na odvodnění oblasti-trvale. Odtok splachových vod
v době srážek. Vliv vratný.

D.I.5. Vlivy na půdu
Zábor půdy
Realizace uvažovaného záměru si vyžádá celkový trvalý zábor cca 197 180 m2 ve variantě
Základní a cca 163 215 m2 ve variantě Upravené a dočasný zábor nad 1 rok cca 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.
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Přehled BPEJ v oblasti záměru:

Záměr je v podstatě v souladu s územními plány a jeho koridor je v těchto plánech
stabilizován, takže i zábor v I. a II. třídě ochrany ZPF je přijatelný.
K záboru PUPFL nedojde a záměr se nikde nepřibližuje PUPFL na 50m. Nejbližší PUPFL
jsou cca 300 m severně od záměru a 400 m jižně od záměru.
Jedná se zábor poměrně velmi kvalitních zemědělských půd ve velkém rozsahu. Proto jsou
stanoveny podmínky pro minimalizaci těchto vlivů v kapitole B.1.6.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Vlivy v důsledku ukládání odpadů se projeví zejména v období výstavby u dodavatelských
organizací a ve formě meziskládek zemin a výkopových materiálů.
Harmonogram a návaznost výstavby musí být provedeny tak, aby tyto vlivy byli minimální a
aby v maximální míře byla zajištěna plynulost výstavby bez meziskládek.

Vlivy starých zátěží
Staré ekologické zátěže nejsou v trase uvažovaného záměru známy.
Hodnocení vlivů na půdu:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru – středně velký

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv středně významný.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru trvalý. Po ukončení existence
záměru technicky do určité míry vratný.
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D.I.6. Vlivy na přírodní zdroje
Záměr nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin, ani dobývací prostor. K málo
významnému ovlivnění horninového prostředí dojde při zemních pracích jako jsou zakládací
práce.

Hodnocení vlivů na přírodní zdroje:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Nevratný.
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D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)
Vlivy na faunu
Během zoologického průzkumu byly zjištěny běžné druhy živočichů osídlující jak přírodě
blízké, tak kulturní a antropicky ovlivněné lokality, od nížin až do horských oblastí. Zjištěno
bylo 31 druhů chráněných podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.: Modrásek bahenní (Phengaris
nausithous), otakárek fenyklový (Papilio machaon), mravenec otročící (Formica fusca),
čmelák luční (B. pratorum), č. rolní (B. pascuorum), č. skalní (B. lapidarius), č. zahradní (B.
hortorum), č. zemní (B. terrestris), pačmelák panenský (B. vestalis), zlatohlávek tmavý
(Oxythyrea funesta), čolek obecný (Lissotriton vulgaris), č. velký (Triturus cristatus), ropucha
obecná (Bufo bufo), r. zelená (Bufotes viridis), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký
(Anguis fragilis), užovka obojková (Natrix natrix), čáp bílý (Ciconia ciconia), moták pochop
(Circus aeruginosus), rorýs obecný (Apus apus), ledňáček říční (Alcedo atthis),
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), břehule říční (Riparia riparia), krkavec velký (Corvus
corax), lejsek šedý (Muscicapa striata), ťuhýk obecný (Lanius collurio), vlaštovka obecná
(Hirundo rustica), netopýr rezavý (Nyctalus noctula), n. ušatý (Plecotus auritus), n. vodní
(Myotis daubentonii) a vydra říční (Lutra lutra).
Pro tyto druhy jsou v kapitole B.I.6 Návrh opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu
na chráněné zájmy, nebo jeho zmírnění, nelze-li ho zcela vyloučit, nebo návrh
náhradních opatření ke kompenzaci negativního vlivu uvedena opatření vedoucí
ke snížení či omezení možného negativního vlivu záměru na tyto druhy.
Vlivy na flóru
Na základě botanického průzkumu a za předpokladu, že veškeré stavební činnosti budou
probíhat v dotčeném území (staveniště, provizorní přístupové cesty, parkoviště techniky,
mezideponie apod.), by nemělo dojít k výrazně negativnímu ovlivnění flory.
Nebyly zde nalezeny druhy, které by byly vysloveně vzácné, ohrožené nebo reliktní. Přesto
budou zásahem stavby oslabeny existující ekologické vazby, což výrazně přispěje k redukci
stávajících rostlinných populací.
K mírně negativnímu ovlivnění flory může dojít v průběhu prací a po dokončení stavby
šířením invazních druhů (Impatiens parviflora, Conyza canadensis, Aster lanceolatus et spp.,
Helianthus tuberosus, Reynoutria spp., Solidago spp. aj.) a expanzivních taxonů (Sambucus
nigra, Calamagrostis epigejos, Phalaris arundinacea, Urtica dioica aj.), což může způsobit
negativní změny společenstev nejen v dotčeném území, ale i v celé ose území.
Z významných druhů dojde v trase obchvatu k likvidaci populací 12 významných druhů:
Abies alba C4a, Carex buekii C4a, Cerastium lucorum C4a, Galium boreale subsp. boreale,
C4a, Inula salicina C4a, Peucedanum cervaria C4a, P. oreoselinum C4a, Senecio erraticus
C3, Silaum silaus C3, Thalictrum lucidum C3, Ulmus minor C4a, Viscum album subsp.
austriacum C4a.
Kácením a terénními úpravami dojde k narušení přirozeného vývoje půdy (oslunění,
dehydratace), zejména humusového profilu.
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Z hlediska zastoupení typů biotopů lze celkově konstatovat, že v dotčeném území
se zejména nacházejí biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem (X biotopy) s mírnou
až silnou ruderalizací. Biotopy přírodního charakteru (K1 Mokřadní vrbiny, L2.2 Údolní
jasanovo-olšové luhy, L2.4 Měkké luhy nížinných řek, L3.1 Hercynské dubohabřiny, M1.1
Rákosiny eutrofních stojatých vod, M1.4 Říční rákosiny, M1.7 Vegetace vysokých ostřic,
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky, T1.4 Aluviální psárkové louky, T1.5 Vlhké pcháčové louky,
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních
makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta, které
zaznamenáme v trase plánovaného zásahu nemají reprezentativní charakter vlivem
antropogenní činnosti v území. Zásah do těchto přírodních biotopů nepovede k jejich likvidaci
jako celku v krajině.
Trasa obchvatu kříží EVL CZ0524049 Orlice a Labe (dílčí plocha 12, 13, 14, 15, 16,
s výskytem významných druhů vyšších cévnatých rostlin.
Současně trasa obchvatu vede v těsné blízkosti PR Kostelecký zámecký park s výskytem
zvláště chráněných a ohrožených druhů vyšších cévnatých rostlin. V případě těchto
rostlinných druhů není předpoklad možného negativního vlivu stavby, a proto nejsou
navržena žádná zmírňující, nebo kompenzační opatření.

Biotopy dřevin, které se nachází v kontaktu nebo v kolizi s plánovanou trasou plní zde
ekologicko-stabilizační funkci (na svazích chrání půdu před erozí, jsou útočištěm zvěře, mají
velký vodohospodářský a estetický význam a současně přispívají k vyšší diverzitě krajiny).
Vzniklé biotopy bez dřevinné vegetace budou více intenzivně vystavené mikroklimatickým
extrémům a vyšší větrné a vodní erozi. Kácením dřevinných prvků lze předpokládat zvýšení
hladiny povrchové vody a plošné zamokření odtěžených lokalit, tzv. ztrátu desukční funkce
porostů.
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Vlivy na dřeviny rostoucí mimo les
Přehled dřevin rostoucích mimo les určených ke kácení
Pro označení hodnoty porostu bylo použito modifikované orientační hodnocení, které
zahrnuje řadu aspektů kvality porostu, jako je hodnota jednotlivých dřevin, stáří a
perspektiva, charakteristika z hlediska provozní bezpečnosti, významnost, atp.
Stručná charakteristika jednotlivých stupňů orientačního klasifikačního systému porostu:
Hodnota Stručná charakteristika

OHP 1

OHP 2

OHP 3

OHP 4

OHP 5

Kód
biotopu
K1

velmi vysoká – porosty s ideálně vyvinutými dřevinami, které odpovídají danému taxonu,
pěstebnímu tvaru a věku; většinou se jedná o jedince v solitérní pozici, bezpečné z
hlediska provozní bezpečnosti; funkčně a kompozičně velmi významné; dlouhodobě
perspektivní
vysoká – porosty s dřevinami, které se ve všech kvantitativních a kvalitativních znacích jen
mírně odchylují od ideálu; odchylky však podstatně nezhoršují vzhled porostu, funkci a
bezpečnost; kompozičně a funkčně významné; dlouhodobě perspektivní
průměrná – dřeviny v porostu mají již výraznější odchylky od ideálního habitu v příslušném
věku; vykazují menší i větší fyziologické poruchy či vady v architektuře; celková kondice,
poškození a stabilita však nesnižuje relativně příznivou funkčnost i bezpečnost porostu a
stále umožňuje střednědobou až dlouhodobou existenci
nízká – porosty se značně poškozeným habitem např. v důsledku zápoje, chorob, trvale
působících škůdců, věku či absence odborné péče; slabě až velmi slabě vitální, zpravidla s
vysokou mírou nebezpečnosti pro své okolí; existenčně krátkodobý, neperspektivní
velmi nízká (žádná) – porosty s velmi slabou nebo již žádnou vitalitou, vyšší zastoupení
nemocných, málo olistěných, odumírajících nebo už suchých jedinců; celkově velmi silně
habituálně poškozený, často i vysoce nebezpečný; absolutně bez perspektivy
Český název biotopu
Mokřadní vrbiny

L2.2

Údolní jasanovo-olšové luhy

L2.4

Měkké luhy nížinných řek

X12A

Nálety pionýrských dřevin, ochranářsky významné porosty

X12B

Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty

X13

Nelesní stromové výsadby mimo sídla

X14

Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace
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Dendrologická charakteristika – varianta Základní, hodnocení bylo provedeno ke dni 10.
VI. 2018, čísla segmentů odpovídají následujícím obrázkům
Číslo
Kód
segmentu biotopu Dendrologická charakteristika
1

X13

2

X12B

3

X12B

4

L2.4

5

X13

6

X14

7
8

X12A
X13

9

K1
L2.2

10

L2.2

11

X13

Orientační
hodnota
porostu

Těleso silnice I/11 mezi obcemi Čestice a Častolovice, pomístně se
stromořadím Acer pseudoplatanus, A. negundo, Fraxinus excelsior
Remíz v intenzivně obhospodařovaném poli, z dřevin Pinus
sylvestris, Sambucus nigra, S. racemosa, Betula pendula, Populus
tremula, Pinus sylvestris,
Remíz v intenzivně obhospodařovaném poli, z dřevin Salix caprea,
S. fragilis, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Sambucus
nigra,
Betula pendula
Vodní tok, IDVT 10170128 s vyvinutým dřevinným břehovým
porostem, z dřevin Salix alba, S. fragilis, S. caprea, S. triandra,
S.×rubens, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Sambucus nigra
Těleso silnice I/11 mezi obcemi Čestice a Častolovice, pomístně se
stromořadím Acer pseudoplatanus, A. negundo, Fraxinus excelsior
Směrově i spádově upravená Bělá (do Divoké Orlice), IDVT
10100100. Vysázený dřevinný břehový porost Betula pendula,
Fraxinus excelsior,
Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Populus spp., Quercus robur,
Tilia cordata, Prunus padus, Acer campestre, A. platanoides, A.
pseudoplatanus,Corylus avellana, Viburnum opulus, Euonymus
europaeus Ulmus glabra.
Remíz v lučním porostu s Quercus rubra
Soliterní Quercus rubra v lučním porostu
Levostranný přítok Bělé (do Divoké Orlice), IDVT 10170116, z dřevin
Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Prunus padus,
Populus tremula, Quercus robur, Q. rubra, Salix fragilis, S. aurita, S.
cinerea, Frangula alnus, Tilia cordata, Populus×canadensis.
Levostranný přítok Bělé (do Divoké Orlice), IDVT 10170116, z dřevin
Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Prunus padus,
Populus tremula, Quercus robur, Q. rubra, Salix fragilis, Tilia cordata,
Populus×canadensis, Quercus rubra.
Ulice Komenského, stromořadí Tilia cordata, Betula pendula,
Symphoricarpos alba, Cornus sanguinea, Rosa canina, Fraxinus
excelsior, Acer pseudoplatanus, Spiraea spp., Quercus rubra
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OHP 3
OHP 3

OHP 3

OHP 3
OHP 3

OHP 3

OHP 2
OHP 1
OHP 2

OHP 2

OHP 2

Přehledná situace dřevinných porostů v trase obchvatu. Zájmové území žlutou barvou,
dřevinné biotopy červenou barvou. Mapový podklad © ČÚZK
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Dendrologická charakteristika – varianta Upravená, hodnocení bylo provedeno ke dni
19. X. 2019, čísla segmentů dopovídají obrázku
Číslo
Kód
segmentu biotopu Dendrologická charakteristika
1

X13

2

X12B

3

X12B

4

L2.4

5

X13

6

X14

7

X14

8
9

X12A
X13

10

K1
L2.2

11

X12B
(100%)

12

X13

Orientační
hodnota
porostu

Těleso silnice I/11 mezi obcemi Čestice a Častolovice, pomístně se
OHP 3
stromořadím Acer pseudoplatanus, A. negundo, Fraxinus excelsior
Remíz v intenzivně obhospodařovaném poli, z dřevin Pinus sylvestris,
Sambucus nigra, S. racemosa, Betula pendula, Populus tremula,
OHP 3
Pinus sylvestris,
Remíz v intenzivně obhospodařovaném poli, z dřevin Salix caprea, S.
fragilis, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra,
OHP 3
Betula pendula
Vodní tok, IDVT 10170128 s vyvinutým dřevinným břehovým
porostem, z dřevin Salix alba, S. fragilis, S. caprea, S. triandra,
OHP 3
S.×rubens, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Sambucus nigra
Těleso silnice I/11 mezi obcemi Čestice a Častolovice, pomístně se
OHP 3
stromořadím Acer pseudoplatanus, A. negundo, Fraxinus excelsior
Směrově i spádově upravený pravostranný přítok Divoké Orlice, IDVT
10170125 a jeho pravostranný přítok IDVT10170126), dřevinné patro
OHP 3
pouze pomístně. E3,2: Salix alba, S. fragilis, S. caprea, Alnus
glutinosa, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra
Směrově i spádově upravená Bělá (do Divoké Orlice), IDVT OHP 3
10100100.
Vysázený dřevinný břehový porost Betula pendula, Fraxinus
excelsior,
Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Populus spp., Quercus robur,
Tilia cordata, Prunus padus, Acer campestre, A. platanoides, A.
pseudoplatanus,Corylus avellana, Viburnum opulus, Euonymus
europaeus Ulmus glabra.
Remíz v lučním porostu s Quercus rubra
OHP 2
Soliterní Quercus rubra v lučním porostu
OHP 1
Levostranný přítok Bělé (do Divoké Orlice), IDVT 10170116, z dřevin
Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Prunus padus,
OHP 2
Populus tremula, Quercus robur, Q. rubra, Salix fragilis, S. aurita, S.
cinerea, Frangula alnus, Tilia cordata, Populus×canadensis.
Dřevinné porosty podél železnice. E3,2: Fraxinus excelsior, Tilia
cordata, Sambucus nigra, Rosa spp. , Crataegus spp., Salix caprea, Betula OHP 3
pendula, Acer pseudoplatanus
Ulice Komenského, stromořadí Tilia cordata, Betula pendula,
Symphoricarpos alba, Cornus sanguinea, Rosa canina, Fraxinus
excelsior, Acer pseudoplatanus, Spiraea spp., Quercus rubra

OHP 2

Obrázek 7: Přehledná situace dřevinných porostů v trase obchvatu. Zájmové území žlutou
barvou, dřevinné biotopy červenou barvou. Mapový podklad © ČÚZK

eko

112

team

Podrobné situace dřevinných porostů v trase obchvatu. Dřevinné biotopy červenou barvou.
Mapový podklad © ČÚZK

Proti kácení stromů rostoucích mimo les není z dendrologického pojetí námitek.
Z hlediska variantního řešení zájmového území nelze vyjádřit intenzitu preferencí pro
základní nebo alternativní variantu (obrázek 8–9). U obou variant dojede ke kácení podél
stávajícího tělesa silnice I/11 mezi obcemi Čestice a Častolovice, kde se pomístně nachází
vysázené stromořadí Acer pseudoplatanus, A. negundo, Fraxinus excelsior. Dřeviny v tomto
v silničním stromořadí mají mírné až výraznější odchylky od ideálního habitu v příslušném
věku dřeviny, vykazují menší i větší fyziologické poruchy či vady v architektuře. Celková
kondice, poškození a stabilita však nesnižuje relativně příznivou funkčnost i bezpečnost
dřevin a stále umožňuje jejich střednědobou až dlouhodobou existenci.
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Lesní porosty
Lesní porosty se v plánované stavbě obchvatu I/11 Častolovice-Kostelec nad Orlicí
nenacházejí.
Vlivy na ekosystémy
Hodnocený zásah se dostane do střetu s následujícími prvky ÚSES:
LBK 13.3 Lokální biokoridor spojující lokální biocentrum U soutoku s Bělou s regionálním
biokoridorem RBK 800. Tento navrhovaný regionální biokoridor se ve stávajícím vymezení
dostává do kontaktu s plánovaným obchvatem Častolovic a Kostelce n. Orlicí, dále
s cyklostezkou a trasou silnice I/11. Trasa biokoridoru bude převedena pod mostem
v nevelké vzdálenosti od biokoridoru.
RK 800 Regionální biokoridor – tento biokoridor byl navržen k vymezení na úrovni ÚSES
v ÚTP NR – RÚSES ČR, dále ve VÚC Orlické hory a podhůří, ÚAP Kostelec nad Orlicí
a ZÚR Královéhradeckého kraje. Tento navrhovaný regionální biokoridor se ve stávajícím
vymezení dostává do kontaktu s plánovaným obchvatem Častolovic, dále s cyklostezkou a
trasou silnice I/11. Úkolem biokoridoru RBK 800 je funkčně propojit regionální biocentrum
č. 1765 „Nad Česticemi“ (Podchlumí) s regionálním biocentrem HO21 „Kostelecká niva“ (u
soutoku s Bělou) a tím i nadregionálním biokoridorem NRBK K 81 Divoká Orlice. Vodoteč na
pravobřeží Divoké Orlice jižně od areálu Saint Gobain Orsil bude překonána mostním
objektem.
RK 802, 803 Regionální biokoridor – RBK 802 a 803 (Bělá) propojuje lokální biocentrum
„Meandry Bělé“ s regionálním biocentrem č. 1770 „Zámecký park“ a RBK 803 navržený pak
RBC 1770 s regionálním biocentrem navrženým RBC HO21 „Kostelecká niva“ (u soutoku
Bělé s Divokou Orlicí). Dominujícím prvkem obou popisovaných biokoridorů je tok Bělé
protékající na katastru Častolovic v nadmořské výšce cca od 262,00 m (na soutoku Bělé
a Divoké Orlice) až po 278,0 m n. m. (na „Malé louce“). Samotný tok Bělé lze zde rozlišit
na tři charakterově odlišné úseky: (1) Přirozený meandrující a hluboce zařízlý tok
se zapojenými břehovými porosty OL, JS, BB, VR, střemchy a brslenu; (2) Citlivě upravený
tok v úseku obtékajícím zámecký park Častolovice (cca délce 1700 m); (3) Regulovaný tok
na Q100 s říčními prahy, travnatými břehy a stromořadím LP, BŘ, LV, TPč, TPx v šířce místy
cca 30 m. V nivě pak navazuje orná půda a rekultivované louky. Návrh opatření je směrován
v prvním úseku k zachování přirozeného charakteru toku s pravidelnou údržbou břehových
porostů. V regulovaném úseku by bylo vhodné doplnit nižší keřovité patro pro lepší zapojení
do krajiny a v nivní části je doporučeno trvalé zatravnění. Tok Bělé bude přemostěn mostním
objektem.
RBC H021 Kostelecká niva – Regionální biocentrum je situováno do prostoru pod soutok
řeky Bělé a Divoké Orlice. Na katastru Častolovic leží jeho pravobřežní část vymezené části
toku Divoké Orlice. Větší část biocentra, zahrnující i slepé rameno Divoké Orlice, leží
na katastrálním území Kostelce n. Orlicí. Toto rameno je jednostranně napojené na Divokou
Orlici s dostatečně zapojeným břehovým porostem zejména keřových vrb. V návaznosti
na rekultivované louky je prostor u slepého ramene zamokřený, ruderální. Návrh opatření
má za úkol louky dále nerekultivovat a břehový porost rozšířit o pestřejší druhové složení
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dřevin. Tok Divoká Orlice, včetně její nivy a lesní porosty v nivě Divoké Orlice budou
překonány mostními objekty.
Možný negativní vliv
záměru/Období působení vlivu

Prvek ÚSES
LBK 13.3 800
Lokální
biokoridor
RK 800
Regionální
biokoridor
RK 802, 803
Regionální
biokoridor
RBC H021
Kostelecká
niva –
Regionální
biocentrum

Význam vlivu/návrh opatření

Ztráta kontinuity,
(krátké přerušení trasy je možné)

V blízkosti osy uvedeného je
inundační most (km1,8832 o délce
21m).

Ztráta kontinuity, migrace/Období
výstavby záměru.
Bez negativního vlivu/Období provozu.

Mírný negativní vliv/Dočasný vliv,
bez návrhu opatření/
Přemostění – mostní objekt 50 m,
výška 6 m.

Ztráta kontinuity, migrace/Období
výstavby záměru.
Bez negativního vlivu/Období provozu.
Ztráta kontinuity, migrace/Období
výstavby záměru.
Bez negativního vlivu/Období provozu.

Mírný negativní vliv/Dočasný vliv,
bez návrhu opatření/
Přemostění – mostní objekt 44 m.
Mírný negativní vliv/Dočasný vliv,
bez návrhu opatření/
Přemostění

Komentář: Prvky ÚSES jsou přemostěny soustavou mostů a inundačních mostů. Tím je
zachována kontinuita koridorů a také kontinuita biocenter. Je zachována migrační
prostupnost biokoridorů.
Oproti Studii proveditelnosti je navíc ve variantě Základní požadováno přemostění RK 800
v minimální délce 50m. Ve variantě Upravená je toto přemostění respektováno v délce 70m.
V území nejsou známy další záměry, které by negativně působily na uvedené prvky systému
ekologické stability.

Vlivy na významné krajinné prvky
Podle § 3, odst. 1, písm. b) zákona je významný krajinný prvek jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo
přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6
orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky,
remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní
útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně
historických zahrad a parků. Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata.
Zásahem budou dotčeny následující významné krajinné prvky dané ze zákona:
bezejmenná vodoteč na pravobřeží Divoké Orlice jižně fy Saint Gobain Orsil;
tok říčky Bělá a její nivy;
niva Divoké Orlice;
bezejmenná vodoteč na pravobřeží Divoké Orlice JV intravilánu Častolovic;
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bezejmenná vodoteč na pravobřeží Divoké Orlice JV intravilánu Častolovic;
lesní porosty nivy Štědrého potoka.
Registrovaný VKP „Tůně ve strouhách“
Poloha VKP ve vztahu k uvažovanému záměru:

Významný
krajinný prvek

Možný negativní vliv záměru/Období
působení vlivu

Význam vlivu/návrh opatření

bezejmenná
vodoteč na
pravobřeží
Divoké Orlice
jižně fy Saint
Gobain Orsil

Snížení ekostabilizační funkce/Období
výstavby záměru
Bez negativního vlivu/Období provozu

Mírný negativní vliv/Dočasný vliv, bez
návrhu opatření/
Přemostění

tok říčky Bělá a
její nivy

Snížení ekostabilizační funkce/Období
výstavby záměru
Bez negativního vlivu/Období provozu

Mírný negativní vliv/Dočasný vliv, bez
návrhu opatření/
Přemostění

niva Divoké
Orlice

Snížení ekostabilizační funkce/Období
výstavby záměru
Bez negativního vlivu/Období provozu

Mírný negativní vliv/Dočasný vliv, bez
návrhu opatření/
Soustava inundačních mostů

bezejmenná

Snížení ekostabilizační funkce/Období

Mírný negativní vliv/Dočasný vliv, bez
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vodoteč na
pravobřeží
Divoké Orlice
JV intravilánu
Častolovic

výstavby záměru
Bez negativního vlivu/Období provozu

návrhu opatření/
Přemostění

registrovaný
VKP „Tůně ve
strouhách“

Projekt nepočítá s možným dotčením
během výstavby, ani se svedením
srážkových vod z vozovky do prostoru
VKP.

Mírný negativní vliv/Dočasný vliv.
Navrženo opatření pro zamezení vlivu
stavby a svedení srážkových vod ze
silnice.

Vlivy na oblasti Natura
Ve fázi výstavby
Realizace záměru bude znamenat přímé ovlivnění (trvalý zábor) území EVL Orlice a Labe o
rozloze přibližně 4,5 ha. 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 jasanovoolšové luhy. 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 v km 2,1832. 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). Ani zde nedojde
k ovlivnění reprodukčních biotopů a úkrytů, vliv rušení bude mírnější, 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.
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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. 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 také 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. 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
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. 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
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• dešťové usazovací nádrže
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.
Opatření podle Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany a celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.:
•

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.

•

Ve variantě Základní ochrannou stěnu z pro světlo nepropustného materiálu o výšce 1 m
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.

•

V rámci výstavby nezasahovat do břehových porostů ani do koryta Divoké Orlice.

•

Ve variantě Základní dle technických možností oddálit záměr 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,
např. vybudováním mostu ve směru pohybu meandru cca v km 2,6–2,9. 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 tento vliv eliminuje.

Opatření pro minimalizaci vlivů na faunu, flóru, dřeviny, ekosystémy a oblasti Natura jsou
uvedena kapitole D.IV.
Hodnocení vlivů na faunu, flóru a ekosystémy:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru a nejbližším okolí.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv středně významný. Vliv složitý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Vratný.

D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Hodnocení krajinného rázu
Jednotlivé charakteristiky k hodnocení krajinného rázu jsou:
Přírodní charakteristika krajinného rázu zahrnuje vlastnosti krajiny určené jak trvalými
přírodními podmínkami, kterými jsou především geologické, geomorfologické, klimatické
a biogeografické poměry, tak aktuálním stavem ekosystémů. Součástí charakteristiky je též
aktuální stav ekosystémů, který do značné míry informuje o způsobu využívání krajiny.
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Kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsobem využívání přírodních zdrojů
člověkem a stopami, které v krajině zanechal (charakter osídlení, zástavby a jednotlivých
staveb, charakter uspořádání pozemků a úprav vodního režimu).
Historická charakteristika krajinného rázu je specifickou součástí kulturní charakteristiky
a spočívá v časové posloupnosti a souvislostech kulturních a přírodních charakteristik
oblasti či místa, jež se projevují přítomností historických a památkových hodnot. Shrnuje
současný stav poznání historických procesů a požadavky, které z něho plynou pro
uchovávání nemovitých kulturních artefaktů jako součásti kulturního dědictví.

K minimalizaci vlivů trasy obchvatu na krajinný ráz a odclonění trasy od intravilánu
v prostoru Častolovice – Kostelec n. Orlicí napomohou promyšlené krajinářské úpravy
(výsadby), zapojující stavbu do charakteru krajinné struktury.
Zásah protíná území Přírodního parku Orlice. Území o rozloze 114,62 km2 bylo zřízeno roku
1996 za účelem ochrany zachovalých říčních systémů toků Tiché, Divoké a spojené Orlice.
Souborné vyhodnocení zásahu
Častolovice – Kostelec nad Orlicí

I/11

Častolovice,

obchvat,

včetně

křižovatky

Vliv závažného zásahu: 0 = žádný vliv, X – slabý vliv, XX – středně silný vliv.
Význam indikátoru: (++) = určující hodnota.

I/11 Častolovice – obchvat

Vliv na přírodní hodnoty

XX

Vliv na estetické hodnoty panoramat

X

Vliv na estetické hodnoty dílčích scenerií

X

Vliv na soustavu NATURA 2000

XX

Vliv na ZCHÚ

X

Vliv na kulturní dominanty

0

Vliv na harmonické měřítko

XX

Vliv na harmonické vztahy

XX

Součet bodů vyjadřujících sílu vlivu
na krajinný ráz

11

Silně konfliktní úseky (17, 18 a 19 bodů)
Konfliktní úseky (14, 15 a 16 bodů)
Slabě konfliktní úseky (11, 12 a 13 bodů)

++
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Nekonfliktní úseky (méně než 10 bodů)

Z výsledků souborného vyhodnocení zásahu I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky
Častolovice – Kostelec nad Orlicí do krajinného rázu vyplývá, že se jedná o slabě
konfliktní stavbu. K minimalizaci vlivů trasy obchvatu na krajinný ráz a odclonění trasy od
intravilánu v prostoru Častolovice – Kostelec n. Orlicí napomohou krajinářské úpravy
(výsadby), zapojující stavbu do charakteru krajinné struktury.
Z provedeného metodického hodnocení vycházejí vlivy obou variant stejné. Při bližším
pohledu je však možné identifikovat větší vlivy varianty Základní, která se vyznačuje větším
rozsahem násypů a menší vlivy varianty Upravené, která více využívá vedení záměru po
estakádě a vzdaluje se od cenných meandrů Orlice a jejich doprovodných porostů dřevin.
Opatření pro minimalizaci vlivů na krajinu jsou uvedena kapitole B.1.6. a D.IV.
Hodnocení vlivů na krajinu a krajinný ráz:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V širším území.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv středně velký. Vliv složitý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Nevratný, technicky částečně
eliminovatelný.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických
a archeologických aspektů
Výstavba obchvatu nebude mít žádný vliv na hmotný majetek. Záměr si nevyžádá žádné
demolice staveb. Vyžádá si demolice malých částí vozovek při napojování na stávající
silniční síť a případné demolice malých částí rušených vozovek.
Pojednávané území je možné chápat jako „území s archeologickými nálezy“ ve smyslu
zákona č. 20/1987 Sb. Výstavba „v území s archeologickými nálezy“ je podmíněna
provedením archeologického výzkumu buď před zahájením stavby či v jejím průběhu, což
bude nutno posuzovat zvlášť pro každý jeden konkrétní stavební záměr. Je proto vhodné,
aby provedení záchranného výzkumu bylo odpovídajícím způsobem zohledněno již v
projektové dokumentaci. Nejpozději musí být potencionální stavebník s těmito fakty
seznámen v okamžiku podání návrhu na zahájení územního řízení, popř. podání žádosti o
vydání stavebního povolení. V územním rozhodnutí nebo stavebním povolení pak bude
realizace stavby podmíněna tím, že stavebník oznámí svůj záměr archeologickému
pracovišti a umožní jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území
záchranný archeologický výzkum. Nebezpečí, které hrozí z případného, zejména časového
prodlení, lze eliminovat včasnou konzultací stavebníka se specializovaným pracovištěm
některé z organizací oprávněných provádět archeologické výzkumy.
Opatření pro minimalizaci vlivů na hmotný majetek a kulturní
architektonických a archeologických aspektů jsou uvedena kapitole B.1.6.

dědictví

Hodnocení vlivu na hmotný majetek a kulturní památky:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv složitý.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během výstavby záměru. Nevratný.
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včetně

D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních
stavech a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích
Možnost vzniku nehod, katastrof a nestandardní stavů
Při provozu navrhovaného záměru je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel,
případně vyjetím vozidel z vozovky. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě
havárie vozidla převážejícího ropné, chemické či podobné nebezpečné látky. Z hlediska
ochrany vod je největším potenciálním nebezpečím havarijní únik látek škodlivých vodám.
Tyto látky mohou být v kapalné formě nebo ve formě tuhé, ale ve vodě rozpustné.
S případnou havárií vozidla úzce souvisí i riziko následného požáru havarovaného vozidla či
jeho nákladu.

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

Preventivní opatření
Pro zabránění úniku havarovaného vozidla mimo prostor komunikace bude záměr vybaven
svodidly na příslušných místech dle technických norem.
Záměr bude vybaven takovým systémem odvodnění, který umožní zachycení a odstranění
případného havarijního znečištění před jeho vstupem do recipientu (havarijní uzávěry,
výústní objekty osazené resp. s možností osazení norné stěny).
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D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z
hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného
působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
Předpokládá se snížení vlivů v oblasti dopravních úrazů a možného ovlivnění podzemních a
povrchových vod a významné zlepšení imisní a hlukové situace v prostorech obytné
zástavby situované v okolí stávajících komunikací.

Přehled jednotlivých vlivů:
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru
emitovaných škodlivin, malý až nevýznamný, hluboce
podlimitní

Pravděpodobnost vlivu

Vždy od uvedení záměru do provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.

Hodnocení vlivů na ovzduší a klima:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru
emitovaných škodlivin, malý, podlimitní

Pravděpodobnost vlivu

Od uvedení záměru do provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.

Hodnocení vlivů hluku:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic
Velikost a složitost vlivu

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu
Vliv malý, technicky dále řešitelný. Vliv jednoduchý.
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Pravděpodobnost vlivu

Vždy během provozu záměru

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.

Hodnocení vlivů na vodu:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru – vliv na odvodnění oblasti.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu.

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý, technicky dobře eliminovatelný. Vliv
jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během trvání záměru, během provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv na odvodnění oblasti-trvale. Odtok splachových vod
v době srážek. Vliv vratný.

Hodnocení vlivů na půdu:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru – velký

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv významný, složitý (zátěže).

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru trvalý. Po ukončení existence
záměru technicky do určité míry vratný.

Hodnocení vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Nevratný.
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Hodnocení vlivů na faunu, flóru a ekosystémy:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru a nejbližším okolí.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv středně významný. Vliv složitý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Vratný.

Hodnocení vlivů na krajinu a krajinný ráz:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V širším území.

Povaha
vlivu
přesahování st. hranic

vzhledem Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv středně významný. Vliv složitý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Nevratný, technicky částečně
eliminovatelný.

Hodnocení vlivu na hmotný majetek a kulturní památky:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv složitý.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během výstavby záměru.Nevratný.

Možnosti přeshraničních vlivů
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu vzhledem
k velké vzdálenosti státních hranic.
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D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k
prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud
jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování
možných negativních vlivů na životní prostředí (např. postprojektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu
záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné
situace podle kapitoly II a reakcí na ně
Součástí záměru je plnění opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou
vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na
životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu
záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a
reakcí na ně. Tato opatření vyplývají z legislativy, resp. stanovují metody a postupy, jak
legislativní požadavky splnit.
"Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence pro držitele autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů" z 6.3.2015 Č.j.:
18130/ENV/15 výslovně požaduje uvedení těchto podmínek v kapitole B.I.6 Stručný popis
technického a technologického řešení záměru. V této kapitole jsou také tato opatření
uvedena.
Opatření:
•

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.

•

Ve variantě Základní ochrannou stěnu z pro světlo nepropustného materiálu o výšce 1 m
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.

•

V rámci výstavby nezasahovat do břehových porostů ani do koryta Divoké Orlice.

•

Ve variantě Základní dle technických možností oddálit záměr 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,
např. vybudováním mostu ve směru pohybu meandru cca v km 2,6–2,9. 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 tento vliv eliminuje.

•

Během přípravy a realizace záměru bude zajištěn ekologický dozor pro dodržováním
platné legislativy na úseku ochrany životního prostředí, veřejného zdraví a přírody a
podmínek stanovených příslušnými správními orgány v rozhodnutích vydaných v
průběhu povolovacího řízení uvažovaného záměru.
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D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů
záměru na životní prostředí

Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady:
- literární údaje (viz seznam literatury)
- terénní průzkumy
- osobní jednání
Pro výpočet emisí a imisí byla použita referenční metoda výpočtu znečištění ovzduší z
bodových, liniových a plošných zdrojů „SYMOS 97“ aktualizovaná v roce 2013, kdy byl brán
zřetel na aktuální legislativu (např. aktualizované imisní limity) a nové poznatky v oblasti
ochrany čistoty ovzduší
Program MEFA 13 dokáže hodnotit nejen emise z běžného provozu, ale zahrnuje nově i
vyčíslení nárůstu emisí při studených startech vozidel, zohledněny byly emise z otěru brzd a
pneumatik, z resuspenze prachu ležícího na vozovce a samostatně i emise spojené s
průjezdem automobilů křižovatkou.
Problematika hluku byla zpracována dle Metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy
s pomocí programu Hluk+ Profi Pásma.
Biologické průzkumy byly prováděny standardními metodami, zejména terénním šetřením
s využitím archivních podkladů.
Jako podkladové mapy byly použity příslušné listy ZM ČR v měřítkách 1 : 5 000, 1 : 10 000,
Mapa GŠ 1 : 50 000, Vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000, Základní hydrogeologická
mapa 1 : 200 000 a katastrální mapa M 1 : 2 880, územní plán v M 1 : 5 000

D.VI.

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování
dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale
prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Podle toho je k nim třeba také
přistupovat.
Přitom při praktickém ověřování těchto metod je možno nalézt chybu do 25 % u modelování
ovzduší a do 2 dB u hluku.
Pro uvažovaný záměr nebylo provedeno zaměření terénu, technické podklady byly
zpracovány na základě mapových podkladů v měřítku 1 : 5 000 a 1 : 10 000, pro potřeby
dokumentace byl zpracován zákres z různých podkladů do základní mapy ČR v měřítku 1 :
10 000 a do leteckého snímku.
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ČÁST E - Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Oznamovaný záměr je navržen ve dvou aktivních variantách, ve variantě Základní a
Upravená.

Varianta Základní
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 s úpravami zachováno přímo do silnice I/11.
V prostoru mezi obcí Čestice a závodem ISOVER je navržena křižovatka, do které je
napojena komunikace od Častolovic (stávající I/11, ulice Masarykova). Ve variantě Základní
je navržena křižovatka okružní spirálová a to v km 0,740.
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).
Za křižovatkou Čestice / Častolovice pokračuje trasa obchvatu v záplavové nivě řeky Divoké
Orlice. Niveleta je proto navržena přibližně 1,5 m nad úrovní stoleté vody a v násypu je
navrženo celkem 8 inundačních propustí 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 v přímé a je tak jediným
místem vhodným pro předjíždění. V km 1,725 je sjezdem napojena čistírna odpadních vod.
Trasa se dále stáčí severovýchodním směrem a sedmipólovým 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.
V km 3,620 je navržena okružní křižovatka se stávající silnicí I/11, do které je navrženo i
zaústění přeložky silnice II/318, východního obchvatu Častolovic, varianty E dle studie z
ledna 2014.
Vedení komunikace stávající I/11 (ulice U Zastávky / Komenského) je pro napojení do křižovatky výškově upraveno v délce přibližně 400 m. Převedení komunikace pro pěší a cyklisty
přes křižovatku (v relaci Častolovice – Kostelec nad Orlicí) je s ohledem na intenzitu provozu
navrženo mimoúrovňově podchodem. Odvodnění podchodu je navrženo do stávající
kanalizace vedené pod komunikací s napojením o délce přibližně 120 m

Varianta Upravená
Začátek úseku přeložky silnice I/11 se nachází v obci Čestice. Oproti původní Základní
variantě 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 obci Čestice
ihned za sjezdem k obytnému objektu. Odtud trasa obchvatu vchází do nové stopy
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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.
V prostoru mezi obcí Čestice a závodem ISOVER je navržena turbookružní křižovatka, do
které je napojena komunikace od Častolovic (stávající I/11, ulice Masarykova).
Uspořádání této křižovatky je shodné jako v původní studii, 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.
Za křižovatkou Čestice / Častolovice pokračuje trasa obchvatu v záplavové nivě řeky Divoké
Orlice. Niveleta je proto v celém úseku navržena nad úrovní stoleté vody v násypu.
Trasa z okružní křižovatky vychází levostranným směrovým obloukem R2. 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
sjezdem 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 RBK 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 původní studii 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.
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.
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Varianta Základní

Varianta Upravená

Vlivy variant na životní prostředí jsou v oblasti vlivů na zdraví, na ovzduší, vlivů hluku, vlivů
na vodu, klima a hmotný majetek téměř totožné.
U vlivů půdu, na faunu, flóru, ekosystémy, EVL a na krajinný ráz vykazuje podstatně menší
vlivy varianta Upravená.
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ČÁST F - Závěr
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru „I/11 Častolovice, obchvat, včetně
křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí“ na životní prostředí, je možno konstatovat, že
návrh splňuje požadavky ochrany životního prostředí, zdraví obyvatel a není v kolizi
s navrhovaným funkčním využitím území.
Při zohlednění všech prostorových vlivů a faktorů je možno konstatovat, že uvažovaný záměr
je za podmínek, které jsou uvedeny v rámci kapitoly B.I.6.a DIV. akceptovatelný a lze jej
doporučit jeho realizaci.
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ČÁST G - Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Uvažovaným záměrem je „I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice –
Kostelec nad Orlicí“.
Komunikace obchvatu je navržena dle zadání jako silnice I. třídy v kategorii S 11,5/90
(kategorijní šířka 11,5 m a návrhová rychlost 90 km/h). Trasa obchvatu je navržena dle ČSN
73 6101, přičemž není dodržena nejmenší vzdálenost mezi křižovatkami, tedy 2,0 km pro
danou návrhovou kategorii komunikace.
Návrh křižovatek je proveden dle ČSN 73 6102.
Návrh trasy je proveden ve dvou variantách – Základní a Upravená. Varianta Upravená
oddaluje trasu záměru od meandrujícího toku řeky Divoké Orlice a podstatně větší část nivy
řeky Bělá a Divoká Orlice překonává prostřednictvím estakády.
Z hlediska ŽP tato komunikace přispěje k odvedení dopravy mimo centrum obce
Častolovice.
Realizace uvažovaného záměru si vyžádá celkový trvalý zábor cca 197 180 m2 ve variantě
Základní a cca 163 215 m2 ve variantě Upravená a dočasný zábor nad 1 rok cca 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.
Záměr je v podstatě v souladu s územními plány a jeho koridor je v těchto plánech
stabilizován, takže i zábor v I. a II. třídě ochrany ZPF je přijatelný.
K záboru PUPFL nedojde a záměr se nikde nepřibližuje PUPFL na 50m. Nejbližší PUPFL
jsou cca 300 m severně od záměru a 400 m jižně od záměru.
Z hlediska výstupů se jedná především o emise do ovzduší, emise hluku a vlivy svedení
srážkových vod.
Z hlediska vlivů se očekávají poměrně malé vlivy imisí a hluku a naopak velmi významné
snížení těchto vlivů v intravilánu obce. Vlivy na vody se očekávají minimální.
Středně významné vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a oblasti Natura se podařilo vhodně
snížit vhodnými konkrétními podmínkami pro další stupně přípravy záměru.
Vlivy na krajinu, které je možno označit jako středně velké jsou eliminovány návrhem na
vegetační úpravy záměru.
Pravděpodobně nejvýznamnější kumulativní vlivy jsou v oblasti vlivů na krajinný ráz.
Existence samotného v minulosti vzniklého závodu Saint-Gobain Construction Products CZ
a.s., Divize Isover v nivě řeky Divoké Orlice vykazuje určité negativní vlivy na krajinný ráz.
Plánované rozšíření se má na pohledových vlivech projevit zvýšením počtu komínů s výškou
kolem 50m z 5 na 6.
Dále v prostoru záměru dochází ke kumulaci chráněných zájmů v území. Většina
uvažovaného záměru je umístěna v plochách chráněných jako Přírodní park Orlice a jako
VKP ze zákona – niva řek Divoká Orlice a Bělá, část záměru v plochách EVL Orlice a Labe,
v ploše rozlivů povodňových průtoků v aktivní zóně záplavového území a v plochách ÚSES.
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Umístění záměru v těchto plochách je podmíněně možné, měla by však být realizována
skutečně kvalitní minimalizační opatření.
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru na životní prostředí, je možno konstatovat,
že návrh splňuje požadavky ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel a není v kolizi
s navrhovaným funkčním využitím území.
Při zohlednění všech prostorových vlivů a faktorů je možno konstatovat, že uvažovaný záměr
je za stanovených podmínek akceptovatelný a lze doporučit jeho realizaci.
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ČÁST H - Přílohy
1.

Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) a
dále například přílohy mapové, obrazové a grafické:

2.

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1
zákona o ochraně přírody a krajiny:

3.

Rozptylová studie

4.

Hluková studie

5.

Biologický průzkum vč. aktualizace

6.

Hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v rozsahu vyhlášky č. 142/2018 Sb.,
2018

7.

Hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v rozsahu vyhlášky č. 142/2018 Sb.,
2019

8.

Dendrologické hodnocení, 2018

9.

Dendrologické hodnocení, 2019

10. Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz 2018
11. Posouzení vlivu na krajinu a její ekologické funkce 2019
12. Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany a celistvost evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
13. Migrační studie 2018
14. Migrační studie 2019
15. Přehledná situace
16. Situace záměru – podklad letecký snímek
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