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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU   
B.I.  Základní  údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 

Tichá Orlice, Brandýs nad Orlicí – zvýšení ochrany města hrázemi 
Předkládaný záměr spadá dle Přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů do kategorie II, bod 1.4. Úpravy toků a opatření proti 
povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny, kde příslušným 
orgánem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je krajský úřad, v tomto 
krajský úřad Pardubického kraje. 

 
 
B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 
Navrhovaná protipovodňová opatření zahrnují úsek vodního toku Tiché Orlice 
V rámci předchozí etapy výstavby protipovodňových opatření v povodí Tiché Orlice 
byly postaveny, případně rekonstruovány objekty umožňující retenci části 
povodňových průtoků a tím transformaci povodňových vln. Jedná se  o 4 suché 
nádrže v povodí řeky Třebovky, rekonstrukci rybníku Hvězda a 2 suché nádrže na 
horním toku Tiché Orlice. Záměr je realizován čtyřmi stavebními objekty 
představující vybudování protipovodňové hráze a opatřeními na kanalizaci, hrazení 
podjezdu a opatření na kanalizaci, úprava zdí Dolenského potoka a vybudování 
zídek a opatření na kanalizaci v Žerotínově ulici (Loukotnický potok). Realizací 
navržených opatření dojde ke zvýšení ochrany přilehlé zástavby města na Q100. 
 

B.I.3.  Umístění záměru  
KÚ:  Brandýs nad Orlicí 
obec:   Brandýs nad Orlicí 
kraj:   Pardubický      

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Záměr nevytváří předpoklad kumulace s jinými záměry z hlediska vlivů na jednotlivé 
složky životního prostředí. 

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
Povodí Tiché Orlice patří mezi území ohrožovaná povodněmi. V koncepci 
protipovodňové ochrany v Povodí Labe bylo město Brandýs nad Orlicí dle míry 
ohrožení zařazeno do kategorie I, ve které by měla být protipovodňová ochrana 
řešena prioritně. Kapacita koryta Tiché Orlice se zde pohybuje v rozmezí Q5 – Q10. 
Technické řešení protipovodňové ochrany města vychází z morfologických 
podmínek v dané lokalitě. Návrhové parametry jednotlivých opatření  jsou odvozeny 
z výsledků hydrotechnických výpočtů provedených v rámci studie „Stanovení  
zátopových území Tiché Orlice, Choceň – Letohrad“. 
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Z podkladů, ze kterých návrh technického řešení vychází, je zřejmé , že je nutno 
vyřešit čtyři kritická místa, kterým voda do města při povodních proniká. Jako hlavní 
protipovodňovou bariéru tvoří stávající násep železniční trati. Je nutno vyřešit pouze 
pronikání povodňových průtoků do města třemi drážními propustky (dvěma je 
řešeno křížení železnice s místními vodotečemi a jedním křížením s místní 
komunikací). Čtvrtým kritickým místem je pravý břeh náhonu vytékajícího ze mlýna, 
mezi silnicí Brandýs nad Orlicí – Libchavy a drážním násypem (u Domova 
mládeže). 
 
 
B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru 
Stavební práce budou členěny  na následující stavební objekty: 
SO 01 – Lokalita č.1 (domov mládeže) 
SO 01.1 – Protipovodňová hráz 
SO 01.2 – Opatření na kanalizaci 
SO 01.3 – Dřevěný objekt 
SO 01.4 – Sítě jiných správců  
 
SO 02 – Lokalita č.2 (podjezd u hasičské zbrojnice) 
SO 02.1 – Hrazení podjezdu 
SO 02.2 – Opatření na kanalizaci 
SO 02.3 – Sítě jiných správců 
 
SO 03 – Lokalita č.3 (Dolenský potok) 
SO 03.1 – Úprava zdi Dolenského potoka 
SO 03.2 – Sítě jiných správců  

SO 04 – Lokalita č.4 (Žerotínova ul., Loukotnický potok) 
SO 04.1 – Zídky 
SO 04.2 – Opatření na kanalizaci 
SO 04.3 – Sítě jiných správců  
 
Lokalita č. 1 
Na pravém břehu náhonu na výtoku ze mlýna bude na pozemku Domova mládeže 
vybudována protipovodňová zemní hráz výšky 1,35 – 2,15m se sklonem svahů 1:2 
a šířkou v koruně 2,00m. Pata hráze na návodním líci bude od stávající břehové 
hrany odsazena o min. 1,50, aby byla celková šikmá délka návodního svahu 
přerušena lavičkou. Kóta koruny hráze je (dle výše zmíněné studie „Stanovení 
zátopových území Tiché Orlice, Choceň – Letohrad) stanovena na 304,00 m n.m. 
Tato kóta odpovídá hladině dosažené v daném úseku při průtoku Q100 + ochranné 
navýšení 50 cm. Hráz bude provedena na délku 93,5 m. 
Protipovodňová hráz bude u železničního mostu (drážní km 265,816) plynule 
napojena na stávající drážní násep. Na délku 15m směrem proti proudu od nátoku 
do železničního mostu bude hráz na návodním líci opevněna dlažbou z lomového 
kamene. 
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Za stávající dřevěnou kůlnou terén výrazně stoupá a jeho navýšení na návrhovou 
kótu 304,00m n.m. bude provedeno hrázkou (v podélném směru plynule navazující 
na hráz popsanou v předchozím odstavci) maximální výšky 0,30m, se šířkou 
v koruně 2,00m a sklonem svahů 1:2. Tato hrázka bude provedena v délce 22,5 m. 
Hrázka bude ukončena u objektu trafostanice. 
Obvodové stěny trafostanice budou na výšku 0,40 m opatřeny vhodným 
hydroizolačním materiálem. V místě, kde jsou stěny přerušeny vstupními ocelovými 
dveřmi budou v případě povodně použity pytle s pískem. 
Úsek od trafostanice napříč silnici k domu č.p. 204 se výškově pohybuje 
v ochranném navýšení (+50 cm) nad Q100 – kolem kóty 303,75m n.m. Vzhledem 
k četnému výskytu podzemních vedení  zde nebudou budována žádná pevná 
opatření. V opatření  povodně bude úsek operativně opatřen zahrázováním pomocí 
pytlů s pískem (na výšku 0,40m; v délce 21,0 m), aby byla ochranná opatření 
„uzavřena“. 

V místě budování ochranné hráze bude nutno odstranit cca 10 ks stromů ∅ 30 cm a 
30 ks ∅ 10cm ze zeleně v zahradě ústavu. 
 
Lokalita č. 2  
Na pilířích stávajícího (v roce 2000 zrekonstruovaného mostu) budou jako pevné 
prvky osazeny svislé vodící drážky – boční vedení  typu C. Napříč silnicí bude nutno 
zřídit zapuštěný dosedací práh včetně 1 ks patky pro možnost osazení mobilní 
slupice. V případě povodně bude průjezdný profil mostu zahrazen pomocí mobilních 
hradidel. Vzhledem k tomu, že vzdušný líc křídel mostu je šikmý, budou jednotlivá 
hradidla upravena tak, aby dosedala přesně do připravených pevných prvků. 
 
Lokalita č. 3 
Protipovodňová ochrana zde bude zajištěna oboustranným navýšením stávajících 
opěrných zídek, které tvoří úpravu Dolenského potoka. V úseku od nátoku do 
rámového propustku pod železnicí k lávce pro pěší (na délku 5,30 m) budou, 
vzhledem ke špatnému stavu stávajících zdí, vybudovány zídky nové, včetně 
pravostranného výústního objektu. 
Zdi budou výšky 1,80 m, aby byla zajištěna ochrana na Q100 v daném úseku + 50 
cm ochranné navýšení. 
V místě, kde přes potok prochází stezka pro pěší, budou zídky přerušeny. Na 
koncích  budou opatřeny  zabudovanými drážkami – boční vedení typu A – pro 
možnost osazení  mobilních hradidel na výšku 0,80 m nad stávající úroveň vrchu 
mostu. V souvislosti  s nutností zřídit dosedací práh bude stávající mostovka 
nahrazena novou, včetně zmíněného  zapuštěného dosedacího prahu. 
V další části budou stávající zídky, jejichž technický stav je dobrý, navýšeny zídkou 
z pohledového betonu o 0,65 – 0,80 m. Toto bude provedeno oboustranně v délce 
30,75m od lávky pro pěší směrem proti proudu  Dolenského potoka. 
V dalším úseku je technický stav stávajících zídek špatný, bude tedy nutno provést 
jejich rekonstrukci , včetně spádového stupně. Nové zídky budou výšky 1,20 – 
1,80m, což představuje navýšení oproti stávajícím zídkám o 0, - 0,65 m. Zídky 
budou rekonstruovány na délku 15,50 m. 
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Lokalita č. 4  
Protipovodňová opatření  zde budou vybudování  mezi železniční dráhou a 
zastavěnou částí obce. 
V rámci protipovodňové ochrany bude vybudována ochranná zídka z pohledového 
betonu výšky 0,50 – 1,00 m délky 17,0 m. Zídka bude zřízena na pozemku p.č. 
715/1 (majitelem jsou České dráhy), na hraně svahu nad stávající opěrnou zdí na 
pravé straně zatrubněné části  Loukotnického potoka. 
V místě, kde zatrubnění  Loukotnického potoka (2x DN 600) přechází v zakrytý 
obdélníkový profil, bude stávající ocelové trubkové zábradlí nahrazeno zábradlím 
plným (neprůtočným) a toto bude napojeno na výše uvedenou ochrannou zídku. 
Sloupek ukončující nové zábradlí na kraji  chodníku pro pěší (směrem do 
podchodu) bude opatřen vodícími drážkami – boční vedení typu A – pro možnost 
osazení mobilních hradidel na výšku 1,0m a délku 2,0 m. V chodníku bude zřízen i 
zapuštěný dosedací práh. Dále bude protipovodňová ochrana zajištěna navazující 
ochrannou zídkou z pohledového betonu výšky 0,50 – 1,00m délky 12,5m. Tato 
zídka bude zřízena na hraně travnatého  svahu na levé straně chodníku do 
podchodu pod železnicí, na kraji silnice. 
Stávající železobetonové desky tvořící strop uzavřeného obdélníkového profilu 
Loukotnického potoka v Žerotínově ulici budou nahrazeny na délku 115 m proti 
proudu (od počátku překrytí) novými. Tyto nové  železobetonové desky nudou 
masivnější a ukotvené k bočním svislým zdem tak, aby odolaly případnému 
působení vztlaku vody při zahlcení celého profilu. 
V místě proti ulici „V Lukách“ budou nové desky na délku 6,0 m provedeny 
masivnější tak, aby umožňovaly bezpečný přejezd vozidel přes zakrytý profil 
Loukotnického potoka do této ulice. 
Vzhledem k předpokladu, že do uzavřeného profilu jsou vyústěny kanalizace 
odvádějící vodu z okolních pozemků, bude nutno na těchto přípojkách zřídit šachty 
s uzavíracími mechanismy. Tyto budou sloužit pro uzavření přípojky proti vzdutým 
vodám při povodňových průtocích. Přesný počet šachet je možno zjistit až po 
odkrytí uzavřeného profilu. 
Podobné jako u lokality č.3 i zde se, dle vyjádření Správy železniční dopravní cesty 
připravuje rekonstrukce podchodu pod drahou. 
V této lokalitě rovněž dochází ke střetu s připravovaným kanalizačním přivaděčem 
na projektovanou ČOV (VaK Jablonné nad Orlicí), který bude součástí postupně 
realizované nové kanalizační soustavy města Brandýs nad Orlicí. 

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Termín zahájen stavby:  2008 
Termín ukončení stavby:  2009 

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Brandýs nad Orlicí 
Pardubický kraj 
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B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10  odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 

Nejbližším navazujícím rozhodnutím bude vydání územního rozhodnutí na uvedený 
záměr. Kromě jiného je zjevné, že pro předkládaný záměr bude nezbytné:   
o Závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

v platném znění k zásahu do VKP vodního toku – již bylo vydáno 
o Souhlas s umístěním stavby na území Přírodního parku Orlice – již bylo vydáno 
o Rozhodnutí o kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny v platném znění  
o Souhlas se záborem ZPF  
 
Poloha posuzovaného záměru je patrná z následující situace a fotodokumentace, 
podrobněji je potom situace záměru doložena v příloze předkládaného oznámení. 
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Situace širších vztahů: 
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Situace řešených lokalit: 
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Fotodokumentace záměru: 

  
Lokalita 1 

 
Lokalita 2 

  
Lokalita 3 
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Lokalita 4 
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B.II. Údaje o vstupech 
B.II.1.  Půda 
Stavba protipovodňové ochrany města bude realizována na následujících 
pozemcích s trvalým respektive dočasným záborem: 

 
 
Z hlediska trvalého záboru ZPF je patrné, že navrhovaná protipovodňová opatření 
budou vyžadovat celkový trvalý zábor v rozsahu 245 m2. 
 

PUPFL 
Záměr nepředstavuje trvalý ani dočasný zábor PUPFL. Stavba není situována 
v ochranném pásmu lesa. 
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Zvláště chráněná území 
Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu vymezených 
kategorií ZCHÚ dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.  
Záměr se nenachází se v chráněném území podle horního zákona. 
Ochranná pásma  

Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s  ochrannými pásmy zvláště 
chráněných území přírody (50 m „ze zákona“), rovněž se nenachází v OP lesních 
porostů. 
Ostatní ochranná pásma budou specifikována v následujících stupních projektové 
dokumentace. 
Obecně chráněné přírodní prvky 

Záměr se nachází v územní kolizi a v kontaktu s obecně chráněnými přírodními 
prvky, poněvadž vodní toky – Tichá Orlice, Dolenský potok a Loukotnický potok a 
obecně nivy těchto vodních toků (i v upraveném stavu) jsou VKP „ze zákona“ (§3 
písm, b/ zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění). Orlice je navíc i skladebným prvkem 
ÚSES. 
Blíže viz příslušné pasáže textu Oznámení (C.I a C.2) 
 
Evropsky významné lokality 

Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných 
lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do 
národního seznamu těchto lokalit ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb. EVL CZ 
0533314 Tichá Orlice, zřízená pro druh mihule potoční (Lampetra planeri)  se podle 
příloh NV č. 132/2005 Sb. nachází proti proudu řeky až nad městem Letohrad, úsek 
od pramene řeky v Horní Orlici u Králík po Letohrad. 
Zájmové území  záměru není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z  ptačích oblastí na 
území ČR podle § 45e tohoto zákona ve smyslu některého z vydaných Nařízení 
vlády ČR k vymezení konkrétních ptačích oblastí na území České republiky. 
 
 
 
B.II.2. Voda 
Výstavba 

Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště  pro sociální účely. Množství 
vody pro sociální účely bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních 
prací. Předpokládaná maximální spotřeba vody na jednoho pracovníka je odvozena 
z přílohy č. 12 vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve výši 120 l/den. 
Podle údajů od projektanta bude výstavba probíhat po dobu cca 6 měsíců s 
průměrným počtem 15 pracovníků z různých dodavatelských firem.  
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Tab.: Předpokládaná maximální spotřeba vody během výstavby: 
Průměrný stav pracovníků výstavby 15 
Denní spotřeba vody (m3) 1,8 
Měsíční spotřeba vody (m3) 36 
Doba výstavby (měsíce)  6 
Celková spotřeba vody  [m3] 216 

Upřesnění požadavků na dodávky vody pro  sociální potřebu pracovníků výstavby 
bude provedeno v prováděcích projektech na základě požadavků hlavního 
dodavatele stavby. Zásobování bude zajištěno balenou pitnou vodou. 
Provoz 
Záměr nevyžaduje nároky na vodu. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Výstavba 
Pro vlastní stavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů: 
- kamenivo, štěrky a štěrkopísky: 
Zdrojem těchto materiálu, hojně se vyskytujícím v regionu stavbu bude standardní těžebna 
dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km. 

-  betony do základových konstrukcí a na vodorovné konstrukce 
Betonárka do 5 km. 

- betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, krytina, plastové a kovové 
výrobky, výrobky ze skla 

Zdrojem bude dodavatelský systém vybraného dodavatele a toto je mimo území města. 

- betonové prefabrikáty  
Zdrojem bude autorizovaná výrobna prefabrikátů – 15 km. 

- ocelové nosné konstrukce 
Zdroj bude dle možností hlavního dodavatele.  

Provoz 
Záměr nevyžaduje nároky na surovinové zdroje v etapě provozu. 
Energie: 

Se záměrem v etapě provozu nejsou spojeny žádné nároky na energie. 
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Výstavba jednotlivých protipovodňových opatření bude probíhat po etapách dle 
jednotlivých stavebních objektů. 
 
Přístupové komunikace k jednotlivým stavebním objektům: 
Lokalita č. 1  
Z místní zpevněné komunikace přes komunikaci na pozemku p.p.č. 7/1 až 
k zájmovému úseku. 
 
Lokalita č. 2  
Po místní zpevněné komunikaci až k zájmovému úseku. 
 
Lokalita č. 3  
Po místní zpevněné komunikaci a dále pozemku p.p.č. 1307/5– nezpevněná 
komunikace. Dále pak proti proudu Dolenského potoka po sousedním pozemku 
p.p.č. 26/1 . 
 
Lokalita č. 4 (podchod pod železnicí, křížení s Loukotnickým potokem) 
Až k zájmovému úseku po místní zpevněné komunikaci, k části zájmového úseku 
po pozemku p.p.č. 715/1. 
 
Dle podkladů oznamovatele uvedený rozsah stavebních prací bude generovat po 
dobu stavby 9 pohybů TNA v denní době. 
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B.III. Údaje o výstupech  
B.III.1.  Ovzduší  
Výstavba 
Bodové zdroje znečištění ovzduší 

Bodový zdroj znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevznikne.  
Liniové  zdroje znečištění ovzduší 

Liniové zdroje znečišťování budou představovány provozem nákladních  automobilů 
při stavební činnosti, a to zejména při zemních pracích souvisejících s výstavbou 
hráze poldru. V době vypracování předkládaného oznámení nebyl znám zhotovitel 
stavby a tudíž ani vyvolané nároky na dopravu mimo samotnou stavbu hráze. 
Z hlediska charakteru navrhované změny lze však vyvodit, že nároky na staveništní 
dopravu budou malé a vzhledem k situování záměru z hlediska vlivů na ovzduší a 
trvalou obytnou zástavbu i nevýznamné. 
Pro vyhodnocení bilancí příspěvků emisí souvisejících s uvažovaným záměrem bylo 
pracováno s následujícími emisními faktory: 

Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní 
úroveň 

Rychlost 
(km/h): PM10 

TNA EURO 4 50 0,0701 

Liniové zdroje znečištění ovzduší 

Celkově je očekáván denní pohyb 9 pohybů TNA. 
Tab.: Emisní bilance z liniových zdrojů  

 PM10 

Úsek komunikace kg/km .den-1 t/km. rok-1 
komunikace 0,641 E-03 0,514 E-04 

 
Plošné zdroje znečištění ovzduší 

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje stání nákladních automobilů byl pro 
volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě 
uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů (dle jednotlivých 
meziskládek a překladiště) a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující 
sumu emisí: 
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje – nákladní automobily  

 PM10 
 kg.den-1 t. rok-1 

Plošný zdroj 2,529E-04 0,956E-04 

Zápach 
Charakter posuzovaného záměru nebude znamenat riziko zápachu. 
 
Provoz 
Záměr nepředstavuje žádné bodové, liniové nebo plošné zdroje znečištění ovzduší.  
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B.III.2.  Odpadní vody 

Výstavba 
V období výstavby budou vznikat pouze splaškové vody. Bilance splaškových vod 
je odvozena ze spotřeby vody.  Množství těchto vod bude záviset na počtu 
pracovníků a rychlosti stavebních prací. Odpadní technologické vody v průběhu 
výstavby se v místech stavby nepředpokládají. V rámci stavby budou využívána 
chemická WC. 
Provoz 
Produkce odpadních vod v etapě provozu se nepředpokládá. Záměr nepředstavuje 
v podstatě žádný významnější nárůst zpevněných ploch, tudíž lze konstatovat, že 
po realizaci záměru nedojde k nárůstu srážkových vod. 

B.III.3.  Odpady 

Etapa výstavby 
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z 
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou 
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí 
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že 
hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími 
v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), 
včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi 
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při 
nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití.    
Předpokládaná produkce druhů odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce: 
Kód Název odpadu Kategorie 
150101 Papírové a lepenkové obaly O/N 
150102 Plastové obaly O/N 
150104 Kovové obaly O/N 
150105 Kompozitní obaly O/N 
150202 Čistící tkanina N 
170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170106 Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky  N 
170201 Dřevo O 
170203 Plasty O 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 
170402 Hliník O 
170405 Źelezo a ocel O 
170411 Kabely neuvedené pod 170410 O 
170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod 170503 O 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky N 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903 O 
200301 Směsný komunální odpad O 
200304 Odpad ze septiků a žump O 

Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze ve fázi 
zpracování tohoto oznámení objektivně určit. Využití, příp. odstranění odpadů 
vzniklých v etapě výstavby bude zabezpečeno v souladu s legislativou 
v odpadovém hospodářství oprávněnou osobou. Oznamovatel doloží ke kolaudaci 
stavby přehled o druzích a množstvích jednotlivých odpadů vzniklých v etapě 
výstavby, včetně způsobu jejich využití či odstranění.   
Etapa provozu 
Etapa provozu nepředstavuje vznik odpadů. 
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B.III.4.  Hluk, vibrace  

Etapa výstavby bude určitým zdrojem hluku. Hluk šířící se ze staveniště je závislý 
na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu 
pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení 
stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale 
mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. 
Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně 
používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou 
běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a 
předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních 
strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech 
uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit 
dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště 
však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného 
vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí 
nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být 
určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti 
stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného 
harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému 
pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne 
bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů 
stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů. 
Číslo zdroje 
hluku Typ stroje, název Akustický výkon 

LW v dB(A) 
Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti 1[m]   LpAr v dB(A) 

Doba používání 
stroje (hod/den) 

1 vrtná souprava pro vrtání (1 kus) - LpA10 = 80 dB(A) 4 
2 Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 6 
3 Rypadlo UDS 110A (1kus) - LpA10 = 85 dB(A) 6 
4 Nakladač UNC 151 (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 3 
5 Hutnící mechanismy (2 kusy) - LpA10 = 87 dB(A) 6 

Doprava Nákladní automobily Tatra 815  Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 4/hod 

 
Charakter stavby, jak je patrné z popisu jednotlivých stavebních úseků, 
nepředstavuje významnější rozsah zemních respektive stavebních prací a nelze 
předpokládat, že by etapa výstavby mohla významněji ovlivňovat nejbližší obytnou 
zástavbu. 
 
B. III. 5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 

Etapa výstavby 
V etapě realizace záměru lze za potenciální místo vzniku havárie označit používání 
stavebních mechanismů. Veškeré dopady na okolí by se projevily především 
v kontaminaci vody, respektive půdy. Příslušná doporučení jsou formulována v další 
části předkládaného oznámení.  
Etapa provozu 
Tato etapa nepředstavuje riziko.  
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C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ   
 
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 
Předkládaný záměr je situován do území podél vodního toku a navrhované řešení 
neodporuje územnímu plánu. 
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona 
114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V posuzované lokalitě není žádný VKP 
registrovaný orgánem ochrany přírody. Významným krajinným prvkem ze zákona je 
samotný vodní tok. Stavba se nachází v přírodním parku Orlice. 
V kontextu šíře ekologické valence  (případně míry tolerance ekosystémů vůči 
změnám) je možno pro vlastní zájmové území dovodit, že se v něm nevyskytují 
stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk) 
nebo xerofytní stanoviště na výchozech podloží, v širším území zcela mimo 
zájmové území posuzovaného záměru lze předpokládat výskyt hájových až 
xerofytních společenstev na opukách.   
Niva Tiché Orlice je součástí skladebných prvků ÚSES – regionálního biokoridoru, 
osou je osa toku, lokální prvky ÚSES do zájmového území záměru nezasahují. 
Z celkového rozsahu zájmového území jen nevýznamná část je využívána jako 
zemědělská půda, záměr nepředstavuje nároky na PUPFL. 
Stavba významněji nezhorší infiltrační parametry území s ohledem na rozsah 
zpevnění. 
Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné přírodní zdroje 
zastoupeny. 
Rovněž nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin.  
Ve vlastním zájmovém území se v podstatě přírodní zdroje nenachází s výjimkou 
určitých nároků na trvalý zábor ZPF. Přírodním zdrojem  je i samotný vodní tok – 
jednak možnost energetického využití – objekty u areálu  domova mládeže, jednak 
pro rybochovné využití. 
Jde o obnovitelné  přírodní zdroje, jejichž využitelnost s výjimkou lesních porostů a 
doprovodných porostů kolem toku závisí na intenzitě využití a tím i na potřebě 
dodatkové energie pro obnovu či udržení produkčního potenciálu. Ve vlastním 
zájmovém území záměru se orná půda nenachází.  
Pro vlastní  zájmové území stavby je možno doložit, že se strukturní prvky krajiny 
drobnějšího měřítka s potenciálem zvýšené stanovištní diverzity  v něm 
nenacházejí, s výjimkou doprovodného porostu Tiché Orlice podél pravého břehu 
toku při hranicích zahrady domova mládeže. Doprovodný porost toku Tiché Orlice je 
významný a představuje rovněž určitý přírodní zdroj, porosty jsou většinově tvořeny 
dobře regenerujícími druhy dřevin.  
V zájmovém území v bezprostředním okolí toku se nenacházejí výrazně 
antropogenně změněné plochy, plošná zástavba atp. Dochovaný stav prostředí 
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v lokalitách 2 – 4 odpovídá charakteru území v městské zástavbě podél upraveného 
(až zaklenutého) vodního toku. 
Rovněž nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém 
území záměru. V širším posuzovaném území se pak nacházejí další ložiska 
surovin, přičemž navrhovaným záměrem nejsou dotčeny jiné zájmy chráněné 
zákonem č. 439/1992 Sb., v platném znění (horní zákon). 
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území 
C.2.1.Ovzduší 

Klimatické charakteristiky 

Klimaticky patří území do oblasti mírně teplé, s průměrnými ročními teplotami v 
rozmezí 6-8oC. Průměrný roční úhrn srážek je mezi 700-800 mm, z toho ve 
vegetačním období 400-450 mm. Průměrný počet letních dnů (s teplotou vyšší než 
25oC) je 40-50, průměrný počet mrazových dnů (s průměrnou denní teplotou pod 
0oC) je 120-140. Maximální sněhová pokrývka je 30-40 cm, a průměrný počet dní 
se sněhovou pokrývkou je vyšší než 40 (Demek et.al 1966).  
Z prováděných  měření vyplývají následující skutečnosti: 
Průměrná teplota vzduchu [ 0C] 
I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  IX.  X.  XI.  XII  průměr 
2.9  -2.0  2.2  7.0  12.3  15.3  16.8  16.0  12.4  7.7  2.8  1.1  7.2 
Průměrné množství srážek [mm/rok] 
I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  IX.  X.  XI.  XII  suma 
57  48  49  60  66  85  102  95  61  63  59  57  802 

 

Znečištění ovzduší 

Nejbližší stanice měření kvality ovzduší je v Ústí nad Orlicí a v Pardubicích  – jedná 
se  o stanice monitorovacího systému  ČHMÚ číslo 1338 a ZÚ 1117 v Ústí nad 
Orlicí a ČHMÚ 1531 v Pardubicích. Protože jak je patrné z bilancí emisí vznikajících 
v etapě výstavby, které lze označit za malé a málo významné, není nezbytné 
s v rámci předkládaného oznámení věnovat podrobněji informacím o imisním 
pozadí zájmového území. 
 
 
C.2.2. Voda           
Zájmové území je v kontaktu s významnou hydrogeologickou strukturou Ústecká 
synklinála, ve které jsou dokumentovány značné zásoby podzemní vody. Hlavní 
zvodnění je vázáno na sedimenty svrchnokřídového stáří, konkrétně na kolektor 
spodnoturonský a střednoturonský. Menší zásoby podzemní vody jsou vázány na 
kvarterní sedimenty údolní terasy Tiché Orlice. 
Bilanční zásoby podzemních vod v rajonu 423 Ústecká synklinála jsou pro 
spodnoturonský a střednoturonský kolektor schváleny ve výši 2 041 v kategorii C-2. 
Individuální zdroje využívající svrchnokřídové zvodně nejsou v bližším okolí lokality 
dokumentovány. Z hlediska jakosti jsou podzemní vody svrchnokřídových zvodní 
Ca-HCO3 typu, dosti tvrdé, v kolektoru střednoturonském s mineralizací mírně nad 
400 mg/l se zvýšenou koncentrací celkového železa (vyšší desetiny mg/l). 
Rizikovou složkou mohou být v obou zvodních místně ropné látky, v případě zvodně 
spodnoturonské sirovodík. 
Z hlediska jakosti je podzemní voda permského kolektoru Ca-HCO3 typu, tvrdá až 
dosti tvrdá, s mineralizací kolem 500 mg/l, neutrální až slabě kyselé reakce. 
Ochranný režim podzemních vod je zajištěn CHOPAV Východočeská křída. Území 
Chocně patří dle nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. do Chráněné oblasti přirozené 
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akumulace vod – Východočeská křída. Území dále patří dle nařízení č. 163/2003 
Sb. mezi tzv. zranitelné oblasti.  
Celé zájmové území leží v povodí Orlice. Hydrografickou osou území je vodní 
významný tok  Tichá Orlice ve správě Povodí Labe – číslo hydrologického pořadí 1-
02-02-001. Tichá Orlice pramení na západním svahu vrchu Jeřáb nad obcí Horní 
Orlice.  
Výřez vodohospodářské mapy zájmového území je patrný z následující situace: 
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C.2.3. Půda  
Zábor související s předkládaným záměrem bude realizován na následujícím 
pozemku kategorii ZPF: 
7/3   –   245 m2  - ZPF:  BPEJ –  55600  
Ostatní nároky na plochy jsou realizovány v kategoriích mimo ZPF respektive 
PUPFL 

Vysvětlivky k BPEJ: 
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu 
5 - Symbol T2, dlouhé, teplé a suché léto; teplá oblast T2 je charakterizována délkou 
vegetačního období (průměrná denní teplota nad 10°C 160 - 170 dnů, ročním úhrnem 
srážek 550 - 700 mm, z toho za vegetační období 350 - 400 mm a průměrnou roční 
teplotou 8 - 8,5°C. 

 
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 
56 – Nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vodními poměry  

22 – Hnědé a drnové půdy na písčitých překryvech nivních uloženin, většinou lehčí, vodní 
režim poněkud příznivější než předchozí 

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám 
 svažitost expozice 

0 0 - 3°, rovina všesměrná 
1 3 - 7°, mírný svah všesměrná 
2 3 - 7°, mírný svah jih 
3 3 - 7°, mírný svah sever 
4 7 -127°, střední svah jih (JZ-JV) 
5 7 - 12°, střední svah sever (SZ-SV) 
6 12 - 17°, výrazný svah jih (JZ-JV) 
7 12 - 17°, výrazný svah sever (SZ-SV) 
8 17 - 25° příkrý svah až sráz jih (JZ-JV) 
9 17 - 25° příkrý svah až sráz sever (SZ-SV) 

 
5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 

 skeletovitost hloubka *) 
0 žádná hluboká 
1 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 
2 slabá hluboká 
3 střední hluboká 
4 střední hluboká až středně hluboká 
5 slabá mělká 
6 střední mělká 
7 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 
8 střední až silná hluboká až mělká 
9 žádná až silná hluboká až mělká 

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí 
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí 
Z hlediska geomorfologie patří území do systému hercynského, subsystému 
Hercynské pohoří, provincie Česká Vysočina, subprovincie Česká tabule, oblast 
Východočeská tabule. Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území 
k České křídové pánvi, která zakrývá převážnou část Českého masivu. Přímo na 
lokalitě výstavby není znám žádný přírodní zdroj. Vzhledem k situování lokality není 
nezbytné se věnovat podrobnějšímu popisu této složky životního prostředí. 

 
 
C.2.5. Fauna a flora 
Základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového území a okolí 

S výjimkou území v zahradě domova mládeže na lokalitě č. 1 (včetně kontaktu 
zahrady s plochami podél pravého břehu řeky), které vykazuje parametry přírodě 
bližších stanovišť, jsou plochy lokalit 2 – 4 výrazně odpřírodněnými prostory, kde se 
jen sporadicky zachovaly náletové porosty (lok. 4), nebo jde o průnik územím 
zahrad. Severní část lokality č. 4 zasahuje i do okolí ploch se sadovými úpravami ve 
městě jak dokládá fotodokumentace v závěru kapitoly) 
  
Biogeografické začlenění 
Podle biogeografického členění ČR (Culek 1995 ed.) je zájmové území součástí 
bioregionu č. 1.39 Svitavského. 
Fytogeograficky území leží v oblasti českého mezofytika ve fytogeografickém 
okrese č. 63 Českomoravské mezihoří,  podokrese Střední Poorličí.  
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): střemchové 
jaseniny (Pruno - Fraxinetum), na svazích jsou rekonstruovány černýšové 
dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum).  
Vegetační stupeň dle Skalického (1988) suprakolinní. 
 
Prvky dřevin rostoucích mimo les 

Zájmové území záměru není prosté mimolesních porostů dřevin, nejvýznamnější 
porosty tvoří pravobřežní doprovod Tiché Orlice v parku domova mládeže, jinak jde 
v zájmových územích vesměs jen o náletové dřeviny, případně dřeviny 
v zahradách.  
Nejvýznamnějším prostorem s výskytem mimolesních porostů dřevin v kontextu 
zájmového území záměru je pravobřežní část lokality č. 1 podél Tiché Orlice, 
tvořená parkem v zahradě areálu domova mládeže a pravobřežním doprovodným 
porostem toku.  Provedený dendrologický průzkum (Dr. V. Faltys) konstatuje 
v řešeném prostoru následující: 
 

česky latinsky tř. obvod  
(cm) 

průměr  
(cm) 

společ. 
hodnota  

(Kč) 
poznámka,  (obvody kmenů 
v polykormonech 

líska obecná Corylus avellana 1 20 6 291,00polykormon 
líska obecná Corylus avellana 1 25 8 427,00polykormon 
líska obecná Corylus avellana 1 26 8 427,00polykormon 
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česky latinsky tř. obvod  
(cm) 

průměr  
(cm) 

společ. 
hodnota  

(Kč) 
poznámka,  (obvody kmenů 
v polykormonech 

javor babyka Acer campestre 3 216 68 304 587,00nahnutý 
javor babyka Acer campestre 3 230 73 326 793,00  
javor babyka Acer campestre 3 101 32 96 139,00nahnutý 

jírovec maďal Aesculus 
hippocastanum 2 210 66 186 494,00s vylomeným bočním kmenem 

jírovec maďal Aesculus 
hippocastanum 2 162 51 134 426,00  

líska obecná Corylus avellana 1 20 6 291,00polykormon, poškozená 
líska obecná Corylus avellana 1 25 8 427,00polykormon, poškozená 
javor mléč Acer platanoides 3 149 47 187 680,00(120+178) 
líska obecná Corylus avellana 1 25 8 427,00polykormon 
líska obecná Corylus avellana 1 35 11 724,00polykormon 
javor mléč Acer platanoides 3 192 61 274 323,00  
javor mléč Acer platanoides 3 49 15 14 616,00  
olše lepkavá Alnus glutinosa 2 200 63 178 247,00odhad torzo olše nelze měřit 
javor mléč Acer platanoides 3 180 57 62 500,00odhad, proschlý -50% 
vrba křehká Salix fragilis 1 160 51 19 936,00  
celkem 1 788 755,00Kč 

Za nejhodnotnější stromy je nutno pokládat silný javor mléč a obě silnější babyky, 
jejichž zachování je nutno v dalším stupni PD prověřit. V kontaktu s polohou 
navrhované hráze se nachází v ještě skupina jehličnanů – dva smrky ztepilé (Picea 
abies) ve zhoršeném fyziologickém stavu a hodnotnější cypřišek nutkajský 
(Chamaecyparis nootcatensis cv. ´Pendula´). 
Další dřevinné porosty: 

• V prostoru lokality č. 3 se nacházejí porosty ovocných dřevin na zahradách, 
zejména nad levým břehem Dílenského potoka, s převahou jabloní. Nad levým 
břehem nad železničním mostem se nacházejí tři mladší borovice lesní (Pinus 
sylvestris), nad pravým břehem slivoně – kultivary maloplodých odrůd (Prunus 
sp.). 

• V prostoru lokality č. 4 jsou nad podchodem pod tratí jižně od obytné zástavby 
lokalizovány náletové dřeviny – javor klen (Acer pseudoplatanus) průměr 45 cm, 
nálety břízy (Betula pendula), dále ve směru podél ulice do města zerav západní 
(Thuja occidentalis), šeříky (Syringa vulgaris), tavolníky (Spiraea sp.), dále 
směrem léčebně u vily parčík s šeříky, lípou srdčitou (Tilia cordata), jírovcem 
maďalem (Aesculus hippocastanum). 

V rámci navazujících stupňů projektové dokumentace bude nutno provést 
podrobnou inventarizaci porostů přímo dotčených stavebními pracemi po zaměření, 
se stanovením priorit ochrany a náhrady dřevin. 

Flora 

Botanické průzkumy byly provedeny v květnu až červenci let 2005 – 2007, byly 
využity i starší údaje autora 
Seznam lokalizací průzkumu 
Lok.č.1 Brandýs nad Orlicí, ulice a trať J od léčebny 
Lok.č.2 Brandýs nad Orlicí, okraj zámeckého parku směrem od trati k mlýnu 
Lok.č.3 Brandýs nad Orlicí, mezi žel.tratí a Tichou Orlicí od železničního přejezdu Z města k nádraží 
Lok.č.4 Brandýs nad Orlicí, louky a J násep trati J od nádraží 
Lok.č.5 Brandýs nad Orlicí, louky a J násep trati u stadionu včetně koryta potoka 
Lok.č.6 Brandýs nad Orlicí, u soutoku náhonu a Tiché Orlice u sádek 
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Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu 
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý 
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující 
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný 
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek 
[§3] druh zvláště chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (seznam zvláště chráněných rostlin a 
hub) v kategorii "druh ohrožený" 
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost"  

Zjištěné druhy rostlin: 
Acer campestre L. - javor babyka : 2, 3, 5, 6 
Acer negundo L. - javor jasanolistý + : 6 
Acer platanoides L. - javor mléč (+) : 2, 3, 5 
Acer pseudoplatanus L. - javor klen (+) : 3 
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha : 3, 5, 6 
Aesculus hippocastanum L. - jírovec maďal ++ : 2 
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 1 
Ajuga reptans L. - zběhovec plazivý : 1, 3 
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - česnáček lékařský : 6 
Alnus glutinosa (L.)Gaertn. - olše lepkavá (+) : 2, 3, 6 
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní : 5, 6 
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. - huseníček rolní : 3, 4 
Arabis glabra (L.)Bernh. - huseník lysý : 4 
Armoracia rusticana G.,M.et Sch. - křen selský + : 4 
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený : 5 
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 5, 6 
Ballota nigra L. - měrnice černá : 1 
Barbarea vulgaris R.Br. s.l. - barborka obecná : 5 
Bellis perennis L. - sedmikrása chudobka : 1 
Bromus sterilis L. - sveřep jalový : 1 
Bunias orientalis L. - rukevník východní + : 3, 4, 5 
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní : 5 
Campanula patula L. - zvonek rozkladitý : 3 
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka : 1, 6 
Cardamine amara L. - řeřišnice hořká : 5 
Cardaria draba (L.)Desv. - vesnovka obecná : 5 
Carduus crispus L. - bodlák kadeřavý : 3, 5 
Carex hirta L. - ostřice srstnatá : 5 
Centaurea jacea L. subsp.jacea - chrpa luční pravá : 3 
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční : 1, 3, 4 
Cirsium oleraceum (L.)Scop. - pcháč zelinný : 6 
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská + : 3 
Corylus avellana L. - líska obecná : 2 
Crepis biennis L. - škarda dvouletá : 3 
Cruciata laevipes Opiz - svízelka chlupatá : 6 
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+) : 5 
Elymus caninus (L.)L. - pýrovník psí : 3 
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý : 3 
Equisetum arvense L. - přeslička rolní : 5 
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční : 3 
Erophila verna (L.)DC. - osívka jarní : 4 
Erysimum durum J.Presl et C.Presl - trýzel tvrdý + : 3 
Erysimum hieraciifolium L. - trýzel jestřábníkolistý [C4b] : 3, 4, 6 
Euonymus europaea L. - brslen evropský : 3 
Eupatorium cannabinum L. - sadec konopáč : 4, 5 
Euphorbia cyparissias L. - pryšec chvojka : 5 
Euphorbia esula L. - pryšec obecný : 5 
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et D.Löve - orsej jarní hlíznatý : 3 
Filipendula ulmaria (L.)Maxim. var.denudata (L.)J.Presl et C.Presl - tužebník jilmový : 3 
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý : 3, 5 
Galeobdolon montanum (Pers.)Rchb. - pitulník horský : 3, 6 
Galeopsis pubescens Besser - konopice pýřitá : 3 
Galium album Mill. - svízel bílý : 1, 5 
Galium aparine L. - svízel přítula : 3, 4 
Geranium phaeum L. - kakost hnědočervený : 6 
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Geranium pyrenaicum Burm.fil. - kakost pyrenejský + : 5 
Glechoma hederacea L. - popenec obecný : 1, 3 
Hemerocalis fulva (L.)L. - denivka plavá + : 5 
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný : 3 
Humulus lupulus L. - chmel otáčivý : 3, 5 
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná : 4, 5 
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná : 5, 6 
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší : 1 
Impatiens glandulifera Royle - netýkavka žláznatá + : 3, 4 
Impatiens noli-tangere L. - netýkavka nedůtklivá : 6 
Knautia x posoniensis Degen (=K.arvensis x kitaibelii) - chrastavec bratislavský : 5 
Lactuca serriola L. - locika kompasová : 1, 3 
Lamium album L. - hluchavka bílá : 4, 6 
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční : 3 
Leucanthemum vulgare Lamk. agg. - kopretina luční : 3 
Linaria vulgaris Mill. - lnice květel : 3, 4 
Lunaria rediviva L. - měsíčnice vytrvalá [C4a §3] : 3 
Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní : 3, 5 
Myosotis sylvatica Hoffm. - pomněnka lesní : 1 
Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouletá + : 3 
Oxalis fontana Bunge - šťavel evropský + : 1 
Papaver rhoeas L. - mák vlčí : 3 
Phragmites australis (Cav.)Steud. - rákos obecný : 4 
Poa annua L. - lipnice roční : 1 
Poa nemoralis L. - lipnice hajní : 3 
Poa pratensis L. - lipnice luční (+) : 6 
Pyrus pyraster Burgsdorf - hrušeň polnička + [C4a] : 5 
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký : 3, 4 
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý : 6 
Ribes uva-crispa L. - srstka angrešt + : 3 
Rosa canina L. - růže šípková : 3, 5 
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník : 3 
Rumex acetosa L. - šťovík kyselý : 4 
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý : 3 
Sagina procumbens L. - úrazník poléhavý : 1 
Salix caprea L. - vrba jíva (+) : 3 
Salix fragilis L. - vrba křehká (+) : 2, 3 
Salix purpurea L. - vrba nachová (+) : 3 
Salix x sepulcralis Simk. (=S.alba cv.Tristis x babylonica) - vrba náhrobní ++ : 6 
Sambucus nigra L. - bez černý : 3, 5 
Securigera varia (L.)Lassen - čičorka pestrá : 4 
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá : 5 
Silene nutans L. - silenka nící : 3 
Solidago canadensis L. - celík kanadský + : 5 
Solidago gigantea Ait. - celík obrovský + : 4 
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec : 1 
Stellaria nemorum L. - ptačinec hajní : 6 
Symphytum officinale L. - kostival lékařský : 3, 4 
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný : 3, 5 
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 1, 3 
Thlaspi arvense L. - penízek rolní : 5 
Tilia cordata Mill. - lípa srdčitá (+) : 3 
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + : 3 
Ulmus glabra Huds. - jilm drsný (horský) (+) : 3 
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 3, 5 
Valerianella locusta (L.)Laterrade - kozlíček polníček : 5 
Verbascum nigrum L. - divizna černá : 5 
Veronica sublobata M.Fischer - rozrazil laločnatý : 4 
Vicia cracca L. - vikev ptačí : 3 
Vicia sepium L. - vikev plotní : 3 
Viola arvensis Murray - violka rolní : 1, 4 
Viola hirta L. - violka srstnatá : 3 
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Ochranářsky významné druhy 

Lunaria rediviva L. - měsíčnice vytrvalá [C4a §3] : 3 
Měsíčnice vytrvalá roste v bohatých populacích v nivě Tiché Orlice a na úpatí lesních svahů. Během 
povodní se vyskytuje i jednotlivě na březích řeky. Byla zde nalezena těsně mimo dotčené území. 

Pyrus pyraster Burgsdorf - hrušeň polnička + [C4a] : 5 
Plané hrušně jsou v území dosud časté. 

Erysimum hieraciifolium L. - trýzel jestřábníkolistý [C4b] : 3, 4, 6 
Tento vzácný druh provází trať a Tichou Orlici v celém úseku mezi Lanšperkem a Chocní. 
 
Výstupy a závěry 

Na lokalitách bylo nalezeno 117 druhů rostlin včetně dřevin. V těsné blízkosti 
dotčeného území roste jeden druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. - měsíčnice 
vytrvalá (Lunaria rediviva), která jednotlivě provází řeku i náhon. Bohaté populace 
jsou mimo území. 
Byly zaznamenány dva druhy obsažené v Červeném seznamu cévnatých rostlin 
České republiky v nejnižší kategorii "druh vyžadující pozornost". 
Žádný z těchto druhů není navrženými úpravami ohrožen ve svém výskytu v území. 
Celková společenská hodnota dotčených dřevin je 1 788 755,00 Kč. 
 
Fauna 

Zoologické kvalitativní průzkumy byly provedeny celkem ve třech vegetačních 
obdobích let 2005 až 2007 s těžištěm průzkumů v jarním a letním aspektu. 
Především byl položen důraz na prostory zámeckého parku v dnešním areálu 
domova mládeže, poněvadž v ostatních lokalitách s ohledem na charakter 
upravených toků v zastavěném území a technickou úpravu podjezdu na lokalitě č. 2 
se vyskytují jen běžné synantropní druhy živočichů. Na lokalitě č. 4 lze dokládat 
výrazné antropogenní ovlivnění toku komunálními vodami.  
Kvalitativním průzkumem byly zjištěny většinově běžné druhy, vázané na 
urbanizované prostředí města, ruderály, křoviny a na blízkost sídel s tím, že pro 
parkové plochy kolem domova mládeže lze dokladovat řadu druhů, vázaných i na 
prostředí listnatých porostů, v toku s ohledem na zachování kamenitého 
(štěrkového) dna i některé původnější vodní druhy. Konkrétní výstupy provedených 
terénních šetření lze shrnout následovně (druhy zvláště chráněné zvýrazněny 
podtržením, kategorie ochrany označena §§§-kriticky ohrožený, §§ silně ohrožený, 
§-ohrožený druh):  
• Savci:  rejsek (Sorex sp.), ježek východní (Erinaceus concolor), rejsek obecný (Sorex araneus),  

hraboš polní (Microtus arvalis), myšice (Apodemus sp.),  krtek obecný (Talpa europaea), potkan 
(Rattus norvegicus) – u vyústění Loukotnického potoka –lok.4 

• Ptáci: brhlík lesní (Sitta europaea), strakapoud velký (Dendrocopos major), budníček menší 
(Phylloscopus collybita), konipas bílý (Motacilla alba), k. horský (M. cinerea),   červenka obecná 
(Erithacus rubecula), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), r. zahradní (P. phonenicurus),   
střízlík obecný (Troglodytes troglodytes),  drozd kvíčala (Turdus pilaris), kos černý (Turdus 
merula), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), sojka 
obecná (Garrulus glandarius), straka obecná (Pica pica), holub hřivnáč (Columba palumbus), h. 
domácí (C. livia f. domestica), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto),  strnad obecný 
(Emberiza citrinella), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus coreuleus), s. 
babka (P. palustris), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), zvonek zelený (Carduelis chloris), 
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stehlík obecný (Carduelis carduelis),  vrabec domácí (Passer domesticus), pěnkava obecná 
(Fringilla coelebs), konopka obecná (Carduelis cannabina),  špaček obecný (Sturnus vulgaris). 
Přelety  rorýse obecného (Apus apus - §), vlaštovky obecné (Hirundo rustica -§), podél řeky i 
ledňáček říční (Alcedo atthis-§).  V návaznosti na řeku dále kachna divoká (Anas platyrhynchos),  
cvrčilka říční (Locustella fluviatilis),  konipas bílý (Motacilla alba), k. horský (M. cinerea).  

• Plazi: zástupci nezjištěni s výjimkou 1 ex. ještěrky obecné (Lacerta agilis-§§) na náspu 
železniční trati u lokality 2.  

• Obojživelníci: zástupci nezjištěni 
• Ryby1: lipan podhorní (Thymalus thymalus)*,  pstruh potoční (Salmo trutta)*,   hrouzek obecný 

(Gobio gobio)*, parma obecná (Barbus barbus),  jelec tloušť (Leuciscus cephalus)*, j. proudník 
(Leuciscus leuciscus), okoun říční (Perca fluviatilis)*, štika obecná (Esox lucius), ostroretka 
stěhovavá (Chondrostoma nasus), plotice obecná (Rutilus rutilus) 

• Hmyz: 
- Brouci:  střevlíčci Pterostichus vulgaris, Poecilus cupreus, Calathus melanocephalus, Agonum 

dorsale, A. assimile, na náplavech u parku i Pterostichus nigrita, šídlatec Bembidion 
quadrimaculatum; kvapníci Harpalus affinis, H. rufipes  Amara plebeja,  šídlatec Bembidion  
lampros; drabčíci  rodu Philontus, drabčík zdobený (Staphylinus caesareus); mrchožrouti 
Phosphuga atrata, Aclypea opaca, hrobařík obecný (Nicrophorus vespillo); z listorohých čeledí 
listokaz zahradní (Phylloperta horticola), chroustek Serica brunea, zlatohlávek zlatý (Cetonia 
aurata), zlatohlávek Oxythyrea funesta-§ sporadicky na květech,    páteříček černavý (Cantharis 
nigricans), p. obecný (C. rustica), p. sněhový (C. fusca),  p. žlutý (Rhagonycha fulva), 
bradavičník Malachius bipustulatus);  kovařík kovový (Selatosomus aeneus, kovařík šedý 
(Agrypnus murinus), kovaříci Agriotes lineatus, Athous niger, A. vittatus; z mandelinek 
mandelinka nádherná (Chrysolina fastuosa), mandelinka Chrysolina sanquinolenta, m. topolová 
(Melasoma populi),  m. bramborová (Leptinotarsa decemlineata),  mandelinky rodů Gastroidea, 
Phytodecta a Chrysomela, krytohlavové rodu Cryptocephalus, vrbaři rodu Clytra,  bázlivec 
olšový (Alegastica alni),  na vysychavých náspech i bázlivec černý (Galeruca tanaceti),   
dřepčíci rodů Haltica, Chalcoides; z nosatců  listohlodi rodu Phyllobius, krytonosci rodu 
Ceutorhynchus, nosatec lískový (Curculio nucum),  listopasi rodu Sitona, nosatčíci rodu Apion, 
zobonoska březová (Deporaus betulae); z tesaříků tesařík skvrnitý (Strangalia maculata), t. 
obecný (Leptura rubra), t. pižmový (Aromia moschata), t. tesaříkovitý (Judolia cerambyciformis), 
t. černošpičký (Strangalia melanura), kozlíček Agapanthia villosoviridescens; z dalších skupin 
např. červenáček ohnivý (Pyrochroa coccinea), rušník krtičníkový (Anthrenus scrophulariae), 
mršníci rodu Hister;  slunečko dvoutečné (Adalia bipunctata), slunéčko sedmitečné (Coccinella 
septempunctata), vyklenulec kulovitý (Byrrhus pilula),  stehenáč Oedemera lurida  aj. 

- Motýli: bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines), b. zelný (Pieris brassicae), b. řepkový (P. 
napi), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), ž. čičorečkový (Colias hyale);  babočka 
admirál (Vanessa atalanta), b. kopřivová (Aglais urticae), b. síťkovaná (Araschnia levana), b. 
bílé C (Polygonia c-album), b. osiková (Nymphalis antiopa), perleťovec kopřivový (Brenthis ino);  
okáč prosíčkový (Apanthomus hyperanthus), o. bojínkový (Melanargia galathea),  o. luční 
(Maniola jurtina), o. poháňkový (Coenonympha pampilus), o. pýrový (Pararge aegeria); 
modrásci rodu Plebejus; soumračník rezavý (Ochlodes venatus), vřetenuška obecná (Zygaena 
filipendulae), z dalších skupin adéla zelená (Adela viridela), skvrnopásník lískový (Lomaspilis 
marginata), bělokřídlec luční (Siona lineata),   drsnokřídlec lipový (Biston stratarius), zejkovec 
hluchavkový (Pseudopanthera macularia), z.řešetlákový (Selenia dentaria),  lišaj vrbkový 
(Deilephila elpenor),  vztyčnořitka lipová (Phalera bucephala), můra gamma (Plusia gamma), 
osenice šťovíková (Noctua pronuba),  osenice rodu Scottia , travaříci rodu Crambus aj. aj.  

- Blanokřídlí: včela medonosná (Apis mellifera), vosa ryšavá (Vespula rufa), sršeň obecná 
(Vespa crabro), sporadicky čmeláci rodu Bombus  (B. agrorum, B. terrestris, B. lapidarius  – 
všichni  §), pilatky rodů Rhogogaster a Tenthredo, na vysychavých místech dále chluponožky 
rodu Dasypoda,  pilatěnky rodu Arge, žlabatka růžová (Diplolepis rosae), zlatěnky rodu Chrysis 
vosíci rodu  Polistes, jízlivky rodu Eumenes, kutilky rodu Ammophila;  z mravenců mravenci 
rodů Lasius a Myrmica, dále lumci rodu Ophion  aj. 

- Dvoukřídlí: muchnice zahradní (Bibio hortulans), pestřenky rodů Eristalis, Vollucella,  bzikavky 
rodu Haematopota, bzikavky rodu Chrysops , bzučivky rodu Lucillia, bzučivky rodu Calliphora,  

                                            
1    S ohledem na okolnost, že záměr nezasahuje do průtočného profilu toku T. Orlice, byla rybí 

obsádka řešena jen okrajově. Druhy označené * byly přímo pozorovány, další uvedené druhy 
zahrnuty na základě rozhovorů  rybáři. 
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komáři rodu Aëdes, masařky rodu Sarcophaga, muchničky rodu Simulium, ovádi rodu Tabanus, 
tiplice rodu Tipula, pakomáři (Chironomidae gen.)  

- Chrostíci: zástupci rodů Anabolia, Sericostoma Hydropsyche,  Rhyacophila kolem toku 
- Střechatky: zástupci rodu Sialis u toku 
- Srpice: zástupci rodu Panorpa 
- Rovnokřídlí: kobylka cvrčivá (Tettigonia cantans), k. zelená (T. viridissima)  
- Ploštice:  ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus),  kněžice páskovaná (Graphosoma italica), 

k.ostrorohá (Picromerus bidens), kněžice rodu Palomena, vroubenka smrdutá (Coreus 
marginatus), ; na sušších místech kolem trati kněžice zelná (Eurydema oleraceum), klopušky 
rodu Calocoris, lovčice rodu Nabis aj. 

- Škvoři:  pod materiály zástupci rodu Forficula 
- Vážky: motýlice obecná (Calopteryx virgo), šidélko páskované (Agrion puella), šídlatky rodu 

Lestes 
- Jepice:   jepice rodů Ephemerella, Baethis, Ecdyonurus, Heptagenia 
• Jiní bezobratlí: z plžů vlahovky rodu Monachoides, páskovky rodu Cepaea, hlemýžď zahradní 

(Helix pomatia), plzáci rodu Limax, na vegetaci u toku dále jantarky rodu Succinea; z pavouků  
křižáci rodu Araneus, u toku místy i čelistnatky rodu Tetragnatha, na sušších místech dále 
z pavouků slíďáci rodu Pardosa, běžníci rodu Misumena, skákavky rodu Salticus; dále stonožky 
rodu Lithobius, zemnivky rodu Geophilus; z korýšů pod vyústěním Loukotnického potoka 
berušky rodu Asellus; prostor pod lokalitou č. 4 poznamenán komunálními vodami, zjištěny 
např. nitěnky rodu Tubifex,  hltanovky čeledi Erpobdellidae, chobotnatky č. Glossiphoniidae. 
Zvláště chráněné druhy jiných bezobratlých vyžadují jiný typ prostředí 

Shrnutí zoologického průzkumu 
Na základě provedených průzkumů byly zjištěny následující zvláště chráněné 
druhy: 
Kriticky ohrožené 
Nebyly přímo zjištěny.   
Silně ohrožené 
Obratlovci 
ledňáček říční (Alcedo atthis)   
Pravidelně na T. Orlici,  přelety, hnízdění v zájmovém území není reálné (prostor břehové hrany 
kolem parku domova mládeže neposkytuje prostory k zahnízdění), vhodné loviště 

ještěrka  obecná (Lacerta agilis)  
Výskyt potvrzen jen sporadicky na tělese trati, spíše ojedinělé výskyt. 
 
Ohrožené 

obratlovci 
rorýs obecný (Apus apus), vlaštovka obecná ( Hirundo rustica) 
Vzdušný prostor slouží pro oba druhy jako loviště, vlastní stavební zásah neznamená ohrožení 
hnízdišť;  
 
 
bezobratlí 
zlatohlávek Oxythyrea funesta 
Sporadické výskyty na květech na náspu trati , zřejmě nejsou dotčeny reprodukční prostory, imaga 
jsou poměrně mobilní i na větší vzdálenosti.  

čmelák  Bombus agrorum   
čmelák zemní (Bombus terrestris) 
čmelák skalní (Bombus lapidarius) 
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Všechny výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů, bez výraznější 
preference výskytu. Pro řešení stavby je rozhodující především období provádění skrývek. 
V zájmovém území se v zásadě nevyskytují ruderalizovaná nízkostébelná lada nebo přechodové 
ekotony, kde by bylo lze předpokládat případnou koncentraci zakládání hnízd.  

Zájmové území záměru řešení protipovodňových opaření ve městě Brandýs nad 
Orlicí nepředstavuje vhodné plochy pro možný trvalý výskyt významnějších 
populací zvláště chráněných druhů živočichů ve smyslu vyhl. č. 395/1992 Sb. (ve 
znaní vyhl. č. 175/2006 Sb.) Zvláště chráněné druhy bezobratlých ve smyslu vyhl. č. 
395/1992 Sb. (s výjimkou hmyzu) vyžadují zcela jiné typy prostředí.  
Představu o významnějších lokalitách může poskytnout následující 
fotodokumentace: 

 
Lok 1 – park u domova mládeže z balkonu objektu, vlevo kontakt 
s břehem (prostor výstavby hráze), vpravo hodnotné jehličnany 

Lok 1 - Pohled ze železničního mostu přes řeku do parku se 
skupinou hodnotnějších jehličnanů 

 
Lok 1 – interiér doprovodného porostu řeky Charakter volných ploch v parku u domova mládeže 

 
Lok 3 – charakter Dolenského potoka  

v nivě Tiché Orlice  pod tratí  

Lok 4 dřevinné porosty nad podchodem pod tratí 
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Lok 4 – parkové úpravy podél zaklenuté části Loukotnického 

potoka 

 
Lok. 4 – Vyústění Loukotnického potoka do Tiché Orlice pod 

koncem úpravy na lokalitě 

 
 
C.2.6. Územní systém ekologické stability, krajinný ráz, Evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti 

Územní systém ekologické stability 
Podle členění území ČR do bioregionů (Culek M. /1995 ed/.) ze posuzovaná oblast 
začleněna do území provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie 
hercynské: 
bioregion č. 1.39 Svitavský: Předmětný bioregion leží na pomezí východních Čech, jižní a střední 
Moravy, zaujímá převážnou část geomorfologického celku Svitavská pahorkatina a jižní polovinu 
Podorlické pahorkatiny. Probíhá jím hlavní evropské rozvodí, s dopady do mírné odlišnosti vodních 
ekosystémů. Bioregion je tvořen opukovými hřbety a brázdami v permu s výraznými průlomovými 
údolími. Na převážně vápnitých podkladech se střídají bohatší, ale monotónní  typy společenstev  
odpovídající na svazích  květnatým bučinám  a  suťovým lesům. Méně typické části bioregionu  jsou  
tvořeny plochým reliéfem, často se sprašovým pokryvem – tato území tvoří přechod do okolních 
bioregionů – jedná se o přechodné pásmo k Orlickým horám.  V bioregionu převažuje biota 4. 
vegetačního stupně, stanovištně orná půda, v lesích kulturní smrčiny, zastoupeny jsou však také 
bučiny a dubohabřiny, v průlomových údolích jsou charakteristické nivní louky. Reliéf má charakter  
členitých vrchovin s výškovou členitostí 200 – 300 m.   Podle Quitta  (1971) je bioregion  mírně teplý, 
okrajově chladnější  (v daném případě směrem k Orlickohorskému bioregionu)  s místním ovlivněním 
klimatu údolními zářezy  Tiché Orlice.  Potenciální přirozenou  vegetaci představují především 
acidofilní doubravy a květnaté až bikové bučiny. Tekoucí vody  (v daném úseku Tichá Orlice) patří 
do pásma lipanového.  Bioregion byl osídlen  pravděpodobně již v pravěku, současné lesy mají 
z velké části sekundární druhovou skladbu (převážně smrkové monokultury).   Lze konstatovat,  že 
předmětný záměr  leží plně v tomto  bioregionu.. 

Podklady ohledně ÚSES jsou k dispozici v  podkladu regionální a vyšší úrovně 
ÚSES (Bínová a kol., 1996), ze kterého vyplývá, že podél Tiché Orlice je trasován 
regionální biokoridor.  Hráz řešená na lokalitě č. 1 se tak nachází v kontaktu 
s vymezením tohoto skladebného prvku.  
Lokální prvky ÚSES nejsou záměrem dotčeny, žádné lokální biocentrum není 
vymezeno v kontaktu s jednotlivými lokalitami záměru. Dolenský potok splňuje i 
v průchodu zahradami parametry kosterního prvku i přes technickou úpravu ve 
zdech, Loukotnický potok je s ohledem na dlouhý zaklenutý úsek jako kosterní 
prvek zcela nefunkční.  
Krajinný ráz 

Zájmové území pro výstavbu  protipovodňových opatření se nachází při JV okraji 
zastavěného území města Brandýs nad Orlicí, lokality 3 a 4 se nacházejí přímo 
uvnitř zastavěného území města v zástavbě (lok. 3 v zahradách), lokalita 2 zahrnuje 
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území podél podjezdu trati. I s ohledem na narušenost krajinného rázu (objekty u 
trati, vlastní těleso dvojkolejné trati) lze konstatovat relativně vysokou přítomnost 
přírodních prvků, které dotvářejí přírodní charakteristiku krajinného rázu místa: 
- doprovodné porosty Tiché Orlice v nivě jižně od trati a kolem areálu domova 

mládeže 
- parková úprava kolem domova mládeže v kontaktu s lokalitou č. 1  
- přírodě blízký charakter malých vodních toků jako VKP je technickými 

úpravami, zejména zaklenutím Loukotnického potoka, výrazně  potlačen 
 
Na určení obsahu krajinného rázu se v prostoru posuzované stavby podílejí 
zejména následující hlavní složky:  
  
Krajinná složka Projev Význam, poznámka 
Zalesněná návrší pozitivní Střední 
Doprovodné kulisy a linie dřevin pozitivní Střední až velký (zejména porost podél 

parku u domova mládeže) 
vodní toky přirozené a přírodě 
blízké 

pozitivní Velký (Tichá Orlice) 

vodní toky upravené negativní Nízký (oba pravobřežní přítoky na lok. 3 a 4) 
rybníky a vodní plochy pozitivní Nulový (absentují)  
louky a travní porosty přírodě blízké pozitivní Střední (zejména niva pod soutokem) 
větší celky orné půdy negativní Nulový  (absentují), v nivě naproti lok. 1 

louka) 
zástavba sídelních útvarů Nelze 

stanovit 
Střední (různorodost zástavby podél trati, 
která je využívána i v rámci protipovodňové 
ochrany 

průmyslové objekty negativní nízký (areál nad domovem mládeže-
elektrárna) 

významné silniční tahy negativní Nulový (hlavní silnice prochází zástavbou 
mimo zájmové území) 

železniční trať negativní Střední  až velký (výrazný násep, 
elektrifikace, nízký stupeň zapojení) 

Záměr bude představovat jen dílčí změnu krajinného rázu v tom, že do území je 
vstupováno s částečně novou aktivitou, jejímž důsledkem bude částečné pohledové 
zvýraznění JV částí sídla ohrázováním (hráz podél areálu domova mládeže u 
zámku), případně  zvýšením zídek (lokality 2 a 3.), oprava zaklenutí Loukotnického 
potoka se v zásadě neprojeví. Dílčí změny se týkají především  v etapy výstavby a 
počátku existence nové hráze, dokud se nezapojí do krajiny po výsadbě nebo 
zpětné sukcesi bylinotravních a dřevinných   porostů. Záměr rovněž  pohledově 
nepřekrývá výškově určující přírodní prvky a linie.  Bližší rozbor v příslušné části 
kapitoly D.1.7. 

Evropsky významné lokality, ptačí oblasti 

Zájmové území není  v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve 
smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního 
seznamu těchto lokalit podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb.  
EVL CZ 0533314 Tichá Orlice, zřízená pro druh mihule potoční (Lampetra planeri)  
se podle příloh NV č. 132/2005 Sb. nachází proti proudu řeky až nad městem 
Letohrad, úsek od pramene řeky v Horní Orlici u Králík po Letohrad. 
Zájmové území  záměru není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z  ptačích oblastí na 
území ČR podle § 45e tohoto zákona ve smyslu některého z vydaných Nařízení 
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vlády ČR k vymezení konkrétních ptačích oblastí na území České republiky, jak je 
patrné z příslušné přílohy předkládaného oznámení. 
 
 
C.2.7. Ostatní charakteristiky 
Charakter městské čtvrti 

Záměr je situován v podstatě v centru města Brandýs nad Orlicí, kde bude 
realizován s cílem eliminovat průchody velkých vod do Q100. 
 
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky 

Ochranný režim podzemních vod je zajištěn CHOPAV Východočeská křída. Území 
Chocně patří dle nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. do Chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod – Východočeská křída. Území dále patří dle nařízení č. 163/2003 
Sb. mezi tzv. zranitelné oblasti.  
Zájmové území nezasahuje do prostoru žádného národního parku nebo CHKO. 
 
Zvláště chráněná území 
Nejsou záměrem dotčena.  
Nejbližším ZCHÚ je PR Peliny u Chocně nad pravým břehem řeky na vstupu do 
města, předmětem ochrany je opuková stráň se skalními výchozy s hodnotnou 
květenou a pestrým listnatým porostem. 
Území přírodních parků 
Přírodní park Orlice byl zřízen  podle §12 zák. č. 114/1992 Sb. jako specifický 
institut obecné ochrany krajiny v roce 1996 samostatně Okresními úřady v Hradci 
Králové, Rychnově nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a Úřadem Města Hradce Králové.  
Je územím, které v estetickém krajinném rámci jedinečným způsobem kumuluje 
hodnoty přírodovědné i rekreační, aniž by  jejich ochrana výrazněji omezovala 
hospodářský potenciál oblasti. Zahrnuje nivu Divoké Orlice od hranice Chráněné 
krajinné oblasti Orlické hory v Klášterci nad Orlicí, nivu Tiché Orlice od Mladkova po 
soutok obou Orlic a dále nivu tzv. Spojené Orlice až do Hradce Králové. Celková 
rozloha PPK Orlice u je 11.462 ha, délka toků přibližně dvě stě kilometrů.     
Lokalita 1 se nachází v tomto PPK, poněvadž zasahuje do nivy toku, lokality 
v zastavěném území města, nacházející se mimo aktivní nivu Orlice,  již do 
vymezení PPK nezasahují.   

Významné krajinné prvky 
Stavba  se nachází na území významného krajinného prvku „ze zákona“   vodního 
toku a údolní nivy Tiché Orlice, jde především o lokalitu 1. Nivy Dolenského a 
Loukotnického potoka jsou technickými úpravami toků zničeny, těleso trati jinak 
odděluje intravilán města od nivy Tiché Orlice jižně. Lokalita 2 jižní úpravou je na 
hranici, nad  místní komunikací u podjezdu. 
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Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

Na uvažovaných lokalitách výstavby se nenachází žádné skupiny a druhy 
nerostných surovin, nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v 
Bilanci zásob ložisek nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci. 

Ochranná pásma 

Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s  ochrannými pásmy zvláště 
chráněných území přírody nebo lesních porostů (50 m „ze zákona“). 
 
Architektonické a jiné historické památky 

Jedná se o území historicky velmi dlouho osídlené území s řadou archeologických 
lokalit, a proto nelze vyloučit případné archeologické nálezy. V takovém případě 
bude postupováno podle příslušného složkového zákona bez ohledu na režim 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
Nemovité památky zapsané ve státním seznamu v nejbližším okolí záměru 
nemohou být uvažovaným záměrem nijak ovlivněny. 
 
 
Jiné charakteristiky životního prostředí 

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány. 

Vztah k územně plánovací dokumentaci 

Vztah záměru k územně plánovací dokumentaci  je patrný z přílohy předkládaného 
oznámení. 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
D.1.Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo 
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Etapa výstavby 
Znečištění ovzduší 
Vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži není nezbytné provádět, protože v etapě 
výstavby nejsou předpokládány významnější emise znečišťujících látek, které by 
mohly v etapě výstavby znamenat dočasné ovlivnění imisní zátěže. Pro etapu 
výstavby tak lze za postačující označit respektování běžných doporučení k eliminaci 
sekundární prašnosti v etapě výstavby tak, jak jsou specifikovány v kapitole vlivů na 
ovzduší. 
Hluková zátěž 
Posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území vychází 
z předpokládaného rozsahu zemních a stavebních prací. Jak je patrné z popisu 
stavebního řešení, navrhovaný záměr nepředstavuje takový rozsah zemních 
respektive stavebních prací, který by predikoval možnost překračování hlukových 
limitů pro etapu výstavby. Obdobně ani vyvolaná doprava představovaná 9 pohyby 
TNA nebude znamenat po dobu stavby významnější změnu akustické situace 
v zájmovém území. Zpracovatelský tým oznámení se tedy nedomnívá, že by 
v rámci předkládaného záměru bylo nutné hodnotit detailněji akustickou situaci pro 
etapu výstavby v zájmovém území. Kromě toho je patrné, že obytná zástavba není 
přímo v bezprostředním kontaktu s navrhovanými protipovodňovými opatřeními 
s výjimkou lokalit č.1 a č.4, kde je však rozsah protipovodňových úprav nepříliš 
významný. 
Pro další projektovou přípravu je tak formulováno pouze následující doporučení: 
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 

narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

Etapa provozu 

Etapa provozu negeneruje žádné zdroje hluku související s předkládaným 
záměrem. 

Dostupnost území 

Situování záměru nijak neovlivní stávající řešení z hlediska dostupnosti území. 

Znečištění vody a půdy 

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr 
označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace půd. 
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v 
příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu 
prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a 
tento vliv lze označit za nulový.  
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Vibrace 

Posuzovaný záměr není zdrojem vibrací. 

Prevence závažných havárií 

Vzhledem k charakteru záměru je patrné, že na uvažovaný záměr se nebude 
vztahovat zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými 
látkami a chemickými přípravky ve znění pozdějších předpisů. 

Hodnocení zdravotních rizik  

Jak je patrné z charakteru záměru, není v rozsahu oznámení dle přílohy č.3 
k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění nezbytné vyhodnocovat vlivy záměru 
z hlediska hodnocení zdravotních rizik, protože navrhovaná stavba se nemůže ani 
dočasně, ani trvale projevit významněji a nadlimitně ve vztahu k nejbližší obytné 
zástavbě. Spíše je nutno v rámci řešení lokality č. 4 odstranit nežádoucí vstupy 
komunálních vod do Loukotnického potoka. 

Sociální  a  ekonomické  důsledky  

Uvažovaný záměr negeneruje vlivy ve vztahu k sociálním a ekonomickým 
důsledkům záměru. 
 
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 

Vzhledem k situování stavby se nepředpokládá významné nové negativní ovlivnění 
obyvatelstva u nejbližších trvale obytných objektů.  Naopak, za pozitivní přínos 
navrhovaného záměru lze označit ochranu majetku a životů obyvatel Brandýsa nad 
Orlicí v případě průchodu vod do Q100. Z tohoto pohledu lze význam posuzovaného 
záměru označit za výrazně prospěšný z hlediska protipovodňové ochrany 
zájmového území. 
 
 

D.1.2. Vlivy na ovzduší  
Etapa výstavby 

Vlastní stavební práce mohou být  zdrojem prašnosti, a to především sekundární.  
Potenciálním  zdrojem znečištění ovzduší při realizaci budou vlastní stavební práce, 
přesun materiálů a pohyb stavebních mechanizmů.  Při realizaci budou stavební 
práce prováděny postupně. Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout  zejména 
organizačními opatřeními:  
Ø koordinací stavebních prací,  
Ø koordinací přesunů stavební techniky, 
Ø optimalizací dopravních tras,  
Ø snižováním prašnosti kropením,  
Ø udržováním techniky v dobrém technickém stavu a čistotě  
Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Zodpovědným 
pracovníkem za jejich dodržování je stavbyvedoucí. Při dodržování uvedených 
opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prach) na okolí považovat za 
akceptovatelný.  
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Z provedených bilancí však lze predikovat závěr, že předkládané řešení nebude 
znamenat výraznější ovlivnění imisní situace v zájmovém území. Za postačují lze 
označit, aby v POV stavby byla respektována následující doporučení: 
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 

v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních 
zdrojů prašnosti budou minimalizovány 

• zemní práce provádět vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě 
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, a 
deponií zemin; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních 
potenciálních zdrojů prašnosti 

Etapa provozu 

Po své realizaci stavba nijak nezmění  stávající stav kvality ovzduší.  
 
 

D.1.3. Vlivy na vodu 
Vlivy na jakost vod 

Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může 
nastat v etapě výstavby. Pro eliminaci tohoto rizika  jsou v doporučeních této 
dokumentace v etapě výstavby navržena následující  opatření: 
• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 

škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v 
případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním 
plánu 

• na plochách zařízení stavenišť v zátopovém území nebudou skladovány látky škodlivé 
vodám včetně zásob PHM  pro stavební mechanismy 

• veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v 
zátopovém území odváženy 

• na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou  stavební mechanismy 
odstaveny v minimálním počtu; pod  stojícími stavebními mechanismy budou instalovány  
záchytné plechové nádoby 

• na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou stavební mechanismy 
vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků 
ropných  látek 

• 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 potřeby v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat 
předpokládaná místa očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť 
včetně návrhu zařízení na tuto očistu 

• pro stavbu bude vypracován a  předložen k odsouhlasení povodňový plán stavby  

Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Navrhovaná protipovodňová opatření budou součástí realizace protipovodňových 
opatření v povodí řeky Tiché Orlice. V tomto území dochází často k záplavám  a pří 
větších průtocích i ke značným škodám na majetku občanů města Brandýs nad 
Orlicí.  
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Změna hydrologických charakteristik 

Stavbou nedochází v podstatě ke zvětšení zpevněných ploch, tudíž nenastává  
snížení infiltrace srážkových vod v území a nedojde ke změně hydrologických 
charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod. 

 
 
D.1.4. Vlivy na horninové prostředí 
Významnější vliv z hlediska horninového prostředí lze očekávat pouze v případě 
havárií a úniku látek škodlivých vodám. V rámci vlastních stavebních prací tento vliv 
na horninové prostředí je ošetřen řadou doporučení již prezentovaných 
v předcházejících částech předkládaného oznámení.  Realizace záměru nenarušuje 
žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového 
prostředí nedojde. 

 
D.1.5. Vlivy na půdu 
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy 

V rámci předkládaného záměru jsou očekávány následující trvalé zábory ZPF: 
7/3   –   245 m2  - ZPF:  BPEJ –  55600  

Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo 
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. 
Tento Metodický pokyn v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu 
(§ 9 zákona) stanovuje: 
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany 

ZPF k zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované 
odnětí je na ploše určené schválenou dokumentací. 

2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou 
v odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 
odstavec 6 zákona vydá zejména: 
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových), 
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí, 
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně 
navazujícím na plochy určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací 
nebo navazující na stávající zástavbu a to do velikosti maximálně 1 200 m2, 
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde 
není uvažováno s pořízením dokumentace, 
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona. 

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany 
zemědělského půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, 
nazvané třídy ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje: 
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých 

klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které 
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je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na 
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby 
zásadního významu. 

2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých 
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně 
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné 
a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 

3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s 
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 
územním plánováním využít pro eventuální výstavbu. 

4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční 
schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, 
využitelné i pro výstavbu.  

5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále 
jen „BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností 
včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a 
erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely 
postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde 
většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem 
a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 

Zařazení půdy dle třídy ochrany:  
Ø BPEJ –  55600: plocha – 4526 m2 – třída ochrany:   I  
Jedná se tedy o zábor půdy, která mají v rámci jednotlivých klimatických  regionů 
významnou produkční schopnost (třída ochrany I).  
Z obecného pohledu vlivů na půdu je vliv z hlediska velikosti vlivu označen za malý, 
z hlediska významnosti ve vztahu k uvedené třídě ochrany za  významný  negativní 
vliv. Na straně druhé je nezbytné brát v úvahu skutečnost, že realizaci 
protipovodňových opatření musí být realizována v blízkosti vodního toku, tedy 
logicky v nivních půdách patřících mezi nejkvalitnější půdy. Z hlediska vlivů na půdu 
zastává zpracovatelský tým posudku názor, že vodohospodářský zájem spočívající 
v protipovodňové ochraně lze nadřadit nad zájem ochrany ZPF a z tohoto pohledu 
nelze dle názoru zpracovatelů posudku striktně přihlížet k převažující třídě ochrany 
ZPF. 
Pro další postup prací je, v případě realizace stavby, nezbytné respektovat 
následující doporučení: 
• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro 

odnětí zemědělské půdy  

• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, 
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF  

Znečištění půdy 

Etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality půd a horninového 
prostředí.  Pro  minimalizaci tohoto rizika  jsou  navržena  opatření, která již byla 
prezentována v předcházejících částech předkládaného oznámení. 
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Vlivy v důsledku ukládání odpadů 
Etapa výstavby 

V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné 
ukládání a následné využití nebo odstranění) hlavní dodavatel stavby. Tato 
povinnost bude uvedena ve smlouvě o provedení prací. Investor vytvoří podmínky 
pro oddělené a bezpečné shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Pro 
minimalizaci negativních vlivů z hlediska vlivů v důsledku ukládání odpadů jsou 
formulována následující doporučení: 
• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 

jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se 
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve 
nabídnout k využití 

• smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této 
činnosti 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění 

Etapa provozu 

Z hlediska etapy provozu nelze očekávat produkci odpadů. 
 
 
D.1.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
Prakticky pouze lokalita č.1 vstupuje do území přírodě blízkého, takže většina vlivů 
na uvedené složky se týká především této lokality.  
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les 
Potenciálně nejvýraznější interakci s porosty dřevin představuje realizace ochranné 
hráze na lokalitě č. 1 na pravím břehu Tiché Orlice podél JV hranice zámeckého 
parku – dnes areálu parku domova mládeže. V daném kontextu bude nutno 
odstranit přímý doprovodný náletový porost podle břehové hrany, představovaný 
většinově nálety lísky a vrb, poloha hráze však zasahuje i některé hodnotnější 
stromy (2x javor babyka, 1x javor mléč, 2 jírovce maďaly, torzo olše; dále se 
v kontaktu s tělesem hráze nacházejí dva smrky a hodnotný vzrostlý cypřišek 
nutkajský. Pokud by došlo v rámci přípravy stavby k odkácení všech uvedených 
dřevin, došlo by ke zrušení pláště parku a k výraznému ochuzení i o hodnotnější 
dřeviny mezi zámkem a řekou. Vliv nepříznivý, významný, který je nutno řešit 
prověřením skutečné odůvodněnosti zásahu s tím, že zpracovatelský tým 
Oznámení navrhuje polohu hráze upravit s ohledem na polohu silných javorů, 
jírovců a s respektováním polohy cypřišku. Osu hráze je tak možno řešit ve dvou 
alternativách: buď ještě mezi linií hodnotnějších dřevin a břehem řeky, nebo až 
v zámeckém parku za linií těchto vzrostlých dřevin.  
Proti odkácení náletů na břehu řeky v průtočném profilu a nad průtočným profilem 
nelze mít výhrady, poněvadž jde o nevýznamný vliv a o plně odůvodněný zásah. 
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Lokalita č. 2 negeneruje zásahy do porostů dřevin. 
 
Na lokalitě č. 3 jsou ohroženy porosty v zahradách v úzkém pásu podél upraveného 
profilu Dolenského potoka, nelze vyloučit zásahy do vyšších jednotek ovocných 
stromů a cca 3 ks mladých borovic poblíž železničního mostu.  Jde o mírně 
nepříznivý, málo významný zásah s tím, že je vhodné prověřit možnost přesazení 
mladých borovic. 
 
Realizace lokality č. 4 může představovat likvidaci silnějšího javoru a náletových 
dřevin na svahu nad podchodem u nádraží a případný manipulační pás pro výměnu 
zaklenutí Loukotnického potoka může ohrozit i sadové úpravy podél ulice 
k ozdravovně.  Pokud by došlo k zásahu do porostů podél ulice, je nutno vliv 
pokládat za nepříznivý, patrný. Z tohoto důvodu je navrženo důsledné respektování 
polohy významnějších dřevin z uličního doprovodu. Zásah do náletových porostů na 
svahu u podchodu je nevýznamný, je však nutno prověřit ochranu silnějšího javoru. 
Na základě výše uvedeného rozboru je nutno doporučit následující podmínky a 
zásady: 
• v dalším stupni projektové dokumentace důsledně ověřit všechny možnosti zachování 

silných javorů, jírovců a cypřišku v areálu zámeckého parku u domova mládeže a v tomto 
kontextu řešit i případné posuny osy navrhované hráze 

• v dalším stupni projektové dokumentace důsledně ověřit skutečnou míru potřeby zásahu  
porostů dřevin v rámci předkládaného záměru, zejména v prostoru zámeckého parku 
v areálu domova mládeže, včetně stanovení možných kompenzací náhradními výsadbami 
v dosahu zájmového území záměru 

• do POV stavby bude promítnuta situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu 
dopravních tras pro převozy materiálů a zemin, včetně způsobu ochrany těchto stromů 
(ochrana kmene i ochrana aktivní kořenové zóny); tuto otázku promítnout do podmínek 
zadávací dokumentace stavby na výběr zhotovitele 

 
• do POV stavby bude promítnuta situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu 

dopravních tras pro převozy materiálů a zemin, včetně způsobu ochrany těchto stromů 
(ochrana kmene i ochrana aktivní kořenové zóny); tuto otázku promítnout do podmínek 
zadávací dokumentace stavby na výběr zhotovitele 

• veškeré zásahy do zeleně podél toku musí být jednoznačně konzultovány a povolovány 
správcem toku po projednání s  orgánem ochrany přírody 

• minimalizovat zásahy do porostů v zahradách podél Dolenského potoka lokalitě č. 2 s tím, 
že mladší borovice ochránit přesazením 

• v rámci přípravy stavby na lokalitě č. 4 důsledně řešit ochranu hodnotnějších dřevin 
v uličním doprovodu, zejména z hlediska prevence zásahu v rámci manipulací při 
rekonstrukci zaklenutí potoka 

• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit zásadně 
v období vegetačního klidu 

• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit  a zajistit ochranu každého stromu ve 
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun 
stromů a kmenů) 
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Vlivy na floru 
 
Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště 
chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území 
výstavby ani v kontaktu s ním  se plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) 
nenacházejí, ojedinělé výskyty měsíčnice vytrvalé jsou nepůvodní (splavené 
z lokalit trvalého výskytu). Prostory a  plochy s výskyty takových druhů jsou 
soustředěny do některých skladebných prvků ÚSES (svahové lesy, mokřady 
v dochovaných částech původní nivy ).  
Trasa nenarušuje žádnou přirozenou lokalitu trvalého výskytu zvláště chráněných 
druhů rostlin. Stavba nemůže negativně ovlivnit přirozenou flóru území, neboť tato 
je již dávno pozměněna.  
Záměr znamená postupné liniové skrývky pro nový úsek hráze v lokalitě č. 1  a 
postupnou rekultivaci okolí podle postupu výstavby záměru. Dotčeny jsou 
především běžné fytocenózy, nacházející se v okolí prostorů, využitých pro skrývky 
spojené s vlastní výstavbou hrází a stavební manipulační pásy, tyto pásy budou 
rekultivovány.  V prostorech kolem parku na lokalitě č. 1 lze dokládat sníženou 
druhovou rozmanitost flory z důvodu zastínění, takže vlivy na druhové složení flory 
se prakticky neprojeví. Vlivy posuzovaného záměru na floru je tudíž možno pokládat 
za nevýznamné až málo  významné, není nutno přijímat speciální opatření 
k ochraně  flory Podorličí. 

Vlivy na faunu 
Záměr nemůže znamenat ani dílčí ohrožení populací zvláště chráněných nebo 
regionálně vzácných druhů živočichů, poněvadž nezasahuje lokality se 
soustředěnými výskyty takových druhů v území, není zasahováno do průtočného 
profilu toku.  
Není dotčeno žádné hnízdiště silně ohroženého ledňáčka říčního  ani není 
zasahováno do potravní niky druhu, rovněž tak není očekáváno ovlivnění populace 
ještěrky obecné, která využívá částečně vysychavého náspu trati (práce na lokalitě 
č. 2 se prakticky týkají jen samotného drážního podjezdu). 
Není očekáváno žádné patrné ovlivnění populací čmeláků v zájmovém území, 
pouze skrývkami pro manipulační pás lokality č. 1 v parku u domova mládeže dojde 
k nepodstatnému zásahu do bylinotravního pokryvu jako potravní niky, analogii lze 
očekávat na lokalitě č. 3 v zahradách.  S ohledem na souběžnost hráze s tokem 
nejsou očekávány migrační bariéry pro případné migrace  obojživelníků nivou toku. 
Další potenciální vlivy na faunu lze spíše soustředit do následujících aspektů:  
- budou nevýznamně dotčeny místní populace drobných hlodavců a epigeického 

hmyzu rovněž skrývkami  
- za nepříznivý faktor pro přežívání populací ptáků je nutno pokládat míru zásahu 

do mimolesních porostů dřevin, zejména jde o zásah do porostů v parku u 
domova mládeže s možností hnízdění především drobných pěvců v tomto 
prostoru,  

- bude docházet k akustickému rušení zejména ptáků během stavebních prací, 
lze očekávat v přímo dotčených prostorech dočasné snížení hustoty pěvců; 
v tomto kontextu je rovněž účelné řešit vhodné  načasování přípravných prací 
v území mimo reprodukční období 
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Stavební práce v přímém kontaktu s vodním tokem (pravý břeh Tiché Orlice u parku 
a práce v okolí Dolenského potoka na zahradách) znamenají potenciální riziko 
ohrožení kvality vody v tocích jako základní podmínky života. To může v případě 
vzniku havarijní situace při výstavbě, případně při technologické nekázni dodavatele 
způsobit synergický účinek na ryby v Tiché Orlici (Dolenský potok bez obsádky) a 
vodní hmyz. Ve vztahu k prevenci těchto potenciálně nepříznivých vlivů v plném 
rozsahu platí všechna opatření k ochraně kvality povrchových vod.   
Na základě výše uvedeného rozboru z hlediska ochrany populací fauny pokládá  
zpracovatelský tým Oznámení za potřebné  respektovat následující : 
• skrývky pro přípravu ploch pro stavbu hráze realizovat nejdříve ke konci vegetačního 

období z důvodu minimalizace ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů 
ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu a obojživelníků 

• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit zásadně 
v období vegetačního klidu 

 
Vlivy na ekosystémy  

Vlivy na VKP a prvky ÚSES 

Realizace hráze v areálu parku souběžně podél pravého břehu toku v zásadě 
neovlivní funkčnost regionálního biokoridoru podél Tiché Orlice, poněvadž nebude 
tvořit migrační bariéru  a nedochází k fyzickému zásahu do průtočného profilu toku. 
 
Realizace hráze v pravobřežní části nivy jen nepodstatně ovlivní poměry v nivě tím, 
že dojde k zásahu do porostů nad pravým břehem řeky, prostor zámeckého parku 
v areálu domova mládeže již nevykazuje parametry nivních společenstev; v daném 
kontextu platí všechna doporučení k ochraně dřevin.  
Charakter upravenosti ostatních toků, dotčených na lokalitách 3 a 4, v zásadě 
vylučuje  navrhovanými úpravami zhoršení ekologicko-stabilizačních poměrů těchto 
vodotečí, navíc Loukotnický potok je zaklenut a je evidentně recipientem 
nedočištěných komunálních vod. Rekonstrukce na tomto toku tak může přispět i 
k tomu, aby tok přestal být recipientem takových vod a může tak dojít i k pozitivnímu 
vedlejšímu efektu záměru. 
 
Vlivy na zvláště chráněná území přírody 

Taková interakce nenastane, vzdálenost a poloha PR Peliny u Chocně s ohledem 
na charakter posuzovaného záměru v Brandýse nad Orlicí vylučuje jakékoli i 
zprostředkované ovlivnění tohoto ZCHÚ posuzovaným záměrem, přestože se 
nachází po proudu. 
 
Vlivy na zájmy soustavy Natura 2000 v České republice 

Záměr nemůže ovlivnit vymezené evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, jak 
je patrné z přílohy předkládaného oznámení. 

Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu 
Pro posouzení vlivu  posuzovaného záměru lze konstatovat, že vlastní realizace 
stavby se vzhledem k navrhovaným výškám hráze významněji neprojeví změnou 
krajinného rázu dotčeného území, jde o realizaci nízkého novotvaru tělesa hráze 
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v nepříliš členitém, spíše rovinatém území, realizace zídek se vizuálně výrazněji 
neprojeví, s výjimkou vnímání přímé výstavby objektů pochůzkami obyvatel a 
návštěvníků města podél ulic; řešení ochranné zídky severně od podchodu u 
nádraží není realizováno v pohledově exponované poloze, přesto je vhodné uplatnit 
přírodní kámen v exteriéru. 
Záměr na realizaci posuzovaných protipovodňových opatření řešených 
předkládaným oznámením lze hodnotit v syntéze několika pohledů: 
Vznik nové charakteristiky území 

Realizací záměru dojde jen omezeně ke vzniku nové charakteristiky území pouze 
na navrhovaném půdorysu nově řešené hráze na lokalitě č. 1 jako liniového  
novotvaru v území. Nová charakteristika vzniká především náhradou pásů 
bylinotravních porostů a porostů dřevin při okraji bývalého zámeckého parku, jinak 
je většinově využíváno stávajících objektů (zídky kolem Dolenského potoka, 
stávající zaklenutí Loukotnického potoka). Vliv je možno pokládat za mírně 
nepříznivý, nevýznamný. Vznik nové charakteristiky území je nutno pokládat 
v těchto úsecích za trvalý vliv, jehož významnost s postupem začlenění  do krajiny 
bude klesat . 
Narušení stávajícího poměru krajinných složek 

V této souvislosti se z hlediska změny krajinných složek jde především o náhradu  
nepříliš významné výměry pozitivních složek parku a travních porostů novotvarem 
hráze podél JV hranice bývalého zámeckého parku u domova mládeže. Poněvadž 
však vzniká většinově zemní těleso, které bude být rekultivováno osetím a 
osázením dřevinami, je možno tuto lokální změnu poměru krajinných složek 
pokládat za dočasnou,, s malou mírou významnosti. Do lesních porostů a vodních 
ploch není zasahováno, zkapacitnění stávajících zídek se patrným způsobem na 
změně poměru krajinných složek neprojeví. 
Vlivy na další parametry životního prostředí  
Realizace znamená rovněž nepříliš významné ovlivnění této složky hodnocení na 
krajinný ráz s ohledem na  nepříliš významnou výšku nových objektů hrází 
v kontextu měřítka  širšího nivního území, nedochází k pohledovému překrytí 
určujících prvků krajinného rázu. Jde o nízký, výrazně horizontálně pojatý liniový 
novotvar zemního tělesa, jehož vliv na pohledové parametry se prakticky neprojeví. 
Záměr však zasahuje do pohledově významných porostů dřevin při okraji bývalého 
zámeckého parku v areálu domova mládeže, takže může znamenat patrnou lokální 
změnu krajinného rázu odkrytím budov areálu a likvidací významné složky přírodní 
charakteristiky krajinného rázu místa. V daném kontextu platí všechna doporučení 
k ochraně dřevin v příslušné kapitole.  
Stavby v prostoru zahrad  dočasně změní vnímatelné parametry lokality č. 3 
v zahradách  tím, že dočasně budou řešeny manipulační pásy podél upraveného 
toku a dočasně zvýrazněny novotvary zídek. Přestože nejsou realizovány 
v pohledově významných polohách, je vhodné doporučit, aby v exteriéru byly 
řešeny opět z přírodního kamene. 
Jiné výraznější vlivy v kontextu narušení vizuálních vjemů není  nutno předpokládat, 
dálkové pohledy se v zásadě neprojeví s ohledem na plochý reliéf území a na 
měřítko záměru, které nevybočuje z měřítka v krajině, pokud je uplatněna rovina 
pohledu z terénu.  
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Na základě provedeného rozboru je možno doporučit realizaci následujících 
opaření: 
• zajistit důslednou biologickou rekultivaci novotvaru tělesa hráze kombinací zatravnění a 

osázení stromy a keři odpovídající druhové skladby původní dřevinné vegetace území. 

• v rámci prováděcí dokumentace a během realizace stavby zabezpečit, aby opěrné zídky 
na lokalitách č. 3 a 4 byly v rámci stavby provedeny z kamene, případně exteriérově 
řešeny kamenným obložením do betonu 

Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný 
dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní 
hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na historické osídlení území 
vyloučit případné archeologické nálezy. 
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území po výstavbě v důsledku 
nedostatečné rekultivace, liniové skrývky a výstavba dává ideální předpoklady pro 
šíření neofytních a i vazních druhů rostlin s možností jejich  zavlečení i do 
hodnotnějších enkláv a prostorů údolních niv. Proto je požadováno respektovat 
následující doporučení: 
• důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních  úprav všechny plochy zasažené 

stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území 
 

 
D.1.7. Vlivy na architektonické a historické památky 
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný 
dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní 
hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické 
osídlení území vyloučit archeologické nálezy. 
 
 
D. 2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je rozsah vlivů  malý a nevýznamný. 
 
 
 
D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 
Při realizaci záměru  nelze  předpokládat vlivy přesahující státní hranice. 
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů 
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné 
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, příp. při realizaci stavby: 
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 

narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních 
potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány 

• zemní práce provádět vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v 
případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru 
staveniště, a deponií zemin; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a 
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti 

• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v 
případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním 
plánu 

• na plochách zařízení stavenišť v zátopovém území nebudou skladovány látky škodlivé 
vodám včetně zásob PHM  pro stavební mechanismy 

• veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v 
zátopovém území odváženy 

• na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou  stavební mechanismy 
odstaveny v minimálním počtu; pod  stojícími stavebními mechanismy budou 
instalovány  záchytné plechové nádoby 

• na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou stavební mechanismy 
vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků 
ropných  látek 

• 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 potřeby v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat 
předpokládaná místa očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť 
včetně návrhu zařízení na tuto očistu 

• pro stavbu bude vypracován a  předložen k odsouhlasení povodňový plán stavby  

• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro 
odnětí zemědělské půdy  

• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, 
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF  

• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se 
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve 
nabídnout k využití 

• smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této 
činnosti 
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• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění 

• v dalším stupni projektové dokumentace důsledně ověřit všechny možnosti zachování 
silných javorů, jírovců a cypřišku v areálu zámeckého parku u domova mládeže a v tomto 
kontextu řešit i případné posuny osy navrhované hráze. 

• v dalším stupni projektové dokumentace důsledně ověřit skutečnou míru potřeby zásahu  
porostů dřevin v rámci předkládaného záměru, zejména v prostoru zámeckého parku 
v areálu domova mládeže, včetně stanovení možných kompenzací náhradními výsadbami 
v dosahu zájmového území záměru 

• veškeré zásahy do zeleně podél toku musí být jednoznačně konzultovány a povolovány 
správcem toku po projednání s  orgánem ochrany přírody 

• minimalizovat zásahy do porostů v zahradách podél Dolenského potoka lokalitě č. 2 
s tím, že mladší borovice ochránit přesazením 

• v rámci přípravy stavby na lokalitě č. 4 důsledně řešit ochranu hodnotnějších dřevin 
v uličním doprovodu, zejména z hlediska prevence zásahu v rámci manipulací při 
rekonstrukci zaklenutí potoka 

• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit 
zásadně v období vegetačního klidu 

• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit  a zajistit ochranu každého stromu ve 
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun 
stromů a kmenů) 

• skrývky pro přípravu ploch pro stavbu hráze realizovat nejdříve ke konci vegetačního 
období z důvodu minimalizace ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů 
ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu a obojživelníků 

• zajistit důslednou biologickou rekultivaci novotvaru tělesa hráze kombinací zatravnění a 
osázení stromy a keři odpovídající druhové skladby původní dřevinné vegetace území. 

• v rámci prováděcí dokumentace a během realizace stavby zabezpečit, aby opěrné zídky 
na lokalitách č. 3 a 4 byly v rámci stavby provedeny z kamene, případně exteriérově 
řešeny kamenným obložením do betonu 

• důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních  úprav všechny plochy zasažené 
stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území 
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů  
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady: 
§ literární údaje (viz seznam literatury) 
§ terénní průzkumy 
§ osobní jednání 

Seznam použité literatury a podkladů 
1. Tichá Orlice, Brandýs nad Orlicí, zvýšení  ochrany města hrázemi, dokumentace 

k zjišťovacímu řízení, kveten 2007 
2. Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém 

ekologické stability ČR. Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek,  1996. 
3. Barnet I. a kol. (1990):  Mapy radonového rizika. Český  geologický  ústav 

Praha. 
4. Culek M. (1995, ed.) : Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 

357 str. 
5. Míchal I.. (1999): Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody 

a krajiny ČR – problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189. 
6. Culek M. (1995 ed.): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha 
7. Šťastný K., Bejček V., Hudec K (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České 

republice 2001 – 2003,Nakladatelství AVENTINUM, Praha 
8. Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M. (2001 eds.): Chráněná území ČR, 

Pardubicko, svazek III. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha,  
9. Hejný  S.,  Slavík  B.  [eds.]  (1988):  Květena  České socialistické republiky. 1. - 

Academia, Praha. 
10. Kubát  K., Hrouda  L., Chrtek  J.  jun.,  Kaplan Z.,  Kirschner J., Štěpánek  J.  

[eds.]  (2002):   Klíč  ke  květeně  České  republiky. - Academia, Praha. 
11. Procházka F.  [ed.] (2001): Černý  a červený seznam  cévnatých rostlin České 

republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166. 
12. Roth P. (2003 ed.):Legislativa evropských společenství v oblasti územní a 

druhové ochrany přírody. Praha, ministerstvo životního prostředí 
13. NV č. 132/2005 Sb., jímž se  vyhlašuje národní seznam evropsky významných 

lokalit na území ČR 
 
 
 

D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které 
se vyskytly při zpracování oznámení 
Oznámení bylo připravováno na základě  dokumentace pro územní rozhodnutí. 
V rámci předkládaného oznámení nebyly zaznamenány žádné významnější 
nedostatky a neurčitosti, které by mohly ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena 
velikost a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem  uvažována a jíž je 
podřizováno projektové řešení záměru.  

 
 

 

F. ZÁVĚR 

Z hodnocení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru na životní prostředí 
vyplývá, že výstavba a následný  provoz lze v dané lokalitě označit za možný při 
respektování podmínek doporučených předkládaným oznámením. Je patrné, že 
realizaci záměru ve vztahu k protipovodňové ochraně města lze považovat za 
pozitivní zejména ve vztahu k ochraně životů a majetku obyvatelů Brandýsa nad 
Orlicí. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Tichá Orlice, Brandýs nad Orlicí, zvýšení  ochrany 
města hrázemi“. 

Předkládaný záměr spadá dle Přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. do kategorie II, bod 1.4. Úpravy 
toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny, kde příslušným 
orgánem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je krajský úřad, v tomto krajský úřad 
Pardubického kraje. 

Situace záměru je patrná z následujícího obrázku: 

 
Navrhovaná protipovodňová opatření zahrnují úsek vodního toku Tiché Orlice V rámci 
předchozí etapy výstavby protipovodňových opatření v povodí Tiché Orlice byly postaveny, 
případně rekonstruovány objekty umožňující retenci části povodňových průtoků a tím 
transformaci povodňových vln. Jedná se  o 4 suché nádrže v povodí řeky Třebovky, 
rekonstrukci rybníku Hvězda a 2 suché nádrže na horním toku Tiché Orlice. Záměr je 
realizován čtyřmi stavebními objekty představující vybudování protipovodňové hráze a 
opatřeními na kanalizaci, hrazení podjezdu a opatření na kanalizaci, úprava zdí 
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Dolenského potoka a vybudování zídek a opatření na kanalizaci v Žerotínově ulici 
(Loukotnický potok). Realizací navržených opatření dojde ke zvýšení ochrany přilehlé 
zástavby města na Q100. 

Povodí Tiché Orlice patří mezi území ohrožovaná povodněmi. V koncepci protipovodňové 
ochrany v Povodí Labe bylo město Brandýs nad Orlicí dle míry ohrožení zařazeno do 
kategorie I, ve které by měla být protipovodňová ochrana řešena prioritně. Kapacita koryta 
Tiché Orlice se zde pohybuje v rozmezí Q5 – Q10. 

Technické řešení protipovodňové ochrany města vychází z morfologických podmínek 
v dané lokalitě. Návrhové parametry jednotlivých opatření  jsou odvozeny z výsledků 
hydrotechnických výpočtů provedených v rámci studie „Stanovení  zátopových území Tiché 
Orlice, Choceň – Letohrad“. 

Z podkladů, ze kterých návrh technického řešení vychází, je zřejmé , že je nutno vyřešit 
čtyři kritická místa, kterým voda do města při povodních proniká. Jako hlavní 
protipovodňovou bariéru tvoří stávající násep železniční trati. Je nutno vyřešit pouze 
pronikání povodňových průtoků do města třemi drážními propustky (dvěma je řešeno 
křížení železnice s místními vodotečemi a jedním křížením s místní komunikací). Čtvrtým 
kritickým místem je pravý břeh náhonu vytékajícího ze mlýna, mezi silnicí Brandýs nad 
Orlicí – Libchavy a drážním násypem (u Domova mládeže). 

Stavební práce budou členěny  na následující stavební objekty: 
SO 01 – Lokalita č.1 (domov mládeže) 

SO 01.1 – Protipovodňová hráz 
SO 01.2 – Opatření na kanalizaci 
SO 01.3 – Dřevěný objekt 
SO 01.4 – Sítě jiných správců  
 
SO 02 – Lokalita č.2 (podjezd u hasičské zbrojnice) 
SO 02.1 – Hrazení podjezdu 
SO 02.2 – Opatření na kanalizaci 
SO 02.3 – Sítě jiných správců 
 
SO 03 – Lokalita č.3 (Dolenský potok) 
SO 03.1 – Úprava zdi Dolenského potoka 
SO 03.2 – Sítě jiných správců  

SO 04 – Lokalita č.4 (Žerotínova ul., Loukotnický potok) 
SO 04.1 – Zídky 
SO 04.2 – Opatření na kanalizaci 
SO 04.3 – Sítě jiných správců  

která jsou popsána v úvodní části předkládaného oznámení. 

Jak je patrné z předcházející části předkládaného oznámení, záměr nepředstavuje 
významnější ovlivnění imisní respektive akustické situace zájmového území. 

Ve vztahu k vlivům na vodu potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního 
hodnoceného záměru může nastat v etapě výstavby. Pro eliminaci tohoto rizika  jsou v 
doporučeních této dokumentace v etapě výstavby navržena odpovídající  opatření. 

Navrhovaný záměr bude součástí realizace protipovodňových opatření v povodí řeky Tiché 
Orlice. V tomto území dochází často k záplavám  a pří větších průtocích i ke značným 
škodám na majetku občanů a obce.  

Významnější vliv z hlediska horninového prostředí lze očekávat pouze v případě havárií a 
úniku látek škodlivých vodám. V rámci vlastních stavebních prací tento vliv na horninové 
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prostředí je ošetřen řadou doporučení již prezentovaných v předcházejících částech 
předkládaného oznámení.  Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin 
ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. 

V rámci předkládaného záměru je očekáván nevýznamný zábor ZPF specifikovaný  
v příslušné části překládaného oznámení. 

Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo provedeno 
v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 
00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Z oznámení vyplývá, že dochází k záboru 
půd v třídě ochrany I. 

Z hlediska vlivů na půdu zastává zpracovatelský tým posudku názor, že vodohospodářský 
zájem spočívající v protipovodňové ochraně lze nadřadit nad zájem ochrany ZPF a z tohoto 
pohledu nelze dle názoru zpracovatelů posudku striktně přihlížet k převažující třídě ochrany 
ZPF. 

Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu lze patrnější interakce očekávat pouze dotčením 
hraničního prostoru bývalého zámeckého parku v areálu dnešního domova mládeže, 
poněvadž bude nutno částečně zasáhnout do porostů dřevin mezi pravým břehem toku 
Tiché Orlice a vlastní plochou parku, je navrženo důsledné ověření možnosti ochrany 
nejhodnotnějších jedinců dřevin v tomto prostoru. Jiné vlivy jsou nevýznamné. 

Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze hodnotit jako malé a málo významné. 
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H. PŘÍLOHA 
 
1) Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace a vyjádření krajského úřadu ve vztahu k NATURA 
2) Situace stavby 
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