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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, Choceň – zvýšení protipovodňové ochrany města, říční kilometr
25,700 – 28,170
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 říčním kilometru 25,700 až 28,170. Cílem stavby je zvýšení stávající úrovně břehů
v místě ohrožené zástavby výstavbou protipovodňových hrází, zídek a mobilního
zařízení, včetně zahrazení náhonu na MVE protipovodňovým uzávěrem.
Návrhové parametry jednotlivých opatření jsou odvozeny z výsledků
hydrotechnických výpočtů provedených v rámci švýcarsko-českého projektu
„FLAMOR“ a dalších výpočtů navazujících na tento projekt, které byly provedeny na
katedře hydrotechniky stavební fakulty ČVUT Praha.
Realizaci navržených opatření dojde ke zvýšení ochrany přilehlé zástavby města na
úroveň tzv. stoleté vody Q100 + 50 cm (ochranné navýšení). Hodnota Q100 = 189
m3/s vychází z realizace všech výše uvedených protipovodňových opatření (poldrů
a soustavy nádrží s retenčním účinkem).
Součástí protipovodňových opatření (které jsou zohledněny v údaji Q100 ) je rovněž
snížení hodnoty protipovodňových průtoků pomocí výstavby soustavy nádrží a
poldrů v povodí horní Tiché Orlice a Třebovky, které nejsou předmětem
předkládaného oznámení.
B.I.3. Umístění záměru
KÚ:
Choceň
obec:
Choceň
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.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Povodí Tiché Orlice patří mezi území ohrožená povodněmi. V roce 1997 způsobila
povodeň v Chocni značné materiální škody na zástavbě podél vodního toku i na
vlastním korytě. Při povodni byla zaplavena veškerá zástavba mezi tokem a
náhonem na MVE a také zástavba na levém břehu Tiché Orlice. V koncepci
protipovodňové ochrany v Povodí Labe bylo město Choceň podle míry ohrožení
povodněmi zařazeno do kategorie II (nejvíce ohrožená města patří do kategorie I).
Kapacita koryta Tiché Orlice v Chocni se pohybuje v rozmezí Q10 – Q20 (průtok
dosažený nebo překročený v dlouhodobém průměru jednou za 10 až 20 let).
V případě povodňových průtoků lze pak očekávat kladný efekt v podobě:
-

snížení škod na majetku obcí a obyvatelstva
snížení ztrát výroby v ohrožených výrobních zařízeních
snížení funkčních poruch v územní infrastruktuře

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stavební práce budou rozděleny do 8 úseků.
Úsek č. 1 Protipovodňová opatření na levém břehu od mostu u Zámečku do
městského parku

Ve vzdálenosti cca 22,0 m od nového silničního mostu u kruhového objezdu (ul.
Pernerova) po levobřežní jezový pilíř válcového jezu bude v délce 131,0 m zvýšena
nábřežní zeď o 1,0 – 1,2 m. Za jezovým pilířem bude v délce 7,0 m zvýšena
nábřežní zeď o 1,0 m. Navýšená zeď (přikotvená ocelovými kotvami ke stávající
nábřežní zdi) bude z pohledového betonu tl. 40 cm s parapetem šířky 60 cm a
výšky 10 cm.
Přes pozemní komunikaci pod válcovým jezem bude k objektu čp. 2 (bývalé
mlékárny) provedeno zahrazení mobilním hrazením (např. protipovodňovými vaky)
v délce 16,50m, výšky 1,0 m.
Objekt bývalé mlékárny bude součástí protipovodňové ochrany. Tento objekt bude
chráněn v délce 90,0 m a výšce 1,40m vodovzdornou omítkou. Zajištění vjezdu do
provozního dvora bude řešeno buď opět mobilním hrazením nebo utěsněním
ocelových vrat protipovodňovými pytli s pískem.
Betonová podezdívka plotu u vjezdu do zahradnictví bude v celkové délce 48,0 m
navýšena o cca 0,60 m. Vjezd do zahradnictví bude zahrazen v délce 9,0 m
mobilním hrazením výšky cca 1,0 m.
Zděný objekt zahradnictví mezi ocelovým plotem a následnou zděnou zídkou bude
v délce 27,0 m chráněn vodovzdornou omítkou výšky cca 1,40 m.
Stávající narušená zděná zídka zahradnictví bude rozebrána a na jejím místě
vybudovaná nová prefabrikovaná zeď délky 98,0 m, výšky 0,80 – 1,10 m. Zbývající
výška oplocení bude dořešena po dohodě s majitelem zahradnictví např. dozděním
keramickými pohledovými tvarovkami nebo novým ocelovým plotem za ochrannou
zdí.
Zadní vjezd do zahradnictví bude v délce 4,0m zahrazen mobilním hrazením výšky
cca 0,90 m.
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V místě plotu mezi zahradnictvím a městským parkem bude vybudována v celkové
délce 135,0m ochranná prefabrikovaná zeď výšky 0,45 – 0,80 m. Zbývající výška
oplocení bude dořešena opět po dohodě s majitelem zahradnictví.
Na prefabrikovanou zeď bude navazovat zemní ochranná hráz délky 52,0 m, výšky
do 0,45 m, vybíhající do parku a přecházející na kótě 288,0 m n.m. (Balt po
vyrovnání) plynule do terénu. Vzdušní i návodní líc budou upraveny do sklonu 1:3,
šířka koruny zemní hráze bude 2,0 m. Povrch hráze bude ohumusován v tloušťce
do 15 cm sejmutou ornicí (pod tělesem hráze) a oset. Umístění tělesa hráze je
navrženo tak, aby nenarušilo stávající parkové dřeviny.
Úsek č. 2: Protipovodňová opatření na pravém břehu od mostu u Zámečku k mostu
TGM

Ve vzdálenosti cca 32,0 m od nového silničního mostu u kruhového objezdu (ul.
Pernerova) po odbočení náhonu na MVE bude zvýšena nábřežní zeď o 1,0 – 1,40
m v délce 133,0 m. Navýšená zeď (přikotvená ocelovými kotvami ke stávající
nábřežní zdi) bude z pohledového betonu tl. 40 cm s parapetem šířky 60 cm a
výšky 10 cm.
Na vtoku do náhonu se bude nacházet povodňový uzávěr, jehož účelem bude
uzavření náhonu na malou vodní elektrárnu před povodňovými průtoky. Hradící
šířka konstrukce bude 19,50 m a výška 3,0 m. Je uvažováno se stavidlovou nebo
hradidlovou konstrukcí.
Od povodňovou uzávěru k pravobřežnímu pilíři válcového jezu bude v délce 37,0 m
zvýšena nábřežní zeď o 1,0 m. Přístup na manipulační lávku v šířce cca 1,0 m bude
zahrazen mobilním hrazením.
Pod pravobřežním pilířem válcového jezu bude v délce cca 127,0 m zvýšena
nábřežní zeď o 1,0 m v kombinaci s mobilním hrazením výšky 0,90 m. Přístup
k nábřežním schodištím bude zahrazen mobilním hrazením. Na konci úseku bude
ochranná zeď zavázána do zvýšeného terénu za nábřežní zdí.
V parku u objektu veřejných WC bude vybudována zemní hrázka celkové délky
38,0 m, výšky 0,30 – 0,70 m. Sklon návodního líce bude 1:2, sklon vzdušního líce
1:, šířka hrázky v koruně bude 2,0m. Povrch hrázky bude ohumusován v tloušťce
do 15 cm a oset.
Na zemní ochrannou hrázku u objektu veřejných WC bude navazovat mobilní
hrazení délky cca 37,0 m, výšky 0,60 m.
V malém parku nad silničním mostem TGM bude břehová hrana v délce 67,0 m
navýšena zemní ochrannou hrázkou výšky do 0,80 m. Sklon návodního líce bude
1:2, sklon vzdušního líce 1:3 až 1:5, šířka hrázky v koruně bude 2,0 m. Povrch
hrázky bude ohumusován sejmutou ornicí (pod tělesem hráze) v tloušťce do 15 cm
a oset.
Úsek č.3 Protipovodňová opatření na pravém břehu od mostu TGM k parkovišti u
pekárny „U Lifků“

Od silničního mostu TGM bude v délce 76,0 m zvýšena nábřežní zeď o 1,0 – 1,70
m. Navýšená zeď (přikotvená ocelovými kotvami ke stávající nábřežní zdi) bude
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z pohledového betonu tl. 40 cm s parapetem šířky 60 cm a výšky 10 cm. Přístup na
schodiště bude zahrazen mobilním hrazením výšky cca 1,70 m.
V úseku pod nábřežním schodištěm bude v délce 52,0 m vybudována ochranná
zeď výšky 0,90 – 1,70m s přisypáním zeminou na sníženém terénu za zdí.
Železobetonová zeď tl. 40 cm bude z pohledového betonu a bude založena na
železobetonové základové patce šířky 1,0 m, hloubky 0,60 m. Na vrchu zdi bude
osazen parapet šířky 60 cm a výšky 10 cm.
Od parku za obchodní akademii k lávce pro pěší bude terén za břehovou hranou
navýšen v délce 217,0 m ochrannou hrázkou výšky 0,20 – 0,40 m, v koruně šířky
3,50cm se sklonem návodního líce 1:2 a sklonem vzdušního líce 1.1,5. Povrch
hrázky bude ohumusován sejmutou ornicí (pod tělesem hráze) v tloušťce do 15 cm
a oset.Na koruně bude zhotovena železobetonová ochranná zídka z pohledového
betonu výšky 1,0 m a tl. 0,40 m, která bude založena na železobetonové základové
patce šířky 1,0 m a hloubky 0,60 m. Koruna zdi bude tvořena parapetem šířky 60
cm a výšky 10 cm.
Přístup na lávku pro pěší a prostor nad shybkou veřejné kanalizace bude zahrazen
v délce cca 26,0m mobilním hrazením výšky 1,0 – 1,30 m.
Od betonové desky nad shybkou veřejné kanalizace k parkovišti před pekárnou „U
Lifků“ bude v délce 267,0 m navýšen terén za břehovou hranou ochrannou hrázkou
výšky 0,40 – 0,80 m, v koruně šířky 3,5 m se sklonem návodního líce 1:2 a sklonem
vzdušního líce 1:1,5. Povrch hrázky bude ohumusován sejmutou ornicí v tloušťce
do 15 cm a oset. Na koruně bude zhotovena železobetonová ochranná zídka
z pohledového betonu výšky 1,0 m a tloušťky 0,40 m, která bude založena na
železobetonové základové patce šířky 1,0 m a hloubky 0,60 m. Koruna zdi bude
tvořena parapetem šířky 60 cm a výšky 10 cm.
Úsek č. 4: Protipovodňová opatření na levém břehu od konce městského parku přes
nábřeží Jiřího z Poděbrad

Na konci městského parku u silnice směrem na Sruby bude terén navýšen zemní
ochrannou hrázkou délky cca 150,0 m, výšky 0,40 – 0,80 m. Šířka hrázky v koruně
bude 2,0m, sklon vzdušního líce (směrem k pozemní komunikaci) bude 1.1,5 a
sklon návodního líce 1.2,5. Povrch hrázky bude opět ohumusován v tloušťce do 15
cm a oset. V místě procházející cyklostezky bude povrch hrázky upraven ve sklonu
1:5 a opevněn živičnou směsí na štěrkopískovém podkladu. U přilehlé zahrady
bude třeba navýšit podezdívku plotu o cca 0,50 cm.
Pozemní komunikace na Sruby (silnice II/315) bude v místě, kde se odchyluje od
nábřeží, v délce cca 30,0 m zahrazena mobilním hrazením (např. protipovodňovými
vaky) výšky 0,40 -0,70 m. Nábřeží Jiřího z Poděbrad (levý břeh pod lávkou pro
pěší) bude v délce 445,0 m chráněno navrženou zdí z lomového kamene výšky 0,7
– 1,35 m, šířky 0,80 m, spočívající na betonovém základu hloubky 1,0m. Směrové
vedení zdi je navrženo podél místní komunikace tak, aby nezasáhla do stávající
břehové vegetace a zároveň se vyhnula veřejné kanalizaci. Před železničním
náspem přechází zeď na kótě 286,70m n.m. (Bpv) plynule do okolního terénu.
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Úsek č. 5: Protipovodňová opatření na pravém břehu od parkoviště u pekárny „U
Lifků“ k poli (kat. č. 2188/1) v zahrádkářské kolonii Podhomolí

U parkoviště před pekárnou „U Lifků“ bude na břehové hraně zbudována ochranná
zídka výšky 1,40 m, délky 31,0m. Železobetonová zeď tl. 40 cm bude
z pohledového betonu a bude založena na železobetonové základové patce šířky
1,0 m, hloubky 0,60m, Na vrchu zdi bude osazen parapet šířky 60 cm a výšky 10
cm.
Od parkoviště před pekárnou až na kraj pole u zahrádek bude v délce 510,0m
navýšen terén za břehovou hranou ochrannou hrázkou výšky 0,60 – 0,80m,
v koruně šířky 3,50m se sklonem návodního líce 1:2 a sklonem vzdušního líce
1.1,5. Povrch hrázky bude opět ohumusován v tl. do 15 cm a oset. Na koruně bude
zhotovena železobetová ochranná zídka z pohledového betonu výšky 1,0m a
tloušťce 0,40 m, která bude založena na železobetonové základové patce šířky 1,0
m a hloubky 0,60 m. Koruna zdi bude tvořena parapetem šířky 60 cm a výšky 10
cm. Z nedostatku prostoru za břehovou hranou bude třeba provést trvalý zábor části
pozemku kat. číslo 2165/2 (zahrádky) o velikosti cca 31,0 x 5,0 m.
Úsek č. 6: Protipovodňová opatření na pravém břehu podél pole (kat. č. 2188/1) u
zahrádkářské kolonie Podhomolí

Přes pole podél soukromých pozemků zahrad u rodinných domků a zahrádkářské
kolonie bude vybudována zemní ochranná hrázka délky 350,0 m, výšky 1,70 – 2,40
m, v koruně šířky 2,5 m se sklonem návodního líce 1:2 a sklonem vzdušního líce
1:1,5. Povrch hrázky bude ohumusován sejmutou ornicí v tl. do 15 cm a oset. Pata
vzdušního líce se bude nacházet min. 1,50m od hranic soukromých pozemků
(daných oplocením). Pro potřeby obhospodařování polních pozemků mezi zemní
hrázkou a vodním tokem Divoké Orlice bude přes hrázku proveden hospodářský
přejezd šířky 4 m s nájezdovými rampami ve sklonu 1:8 – 1:10, který bude zpevněn
makadamem tloušťky 25 cm se zaválcovaným štěrkopískovým povrchem tloušťky
15 cm.
Úsek č. 7: Protipovodňová opatření na pravém břehu podél pole (kat. č. 2188/1) v
zahrádkářské kolonii Podhomolí k náhonu od MVE

Přes zahrádkářskou kolonii bude v délce 92,50 m vybudována železobetonová
ochranná zídka z pohledového betonu výšky 1,0 m a tloušťky 0,40 m, která bude
založena na železobetonové základové patce šířky 1,0 m a hloubky 0,60 m. Koruna
zdi bude tvořena parapetem šířky 60cm a výšky 10 cm. Ochranná zídka bude
navýšena mobilním hrazením výšky 1,0 – 1,20 m, které bude osazeno do kapes
v koruně zdi. V místě vstupů na jednotlivé pozemky (zahrádky) a křížení s cestou
bude ochranná zídka vynechána a vzniklý prostor bude zahrazen na požadovanou
výšku mobilním hrazením. Ochranní zídka bude vedena podél plotu po hranici
pozemku kat. č. 2310/42, dále podél cesty (kat. č. 2302/7) po hranicích pozemků
kat.č. 2303/9, 2303/8, 2302/6 a 2372/7 až k pozemní asfaltové komunikaci u
baseballového stadionu.
Pozemní asfaltová komunikace mezi zahrádkami a baseballovým stadionem bude
zahrazena napříč mobilním hrazením délky 9,50 m, výšky 1,60 m.
Na mobilní hrazení bude navazovat ochranná zídka délky 105 m, která bude
vedena po hranici mezi baseballovým stadionem a zahrádkami (kat. č. 2407/35,
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2407/34, 2407/33, 2407/31 a 2407/25). Její koncová část v délce cca 22,0 m bude
odchýlena na pozemek baseballového stadionu (kat. č. 2407/2) a na konci bude
zapuštěna do stávající zemní hrázky. Tato železobetonová ochranná zídka
z pohledového betonu výšky 1,40m – 1,60 m a tloušťky 0,40 m bude založena na
železobetonové základové patce šířky 1,0 m a hloubky 0,60 m. Koruna zdi bude
tvořena parapetem šířky 60 cm a výšky 10 cm. V místě přístupů do jednotlivých
zahrádek bude ochranná zídka vynechána a vzniklý prostor zahrazen na
požadovanou výšku mobilním hrazením.
Úsek č.8: Zvýšení průtočnosti v kritickém profilu u výtoku náhonu od MVE

Z důvodu zvýšení průtočnosti v kritickém profilu u výtoku od MVE bude snížena
část zemní hrázky mezi zahrádkami na levém břehu náhonu před výtokem (cca
520m3) a zároveň bude odtěžena část pravého břehu pod výtokem v délce 150m
(cca 1200 m3 ).
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
Choceň
Pardubický kraj
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
o

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
Rozhodnutí o kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění
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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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Stavba protipovodňové ochrany města bude realizována na následujících
pozemcích, které jsou vedeny v kategoriích ostatní plochy, zastavěné plochy a
zemědělský půdní fond s tím, že v následujícím přehledu jsou pozemky v kategorii
ZPF vyznačeny:
1198/1
1928/39
2058/8
2805/1
2805/2
2841/3
1558
2246
2071
2101/56
2101/82
2101/83
2138/6
2138/7
2138/12
2139/2
2147

– 939 m2
– 408 m2
– 20 m2
–
8 m2
– 63 m2
– 54 m2
– 75 m2
– 14 m2
– 308 m2
– 1008 m2
– 1070 m2
– 838 m2
– 64 m2 - ZPF
– 376 m2 - ZPF
– 16 m2
– 100 m2 - ZPF
– 110 m2
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2165/2
2188/1
2188/22
2302/6
2303/8
2303/9
2310/1
2310/42
2372/7
2407/2
2407/26
2407/31
2407/32
2407/33
2407/34
2407/35
2407/36
2806/1

– 64 m2 - ZPF
– 3740 m2 - ZPF
– 100 m2 - ZPF
– 12 m2 - ZPF
– 12 m2 - ZPF
– 17 m2 - ZPF
–
3 m2
– 22 m2 - ZPF
– 19 m2 - ZPF
– 58 m2
– 110 m2 - ZPF
– 12,5 m2
– 10 m2 - ZPF
– 11,7 m2
– 11,7 m2
– 11,5 m2
– 40 m2 - ZPF
–
6 m2

Z hlediska trvalého záboru ZPF je patrné, že navrhovaná protipovodňová opatření
budou vyžadovat celkový trvalý zábor v rozsahu 4 747 m2.

PUPFL
Záměr nepředstavuje trvalý ani dočasný zábor PUPFL. Stavba není situována
v ochranném pásmu lesa.
Zvláště chráněná území
Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií 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
chráněných území přírody (50 m „ze zákona“).

ochrannými pásmy zvláště

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 tok Tiché Orlice a obecně nivy těchto vodních toků (i
v upraveném stavu průchodu řeky zastavěným územím města) jsou VKP „ze
zákona“ (§3 písm, b/ zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění). Tichá Orlice je navíc i
skladebným prvkem ÚSES.
Blíže viz příslušné pasáže textu Oznámení (C.I a C.2)
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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 12 měsíců s
průměrným počtem 30 pracovníků z různých dodavatelských firem.
Tab.: Předpokládaná maximální spotřeba vody během výstavby:
Průměrný stav pracovníků výstavby
3
Denní spotřeba vody (m )
3
Měsíční spotřeba vody (m )
Doba výstavby (měsíce)
3
Celková spotřeba vody [m ]

30
3,6
72
12
720

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.

Z hlediska bilancí zemin související s navrhovaným řešením se předpokládá v rámci
úseku č. 8 s přebytkem zeminy v objemu cca 1720 m3 zeminy, která bude využita
pro zemní úpravy v jiných částech stavby před provedeným ohumusováním.
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Provoz
Záměr nevyžaduje nároky na surovinové zdroje v etapě provozu.
Energie:

Se záměrem v etapě provozu nejsou spojeny žádné nároky na energie.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba jednotlivých protipovodňových opatření bude probíhat po etapách,
přičemž se bude postupovat směrem po proudu toku. Při realizaci stavby bude
v plné míře využita stávající komunikační síť území města Choceň. Pro příjezd
k obvodu jednotlivých stavenišť budou využity komunikace Pardubická, nábřeží
Jiřího z Poděbrad, Ne Herzánce, Orlické nábřeží a ulice U Koupaliště. Z podkladů
oznamovatele vyplývá, že se nejedná o záměr charakterizovaný vysokými
přepravními nároky v etapě výstavby. Dle odhadu projektanta záměru bude stavba
díky etapovitému postupu dle jednotlivých úseků vyvolávat v denní době cca 18
pohybů TNA.

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:
Typ vozidla
TNA

Emisní
úroveň
EURO 4

Rychlost
(km/h):
50

Emisní faktor (g/km)
PM 10
0,0701

Emise z provozu stavebních mechanismů

Z hlediska emisí je uvažováno se spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jeden
nakladač. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno
s emisí 1,038 PM10.
Liniové zdroje znečištění ovzduší

Celkově je očekáván denní pohyb 18 pohybů TNA, což v denní době max. 2 pohyby
TNA/hod.
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Tab.: Emisní bilance z liniových zdrojů
PM 10
-1

Úsek komunikace
komunikace

kg/km .den
1,282 E-03

-1

t/km. rok
1,028 E-04

Plošné zdroje znečištění ovzduší
Nakladače

Mezi plošné zdroje imisí patří pohyby stavebních mechanismů. Je uvažováno s 14
hodinami provozu denně (pro 2 nakladače). Při uvažovaných 250 pracovních dnech
se jedná o 3500 provozních hodin, což předpokládá spotřebu 52500 l nafty/rok.
Spálením tohoto množství nafty bude vyprodukováno následující množství emisí:
Tab.: Suma emisí z plošného zdroje - nakladače
PM 10
-1

Plošný zdroj

kg.den
0,21798

-1

t. rok
0,0174384

Nákladní automobily

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
Plošný zdroj

PM 10
-1
-1
kg.den
t. rok
5,258E-04
1,919E-04

Zápach
Charakter posuzovaného záměru nebude znamenat riziko zápachu.
Provoz
Záměr nepředstavuje žádné bodové, liniové nebo plošné zdroje znečištění ovzduší.
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.
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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
150101
150102
150104
150105
170101
170102
170103
170106
170201
170203
170302
170402
170405
170411
170503
170504
170903
170904
200301
200304

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Hliník
Źelezo a ocel
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad
Odpad ze septiků a žump

Kategorie
O/N
O/N
O/N
O/N
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
N
O
N
O
O
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.
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.
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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
1
2
3
4
5
Doprava

Typ stroje, název
vrtná souprava pro vrtání (1 kus)
Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
Rypadlo UDS 110A (1kus)
Nakladač UNC 151 (1 kus)
Hutnící mechanismy (2 kusy)
Nákladní automobily Tatra 815

Akustický výkon Hladina akustického tlaku ve
Doba používání
LW v dB(A)
vzdálenosti 1[m] LpAr v dB(A)
stroje (hod/den)
LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
6
LpA10 = 85 dB(A)
6
LpA10 = 83 dB(A)
3
LpA10 = 87 dB(A)
6
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
ÚZEMÍ

O

STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM

C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

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 a i upravená údolní niva (parametry částečně již dochovány
kolem soutoku s náhonem od MVE)
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči
změnám) je možno pro širší 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 svahových hájových
až suťových společenstev na opukách (Peliny).
Niva Tiché Orlice je součástí skladebných prvků ÚSES – regionálního biokoridoru,
osou je osa toku, lokální prvky ÚSES do zájmového území záměru nezasahují.
Území je částečně využíváno jako zemědělská půda (zahrady, orná), záměr
nepředstavuje nároky na PUPFL.
Stavba významněji nezhorší infiltrační parametry území s ohledem na rozsah
zpevnění.
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 – (viz náhon na MVE), 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. Na straně jedné
orné celky (pravobřežně u náhonu MVE) v prostoru povodňové zátopy vykazují
vysoký produkční potenciál přírodního zdroje, přeplavování při průchodech velkých
vod však může měnit fyzikálně chemické parametry půd i v neprospěch dalšího
produkčního využití (dlouhodobé zamokření, tlení, zaplísnění kultur). Analogie platí
pro zahrádkové využití mezi pekárnou a sportovišti nad pravým břehem řeky. Pro
louky nebo fragmenty mokřadů je možno naopak doložit výrazně příhodnější
schopnost regenerace.
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 doprovodných porostů podél obou břehů Tiché Orlice, zejména na
ostrově u odbočení náhonu na MVE. Doprovodný porost upraveného toku je
významný a představuje rovněž určitý přírodní zdroj, porosty jsou většinově tvořeny
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dobře regenerujícími druhy dřevin. Územím s vysokým potenciálem osídlení druhy
živočichů (včetně zvláště chráněných) je zámecký park nad levým břehem.
V zájmovém území v bezprostředním okolí toku se nenacházejí výrazně
antropogenně změněné plochy, jako např. průmyslové areály (nad pravým břehem
mlékárna a malá pekárna), plošná zástavba atp. Dochovaný stav prostředí
odpovídá charakteru území v městské zástavbě podél 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
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Prostor leží v klimatické oblasti T2, která je charakteristická dlouhým, teplým a
suchým létem, přechodné období s teplým až mírně teplým jarem a podzimem.
Zima je krátká, mírná, suchá až velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Území je vzhledem ke své nadm. výšce relativně vlhké. Teplá oblast T2 je která 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.
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
Z hydrogeologického hlediska je území součástí hydrogeologického rajonu č. 427 Vysokomýtská synklinála. Jde o jeden z nejvýznamnějších vodárenských rajonů,
když nejvýraznější zvodnění se obecně nachází ve svrchních inverzních částech
sedimentačních cyklů spodního a středního turonu, když nadložní horniny svrchního
turonu tvoří nesouvislý, ale výrazný stropní izolátor. Tato zvodnění v tzv.
kolektorech B, Ca, Cb jsou tak předmětem vodárenské bilance a ochrany
podzemních vod v celkovém objemu okolo 2.500 l/sec.
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.
Celé zájmové území leží v povodí Orlice. Hydrografickou osou území je vodní
významný tok Tichá Orlice ve správě Povodí Labe – číslo hydrologického pořadí 102-02-001. Tichá Orlice pramení na západním svahu vrchu Jeřáb nad obcí Horní
Orlice.
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Výřez vodohospodářské mapy zájmového území je patrný z následující situace:
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C.2.3. Půda
Zábory související s předkládaným záměrem budou realizovány na následujících
pozemcích v kategorii ZPF:
2138/6
– 64 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2138/7
– 376 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2139/2
– 100 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2165/2
– 64 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2188/1
– 3740 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2188/22
– 100 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2302/6
– 12 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2303/8
– 12 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2303/9
– 17 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2310/42
– 22 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2372/7
– 19 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2407/26
– 110 m2 - ZPF: BPEJ – 52210
2407/32
– 10 m2 - ZPF: BPEJ – 52210
2407/36
– 40 m2 - ZPF: BPEJ – 52210
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
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

svažitost
0 - 3°, rovina
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
7 -127°, střední svah
7 - 12°, střední svah
12 - 17°, výrazný svah
12 - 17°, výrazný svah
17 - 25° příkrý svah až sráz
17 - 25° příkrý svah až sráz

expozice
všesměrná
všesměrná
jih
sever
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
0
1
2
3
4
5
6

*)

skeletovitost
žádná
žádná až slabá
slabá
střední
střední
slabá
střední

hloubka
hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká
mělká
mělká
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*)

skeletovitost
hloubka
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

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

Vesměs jde o dotčení upravených poměrů kolem upraveného profilu toku Tiché
Orlice při průchodu městem, kde došlo i k úpravám v původní nivě toku, nebo k její
zástavbě. Nejsou dotčeny svahové polohy s přirozenými lesními porosty a hájovou
květenou v kontaktu s břehy řeky (Peliny, porosty nad tratí nad levým břehem řeky).
Významný potenciál přírodě bližších stanovišť z hlediska druhů živočichů vázaných
na dřeviny vykazuje prostor zámeckého parku. Pod soutokem řeky s náhonem od
MVE je již možno dokládat přírodě blízké parametry v nivě řeky.
Biogeografické začlenění
Podle biogeografického členění ČR (Culek 1995 ed.) se zájmové území nachází na
hranici bioregionu č. 1.39 Svitavského a bioregionu č. 1.10 Třebechovického.
Fytogeograficky území leží v oblasti českého mezofytika ve fytogeografickém
okrese č. 63 Českomoravské mezihoří, na rozhraní okresů č. 61 Dolní Poorličí
(podokres Týnišťský úval) a č. 63 Českomoravské mezihoří (podokres 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 zámecký park v Chocni nad levým břehem (kontext úseku č. 1) a
doprovodné porosty podél obou břehů toku, často sadovnicky hodnotné (zejména
katalpy a pyramidální duby na pravém břehu pod jezem, lipový doprovod levého
břehu podél pardubické ulice aj.)
Provedený dendrologický průzkum (Dr. V. Faltys) konstatuje v řešeném prostoru
následující:

27

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 163/2006 Sb.

Tichá Orlice, Choceň
ZVÝŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA, říční kilometr 25,700 – 28,170

Seznam lokalit měření stromů na protipovodňových úpravách
Pravobřežní porosty
1) proti zámku od mostu
2) Ostrov od mostu proti proudu náhonu
3) Ostrov od bubnů po proudu T.Orlice
4) od školky k mostu
5) od mostu u Ekonomické školy k lávce
6) od zábradlí
7) začínají rodinné domky
8) u dřevěné lávky nové výsadby
9) od dřevěné lávky k první ulici
10) od první ulice od lávky dál (ul.Polská)
11) za pekárnou u Lifků
12) za druhou ulicí V.Nezvala nálety a drobné výsadby
13) od mezery mezi prvním a druhým činžákem
14) po pravé straně zahrádky, měříme řadu blíž k T.Orlici
15) mezera bez stromů, začínají stromy na druhé straně cesty
16) další mezera
17) mezera bez stromů
18) druhá řada od přechodu plynovodu zpátky
19) mezera s ml.nálety javorů a porostem křídlatek
20) mezera s křídlatkami
21) mezera s ml.nálety a porostem křídlatek
22) začínají (končí) zahrádky
Zámecký park Choceň u ul.Pardubické (od severu)
23) skupina bříz a javorů u velkého buku mezi obvodovým pásem křovin a kruhovým hájkem
24) skupina mladých borovic
25) skupina mladých bříz u cesty
č.lok.

česky

latinsky

tř.

obvod
(cm)

průměr
(cm)

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

topol černý pyramidální
topol černý pyramidální
topol černý pyramidální
topol černý pyramidální
střemcha hroznovitá
vrba smuteční
vrba smuteční
vrba smuteční
vrba smuteční
vrba smuteční
vrba smuteční
vrba smuteční
smrk ztepilý
borovice černá
javor mléč kulovitý

Populus nigra Italica
Populus nigra Italica
Populus nigra Italica
Populus nigra Italica
Padus avium
Salix sepulcralis
Salix sepulcralis
Salix sepulcralis
Salix sepulcralis
Salix sepulcralis
Salix sepulcralis
Salix sepulcralis
Picea abies
Pinus nigra
Acer platanoides Globosa

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3

159
117
131
350
112
130
129
230
240
225
208
312
140
152
96

50
37
41
99
35
41
41
73
76
71
66
99
44
48
30

společ.
hodnota
(Kč)
19 373,00
11 126,00
13 964,00
36 792,00
71 628,00
13 964,00
13 964,00
30 595,00
31 866,00
29 749,00
27 596,00
36 792,00
106 182,00
122 376,00
84 493,00

3

líska turecká

Corylus colurna

3

105

33

101 962,00

3
3
3
3
3

javor mléč kulovitý
borovice černá
javor stříbrný
topol černý pyramidální
javor mléč

3
2
2
1
3

102
118
74
400
90

32
37
23
99
28

3

javor mléč červenolistý

3

122

38

131 078,00

4
4
4
4
4
4

katalpa trubačovitá
jabloň domácí
katalpa trubačovitá
katalpa trubačovitá
katalpa trubačovitá
katalpa trubačovitá

Acer platanoides Globosa
Pinus nigra
Acer saccarinum
Populus nigra Italica
Acer platanoides
Acer platanoides Crimson
King
Catalpa bignonioides
Malus domestica
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides

2
1
2
2
2
2

192
45
230
42
210
220

61
14
73
13
66
70

172 749,00
1 207,00 (60+30+45) bez okrasné hodnoty
206 043,00
6 045,00 nově vysazená
186 494,00
197 490,00
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poznámka, (obvody kmenů v
polykormonech
(112+48+192)
(224+90+78)
(134+105+151)

(250+200) odhad, nakloněná do vody

u plotu školky zachovat!
(110+100+128+78+93+120) u plotu
školky nezbytně zachovat!

96 139,00
78 972,00 u plotu školky zachovat!
26 225,00 (76+71) proschlý u plotu školky
36 792,00 odhad
72 237,00
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č.lok.

česky

4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

katalpa trubačovitá
katalpa trubačovitá
katalpa trubačovitá
katalpa trubačovitá
katalpa trubačovitá
katalpa trubačovitá
katalpa trubačovitá
katalpa trubačovitá
katalpa trubačovitá
trnovník chlupatý
trnovník chlupatý
trnovník chlupatý
trnovník chlupatý
trnovník chlupatý
trnovník chlupatý
trnovník chlupatý
trnovník chlupatý
trnovník chlupatý
trnovník chlupatý
trnovník chlupatý
trnovník chlupatý
trnovník akát
trnovník chlupatý
trnovník chlupatý
trnovník chlupatý
hloh
třešeň ptačí
ořešák královský
višeň obecná
ořešák královský
višeň obecná
třešeň ptačí
smrk ztepilý
višeň obecná
třešeň ptačí
třešeň ptačí
třešeň ptačí
třešeň ptačí
ořešák královský
višeň obecná
třešeň ptačí
višeň obecná
třešeň ptačí
třešeň ptačí
třešeň ptačí
třešeň ptačí
višeň obecná
višeň obecná

8

habr obecný sloupovitý

8

habr obecný sloupovitý

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10

višeň obecná
třešeň ptačí
třešeň ptačí
višeň obecná
višeň obecná
višeň obecná
višeň obecná
višeň obecná
višeň obecná
višeň obecná
višeň obecná
višeň obecná
višeň obecná
višeň obecná
višeň obecná

latinsky
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Robinia hispida
Robinia hispida
Robinia hispida
Robinia hispida
Robinia hispida
Robinia hispida
Robinia hispida
Robinia hispida
Robinia hispida
Robinia hispida
Robinia hispida
Robinia hispida
Robinia pseudacacia
Robinia hispida
Robinia hispida
Robinia hispida
Crataegus Pauls'Scarlet
Cerasus avium
Juglans regia
Cerasus vulgaris
Juglans regia
Cerasus vulgaris
Cerasus avium
Picea abies
Cerasus vulgaris
Cerasus avium
Cerasus avium
Cerasus avium
Cerasus avium
Juglans regia
Cerasus vulgaris
Cerasus avium
Cerasus vulgaris
Cerasus avium
Cerasus avium
Cerasus avium
Cerasus avium
Cerasus vulgaris
Cerasus vulgaris
Carpinus betulus
Fastigiata
Carpinus betulus
Fastigiata
Cerasus vulgaris
Cerasus avium
Cerasus avium
Cerasus vulgaris
Cerasus vulgaris
Cerasus vulgaris
Cerasus vulgaris
Cerasus vulgaris
Cerasus vulgaris
Cerasus vulgaris
Cerasus vulgaris
Cerasus vulgaris
Cerasus vulgaris
Cerasus vulgaris
Cerasus vulgaris

tř.

obvod
(cm)

průměr
(cm)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1

210
194
182
183
198
190
195
190
236
30
32
35
74
29
36
33
30
66
90
31
75
35
74
35
43
108
24
35
32
29
37
46
175
70
62
57
58
16
65
35
16
103
63
60
44
67
70
80

66
61
58
58
63
60
62
60
75
9
10
11
23
9
11
10
9
21
28
9
23
11
23
11
13
34
7
11
10
9
11
14
55
22
19
18
18
5
20
11
5
32
20
19
14
21
22
25

společ.
hodnota
(Kč)
186 494,00
172 749,00
162 095,00
162 095,00
178 247,00
170 000,00
175 498,00
170 000,00
211 744,00
3 229,00
3 793,00
4 877,00
26 225,00
3 229,00
4 877,00
3 793,00
3 229,00
18 497,00
45 543,00
3 229,00
26 225,00
4 877,00
26 225,00
4 877,00
6 045,00
10 090,00
2 097,00
4 877,00
563,00
3 229,00
724,00
7 129,00
150 236,00
3 321,00
13 549,00
12 465,00
12 465,00
965,00
14 633,00
724,00
965,00
9 000,00
14 633,00
13 549,00
7 129,00
18 497,00
3 321,00
5 041,00

3

30

9

5 123,00

3

24

7

3 327,00

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

94
16
36
27
21
22
92
66
120
126
150
101
0
83
62

30
5
11
8
6
7
29
21
38
40
47
32
0
26
19

7 910,00
965,00
4 877,00
427,00
291,00
359,00
7 337,00
2 747,00
12 271,00
13 363,00
17 570,00
9 000,00
0,00
5 615,00
2 012,00
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poznámka, (obvody kmenů v
polykormonech

100%

dvojkmen

(65+60)
(60+54+50+70+65)

troska bez ceny
troska bez ceny

poškozená

poškozená, dutá

poškozená
suchý pahýl neměřen
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č.lok.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17

česky
třešeň ptačí
třešeň ptačí
višeň obecná
slivoň švestka
třešeň ptačí
ořešák královský
třešeň ptačí
třešeň ptačí
slivoň švestka
slivoň švestka
višeň obecná
třešeň ptačí
třešeň ptačí
jabloň domácí
třešeň ptačí
vrba křivolaká
lípa srdčitá
slivoň švestka
slivoň švestka
slivoň švestka
slivoň švestka
slivoň švestka
svída krvavá
bříza bílá
javor klen
lípa velkolistá
javor klen
lípa velkolistá
lípa velkolistá
lípa srdčitá
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
jírovec maďal
lípa velkolistá
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
trnovník akát
trnovník akát
trnovník akát
trnovník akát
lípa velkolistá
javor klen
jírovec maďal
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
lípa srdčitá
javor klen
javor klen
lípa velkolistá
javor klen
lípa srdčitá
javor klen
dub letní
javor klen
javor klen
javor klen

latinsky

tř.

obvod
(cm)

průměr
(cm)

Cerasus avium
Cerasus avium
Cerasus vulgaris
Prunus domestica
Cerasus avium
Juglans regia
Cerasus avium
Cerasus avium
Prunus domestica
Prunus domestica
Cerasus vulgaris
Cerasus avium
Cerasus avium
Malus domestica
Cerasus avium
Salix matsudana Tortuosa
Tilia cordata
Prunus domestica
Prunus domestica
Prunus domestica
Prunus domestica
Prunus domestica
Cornus sanguinea
Betula pendula
Acer pseudoplatanus
Tilia platyphyllos
Acer pseudoplatanus
Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos
Tilia cordata
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Tilia platyphyllos
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Robinia pseudacacia
Robinia pseudacacia
Robinia pseudacacia
Robinia pseudacacia
Tilia platyphyllos
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Tilia cordata
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Tilia platyphyllos
Acer pseudoplatanus
Tilia cordata
Acer pseudoplatanus
Quercus robur
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
3
2
2
2
2
2
1
1
2
3
2
3
3
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
2

57
42
29
19
33
29
35
31
35
35
15
92
210
67
112
50
22
20
40
35
25
30
20
100
40
35
105
64
70
92
145
50
37
35
30
50
16
139
110
35
76
64
72
36
24
39
22
95
155
140
110
112
153
114
148
43
17
43
18
148
31
63
34
29
58

18
13
9
6
10
9
11
9
11
11
5
29
66
21
35
16
7
6
12
11
8
9
6
31
12
11
33
20
22
29
46
16
12
11
9
16
5
44
35
11
24
20
22
11
7
12
7
30
49
44
35
35
48
36
47
13
5
13
5
47
9
20
10
9
18

30

společ.
hodnota
(Kč)
12 465,00
6 045,00
495,00
1 531,00
3 793,00
3 229,00
4 877,00
3 229,00
4 877,00
4 877,00
223,00
49 407,00
186 494,00
2 747,00
71 628,00
1 529,00
3 327,00
1 531,00
5 961,00
4 877,00
2 263,00
3 229,00
291,00
8 455,00
5 961,00
7 739,00
64 286,00
23 213,00
35 469,00
78 365,00
114 278,00
5 150,00
5 961,00
4 877,00
3 229,00
16 335,00
965,00
106 182,00
71 628,00
4 877,00
30 089,00
14 633,00
22 361,00
4 877,00
3 327,00
5 961,00
2 097,00
53 270,00
126 425,00
106 182,00
71 628,00
71 628,00
122 376,00
75 300,00
187 680,00
6 045,00
965,00
11 177,00
965,00
187 680,00
3 229,00
23 213,00
3 793,00
3 229,00
12 465,00

poznámka, (obvody kmenů v
polykormonech
(70+44)

(96+116)
keřová

polykormon
polykormon
polykormon
polykormon cca 20 kmenů

dvojkmen
(97+87) silně proschlá.hl.kmen suchý
pošk.polyk.oloupaná borka -50%
polykormon

polykormon

(140+42+35)
(44+38+32+28)
(38+40)

(44+42)
dvojkmen

(35+25+32)
(34+33+38+35+30+31)
(32+26)
(57+52+75+60+32+72)
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17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23

lípa velkolistá
javor klen
lípa velkolistá
lípa velkolistá
lípa velkolistá
lípa velkolistá
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
vrba křehká
vrba křehká
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
javor klen
trnovník akát
javor mléč
javor mléč
lípa srdčitá
bříza bílá
bříza bílá

Tilia platyphyllos
Acer pseudoplatanus
Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Salix fragilis
Salix fragilis
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Robinia pseudacacia
Acer platanoides
Acer platanoides
Tilia cordata
Betula pendula
Betula pendula

3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
1
1

41
116
34
46
33
34
38
118
33
21
21
20
20
18
65
110
20
135
154
72
25
25
25
25
20
20
20
30
30
25
18
25
30
108
85
95
99
88
57
151
38
123
129
87
34
58
58
65
72
78
68

13
37
10
14
10
10
12
37
10
6
6
6
6
5
20
35
6
43
49
22
8
8
8
8
6
6
6
9
9
8
5
8
9
34
27
30
31
28
18
48
12
39
41
27
10
18
18
20
22
24
21

společ.
hodnota
(Kč)
11 177,00
78 972,00
3 030,00
12 896,00
6 020,00
6 020,00
5 961,00
78 972,00
3 793,00
1 531,00
1 531,00
1 531,00
1 531,00
965,00
14 633,00
71 628,00
1 531,00
102 133,00
126 425,00
22 361,00
2 263,00
2 263,00
2 263,00
2 263,00
1 531,00
1 531,00
1 531,00
495,00
495,00
2 263,00
965,00
2 263,00
3 229,00
67 958,00
41 679,00
53 270,00
56 942,00
45 543,00
12 465,00
122 376,00
5 961,00
86 316,00
94 035,00
41 679,00
3 793,00
12 465,00
19 373,00
23 213,00
35 469,00
4 469,00
2 747,00

23
23
23

bříza bílá
trnovník akát
javor mléč

1
2
3

86+84
85
158

27
27
50

6 189,00 srostlice s (+58 Querc petr)
41 679,00
206 946,00

23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24

buk lesní červenolistý
bříza bílá
bříza bílá
bříza bílá
javor mléč
borovice lesní
borovice lesní
borovice lesní
borovice lesní
borovice lesní
borovice lesní
borovice lesní

Betula pendula
Robinia pseudacacia
Acer platanoides
Fagus sylvatica
Atropunicea
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula
Acer platanoides
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris

3
1
1
1
3
2
2
2
2
2
2
2

350
150
81
160
149
38
35
29
38
21
30
29

100
47
25
51
47
12
11
9
12
6
9
9

0,00
17 570,00
5 041,00
19 936,00
187 680,00
5 961,00
4 877,00
3 229,00
5 961,00
0,00
3 229,00
3 229,00

č.lok.

česky

latinsky

tř.

obvod
(cm)

průměr
(cm)
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poškozený kmen, -50%

polykormon

(114+105)

dál od cesty a břehu
dál od cesty a břehu
polykormon

(82+82+80+94)
(91+85+109+93)
(117+89+90+101)
(101+75)
(70+38+62+70+44)
polykormon

trojkmen
(38+29)
(64+53)

odumírající
obrostlá břečťanem

sedřený kmen

troska
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č.lok.

česky

24
borovice lesní
24
borovice lesní
24
borovice lesní
24
borovice lesní
24
borovice lesní
24
borovice lesní
24
borovice lesní
24
dub červený
24
dub červený
24
dub červený
25
bříza bílá
25
bříza bílá
25
bříza bílá
25
bříza bílá
25
bříza bílá
celkem

latinsky
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Quercus rubra
Quercus rubra
Quercus rubra
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula

tř.

obvod
(cm)

průměr
(cm)

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
1
1
1
1
1

29+18
27
35
32
19
18
21
286
323
222
51
51
39
41
39

7
8
11
10
6
5
6
91
100
70
16
16
12
13
12

společ.
hodnota
(Kč)
2 097,00
2 263,00
4 877,00
3 793,00
1 531,00
965,00
1 531,00
378 386,00
395 006,00
313 233,00
1 529,00
1 529,00
885,00
1 046,00
885,00
9 157 303,00

poznámka, (obvody kmenů v
polykormonech
srostlice
nakloněná
křivá

hniloba v kmeni
mírně nakloněný

Kč

Kromě uvedených porostů je nutno zmínit i některé porosty nad levým břehem toku
mimo areál zámeckého parku:
o
o

linie bříz podél Pardubické ulice mezi komunikací a navigací řeky
sadovnicky významná linie lip srdčitých podél chodníku na nábřeží Jiřího z Poděbrad

Flora

Botanické průzkumy byly provedeny v květnu až červenci let 2005 – 2007
s těžištěm na pravobřežní úpravy a návrhy protipovodňových opaření (levobřežní
prostory jsou výrazně odpřírodněné /asfaltový chodník a intenzivní sečené
trávníky/) dotčený prostor zámeckého parku zídkou a hrázkou je přerostlý keři a
zastíněný, dále byly využity i starší cca 20ti leté údaje autora.
Seznam lokalizací průzkumu
Lok.č.1 Choceň, pravý břeh Tiché Orlice od zámku k mostu u Ekon.školy
Lok.č.2 Choceň, pravý břeh Tiché Orlice mezi Ekon.školou a lávkou
Lok.č.3 Choceň, u lávky Na Lhotách
Lok.č.4 Choceň, pravý břeh Tiché Orlice mezi lávkou a ohybem řeky proti býv.hájovně
Lok.č.5 Choceň, pravý břeh Tiché Orlice u ohybu řeky proti bývalé hájovně
Lok.č.6 Choceň, pravý břeh Tiché Orlice mezi ohybem řeky proti bývalé hájovně a zahrádkářskou
kolonií u koupaliště
Lok.č.7 Choceň, okolí soutoku náhonu a Tiché Orlice
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. v aktuálním znění (seznam zvláště
chráněných rostlin a hub) v kategorii "druh ohrožený"
[C3] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh ohrožený"
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" méně ohrožené
Zjištěné druhy:
Acer platanoides L. - javor mléč (+) : 1, 7
Acer platanoides L. cv.Crimson King - javor mléč (+) : 1
Acer platanoides L. cv.Globosum - javor mléč (+) : 1
Acer pseudoplatanus L. - javor klen (+) : 4, 6
Acer saccharinum L. - javor stříbrolistý ++ : 1
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha : 2, 4, 7
Aesculus hippocastanum L. - jírovec maďal ++ : 4, 6
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Agrostis capillaris L. - psineček tenký : 2, 7
Agrostis gigantea Roth - psineček obrovský + : 7
Agrostis stolonifera L. - psineček výběžkatý : 7
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 2, 4, 7
Alchemilla monticola Opiz - kontryhel pastvinný : 7
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - česnáček lékařský : 5, 7
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+) : 5, 7
Amaranthus powellii S.Watson - laskavec zelenoklasý + : 7
Amaranthus retroflexus L. - laskavec ohnutý + : 7
Anagallis arvensis L. - drchnička rolní : 7
Anemone nemorosa L. - sasanka hajní : 5
Angelica sylvestris L. - děhel lesní : 7
Anthemis arvensis L. - rmen rolní : 7
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní : 7
Apera spica-venti (L.)P.B. - chundelka metlice : 7
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. - huseníček rolní : 7
Arctium lappa L. - lopuch větší : 7
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý : 2, 7
Armoracia rusticana G.,M.et Sch. - křen selský + : 3, 7
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený : 2, 4, 7
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 4, 7
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá : 5, 7
Avena fatua L. - oves hluchý + : 7
Avenula pubescens (Huds.)Dum. - ovsíř pýřitý : 5, 7
Ballota nigra L. - měrnice černá : 7
Barbarea vulgaris R.Br. s.l. - barborka obecná : 3, 5
Batrachium fluitans (Lamk.)Wimmer - lakušník vzplývavý [C3] : 6, 7
Bellis perennis L. - sedmikrása chudobka : 2, 7
Berberis vulgaris L. - dřišťál obecný [C4a] : 7
Betula pendula Roth - bříza bělokorá : 4
Bidens tripartita L. - dvouzubec trojdílný : 7
Bromus erectus Huds. - sveřep vzpřímený : 7
Bromus hordaceus L. subsp.hordaceus - sveřep měkký : 5
Bromus inermis Leysser - sveřep bezbranný : 7
Bunias orientalis L. - rukevník východní + : 3
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní : 7
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní : 7
Campanula rapunculoides L. - zvonek řepkovitý : 7
Campanula rotundifolia L. agg. - zvonek okrouhlolistý : 4, 7
Campanula trachelium L. - zvonek kopřivolistý : 7
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka : 7
Carduus acanthoides L. - bodlák obecný : 7
Carduus crispus L. - bodlák kadeřavý : 2, 4, 7
Carduus personata (L.)Jacq. - bodlák lopuchovitý : 6
Carpinus betulus L. cv.Fastigiata - habr obecný : 2
Carum carvi L. - kmín kořenný (+) : 7
Catalpa bignonioides Walt. - katalpa trubačovitá : 1
Centaurea cyanus L. - chrpa modrá [C4a] : 7
Centaurea jacea L. subsp.jacea - chrpa luční pravá : 7
Centaurea jacea L. subsp.oxylepis (W.et Gr.)Hayek - chrpa luční ostroperá [C4a] : 2
Cerastium arvense L. - rožec rolní : 7
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční : 7
Cichorium intybus L. - čekanka obecná : 7
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 4, 7
Cirsium canum (L.)All. - pcháč šedý : 7
Cirsium oleraceum (L.)Scop. - pcháč zelinný : 7
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní : 4, 7
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská + : 7
Cornus sanguinea L. - svída krvavá : 4, 7
Corylus colurna L. - líska turecká + : 1
Crataegus monogyna Jacq. cv.Pauls'Scarlet - hloh jednoblizný : 2
Crepis biennis L. - škarda dvouletá : 2, 4
Cruciata laevipes Opiz - svízelka chlupatá : 5
Cuscuta europaea L. - kokotice evropská : 7
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+) : 2, 4, 5, 7
Dactylis polygama Horvátovszky - srha hajní : 7
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Echinochloa crus-galli (L.)P.B. - ježatka kuří noha + : 7
Echium vulgare L. - hadinec obecný : 7
Elodea canadensis Michx. - vodní mor kanadský + : 7
Elymus caninus (L.)L. - pýrovník psí : 7
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý : 7
Equisetum arvense L. - přeslička rolní : 7
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční : 4
Erysimum cheiranthoides L. - trýzel cheirovitý : 2, 7
Euonymus europaea L. - brslen evropský : 7
Euphorbia helioscopia L. - pryšec kolovratec : 7
Euphrasia rostkoviana Hayne - světlík lékařský : 7
Fallopia convolvulus (L.)Á.Löve - opletka obecná : 7
Festuca brevipila Tracey - kostřava drsnolistá : 4
Festuca gigantea (L.)Vill. - kostřava obrovská : 7
Festuca pratensis Huds. - kostřava luční : 7
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená : 7
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et D.Löve - orsej jarní hlíznatý : 5
Filipendula ulmaria (L.)Maxim. var.ulmaria - tužebník jilmový : 7
Fragaria viridis (Duchesne)Veston - jahodník trávnice : 7
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý : 7
Fumaria officinalis L. s.l. - zemědým lékařský : 7
Galeopsis bifida Boenn. - konopice dvouklaná : 7
Galeopsis pubescens Besser - konopice pýřitá : 7
Galeopsis tetrahit L. - konopice polní : 7
Galinsoga parviflora Cav. - pěťour maloúborný + : 7
Galium album Mill. - svízel bílý : 2, 4, 7
Galium aparine L. - svízel přítula : 5, 7
Galium pumilum Murray - svízel nízký : 7
Galium x pomeranicum Retz. (=G.album x verum) - svízel pomořanský : 7
Geranium palustre L. - kakost bahenní : 7
Geranium phaeum L. - kakost hnědočervený : 5, 7
Geranium pratense L. - kakost luční : 2, 5, 7
Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký : 7
Geranium pyrenaicum Burm.fil. - kakost pyrenejský + : 7
Geranium robertianum L. - kakost smrdutý : 7
Geum urbanum L. - kuklík městský : 7
Glechoma hederacea L. - popenec obecný : 5, 7
Glyceria fluitans (L.)R.Br. - zblochan vzplývavý : 7
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný : 2, 4, 7
Holcus lanatus L. - medyněk vlnatý : 2, 7
Hypochoeris radicata L. - prasetník kořenatý : 4
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná : 7
Chaerophyllum temulum L. - krabilice mámivá : 2, 7
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší : 5, 7
Chenopodium album L. - merlík bílý + : 7
Chenopodium polyspermum L. - merlík mnohosemenný + : 7
Impatiens parviflora DC. - netýkavka malokvětá + : 7
Juglans regia L. - ořešák královský ++ : 2, 4
Lactuca serriola L. - locika kompasová : 5, 7
Lamium album L. - hluchavka bílá : 7
Lamium purpureum L. - hluchavka nachová : 7
Lapsana communis L. - kapustka obecná : 5, 7
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční : 7
Lathyrus sylvestris L. - hrachor lesní : 7
Lathyrus tuberosus L. - hrachor hlíznatý + : 7
Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní : 4, 7
Leontodon hispidus L. s.l. - máchelka srstnatá : 7
Leontodon hispidus L. subsp.glabratus (Koch)Holub - máchelka srstnatá olysalá : 7
Leontodon hispidus L. subsp.hispidus - máchelka srstnatá pravá : 2
Lepidium ruderale L. - řeřicha rumní + : 7
Leucanthemum vulgare Lamk. agg. - kopretina luční : 4
Linum catharticum L. - len počistivý : 7
Lolium multiflorum Lamk. - jílek mnohokvětý + : 7
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+) : 2, 7
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+) : 4, 7
Lunaria rediviva L. - měsíčnice vytrvalá [C4a §3] : 5, 6
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Lysimachia nummularia L. - vrbina penízková : 7
Malus domestica Borkh. agg. - jabloň domácí + : 1, 4
Matricaria discoidea DC. - heřmánek terčovitý : 7
Matricaria recutita L. - heřmánek pravý : 7
Medicago lupulina L. - tolice dětelová : 2, 7
Medicago sativa L. - tolice setá + : 4
Mentha longifolia (L.)L. - máta dlouholistá : 7
Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní : 7
Myosoton aquaticum (L.)Moench - křehkýš vodní : 7
Odontites vernus (Bellardi)Dum. s.l. - zdravínek jarní : 7
Oxalis fontana Bunge - šťavel evropský + : 7
Papaver rhoeas L. - mák vlčí : 7
Papaver rhoeas L. var.strigosum - mák vlčí hřebílkatý : 7
Papaver somniferum L. - mák setý : 7
Pastinaca sativa L. - pastinák setý : 4, 7
Persicaria hydropiper (L.)Delarbre - rdesno peprník : 7
Persicaria lapathifolia (L.)Delarbre s.l. - rdesno blešník : 7
Persicaria maculosa S.F.Gray - rdesno červivec : 7
Phleum pratense L. agg. - bojínek luční (+) : 2
Picea abies (L.)Karsten - smrk ztepilý (+) : 1, 2
Pimpinella major (L.)Huds. - bedrník větší : 4, 7
Pimpinella saxifraga L. - bedrník obecný : 4, 7
Pinus nigra Arnold - borovice černá ++ : 1
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý : 2, 4, 7
Plantago major L. - jitrocel větší : 2, 4, 7
Plantago media L. - jitrocel prostřední : 2, 4, 7
Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá (+) : 7
Poa annua L. - lipnice roční : 7
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá : 7
Poa nemoralis L. - lipnice hajní : 7
Poa pratensis L. - lipnice luční (+) : 2, 4, 5, 7
Poa trivialis L. - lipnice obecná (+) : 7
Polygonum aviculare L. agg. - truskavec ptačí : 7
Populus nigra L. cv.Italica - topol černý ++ : 1
Potamogeton crispus L. - rdest kadeřavý : 7
Potentilla anserina L. - mochna husí : 4
Potentilla argentea L. - mochna stříbrná : 7
Prunus avium (L.)L. - třešeň ptačí (+) : 2, 4, 7
Prunus cerasus L. - třešeň višeň ++ : 2, 4
Prunus domestica L. - slivoň švestka ++ : 4
Prunus padus L. - střemcha obecná : 1, 7
Prunus spinosa L. - slivoň trnka : 7
Quercus robur L. - dub letní (+) : 6
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký : 2, 5, 7
Ranunculus flammula L. - pryskyřník plamének : 7
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý : 7
Raphanus raphanistrum L. - ředkev ohnice + : 7
Reynoutria japonica Houtt. - křídlatka japonská + : 6
Reynoutria x bohemica Chrtek et Chrtková (=R.japonica x sachalinensis) - křídlatka česká + : 6, 7
Robinia hispida L. – trnovník chlupatý ++ : 2
Robinia pseudacacia L. - trnovník akát + : 2, 5, 6
Rosa canina L. - růže šípková : 7
Rubus idaeus L. - ostružiník maliník : 7
Rumex acetosa L. - šťovík kyselý : 7
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý : 5, 7
Sagittaria sagittifolia L. - šípatka střelolistá : 7
Salix fragilis L. - vrba křehká (+) : 6, 7
Salix matsudana cv.Tortuosa : 4
Salix purpurea L. - vrba nachová (+) : 7
Salix x sepulcralis Simk. (=S.alba cv.Tristis x babylonica) - vrba náhrobní ++ : 1
Salvia pratensis L. - šalvěj luční (+) : 7
Sanguisorba officinalis L. - krvavec toten : 4, 7
Scleranthus annuus L. agg. - chmerek roční : 7
Scrophularia nodosa L. - krtičník hlíznatý : 2
Securigera varia (L.)Lassen - čičorka pestrá : 7
Sedum hispanicum L. - rozchodník španělský ++ : 5
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Sedum spurium M.Bieb - rozchodník pochybný ++ : 7
Senecio viscosus L. - starček lepkavý : 7
Senecio vulgaris L. - starček obecný : 7
Setaria pumila (Poiret)R.et Sch. - bér sivý + : 7
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá : 7
Silene noctiflora L. - knotovka noční [C4a] : 7
Silene vulgaris (Moench)Garcke - silenka obecná : 2, 4
Sinapis arvensis L. - hořčice polní + : 2, 7
Sisymbrium officinale (L.)Scop. - hulevník lékařský + : 2, 4, 7
Solanum nigrum L. - lilek černý + : 7
Solidago gigantea Ait. - celík obrovský + : 7
Sonchus arvensis L. - mléč rolní : 7
Sonchus asper (L.)Hill - mléč drsný : 7
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný : 7
Stachys palustris L. - čistec bahenní : 7
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec : 5, 7
Symphytum officinale L. - kostival lékařský : 4
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 2, 7
Thlaspi arvense L. - penízek rolní : 7
Tilia cordata Mill. - lípa srdčitá (+) : 4, 6
Tilia platyphyllos Scop. - lípa velkolistá (+) : 4, 6
Torilis japonica (Houtt.)DC. - tořice japonská : 7
Tragopogon pratensis L. s.str. - kozí brada luční : 7
Trifolium arvense L. - jetel rolní : 7
Trifolium campestre Schreber - jetel ladní : 7
Trifolium dubium Sibth. - jetel pochybný : 7
Trifolium pratense L. - jetel luční (+) : 2, 7
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+) : 2, 7
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + : 4, 7
Trisetum flavescens (L.)P.B. - trojštět žlutavý : 2, 7
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 2, 5, 7
Veronica arvensis L. - rozrazil rolní : 7
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek : 7
Veronica persica Poiret - rozrazil perský + : 7
Veronica sublobata M.Fischer - rozrazil laločnatý : 5
Vicia angustifolia L. s.l. - vikev úzkolistá : 7
Vicia angustifolia L. var.segetalis (Thuill.)Ser. - vikev úzkolistá osenní : 7
Vicia cracca L. - vikev ptačí : 7
Vicia hirsuta (L.)S.F.Gray - vikev chlupatá : 7
Vicia sepium L. - vikev plotní : 5, 7
Vicia tetrasperma (L.)Schreber - vikev čtyřsemenná : 7
Viola arvensis Murray - violka rolní : 7

Ochranářsky významné druhy
Druhy zvláště chráněné:

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. Pouze jednotlivé splavené rostliny z bohatších
lokalit nad Chocní. Těsně mimo dotčené území.
Druhy Červeného seznamu:

Batrachium fluitans (Lamk.)Wimmer - lakušník vzplývavý [C3] : 6, 7
Několik populací v korytě řeky. Do profilu toku práce nezasahují.

Berberis vulgaris L. - dřišťál obecný [C4a] : 7
Zřejmě náletový keř poblíž soutoku náhonu od MVE a řeky

Centaurea jacea L. ssp.oxylepis (W.et Gr.)Hayek - chrpa luční ostroperá [C4a] : 2
V území častý poddruh chrpy luční.
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Centaurea cyanus L. - chrpa modrá [C4a] : 7
Výskyt při okraji zemědělských pozemků v okolí soutoku náhonu od MVE a řeky

Silene noctiflora L. - knotovka noční [C4a] : 7
Rovněž plevelný druh při okraji zemědělských pozemků v okolí soutoku

Výstupy a závěry
Na lokalitě bylo nalezeno 247 druhů rostlin včetně dřevin. Byl zjištěn jeden druh
rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České
republiky č.395/1992 Sb., který však není stavbou ohrožen - měsíčnice vytrvalá
(Lunaria rediviva) a celkem 5 druhů obsažených v Červeném seznamu cévnatých
rostlin České republiky, v kategorii druhů vyžadujících pozornost – méně ohrožené.
Z botanického hlediska je akce nekolizní. Na březích Tiché Orlice i v dotčené partii
zámeckého parku jde o kulturní travní společenstva bez významných druhů rostlin.
Navržená stavba neohrožuje existenci těchto druhů v území.
Celková společenská hodnota potenciálně dotčených dřevin na pravém břehu a
kolem zdi Kalouskova zahradnictví je 9 157 303,00 Kč. Množství z těchto dřevin
však může být během stavby zachováno (viz kapitoly Vlivy na porosty dřevin).
Fauna

Zoologické kvalitativní průzkumy byly provedeny celkem ve třech vegetačních
obdobích let 2005 až 2007 s těžištěm průzkumů vždy v jarním a letním aspektu.
Především byl položen důraz na prostor zámeckého parku, dále prostor zahrádkové
posady a plochy kolem soutoku řeky s náhonem od MVE. Dále byl proveden
průzkum na dotčených navigacích řeky i přes charakter upravených toků
v zastavěném území.
Z hlediska výskytu fauny lze vymezit
zájmového území:
•
•
•
•
•

následující základní stanoviště širšího

stanoviště parků a větších ploch dřevin v rámci města
stanoviště zahrad
stanoviště zemědělských kultur
vysychavá stanoviště na stávajících hrázích a bermách toku
stanoviště vodních toků

Níže uvedené výstupy prezentují zjištěné výskyty bez přímé konkretizace pro
jednotlivé úseky či lokality. Pokud byly zaznamenány ochranářsky hodnotné nálezy,
je v příslušné části textu připojen nezbytný konkretizující komentář ve shrnutí
zoologického průzkumu.
Těžiště kvalitativního zoologického průzkumu bylo položeno především do výše
prezentovaných stanovišť, kde byla provedena pochůzka opakovaně v několika
termínech. Ptáci a savci byli kvalitativně zaznamenáni pozorováním, případně
poslechem, obojživelníci přímým pozorováním, případně rovněž akusticky, plazi
pozorováním. Kvalitativní průzkum zástupců skupin bezobratlých, především
hmyzu, byl jednak prováděn sběrem pod kameny a jinými položenými materiály,
jednak sběrem a pozorováním na listech a květech rostlin a dřevin, včetně smýkání
a sklepávání, případně lovením síťkou ve vodě.
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Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu zvýrazněny
podtržením a označením kategorie ochrany (§§§ - kriticky ohrožený druh , §§ - silně
ohrožený druh, § - ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992
Sb., ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb.).
Výsledky zoologického průzkumu lze ve smyslu výše uvedených vstupů shrnout
následovně:
Stanoviště parků a větších ploch dřevin v rámci města
Uvedený typ stanoviště je představován především plochou zámeckého parku
v návaznosti na Kalouskovo zahradnictví nad levým břehem toku. Fyzicky je park
dotčen navýšením obvodové zdi zahradnictví a prodloužením jižní zdi kolem
zahradnictví formou zemní hrázky východním směrem do parku, dále pak
navrhovanou hrázkou podél JZ strany parku podél Pardubické ulice vlevo ve směru
na Sruby (Pardubice) Fragmentárně se nachází i místy nad pravým břehem toku
(kolem mostu TGM, lokalita Herzánka na ostrově).
Průzkumy byli dokladováni zejména:
•

•

•
•
•
-

Savci: ježek východní (Erinaceus concolor), rejsek obecný (Sorex araneus), krtek obecný (Talpa
europaea), myšice (Apodemus sp.), veverka obecná (Sciurus vulgaris-§), kuna skalní (Martes
foina), kočka domácí (Felis domestica), plši přímo nedokladováni. Teritorium dvou druhů
netopýrů (oba pravděpodobně §§) - neurčeno, menší druhy, přelety navečer
Ptáci: žluva hajní (Oriolus oriolus -§§), konipas bílý (Motacilla alba), pěnkava obecná (Fringilla
colelebs), zvonek zelený (C. chloris), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), čížek lesní
(Carduelis spinus), konopka obecná (Carduelis cannabina), stehlík obecný (Carduelis carduelis),
strnad obecný (Emberiza citrinella), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), rehek
domácí (Phoenicurus ochruros), r. zahradní (P. phoenicurus), špaček obecný (Sturnus
vulgaris), brhlík lesní (Sitta europaea), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), lejsek bělokrký
(Ficedula albicollis), lejsek šedý (Muscicapa striata-§) budníček menší (Phylloscopus collybita),
b. větší (P. trochilus), strakapoud velký (Dendrocopus major), žluna zelená (Picus viridis), kos
černý (Turdus merula), drozd kvíčala (T. pilaris), d. zpěvný (T. philomenos), pěnice černohlavá
(Sylvia atricapilla), p. hnědokřídlá (S. communis), p.pokřovní (Sylvia curucca), červenka obecná
(Erithacus rubecula), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), sýkora koňadra (Parus major), s.
modřinka (P. coreuleus), s. babka (P. palustris), sojka obecná (Garrulus glandarius), bažant
obecný (Phasianus colchicus), holub hřivnáč (Columba palumbus), h. domácí (C. livia f.
domestica), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), h. divoká (S. turtur)
Plazi : zástupci nezjištěni
Obojživelníci: 1 ex ropuchy obecné (Bufo bufo - §) ve střední části parku pod kusem kůry,
skokan hnědý (Rana temporaria) – zřejmě náhodný výskyt, jinak jiní zástupci na tomto typu
stanovišť nezjištěni.
Hmyz:
brouci – střevlík hladký (Carabus glabratus), s. vrásčitý (C. intricatus), s. zahradní (C.
hortensis), střevlíčci Agonum assimile, A. dorsale, Pterostichus vulgaris, P. niger, Abax ater,
Poecilus cupreus, Calathus melanocephalus; drabčík houbový (Oxyporus rufus), d. zdobený
(Staphylinus caesareus), drabčíci rodu Philontus; hrobařík obecný (Necrophorus vespillo),
mrchožrout housenkář (Xylodrepa quadrimaculata), mrchožrout znamenaný (Oeceoptona¨ma
thoracica), mrchožrout Phosphuga atrata; z listorohých čeledí zlatohlávek hladký (Potosia
cuprea), zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), listokaz zahradní (Phylloperta horticola), chroustek
letní (Rhizothrogus solstitialis), chrobák lesní (Geotrupes stercorosus), v červenci 2006
nalezeny na cestě ve střední části parku k nádraží zbytky páchník hnědého (Osmoderma
eremita - §§); z kovaříků kovařík kovový (Selatosomus aeneus), k. krvavý (Ampedus
sanquineus), k.purpurový (Anostirus purpureus), k. šedý (Agrypnus murinus), kovařík Athous
niger; z krasců krasec lipový (Ovalisia rutilans), krasci Anthaxia nitidula, A. quadrimaculata;
z páteříčků páteříček černavý (Cantharis nigricans), p. obecný (C.s rustica), p. sněhový
(Cantharis fusca), p. žlutý (Rhagonycha fulva); z tesaříků t. černošpičký (Strangalia melanura),
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-

-

•

tesaříci rodu Chloroporus, tesařík Rhagium sycophanta, t. dubový (Plagionotus arcuatus),
kozlíček topolový (Saperda carcharias), k. dvoutečný (Oberea oculata); z nosatců zobonoska
topolová (Byctiscus populi), z. dubová (Attelabus nitens), nosatec Curculio glandium, listopasi
rodu Polydrusus, listohlodi rodu Phyllobius; z mandelinek mandelinka topolová (Melasoma
populi), m. nádherná (Chrysolina fastuosa),
mandelinka Chrysomela sanquinolenta,
mandelinky rodu Gastrophysa, vrbař uhlazený (Clytra laeviscula), dřepčíci rodu Chalcoides,
krytohlavové rodu Cryptocephalus; ze slunéček slunečko dvoutečné (Adalia bipunctata), s.
sedmitečné (C. septempunctata); z dalších skupin světluška větší (Lampyris noctiluca),
stehenáč Oedemera lurida, červenáček ohnivý (Pyrochroa coccinea), kožojed skvrnitý
(Attagenus pellio), rušník krtičníkový (Anthrenus scrophulariae), lesknáčci rodu Nitidulus,
hrotaříci rodu Mordella. Kromě zbytků 1 ex.páchníka hnědého - §§ jiné zvláště chráněné druhy
brouků nebyly na tomto typu stanovišť zjištěny.
motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. bílé C (Polygonia calbum), b. admirál (Vanessa atalanta), b. osiková (Nymphalis antiopa); z běláskovitých bělásek
zelný (Pieris brassicae), b. řeřichový (Anthocaris cardamines), bělásek řepkový (Pieris napi), b.
řeřichový (Anthocaris cardamines), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni); z okáčů okáč
luční (Maniola jurtina), o. pýrová (Pararge aegeria), o. prosíčkový (Apanthomus hyperanthus),
o. zední (Pararge megera); z lišajů lišaj paví oko (Smerinthus ocellatus) l. lipový (Mimas tiliae),
l. svlačcový (Herse convolvuli), l. šeříkový (Sphinx ligustri), dlouhozobka svízelová
(Macroglossum stellatarum); z můr stužkonoska úzkopásá (Catocala promissa),
zlatokřídlecové rodu Xanthia, blýskavka ořešáková (Amphipyra tragopoginis), šípověnka rodu
Acronicta; z píďalek skvrnopásník lískový (Lomaspilis marginata), zelenopláštník březový
(Geometra papilionaria), drsnokřídlec dubový (Apocheima hispidaria), d. lipový (Biston
stratarius), zejkovec jasanový (Eunomos fuscantharia), světlokřídlec obecný (Cabera pusaria);
dále soumračník čárkovaný (Hesperia comma), vztyčnořitka lipová (Phalera bucephala), bekyně
vrbová (Leucoma salicis), b. zlatořitná (Euproctis chrysorrhoea), adéla pestrá (Adella
degerella), obaleč dubový (Tortrix viridana), štětconoš ořechový (Dasychira pudibunda),
přástevník mátový (Spilosoma lubricipeda)aj. Zvláště chráněné druhy motýlů na tomto stanovišti
nebyly zjištěny.
blanokřídlí – včela medonosná (Apis melifera), vosy rodu Vespula (V. germanica, V. rufa),
sršeň obecná (Vespa crabro), sporadicky čmeláci (Bombus terrestris, B. lapidarius – oba §),
dále mravenci rodů Lasius (L. niger, L. fuliginosus) a Myrmica, zlatěnky rodu Chrysis, lumci
rodu Ophion aj.
dvoukřídlí – pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Vollucella, bzučivky rodů Calliphora, Lucillia,
masařky rodu Sarcophaga, komáři rodu Aëdes, muchničky rodu Simulium, bzikavky rodu
Haematopota, muchnice zahradní (Bibio hortulans), dlouhososky rodu Bombyllius
ploštice – ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus), kněžice páskovaná (Graphosoma
italicum), kněžice rodů Pentatoma, Palomena, vroubenky rodu Coreus aj.
rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodu Chortippus
škvoři – pod materiály škvoři rodu Forficula
z ostatních bezobratlých pod materiály stínky rodu Oniscus, stonožky rodu Lithobius, z plžů
hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovky rodů Cepaea, z pavouků dále slíďáci rodu
Pardosa, křižáci rodu Araneus, běžníci rodů Thomisus a Misumena , skákavky rodu Salticus aj.

Stanoviště zahrad
Uvedený typ stanoviště se nachází nad pravým břehem řeky jižně od areálu
sportovišť, jde o zahrádkovou osadu Podhomolí; tvořeno spektrem ovocných a
okrasných dřevin, místně i intenzivnější zelinářské využití.
Průzkumy byli dokladováni zejména:
•
•

Savci: hraboš polní (Microtus arvalis), krtek obecný (Talpa europaea), myšice (Apodemus sp.),
veverka obecná (Sciurus vulgaris-§)
Ptáci: vrabec domácí (Passer domesticus), v. polní (P. montanus), konipas bílý (Motacilla alba),
pěnkava obecná (Fringilla colelebs), konopka obecná (Carduelis cannabina), strnad obecný
(Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis), zvonek zelený (C. chloris), zvonohlík
zahradní (Serinus serinus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), r. zahradní (P. phoenicurus),
špaček obecný (Sturnus vulgaris), brhlík lesní (Sitta europaea), sedmihlásek hajní (Hippolais
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•
•
•
-

-

-

icterina), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), p. hnědokřídlá (S. communis), budníček menší
(Phylloscopus collybita), červenka obecná (Erithacus rubecula), brhlík lesní (Sitta europaea),
strakapoud velký (Dendrocopos major), žluna zelená (Picus viridis), kos černý (Turdus merula),
drozd kvíčala (T. pilaris), d. zpěvný (T. philomenos), sýkora koňadra (Parus major), s. modřinka
(P. coreuleus), straka obecná (Pica pica), sojka obecná (Garrulus glandarius), bažant obecný
(Phasianus colchicus), holub hřivnáč (Columba palumbus), h. (Columba livia f. domestica),
hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto),
Plazi : ještěrka obecná (Lacerta agilis-§§) – místně u podezdívek chat a v zahradách
Obojživelníci: zástupci na tomto typu stanovišť nezjištěni.
Hmyz:
brouci – střevlík zahradní (Carabus hortensis), s. hajní (C. nemoralis), střevlíčci Agonum
assimile, A. dorsale, A. sexpunctatum, Pterostichus vulgaris, Poecilus cupreus, Calathus
melanocephalus, kvapníci Amara aenea, A. familiaris, Harpalus affinis,H.pubescens; drabčíci
Ontholestes tesselatus, drabčíci rodů Philontus, Atheta, hrobařík černý (Necrophorus humator),
hrobařík obecný (Necrophorus vespillo), mrchožrouti Silpha obscura, Thanatophilus sinuatus a
Phosphuga atrata; z listorohých čeledí zlatohlávek hladký (Potosia cuprea), zlatohlávek zlatý
(Cetonia aurata), z. hladký (Potosia cuprea), místy na květech i zlatohlávek Oxythyrea funesta §), listokaz zahradní (Phylloperta horticola), chroustek Serica brunea,
chroustek letní
(Rhizothrogus solstitialis), chroustek Serica brunea, chrobák Geotrupes vernalis; z kovaříků
kovaříci Agriotes obscurus, A. lineatus, Athous niger, A. vittatus, kovařík kovový (Selatosomus
aeneus), kovařík šedý (Agrypnus murinus); z krasců Agrilus angustulus, A. viridis, Anthaxia
nitidula; z páteříčků páteříček černavý (Cantharis nigricans), p. obecný (C.s rustica), p. sněhový
(Cantharis fusca), p. žlutý (Rhagonycha fulva), bradavičník Malachius bipustulatus, z tesaříků t.
černošpičký (Strangalia melanura), t.skvrnitý (S. maculata), tesaříci Leptura maculicornis,
Dinoptera collaris, kozlíčci Agapanthia villosoviridescens, Oberea ocullata, kozlíček ovocný
(Tetrops preusta); z nosatců květopas jabloňový (Anthonomus pomorum), zobonoska topolová
(Byctiscus populi), z. ovocná (Rhynchictes bacchus), z. lísková (Apoderus coryli), rýhonosec
zelný (Lixus viridis), nosatec lískový (Curculio nucum), krytonosci rodu Ceutorhynchus,
listohlodi rodu Phyllobius, listopasi rodů Polydrusus a Sitona , nosatčíci rodu Apion, diviznáčci
rodu Cionus; z mandelinek mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata), mandelinka
topolová (Melasoma populi), mandelinky rodu Gastrophysa, dřepčíci rodů Psylloides,
Phyllotretta, chřestovníček liliový (Liliocerus lilii), krytohlavové rodu Cryptocephalus; ze
slunéček slunečko dvoutečné (Adalia bipunctata), s. sedmitečné (C. septempunctata), slunečko
Coccinella quatordecimpunnctata; z dalších skupin stehenáč Oedemera lurida, rušník
krtičníkový (Anthrenus scrophulariae), malinovníci rodu Byturus, měkkokrovečníci rodu Lagria,
pestrokrovečník včelový (Trichodes apiarius), blýskáčci rodu Meligethes aj.
motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. síťkovaná (Araschnia
levana), b. bodláková (Vanessa cardui), b. bílé C (Polygonia c-album), b. osiková (Nymphalis
antiopa), b. admirál (Vanessa atalanta); z běláskovitých bělásek hrachorový (Leptidea sinapis),
b. řepkový (Pieris napi), b. řepový (P. rapae), b. zelný (P. brassicae), b. řeřichový (Anthocaris
cardamines),žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), ž. čičorečkový (Colias hyale);
z modráskovitých
modrásek černolemý (Plebejus argus), ohniváček černokřídlý (Lycaena
phlaeas), ostruháček švestkový (Satyrium pruni); z okáčů okáč poháňkový (Coenonympha
pamphilus), o. luční (Maniola jurtina), o. zední (Pararge megera), o. bojínkový (Melanargia
galathea); přelety otakárka fenyklového (Papilio machaon - §), v červenci dokladovány i
housenky na mrkvi či kopru; z lišajů lišaj paví oko (Smerinthus ocellatus) l. šeříkový (Sphinx
ligustri), l. svlačcový (Herse convolvuli), dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum); z
píďalek píďalka úhorová (Aplocera plagiata), p. angreštová (Abraxas grossulariae),
skvrnopásník lískový (Lomaspilis marginata),
žlutokřídlec šťovíkový (Timandra comae),
zejkovec hluchavkový (Pseudopanthera macularia), kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata);
dále vřetenuška obecná (Zygeaena filipendulae), soumračník čárkovaný (Hesperia comma),
můra gamma (Plusia gamma), nesytka rybízová (Synanthedon tipuliformis) aj
blanokřídlí – včela medonosná (Apis melifera), samotářské včely rodu Halictus, vosy rodu
Vespula (V. germanica, V. rufa), sršeň obecná (Vespa crabro), sporadicky čmeláci (Bombus
terrestris, B. agrorum, B. lapidarius – všichni §), dále pilatky rodů Hoplocampa, Tenthredo,
mravenci rodů Lasius (L. niger, L. fuliginosus, L. flavus) a Myrmica, vosíci rodu Polistes,
zlatěnky rodu Chrysis, žlabatka růžová (Diplolepis rosae), krásenka šípková (Torymus
bedeguaris), lumci rodu Ophion aj.
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-

•

dvoukřídlí – pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Vollucella, vrtule třešňová (Rhagolestis cerasi),
bzučivky rodů Calliphora, Lucillia, masařky rodu Sarcophaga, muchničky rodu Simulium,
bzikavky rodu Haematopota, muchnice zahradní (Bibio hortulans), dlouhososky rodu
Hemipenthes, muchnice zahradní (Bibio hortulans), m. březnová (B. marci)
ploštice – kněžice páskovaná (Graphosoma italicum), ruměnice pospolná (Pyrhocoris apterus),
kněžice rodů Aelia, Pentatoma, Palomena lovčice rodu Nabis, vroubenky rodu Coreus aj.
rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), cvrček domácí (Gryllus domesticus),
sarančata rodů Chortippus a Omocestus
z ostatních bezobratlých pod materiály stínky rodu Oniscus, stonožky rodu Lithobius, zemnivky
rodu Geophilus, z plžů hlemýžď zahradní (Helix pomatia), plzáci rodu Arion, páskovky rodů
Cepaea, vlahovky rodu Monachoides, jantarky rodu Succinea; z pavouků dále slíďáci rodu
Pardosa, křižáci rodu Araneus, čelistnatky rodu Tetragnatha, běžníci rodů Thomisus a
Misumena , skákavky rodu Salticus, sekáči rodu Opilio, sametky rodu Trombidium aj.

Vysychavá stanoviště na stávajících hrázích a bermách toku
Jsou přítomna v upraveném profilu Tiché Orlice prakticky při celém průtoku městem
pod jezem, oddělujícím náhon na MVE, místy ruderalizace.
Průzkumy dokladováni zástupci zejména následujících druhů a skupin:
•
•

•
•
•
-

-

Savci: hraboš polní (Microtus arvalis), krtek obecný (Talpa europaea), rejsek (Sorex sp.),
myšice (Apodemus sp.), potkan (Rattus norvegicus)
Ptáci: vrabec domácí (Passer domesticus), konipas bílý (Motacilla alba), k. horský (M. cinerea),
strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis), zvonohlík zahradní
(Serinus serinus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), špaček obecný (Sturnus vulgaris),
straka obecná (Pica pica), bažant obecný (Phasianus colchicus), racek chechtavý (Larus
ridibundus), holub hřivnáč (Columba palumbus), h. (Columba livia f. domestica), hrdlička
zahradní (Streptopelia decaocto)
Plazi : ještěrka obecná (Lacerta agilis-§§) – několikrát na vysychavých březích pod cestou
k zahrádkpvé osadě
Obojživelníci: zástupci na tomto typu stanovišť nezjištěni.
Hmyz:
brouci – střevlíčci
Agonum dorsale, A. sexpunctatum, Poecilus cupreus, Calathus
melanocephalus, Badister bipustulatus, kvapníci Amara aenea, A. plebeja, A. familiaris,
Harpalus affinis; z listorohých čeledí zlatohlávek hladký (Potosia cuprea), zlatohlávek zlatý
(Cetonia aurata) , ojediněle na květech i zlatohlávek Oxythyrea funesta - §), listokaz zahradní
(Phylloperta horticola), chroustek letní (Rhizothrogus solstitialis); z kovaříků kovaříci Agriotes
obscurus, A. lineatus, Athous niger, A. vittatus, kovařík šedý (Agrypnus murinus); z krasců
Agrilus angustulus, A. viridis, Anthaxia nitidula; z páteříčků páteříček černavý (Cantharis
nigricans), p. obecný (C.s rustica), p. tmavý (C. obscura), p. sněhový (Cantharis fusca), p. žlutý
(Rhagonycha fulva), bradavičník Malachius bipustulatus; z tesaříků t. černošpičký (Strangalia
melanura), t. pižmový (Aromia moschata), tesařík Leptura maculicornis; z nosatců zobonoska
topolová (Byctiscus populi), z. lísková (Apoderus coryli), krytonosci rodu Ceutorhynchus,
listohlodi rodu Phyllobius, listopasi rodu Sitona , nosatčíci rodu Apion; z mandelinek mandelinka
topolová (Melasoma populi), bázlivec olšový (Alegastica alni), dřepčíci rodů Psylloides,
Chalcoides, Phyllotretta, krytohlavové rodu Cryptocephalus (C. sericeus, C. violaceus, C.
moraei), bázlivec černý (Galeruca tanaceti); ze slunéček slunečko dvoutečné (Adalia
bipunctata), s. sedmitečné (C. septempunctata), slunečka Coccinella quatordecimpunnctata,
Myrrha octodecimguttata; z dalších skupin stehenáči Oedemera lurida či O. pthysica, rušník
krtičníkový (Anthrenus scrophulariae), hrotaříci rodu Mordella, malinovníci rodu Byturus,
měkkokrovečníci rodu Lagria, pestrokrovečník včelový (Trichodes apiarius) aj.
Zvláště
chráněné druhy brouků nebyly na tomto typu stanovišť zjištěny.
motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. síťkovaná (Araschnia
levana), b. bodláková (Vanessa cardui); z běláskovitých bělásek hrachorový (Leptidea sinapis),
b. řepkový (Pieris napi), b. zelný (P. brassicae), b. řeřichový (Anthocaris cardamines), žluťásek
řešetlákový (Gonepteryx rhamni), ž. čičorečkový (Colias hyale); z modráskovitých modrásek
černolemý (Plebejus argus), ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas); z okáčů okáč
poháňkový (Coenonympha pamphilus), o. luční (Maniola jurtina), o. zední (Pararge megera), o.
bojínkový (Melanargya galathea); z lišajů dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum); z
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píďalek píďalka úhorová (Aplocera plagiata), kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata); dále
vřetenuška obecná (Zygeaena filipendulae), v. mateřídoušková (Z. purpuralis), soumračník
čárkovaný (Hesperia comma), s. rezavý (Ochlodes venatus), s. jahodníkový (Pyrgus malvae),
můra gamma (Plusia gamma), kukléřky rodu Cucullia , travaříci rodu Crambus aj.
- blanokřídlí – včela medonosná (Apis melifera), samotářské včely rodů Halictus, Osmia,
Colletes; kutilky rodů Mellinus, Ammophilus, jízlivky rodu Eumenes, vosy rodu Vespula (V.
germanica, V. rufa), sršeň obecná (Vespa crabro), místy čmeláci (Bombus terrestris, B.
agrorum, B. pratorum – všichni §), dále mravenci rodů Lasius (L. niger, L. flavus) a Myrmica,
vosíci rodu Polistes, zlatěnky rodu Chrysis, lumci rodů Ophion a Pimpla, pilatky rodů
Tenthredo, Arge, Rhogogaster aj.
- dvoukřídlí – pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Vollucella, bzučivky rodů Calliphora, Lucillia,
masařky rodu Sarcophaga, kuklice rodu Echinomyia, muchničky rodu Simulium, bzikavky rodu
Haematopota
- ploštice – kněžice páskovaná (Graphosoma italicum), kněžice
rodů Aelia, Pentatoma,
Palomena , lovčice rodu Nabis, vroubenky rodů Coreus, Corizus, klopušky rodů Adelphocoris,
Calocoris, Orthops aj.
- rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodů Chortippus, Omocestus,
Psophus, cvrček domácí (Gryllus domesticus)
- škvoři – škvoři rodu Forficula
z ostatních bezobratlých pod materiály stínky rodu Oniscus, mnohonožky rodu Julus, stonožky rodu
Lithobius, zemnivky rodu Geophilus, z plžů hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovky rodů
Cepaea, slunivky rodu Helicella; z pavouků dále slíďáci rodu Pardosa, křižáci rodu Araneus, běžníci
rodů Thomisus a Misumena , skákavky rodu Salticus aj

Stanoviště vodního toku
Vodní toky nebudou přímo úpravami dotčeny, poněvadž ohrázování se děje mimo
průtočný profil Tiché Orlice. Poněvadž na březích se vyskytuje řada druhů, uváděná
na předchozích stanovištích, jsou zdůrazněny jen některé specifiky:
•
•

•
•
•

-

•

Savci: ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), hryzec vodní (Arvicola terrestris)
Ptáci: kachna divoká (Anas platyrhynchos), přelety ledňáčka říčního (Alcedo atthis -§§), nad
vodou loví vlaštovka obecná (Hirundo rustica -§), rorýs obecný (Apus apus -§).
Plazi: užovka obojková (Natrix natrix -§) – 1 ex. nad jezem nad Petentovu ulicí
Obojživelníci – sporadicky skokan hnědý, jiní zástupci přímo v toku nezjištěni.
Ryby – Na základě vlastních pozorování a konzultací s rybáři lze pro sledovaný úsek Tiché
Orlice doložit: jelec tloušť (Leuciscus cephalus), j. proudník (L.leuciscus), lipan podhorní
(Thymallus thymallus), plotice obecná (Rutilus rutilus), hrouzek obecný (Gobio gobio), okoun
říční (Perca fluviatilis)
Hmyz: místy v klidnějších úsecích z ploštic bruslařky rodu Gerris, lokálně vodoměrky rodu Velia,
z vážek motýlice obecná (Calopteryx virgo), šidélko páskované (Coenagrion puella), šídlatky
rodu Lestes, střechatky rodu Sialis, tiplice rodu Tipula, pakomáři (Chironomidae gen.),
z chrostíků zástupci rodů Anabolia, Sericostoma Hydropsyche, z jepic zástupci rodu Baetis
z ostatních bezobratlých: blešivci rodu Gammarus

Stanoviště zemědělských kultur
Jde o doplňkové stanoviště zájmového území úpravy kolem soutoku náhonu od
MVE a řeky, zejména prostory nad pravým břehem řeky. Jsou dotčeny odtěžením
části pravého břehu pod profilem výtoku z MVE.
Jde o ruderalizované lemy polí a přechody k ruderalizovaným loukám, v zásadě lze
dokladovat ochuzené spektrum živočišných druhů s ohledem na charakter využití
pozemků.
Průzkumy byli dokladováni zejména:
•

Savci: hraboš polní (Microtus arvalis), krtek obecný (Talpa europaea), rejsek (Sorex sp.), kočka
domácí (Felis domestica), zajíc polní (Lepus europaeus), srnec obecný (Capreolus capreolus)
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•

•
•
•
-

-

•

Ptáci: nad pravým břehem v květnu 2005 a v červnu 2007 akusticky křepelka polní; dále bažant
obecný (Phasianus colchicus), vrabec domácí (Passer domesticus), v. polní (P. montanus),
čejka chocholatá (Vanellus vanellus), havran polní (Corvus frugilegus), konipas bílý (Motacilla
alba), strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis), drozd kvíčala (T.
pilaris), racek chechtavý (Larus ridibundus), holub domácí (Columba livia f. domestica), h.
hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto); na lovu dále poštolka
obecná (Falco tinnunculus), káně lesní (Buteo buteo), volavka popelavá (Ardea cinerea),
v červnu 2006 pozorován i čáp bílý (Ciconia ciconia - §).
Plazi: na uvedeném typu stanoviště nezjištěni
Obojživelníci: zástupci na tomto stanovišti nezjištěni.
Hmyz:
brouci – střevlík měděný (Carabus cancellatus), s. zrnitý (C. granulatus), střevlíčci Calathus
fuscipes, C. errathus, Pterostichus vulgaris, Poecilus cupreus, P. coreuleus, Agonum dorsale,
A. assimile, šídlatec Bembidion lampros, kvapníci Harpalus pubescens, H. affinis, Amara
familiaris; drabčíci rodů Philontus a Atheta, mrchožrout obecný (Silpha obscura), mrchožrout
Aclypea opaca; slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata), s. dvojtečné (Adalia
bipunctata); z listorohých čeledí listokaz zahradní (Phylloperta horticola), chroustek letní
(Rhizothrogus solstitialis); z kovaříků
kovařík šedý (Agrypnus murinus), kovaříci Agriotes
lineatus, A. obscurus, Athous niger; z páteříčků páteříček sněhový (Cantharis rustica), p,
černavý (C. nigricans), p. žlutý (Rhagonycha fulva); z mandelinek mandelinka bramborová
(Leptinotarsa decemlineata),
mandelinky rodu Gastrophysa, dřepčíci rodu Phyllotreta,
krytohlavové rodu Cryptocephalus, kohoutci rodu Lema; z nosatců listohlodi rodu Sitona,
krytonosci rodu Ceutorhynchus, nosatčíci rodu Apion, lalokonosec libečkový (Ottiorhynchus
ligustici), rýhonosec zelný (Lixus viridis), rýhonosec Coniocleonus nebulosus; dalších skupin
zejména na květech tesařík černošpičký (Strangalia melanura), tesařík Leptura maculicornis,
kozlíček Agapanthia villosoviridescens, rušníci rodu Anthrenus, kožojed skvrnitý (Attagenus
pelio), hrotaříci rodu Mordella, blýskáčci rodu Meligethes stehenáči rodu Oedemera, slunečko
sedmitečné (Coccinella septempunctata), s. dvojtečné (Adalia bipunctata) aj.
motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. síťkovaná (Araschnia
levana), b. bodláková (Vanessa cardui), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), bělásek
zelný (Pieris brassicae), b. řepkový (P.napi), b. řeřichový (Anthocaris cardamines), b. řepový
(P. rapae), modrásci rodu Plebejus, ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas), okáč poháňkový
(Coenonympha pampilus), o.luční (Maniola jurtina), o. bojínkový (Melanargya galathea),
vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae), můra gamma (Plusia gamma), můra zelná
(Mammestra brassicae), osenice rodů Scottia a Xestia, šedavky rodu Apamea, z píďalek
zejkovec hluchavkový (Pseudopanthera macularia), kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata)
aj.
blanokřídlí – včela medonosná (Apis melifera), vosy rodu Vespula (V. germanica, V. rufa),
sporadicky čmelák zemní (Bombus terrestris - §), čmelák Bombus agrorum-§ na květech,
pilatky rodu Tenthredo, lumci rodu Ophion, mravenci rodů Lasius a Myrmica,
dvoukřídlí – pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Vollucella, tiplice rodu Tipula, bzučivky rodu
Calliphora, muchnice zahradní (Bibio hortulans)
ploštice – kněžice páskovaná (Graphosoma italica), k. rohatá (Carpocoris fuscispinus), k. obilná
(Eurygaster maura), kněžice rodu Aelia , klopušky rodu Adelphocoris aj.
rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), cvrček polní (Gryllus campestris),
sarančata rodu Chortippus
vážky – vážka rudá (Sympetrum sanquineum)
z ostatních bezobratlých slíďáci rodu Pardosa, křižáci rodu Araneus, běžníci rodu Thomisus,
páskovky rodu Cepaea, plzáci rodu Arion, místy hlemýžď zahradní (Helix pomatia) aj.

Shrnutí zoologického průzkumu:
V rámci provedeného zoologického průzkumu byly zjištěny následující zvláště
chráněné druhy:
Kriticky ohrožené
Nebyly v zájmovém území dokladovány.
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Silně ohrožené
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Pozorovány přelety podél řeky, hnízdiště se v zájmovém území záměru nenachází, nejsou pro
vytvoření hnízda ani podmínky s ohledem na upravenost břehů

Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Akusticky parku u zámku, dále akusticky z lesa na vrchu Homole nad dolním úsekem toku.

Ještěrka obecná (Lacetka agilis)
Doložena vícekrát na suché navigaci (travnatém vysychavém pravém břehu) Tiché Orlice, lokálně i
v zahradách, vazba na období provádění skrývek.

Páchník hnědý (Osmoderma eremita)
Zatím dokladován jen podle zbytků imaga, nalezeného v červenci 2006 v zámeckém parku, nelze vyloučit tedy
výskyt v kontaktu se zájmovým územím. Ve stromech, které jsou potenciálně dotčeny navrhovanými úpravami,
nebyly zjištěny trouchnivějící dutiny jako prostoru pro vývoj druhu.

Ohrožené
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
Sporadicky v listnatých porostech pomístně, zejména v parcích kolem toku. Reprodukční prostory
v rámci uvedených lokalit neregistrovány.

Čáp bílý (Ciconia alba)
Pozorován na lovu v nivě pod soutokem.

Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Doložen v zámeckém parku, pravděpodobné hnízdění. Ne však v porostech bezprostředně kolem
Kalouskova zahradnictví

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Do prostoru nivy zaletuje lovit, a to i nad řeku. Území postrádá prostory vchodné k reprodukci druhu.

Rorýs obecný (Apus apus)
Platí analogie poznámek pro vlaštovku.

Ropucha obecná (Bufo bufo)
Zjištěn náhodně pod odvaleným kusem kůry v zámeckém parku 1 ex. (doklad mobility druhu).

Zlatohlávek Oxythyrea funesta
Sporadické výskyty na květech jak kolem navigace, tak např. v zahradách; zřejmě nejsou dotčeny
reprodukční prostory, imaga jsou poměrně mobilní i na větší vzdálenosti.

Čmelák Bombus agrorum)
Čmelák Bombus pratorum
Čmelák skalní (Bombus lapidarius)
Čmelák zemní (Bombus terrestris)
Všechny výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů, bez výraznější
preference výskytu. V zájmovém území se v zásadě nevyskytují větší plochy ruderalizovaných
nízkostébelných lad nebo přechodových ekotonů, kde by bylo lze předpokládat případnou
koncentraci zakládání hnízd, přičemž nelze vyloučit reprodukční prostory podél břehů Tiché Orlice;
pro č. zemního je charakteristické zakládání hnízd v opuštěných norách hlodavců nebo
hmyzožravců. Přesto je vhodné skrývky pro přípravu hrází časovat mimo reprodukční období.

Zájmové území záměru řešení protipovodňových opaření ve městě Choceň
nepředstavuje vhodné plochy pro možný trvalý výskyt významnějších populací
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zvláště chráněných druhů živočichů ve smyslu vyhl. č. 395/1992 Sb. (ve znění vyhl.
č. 175/2006 Sb.) Zvláště chráněné druhy bezobratlých ve smyslu vyhl. č. 395/1992
Sb. (s výjimkou hmyzu) vyžadují zcela jiné typy prostředí.

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

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do
funkčního celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a
stabilizačního působení na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak
předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů
i celých geobiocenóz
přirozeně se vyskytujících v širším okolí sledovaného území a jednak nezbytným
východiskem pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho užitečných
funkcí. Vymezení prvků ÚSES v širším zájmovém území se opírá jednak o již
existující krajinné prvky s výrazným přírodovědným potenciálem, jednak jde o prvky
nové, projektované ve smyslu požadovaných prostorových parametrů.
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. Všechny stavby, podélně orientované souběžně s břehem,
se tak nacházejí v kontaktu s vymezením tohoto skladebného prvku.
Lokální prvky ÚSES nejsou záměrem dotčeny, žádné lokální biocentrum podle
zjištění zpracovatelů Oznámení není vymezeno v kontaktu s jednotlivými lokalitami
záměru.
Krajinný ráz

Zájmové území představuje průchod řeky zastavěným územím města, kde lze
metodicky jen obtížně vymezit atributy krajinného rázu. Lze konstatovat, že těžištěm
jsou doprovodné porosty řeky a ulic, lemujících upravený profil toku, jako základ
přírodní charakteristiky, z tohoto důvodu mají doprovodné porosty toku a ulic
nezastupitelný význam v estetických parametrech a z tohoto důvodu by měly být i
v rámci uplatnění veřejného zájmu protipovodňové ochrany maximálně ochráněny.
Významným fenoménem je rovněž i zámecký park, představující nejrozsáhlejší
enklávu mimolesní zeleně uvnitř zastavěného území města. Řeka s doprovodnými
porosty tak tvoří významný prvek, nezastupitelný v rámci obrazu města Choceň a
této okolnosti by mělo být přizpůsobeno i řešení jednotlivých objektů posuzovaného
záměru.
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. nebo
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona, jak je patrné z přílohy
předkládaného oznámení.
Pod soutokem náhonu od MVE s řekou začíná v nivě Tiché Orlice EVL Orlice a
Labe CZ 05240449, ve které jsou předmětem ochrany typická nivní stanoviště a
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lužní lesy (jak prioritní jasanovo-olšové 91E0*, tak 91F0 smíšené lužní lesy
s dubem), místy i přirozené eutrofní nádrže (stanoviště 3150). Z druhů jsou
předmětem ochrany bolen dravý (Aspius aspius), vydra říční (Lutra lutra)1, vážka
klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia).

C.2.7. Ostatní charakteristiky
Charakter městské čtvrti

Záměr je situován v podstatě v centru města Chocně, 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.
Zvláště chráněná území
Nejbližším ZCHÚ přírody je přírodní rezervace Peliny, nacházející se proti proudu
nad městem v pravobřežním opukovém svahu se suťovými lesy a skalními výstupy.
Výměra 3,31 ha, vyhlášena již v roce 1948, předmětem ochrany jsou suťové lesy
s význačnou květenou. Nenachází se v kontaktu se zájmovým územím záměru (cca
700 m severovýchodně proti proudu.
Cca 1 km JZ od pardubického zhlaví nádraží se nachází přírodní památka
Vstavačová louka jako ochrana mokřadní květeny, zcela mimo dosah toku a prací
kolem toku
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.
Celé zájmové území záměru se nachází v tomto PPK, poněvadž je umístěno do
upravené nivy toku a do okraje zámeckého parku v Chocni.
Významné krajinné prvky
Celá stavba se nachází na území významného krajinného prvku „ze zákona“
vodního toku a údolní nivy Tiché Orlice.

1

Pobytové známky místně nacházeny pod jezem, dle sdělení rybářů do nadjezí druh v zásadě již
neproniká (migrační bariéra)
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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
chráněných území přírody (50 m „ze zákona“).

ochrannými pásmy zvláště

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
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVŮ

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 18 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:

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.

48

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 163/2006 Sb.

Tichá Orlice, Choceň
ZVÝŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA, říční kilometr 25,700 – 28,170

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.
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.
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 Chocně
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
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práce prováděny postupně. Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména
organizačními opatřeními:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

koordinací stavebních prací,
koordinací přesunů stavební techniky,
optimalizací dopravních tras,
snižováním prašnosti kropením,
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.
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
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•

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 Choceň.
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:
2138/6
– 64 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2138/7
– 376 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2139/2
– 100 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2165/2
– 64 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2188/1
– 3740 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2188/22
– 100 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2302/6
– 12 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2303/8
– 12 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2303/9
– 17 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2310/42
– 22 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2372/7
– 19 m2 - ZPF: BPEJ – 55600
2407/26
– 110 m2 - ZPF: BPEJ – 52210
2407/32
– 10 m2 - ZPF: BPEJ – 52210
2407/36
– 40 m2 - ZPF: BPEJ – 52210
což znamená rozsah záboru v uvedených BPEJ:
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Ø BPEJ – 55600: plocha – 4526 m2
Ø BPEJ – 52210: plocha – 160 m2
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
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
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Ø BPEJ – 52210: plocha – 160 m2 – třída ochrany: III
Jedná se tedy o zábor půd, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
významnou (třída ochrany I) až průměrnou produkční schopnost (třída ochrany III).
Z obecného pohledu vlivů na půdu je vliv z hlediska velikosti vlivu označen za
středně velký, 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.
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.
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D.1.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Jde o řešení objektů protipovodňové ochrany při průchodu řeky zastavěným
územím města, takže s ohledem na provedené úpravy je niva toku pozměněna a
nenachází se při průchodu toku městem v přírodě blízkém stavu, Z tohoto důvodu
je nejvýznamnějším dopadem navrhované stavby kontakt či konflikt s porosty
dřevin, přičemž s ohledem na významnost doprovodných porostů dřevin podél
upraveného profilu řeky a kontakt s některými hodnotnějšími parkovými či
sadovnickými úpravami ve městě při nábřežích jde především o tuto oblast vlivů na
přírodu a krajinu.
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les
Záměr se neobejde bez vlivů na porosty dřevin, cílem předkládaného Oznámení je
případné vlivy minimalizovat, nebo jim předcházet s ohledem na to, že mimolesní
porosty dřevin jako vegetační doprovod obou hlavních toků jsou integrální součástí
skladebných prvků ÚSES a významných krajinných prvků údolní nivy. Podle
podkladů pro Oznámení (Dostál, Vavrdová 2004) během výstavby
protipovodňových opatření bude smýceno: 95 ks stávajících porostů Ø 10-30 cm,
20 ks Ø 30-50 cm a 10 ks Ø 50-70 cm. Tyto porosty budou dle projektové
dokumentace nahrazeny novou výsadbou, jejíž druhová skladba a umístění bude
navrženo ve spolupráci s odborníky v oboru dendrologie a orgány ochrany přírody a
krajiny. Dále bude třeba odstranit cca 1500 m2. Výše prezentované úvodní
předpoklady projektanta i přes příslib náhrady představují dle názoru
zpracovatelského týmu nepříznivý a významný dopad do charakteru území kolem
toku a významně mohou přispět k ochuzení dřevinné složky přírodního prostředí
města. Z tohoto pohledu je prezentováno předkládané posouzení vlivů na
mimolesní porosty dřevin.
Z hlediska dendrologického budou problematické z hlediska dotčení porostů dřevin
především následující úseky:
Pravobřežní úpravy a návrhy
Ø kontakt zídky s italskými sloupovitými topoly proti zámku a několik dřevin "Na
Ostrově" kolem oddělení náhonu od hlavního toku Tiché Orlice, kde rostou
především převislé vrby těsně u zábradlí. Případným odkácením dojde ke
změně estetických parametrů špice ostrova i přes to, že vrby a topoly jsou
rychle rostoucí dřeviny a lze je v relativně krátkém čase nahradit novými
výsadbami.
Ø na pravém břehu Tiché Orlice pod bubnovým splavem mezi zábradlím a plotem
mateřské školky mohou být dotčeny poměrně cenné stromy (statné černé
borovice a mohutná líska turecká). Poněvadž tyto dřeviny nerostou těsně u
zábradlí , lze řešení osy zídek řešit tak, aby tyto stromy mohly být zachovány..
Ø potenciálně nejvýznamnější interakcí a zřejmě nejvýznamnějším problémem
z hlediska dendrologické hodnoty bude kontakt pravobřežní zídky a
navrhovaných hrázek s řadou vzrostlých katalp trubačovitých nad mostem u
Střední ekonomické školy. Případným odkácením těchto stromů, přestože jde o
nepůvodní exotický druh, by došlo k nenahraditelné dendrologické ztrátě na
bohatství porostů města Choceň (včetně nenahraditelných ztrát estetických),
s velmi nepříznivým a významným vlivem. Proto je nutno doporučit prověření
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všech technických a prostorových variant umístění a technické realizace
záměru tak, aby tyto stromy zůstaly zachovány ve funkčním stavu.
Ø od mostu u Střední ekonomické školy směrem po proudu jsou převážně ovocné
dřeviny, jejichž dotčení a případná náhrada kvalitním doprovodem
nepředstavuje významný vliv s výjimkou možnosti dotčení esteticky hodnotného
statného smrku, jehož zachování je nutno prověřit.
Ø Od ohybu Tiché Orlice k severozápadu je vysázeno neúplné oboustranné
stromořadí mladších stromů (převážně javorů), v tomto prostoru jakékoli
umístění hráze nebo zídky vyvolá zásah minimálně do jedné řady v rozsahu
desítek ex., vliv nepříznivý, významný. V daném úseku je nezbytné volit takové
prostorové řešení, aby alespoň jedna řada perspektivních a vesměs
dlouhověkých stromů mohla být zachována.
Ø Průnik zahrádkovou osadou Podhomolí znamená zásah do prvních desítek
převážně ovocných dřevin, místy i okrasných. Vliv nepříznivý, patrný, zde je
účelné volit minimalizaci manipulačního pásu.
Ø V prostoru kolem soutoku je dotčen menší počet převážně náletových dřevin
(vrby, olše) z břehového doprovodu toku i náhonu. Vliv méně nepříznivý, méně
významný.
Levobřežní interakce
Ø Zvýšení nábřežní zdi na levém břehu řeky proti zámku může znamenat
dodavatelskou kolizi s linií bříz, je nutno během prací tyto stromy ochránit.
Ø Zásahy v zámeckém parku se týkají zvýšení zdí Kalousova zahradnictví, ze
strany parku jsou těsně za plotem jen zcela běžně kultivované keře (zlatice,
tavola kalinolistá, pámelník) a dvě starší moruše bílé. Keře lze snadno obnovit,
moruše lze při stavbě zdi zachovat.
Ø V prostoru parku podél Pardubické ulice je několik dřevin v navržené trase
hráze. Především je nutno zachovat tři statné červené duby blíže křižovatky se
Štefánikovou ulicí. Ostatní dřeviny, tj. břízy, javory a mladé borovice nemají tak
vysokou hodnotu, ale je nutno při místním šetření zvážit, které dřeviny budou
nezbytně smýceny a trasu hrázky přizpůsobit .
Ø Potenciálně velmi významnou interakcí je řešení ochranné zdi podél nábřeží
Jiřího z Poděbrad, kde může dojít k významnějšímu zásahu do linie mladších
perspektivních lip, tvořících určující dřevinnou kulisu levobřežní části. Zde je
nutno volit technické řešení, které jednoznačně umožní linii lip zachovat.
Na základě výše uvedeného rozboru je nutno doporučit následující podmínky a
zásady:
•

v dalším stupni projektové dokumentace důsledně zajistit zachování linie katalp
trubačovitých u střední ekonomické školy a linie lip na nábřeží Jiřího z Poděbrad, tuto
podmínku důsledně promítnout do POV stavby.

•

orientaci hrázky, která představuje prodloužení obvodové zdi Kalouskova zahradnictví
v zámeckém parku, přizpůsobit poloze jedinců dřevin v kontaktu se zájmovým územím
výstavby hrázky, dále zachovat tři červenolisté duby u křižovatky Pardubické a
Štefánkovy ulice.
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•

v dalším stupni projektové dokumentace důsledně ověřit skutečnou míru potřeby zásahu
porostů dřevin v rámci předkládaného záměru, zejména v úseku od pekárny „U Lifků“
k zahrádkové osadě Podhomolí, včetně stanovení možných kompenzací náhradními
výsadbami v dosahu zájmového území záměru

•

minimalizovat zásahy do porostů podél nábřežních zdí na ostrově u oddělení náhonu a na
pravém břehu řeky naproti zámku

•

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

•

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

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit 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)

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 Homole, Peliny,
mokřady v dochovaných částech původní nivy po toku).
Trasa jednotlivých objektů stavby 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 nové úseky hrází v lokalitách nových
hrází 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. S ohledem na převahu zcela běžných druhů rostlin v uvedených
prostorech se 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 v žádném z řešených objektů
zasahováno do průtočného profilu toku. V kontextu doložených výskytů zvláště
chráněných druhů živočichů je možno konstatovat následující:
-

není dotčeno žádné hnízdiště silně ohroženého ledňáčka říčního
zasahováno do potravní niky druhu,
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-

rovněž tak není očekáváno významnější ovlivnění populace ještěrky obecné,
v daném kontextu s ohledem na výskyty na navigacích je nutno přípravné práce
řešit mimo reprodukční období druhu.

-

zásah do porostů v zámeckém parku může nepodstatně ovlivnit prostředí
ohroženého druhu veverky obecné

-

práce v zámeckém parku mohou dočasně ovlivnit přítomnost silně ohrožené
žluvy hajní a ohroženého lejska šedého, poněvadž během výstavby lze
očekávat odezvu na akustické vlivy v této fázi přemístěním jedinců mimo dosah
výstavby

-

není očekáváno žádné patrné ovlivnění populací čmeláků v zájmovém území,
pouze skrývkami pro manipulační pásy výstavby hrází dojde k zásahu do
bylinotravního pokryvu jako potravní niky.

-

s ohledem na souběžnost jednotlivých staveb 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 zahrádkové
osadě, na pravém břehu pod pekárnou „U Lifků“, eventuelně na levém břehu
podél nábřeží Jiřího z Poděbrad, vesměs jde o potenciální ovlivnění možností
hnízdění především drobných pěvců,

-

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

Stavební práce v přímém kontaktu s vodním tokem 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 a vodní hmyz (s možností úniku
do prostoru EVL Labe a Orlice). 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 doporučení :
•

skrývky pro přípravu ploch pro stavbu hrází realizovat nejdříve ke konci vegetačního
období z důvodu 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
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Vlivy na ekosystémy
Vlivy na VKP a prvky ÚSES

Realizace hrází v souběhu s osou toku a realizace zídek v zásadě neovlivní
funkčnost regionálního biokoridoru podél Tiché Orlice, poněvadž nebude tvořit
migrační bariéru a nedochází k fyzickému zásahu do průtočného profilu toku.
Lesní porosty nejsou dotčeny.
Realizace hráze v pravobřežní části upravené nivy v Podhomolí jen nepodstatně
ovlivní poměry v nivě tím, že dojde k zásahu do porostů nad pravým břehem řeky,
prostory zámeckého parku již nevykazují parametry nivních společenstev; v daném
kontextu platí všechna doporučení k ochraně dřevin.
Vlivy na zvláště chráněná území přírody

Nejsou dotčena žádná zvláště chráněná území ani kontaktně, ani zprostředkovaně,
posuzovaný záměr tak nevyvolává žádnou interakci s žádným zvláště chráněným
územím přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění.
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.
Nivní stanoviště v přírodě blízkém stavu, která jsou předmětem ochrany EVL Labe
a Orlice, se v zájmovém území záměru nenacházejí ani nejsou zprostředkovaně
dotčena. Pro prevenci úniků látek nebezpečných vodám platí všechna opatření
k ochraně vod, navrhovaná Oznámením.
Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Pro posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické parametry
území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů
krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů:
Vznik nové charakteristiky území

Realizací záměru dojde jen omezeně ke vzniku nové charakteristiky území pouze
na navrhovaných nově vystavěných hrází jako liniových novotvarů v území,
patrnější pouze na pravém břehu mezi pekárnou „U Lifků“ a zahrádkovou osadou
Podhomolí. Nová charakteristika vzniká především náhradou pásů luk nebo zahrad,
částečně i náhradou některých porostů dřevin postupným vytvářením novotvaru
těles ochranných hrází. Vliv je nutno pokládat za mírně nepříznivý, méně
významný. 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 o náhradu především
některé zemědělské půdy novotvarem hráze, negativní kontext představuje dílčí
dotčení mimolesních porostů. S ohledem na stávající poměry v upravené nivě toku
a charakter v zájmových územích vlastní výstavby je určujícím aspektem míra
zásahu do pozitivní složky mimolesních porostů dřevin. Poněvadž však vzniká
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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 není zasahováno. Výstavba zídek
neovlivní poměry krajinných složek.
Narušení vizuálních vjemů

Realizace znamená rovněž nepříliš významné ovlivnění této složky hodnocení na
krajinný ráz s ohledem na nepříliš významnou výšku hrází v kontextu měřítka
upravené nivy toku Tiché Orlice v Chocni. Jde o nízké, výrazně horizontálně pojaté
liniové novotvary zemních těles, jejichž vliv na pohledové parametry se projeví
především v kontextu zásahů do mimolesních porostů dřevin v závislosti na
pohledové exponovanosti dotčených porostů dřevin v samotném městě (analogie
platí i pro řešení zídek). V tomto směru se jako nejvýznamnější dopady s vyšší
mírou nepříznivosti dotčení estetických parametrů průchodu řeky městem
nepochybně jeví případné ohrožení porostů katalpy trubačovité u střední
ekonomické školy a zásahy do mladších porostů lip, javorů v Podhomolí a podél
nábřeží Jiřího z Poděbrad. Pokud se v řešených úsecích podaří zachovat vzrostlé
zdravé stromy ve smyslu doporučení kapitoly ohledně vlivů na mimolesní porosty
dřevin, je možno i uvedené vlivy pokládat za málo významné.
Jiné výraznější vlivy v kontextu narušení vizuálních vjemů není nutno předpokládat,
dálkové pohledy se v zásadě neprojeví s ohledem na polohu v upravené nivě toku
měřítko záměru nevybočuje z měřítka v strukturních prvků v dotčeném území při
průchodu řeky městem.
Důležitou okolností však je pojetí exteriéru navrhovaných zídek, poněvadž v
případě použití betonu bez obložení přírodním kamenem, které nebude
korespondovat se stávajícími vyzdívkami z kyklopského zdiva, dojde k
nežádoucímu ovlivnění estetických vjemů na území podél řeky. V tomto kontextu je
nezbytné zachovat a uplatnit kamenná obložení nových ochranných zdí a prvky
mobilní ochrany volit v nereflexním a nekontrastním barevném pojetí (platí pro
klidový stav).
Na základě provedeného rozboru je možno doporučit realizaci následujících
opatření:
•

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

•

v rámci prováděcí dokumentace a během realizace stavby zabezpečit, aby ochranné zdi
byly v rámci stavby provedeny z kamene, případně exteriérově řešeny kamenným
obložením do betonu, korespondujícím tvarově a použitými materiály se stávajícím
obezděním pohledově určujících prvků nábřeží.

Vlivy na další parametry životního prostředí
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
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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
přesahujících státní hranice

nepříznivých

Při realizaci záměru nelze předpokládat vlivy přesahující státní hranice.

60

vlivech

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 163/2006 Sb.

Tichá Orlice, Choceň
ZVÝŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA, říční kilometr 25,700 – 28,170

D.4. Opatření k prevenci,
kompenzaci nepříznivých vlivů

vyloučení,

snížení,

popřípadě

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 zajistit zachování linie katalp
trubačovitých u střední ekonomické školy a linie lip na nábřeží Jiřího z Poděbrad, tuto
podmínku důsledně promítnout do POV stavby.

•

orientaci hrázky, která představuje prodloužení obvodové zdi Kalouskova zahradnictví
v zámeckém parku, přizpůsobit poloze jedinců dřevin v kontaktu se zájmovým územím
výstavby hrázky, dále zachovat tři červenolisté duby u křižovatky Pardubické a
Štefánkovy ulice.

•

v dalším stupni projektové dokumentace důsledně ověřit skutečnou míru potřeby zásahu
porostů dřevin v rámci předkládaného záměru, zejména v úseku od pekárny „U Lifků“
k zahrádkové osadě Podhomolí, včetně stanovení možných kompenzací náhradními
výsadbami v dosahu zájmového území záměru

•

minimalizovat zásahy do porostů podél nábřežních zdí na ostrově u oddělení náhonu a
na pravém břehu řeky naproti zámku

•

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

•

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

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit 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 hrází realizovat nejdříve ke konci vegetačního
období z důvodu ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků a
snížení vlivů na populace epigeického hmyzu a obojživelníků

•

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

•

v rámci prováděcí dokumentace a během realizace stavby zabezpečit, aby ochranné zdi
byly v rámci stavby provedeny z kamene, případně exteriérově řešeny kamenným
obložením do betonu, korespondujícím tvarově a použitými materiály se stávajícím
obezděním pohledově určujících prvků nábřeží.

•

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, Choceň, zvýšení protipovodňové ochrany města, říční kilometr 25,700 –
28,170. Ing. Dostál, ing. Šavrdová a kol., Povodí Labe, s.p. dokumentace k územnímu
řízení, listopad 2004
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. Míchal I.. (1999): Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR – problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189.
5. Culek M. (1995 ed.): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha
6. Šťastný K., Bejček V., Hudec K (1997): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České
republice 1985 -1989. Nakladatelství H&H Jinočany
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, S., Slavík B. [eds.]
(1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia, Praha.
9. Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J., Štěpánek J. [eds.]
(2002): Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
10. Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky
(stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
11. Roth P. (2003 ed.):Legislativa evropských společenství v oblasti územní a druhové
ochrany přírody. Praha, ministerstvo životního prostředí
12. NV č. 132/2005 Sb., jímž se vyhlašuje národní seznam evropsky významných lokalit na
území ČR
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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.

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 Chocně.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Tichá Orlice, Choceň, zvýšení protipovodňové
ochrany města, říční kilometr 25,700 – 28,170“.
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.
Navrhovaná protipovodňová opatření zahrnují úsek vodního toku Tiché Orlice v říčním kilometru
25,700 až 28,170. Cílem stavby je zvýšení stávající úrovně břehů v místě ohrožené zástavby
výstavbou protipovodňových hrází, zídek a mobilního zařízení, včetně zahrazení náhonu na MVE
protipovodňovým uzávěrem.
Situace záměru je patrná z následujícího obrázku:
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Návrhové parametry jednotlivých opatření jsou odvozeny z výsledků hydrotechnických
výpočtů provedených v rámci švýcarsko-českého projektu „FLAMOR“ a dalších výpočtů
navazujících na tento projekt, které byly provedeny na katedře hydrotechniky stavební
fakulty ČVUT Praha.
Realizaci navržených opatření dojde ke zvýšení ochrany přilehlé zástavby města na úroveň
tzv. stoleté vody Q100 + 50 cm (ochranné navýšení). Hodnota Q100 = 189 m3/s vychází
z realizace všech výše uvedených protipovodňových opatření (poldrů a soustavy nádrží
s retenčním účinkem).
Součástí protipovodňových opatření (které zohledněny v údaji Q100 je rovněž snížení
hodnoty protipovodňových průtoků pomocí výstavby soustavy nádrží a poldrů v povodí
horní Tiché Orlice a Třebovky, které nejsou předmětem předkládaného oznámení.
Povodí Tiché Orlice patří mezi území ohrožená povodněmi. V roce 1997 způsobila povodeň
v Chocni značné materiální škody na zástavbě podél vodního toku i na vlastním korytě. Při
povodni byla zaplavena veškerá zástavba mezi tokem a náhonem na MVE a také zástavba
na levém břehu Tiché Orlice. V koncepci protipovodňové ochrany v Povodí Labe bylo
město Choceň podle míry ohrožení povodněmi zařazeno do kategorie II (nejvíce ohrožená
města patří do kategorie I). Kapacita koryta Tiché Orlice v Chocni se pohybuje v rozmezí
Q10 – Q20 (průtok dosažený nebo překročený v dlouhodobém průměru jednou za 10 až 20
let).
V případě povodňových průtoků lze pak očekávat kladný efekt v podobě:
- snížení škod na majetku obcí a obyvatelstva
- snížení ztrát výroby v ohrožených výrobních zařízeních
- snížení funkčních poruch v územní infrastruktuře
Stavební práce budou rozděleny do 8 úseků.
ü Úsek č. 1 Protipovodňová opatření na levém břehu od mostu u Zámečku do městského
parku
ü Úsek č. 2: Protipovodňová opatření na pravém břehu od mostu u Zámečku k mostu
TGM
ü Úsek č.3 Protipovodňová opatření na pravém břehu od mostu TGM k parkovišti u
pekárny „U Lifků“
ü Úsek č. 4: Protipovodňová opatření na levém břehu od konce městského parku přes
nábřeží Jiřího z Poděbrad
ü Úsek č. 5: Protipovodňová opatření na pravém břehu od parkoviště u pekárny „U Lifků“
k poli (kat. č. 2188/1) v zahrádkářské kolonii Podhomolí
ü Úsek č. 6: Protipovodňová opatření na pravém břehu podél pole (kat. č. 2188/1) u
zahrádkářské kolonie Podhomolí
ü Úsek č. 7: Protipovodňová opatření na pravém břehu podél pole (kat. č. 2188/1) v
zahrádkářské kolonii Podhomolí k náhonu od MVE
ü Úsek č.8: Zvýšení průtočnosti v kritickém profilu u výtoku náhonu od MVE
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.
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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.
V rámci předkládaného záměru jsou očekávány trvalé zábory ZPF, které jsou specifikovány
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 většina trvale
zabíraných půd je 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 je jako nepodstatnější vliv hodnotit potenciální míru
zásahů do porostů dřevin, poněvadž projektantem navrhované interakce představují v
v některých úsecích významné ovlivnění této základní složky kvality přírodního prostředí
města; za nežádoucí je nutno pokládat případné dotčení řady katalp trubačovitých u
střední ekonomické školy a dotčení lip na nábřeží Jiřího z Poděbrad. Významnou interakcí
je dotčení javorů a lip na pravém břehu v úseku mezi pekárnou „U Lifků“ a zahrádkovou
osadou Podhomolí. Vlivy v zámeckém parku s ohledem na orientaci protipovodňových
opatření na stávající obvodovou zeď zahradnictví jsou nevýznamné a polohu hrázky lze
usměrnit.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze hodnotit jako malé a málo významné.
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2) Situace stavby
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