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Závěry zjišťovacího řízení 

Záměr „Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení protipovodńové ochrany města 
rekonstrukcí úpravy vodního toku, rekonstrukcí jezů a hrázemi I. etapa“ byl podroben 
zjišťovacímu řízení. V předkládané dokumentaci jsou na základě závěrů zjišťovacího 
řízení zapracovány veškeré relevantní požadavky, které vyplývají ze závěrů 
zjišťovacího řízení a ze záznamu z jednání, konaného dne 10.4. v zasedací místnosti 
Povodí Labe, s.p.: 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A.I.  Obchodní firma 

Povodí Labe s.p.  
 

A.II.  IČO 
        70890005 

 
A.III.  Sídlo 

Povodí Labe s.p. 
Víta Nejedlého 951 
500 03 Hradec Králové 

 

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 
oznamovatele 

oznamovatel: 
Ing. Jiří Kremsa 
technický ředitel    
tel.: 495411452 
e-mail: labe@pla.cz 
 
projektant: 
Agroprojekce Litomyšl s.r.o. 
Ing. Jaroslav Jakoubek 
Na Lánech 81 
Pracoviště Rokycanova 114/IV 
566 01 Vysoké Mýto 
tel.: 461523691 
e-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz  

mailto:labe@pla.cz
mailto:agroprojekce@agroprojekce.cz
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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU   
B.I.  Základní  údaje 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 

Název záměru: „Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení protipovodňové ochrany města 
rekonstrukcí úpravy vodního toku, rekonstrukcí jezů a hrázemi I. etapa“. 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 rozsahu 
patrném z výkresové části, která je doložena v příloze předkládané dokumentace. 
Záměr je realizován na 2 úsecích toku. První úsek se nachází na katastrálních územích 
Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí, druhý úsek potom na Katastrálním území Ústí nad 
Orlicí. Projekt navazuje na „Studii účinnosti protipovodňových opatření v Ústí nad Orlicí“ 
z roku 2004. Předmětem této studie bylo zpracování hydrotechnických výpočtů pomocí 
dvourozměrného numerického modelu proudění vody pro  posouzení účinnosti 
navrhovaných protipovodňových opatření v Ústí nad Orlicí. V rámci studie byly 
v souladu se zadáním provedeny numerické simulace povodňových situací pro různé 
navrhované varianty protipovodňových opatření a pro různé průtokové stavy 
specifikované objednatelem studie. Sestavené numerické modely byly kalibrovány 
s využitím veškerých dostupných informací o průběhu povodně v roce 1997. Citovaná 
studie je doložena jako příloha č.5 předkládané dokumentace. 
Projektové řešení záměru vyplývá z výše uvedené Studie účinnosti a dále uváděné 
stavební objekty jsou výsledkem Varianty 2 řešené ve „Studii účinnosti 
protipovodňových opatření v Ústí nad Orlicí“. Doplněno je dále variantní řešení 
v některých úsecích. 
Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí 
Jako navrhovaný průtok byla volena varianta transformována o retenční účinky všech 
nádrží výše v povodí. Výše uvedený výpočtový stav představuje již uvažování přestavby 
železničního a silničního mostu v Ústí nad Orlicí, které nebudou způsobovat zpětné 
negativní vzdutí. Protipovodňová opatření na těchto katastrálních územích lze 
specifikovat následovně: 
Ø protipovodňová zeď   1590 m 
Ø protipovodňová hráz       166 m 
Ø úprava koryta        342 m 
Ø snížení bermy        250 m 
Ø zdrsněný skluz        1 ks 
Ø demolice stávajícího jezu       1 ks 
Ø počet míst s mobilním závěrem      7 ks 
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Ústí nad Orlicí 

Jako navrhovaný průtok byla volena varianta stransformována o retenční účinky všech 
nádrží výše v povodí. Výše uvedený výpočtový stav představuje již uvažování přestavby 
železničního a silničního mostu v Ústí nad Orlicí, které nebudou způsobovat zpětné 
negativní vzdutí. Protipovodňová opatření na těchto katastrálních územích lze 
specifikovat následovně: 
Ø protipovodňová zeď   1084 m 
Ø protipovodňová hráz       435 m 
Ø úprava koryta        320 m 
Ø snížení bermy        200 m 
Ø zdrsněný skluz        1 ks 
Ø demolice stávajícího jezu       1 ks 
Ø počet míst s mobilním závěrem      3 ks 

B.I.3.  Umístění záměru 
KÚ:  Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 
obec:   Ústí nad Orlicí 
kraj:   Pardubický      

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Jde o řešení protipovodňových úprav území formou kombinace technických prvků a 
opatření, usměrňujících tok povodňové vlny, případně bránících vniku povodňových vod 
do zastavěného území některých prostorů města. Jde o charakter pomístné úpravy 
toku, břehů a přilehlých pozemků s cílem ochránit nemovitosti před škodami, 
způsobovanými jejich zaplavením při povodni. 
Stavba souvisí s již v procesu EIA projednanými záměry Přestavby žst. Ústí nad Orlicí – 
hlavní nádraží (likvidace starého obloukového mostu a nové přemostění nivy a řeky pod 
soutokem s Třebovkou) a její vyvolanou investicí - Přemostěním Tiché Orlice ve vztahu 
k řešení bezpečného příjezdu k nově umístěné nádražní budově místo provizorní 
komunikace s provizorním přemostěním Tiché Orlice podél stávajícího železničního 
mostu od silnice na Hrádek k  třebovskému zhlaví žst. Ústí nad Orlicí.  
Výsledné řešení obou investic, zejména nového železničního přemostění toku spojené 
s likvidací stávajícího obloukového železničního mostu, se promítne i do průběhu 
povodňové situace a nesporně se odrazí i ve výsledném technickém řešení 
protipovodňové ochrany v závěru úseku ve vlastním Ústí nad Orlicí, poněvadž 
odstranění obloukového mostu a jeho náhrada po proudu kapacitnějším přemostěním 
s minimem pilířů v průtočném profilu  může přispět k bezpečnějšímu chodu povodňové 
vlny v území, které tvoří hrdlo pro průchod povodňové vlny nivou Tiché Orlice, 
poněvadž je pravobřežně tísněno úpatím východního svahu Kubincova kopce nad 
nádražím, náspem železniční trati na Letohrad  a z levého břehu průmyslovým areálem 
v nivě. 
V Kerharticích návrh východní, na osu nivy kolmé protipovodňové hráze na jižním konci 
okrajově koliduje s řešením silniční úpravy ohledně nového přemostění Tiché Orlice, 
které má nahradit stávající nevyhovující dopravní napojení železniční stanice Ústí nad 
Orlicí a zlepšit dopravní napojení východní části Kerhartic bez nutnosti úrovňového 
křížení železniční trati, jak je výše uvedeno. V daném kontextu po realizaci tohoto 
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silničního přemostění  se ukazuje jako nadbytečné stávající provizorní přemostění Tiché 
Orlice od silnice II/315 naproti domu spokojeného stáří v Kerharticích, které do jisté míry 
generuje potřebu úpravy části toku řeky při jejím vstupu do zastavěného území 
Kerhartic.Tato úprava generuje některé významné a nepříznivé vlivy na biotu, jak je 
rozvedeno v příslušných částech textu dokumentace. 
 
B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a popis variant 
Zdůvodnění záměru 
Navrhovaná koncepce protipovodňové ochrany  je tvořena účelnou kombinací tří dílčích 
protipovodňových opatření – snížení návrhových průtoků pomocí retenčních nádrží, 
lokální úpravy vodního toku a objektů a ochrana pomocí protipovodňových hrází. Je 
nemožné a nereálné dosáhnout účinné protipovodňové ochrany aplikací kteréhokoli 
z výše uvedených přístupů samostatně. Snížení návrhových průtoků retenčními 
nádržemi v překládaných parametrech je pro účinnost navrhovaných protipovodňových 
opatření klíčové. Lokální úpravy na toku Tiché Orlice mají sice lokální význam a nejsou 
schopny ovlivnit průběh hladin v celém rozsahu zájmové oblasti, nicméně mají 
významný pozitivní vliv na snížení hladin a vhodně doplňují celkovou koncepci 
protipovodňové ochrany. Klíčová je zejména přestavba železničního mostu v Ústí nad 
Orlicí. Pozitivní účinky odstranění stávajícího železničního mostu a souběžného 
příhradového silničního mostu lze odhadnout jako snížení hladiny o cca 40 cm při Q100. 
Ale ani v kombinaci s předpokládaným snížením návrhových průtoků tyto úpravy nejsou 
schopny bez ohrázování zajistit ochranu zájmového území města Ústí nad Orlicí i při 
extrémních průtocích.  
Popis variant 
Poněvadž technické řešení, navrhované původní dokumentací pro územní rozhodnutí 
z roku 2007, bylo závěrem zjišťovacího řízení částečně překonáno, vrací se technická 
dokumentace záměru před stupeň DÚR ve formě technické pomoci (technické studie), 
která rámcově shrnuje možnosti řešení převodu transformované povodňové vlny a 
v některých úsecích navrhuje variantní řešení.  
Dle Jakoubka a kol. (05/2008) návrh variantních řešení protipovodňové ochrany města 
Ústí nad Orlicí vychází z požadavku zadavatele vybrat taková řešení převádění 
návrhového průtoku, která budou po hydrotechnické stránce vyhovující a zároveň 
budou splňovat požadavky na ochranu přírody. Variantní (alternativní) návrhy 
v některých úsecích jsou tak kompromisním řešením mezi řadou protichůdných 
požadavků.  
Na základě výstupů zjišťovacího řízení z února 2008 bylo projektantem hodnoceného 
záměru připraveno variantní řešení v některých úsecích (označení variant shodné 
s označením situací 1:500, doložených v rámci přílohy č.2  předkládané dokumentace): 
 
Ústí nad Orlicí u železničního mostu 
U1 Varianta s bermou Tato varianta řeší ochranu zástavby města hluboce založenou železobetonovou 
stěnou s navazující podzemní stěnou, kdy mezi levým břehem koryta a navrhovanou ochrannou zdí by 
došlo v úseku parku ke snížení stávajícího terénu a k vytvoření takzvané bermy. Cílem tohoto návrhu, 
respektive samotné bermy je to, že během povodňových situací nebude stávající tok již tak tvrdě semknut 
v důsledku pravobřežního náspu železniční trati jako doposud, neboť snížením terénu dojde ke zvětšení 
průtočného profilu koryta. Vytvořená berma  si však vyžádá smýcení veškerého porostu, který je jak 
břehového charakteru tak částečně hlouběji v parku. Během povodňových průtoků pak tento volný profil 
bezpečně převede vyšší vodní stavy bez nebezpečí uvolnění větví a kmenů. V prostoru nové bermy se 
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předpokládá opětné vytvoření chodníku či cyklostezky, nová výsadba by pak v tomto prostoru měla spíše 
keřový charakter a byla by odsunuta až k navrhované zdi. Touto variantou dochází k nízkému vzdutí 
hladiny a tím i k minimalizaci výšek navržených liniových protipovodňových opatření. V zásadě řešeno 
původní projektovou dokumentací (Jakoubek a kol., 2007). 
U2 Varianta bez bermy Z hlediska návrhu protipovodňových opatření je opět nutno volit jako ochranný 
prvek železobetonovou zeď se stejnými parametry jako ve variantě předchozí. V této variantě se však 
předpokládá, že by nedocházelo ke snížení terénu v důsledku neprovádění bermy, a tím pádem by 
v inundačním prostoru koryta byla v maximální možné míře zachována stávající vegetace. Výhodou této 
varianty je bezesporu minimalizace mýcení dřevin. Z hlediska hydraulického však tato varianta výhodná 
není, neboť v prostoru s porostem sice bude docházet k rozlivu vody, ale v její inundaci však bude se 
jednat o minimální průtočná množství, které se nebude podílet zásadním způsobem na převádění 
povodňových průtoků. I nadále v tomto prostoru bude jedno z nejužších míst na trase Tiché Orlice. 
Hydraulickou nevýhodou je tedy poměrně vyšší vzdutí proti předchozí variantě (max. o 18 cm na horním 
profilu variantního řešení).  Další neméně podstatnou nevýhodou je fakt, že ponechávaná zeleň 
v průtočném profilu bude namáhána více během průtoku vyšších vodních stavů než v současné době, 
protože zde bude docházet vlivem realizace protipovodňového opatření výše proti proudu ke koncentraci 
průtoku, kde zvýšené namáhání bude způsobeno takzvanými vymílacími rychlostmi. Během 
povodňových průtoků tak bude docházet k podmílání kořenového systému stromů, které při každé větší, 
déletrvající povodni (v řádu jednotek dnů) budou postupně splavovány níže po toku, kde budou tvořit 
především v úzkých průtočných profilech, například mostech, ucpávku s následným negativním zvýšením 
hladiny výše proti proudu. 

Ústí nad Orlicí u stadionu  
Jak je popsáno v projektové dokumentaci a před ní ve studii je pro ochranu města Ústí nad 
Orlicí nutná souvislá liniová ochrana bez přerušení v libovolně volených úsecích. Z tohoto 
důvodu je nutno řešit i zajištění rozlivu v prostoru přirozeného meandru za stadionem.  
U3 Varianta s průpichem a zasypáním meandru Jedna z možností řešení tohoto lokálního úseku je 
zrušit stávající meandr a provést jeho průpich, k čemuž postupem času by přirozenou cestou mělo dojít 
samovolně. Levostranný břeh by pak byl opatřen zemní hrázkou, čímž by se zamezilo nežádoucímu 
rozlivu. Stávající slepé rameno by pak bylo zrušeno, zasypáno, přičemž stávající porosty by mohly být 
ponechány. Výhodou tohoto návrhu je levné technické řešení, které i z hlediska hydraulického je 
výhodné. Nevýhodou tohoto řešení je pak celkové zrušení fauny a flory v současném úseku celého 
meandru. Řešeno původní projektovou dokumentací (Jakoubek a kol., 2007). 
U4 Varianta s průpichem a ovladatelným nátokem Tato varianta je svým způsobem obdobou výše 
citované s vytvořením úseku nového koryta a umístěním levobřežní hrázky, odlišuje se však ponecháním 
stávajícího meandru celkově ve stejném stavu včetně zajištění jeho průtočnosti. Průtočnost by byla 
zajištěna umístěním uzávěrů na začátku a konci ponechávaného meandru v hrázce, kde tyto by 
zajišťovaly průtočnost během běžných vodních stavů. Uzávěrem rozumíme například tabulovou 
konstrukci rozměru 1 x 1 m, respektive by byl navržený takový průtočný průřez, který by dokázal zajistit 
stanovené průtočné množství. V době povodňových situací by pak tyto oba uzávěry zahradily vtoky, čímž 
by nedošlo k rozlivu a povodňové průtoky by byly převáděny korytem a současnou pravou inundací. Po 
odeznění povodně by pak opět byly uzávěry otevřeny. Výhodou tohoto hydraulicky vhodného řešení je i  
maximální ponechání stávajícího prostředí současného meandru v původním stavu.  

U5 Varianta s výstavbou opěrné zdi Při tomto návrhu, kdy je nutné opět respektovat vzdutou kótu 
hladiny během povodní by na levém břehu meandru byla navržena železobetonová stěna na potřebnou 
výškovou úroveň. V důsledku prostorových problémů není možno tuto stěnu umístit efektivně za 
břehovou hranu, takže bude nutné ji navrhnout jako železobetonovou opěrnou zeď patřičně převýšenou, 
kdy její základ by byl založen pode dnem stávající nivelety toku. Ve svém důsledku tento návrh zcela 
zajišťuje ochranu pravého břehu, jež výstavbou nebude nijak dotčen a může být ponechán v původním 
stavu, levý břeh však v celém úseku meandru bude zcela změněn s veškerým smýcením vegetace. Pro 
soustředění průtoků ke středu koryta by před opěrnou zdí mohl být umístěn těžký kamenný zához, jelikož 
jiná frakce materiálu, případně požadavek na zeminu, by z hlediska vymílacích rychlostí v oblouku nebyl 
schopen odolat náporu vody. Nevýhodou tohoto řešení je tedy kompletní likvidace levobřežního porostu 
včetně břehů a příslušného úseku dna.  

Úsek Tiché Orlice v Kerharticích je principiálně odlišen od navrhování protipovodňového 
opatření v Ústí nad Orlicí, neboť ochranná zeď je umístěna především do rostlého terénu 
dostatečně oddáleného od břehů na pozemcích využívaných převážně jako zahrady. Z tohoto 
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pohledu se možnost variantního řešení týká již jen úseku nad sídlem v prostoru provizorního 
silničního mostu. V této lokalitě se vyskytují tři dominantní prvky a to provizorní silniční most, 
pod ním částečně demolovaný pevný jez a nad mostem pak meandrující úsek toku. Meandrující 
úsek sice vychází z poměrně širší údolní nivy, která se však v místě provizorního silničního 
mostu zásadním způsobem již historicky zužuje do mostního profilu, kde po obou stranách jsou 
pak stávající silniční komunikace různých tříd. Navrhovaným variantám je a musí být společné 
zkapacitnění mostního profilu úpravou průtočného průřezu a zrušením původního pevného jezu, 
jež v současné době zásadním způsobem negativně ovlivňuje kapacitu mostu.  

V Kerharticích jde tedy především o případnou směrovou úpravu toku do lichoběžníkovitého 
profilu v prostoru dvojitého meandru před vstupem řeky do sídelního útvaru (zrušení 
pravotočivého meandru a vyrovnání osy toku v prostoru levotočivé zákruty toku), dále úprava 
toku v okolí jezu u elektrárny (zrušení pevného jezu, řešení zdrsněného skluzu), protipovodňová 
zeď nad pravým břehem podél celé zástavby a přes zahrady, protipovodňová levobřežní zeď 
k ochraně průmyslových objektů v Kerharticích a řešení protipovodňové hráze východně od 
okraje zástavby Kerhartic. Na základě výstupů zjišťovacího řízení z února 2008 bylo 
projektantem hodnoceného záměru připraveno variantní řešení v prostoru vstupu toku do 
zástavby Kerhartic nad silničním mostem u domu klidného stáří: 
K1 Varianta s průpichem  - stávající jezové těleso se navrhuje plně zrušit v původním místě a posunout 
tento prvek podélné stabilizace koryta nad silniční most, kde by byl nahrazen takzvaným balvanitým 
skluzem, který je velice přírodě blízkým technickým prvkem. Kromě zkapacitněním mostu posunutím jezu 
se navrhuje i pravostranný průtočný profil mostu opevnit na levém břehu, kdy v rámci této úpravy by 
došlo i ke snížení terénu a vyrovnání nynější bermy jež je předsazena levému poli mostu. V této variantě 
by tyto úpravy plynule navazovaly na navrhovaný průpich meandru, jehož cílem je kromě plynulejšího 
odvedení vody oddálení koryta od silničních těles, a tím k zajištění jejich lepší stabilizace při minimalizaci 
nákladů, neboť navazující ochranný prvek by mohla být pouze železobetonová ochranná zeď s dále 
pokračující ochrannou hrázkou. Upravuje původní projektové řešení z ledna 2007 (Jakoubek a kol., 2007) 
K2 Varianta bez průpichu Svým způsobem se jedná o obdobný zásah jako v předchozí variantě, tedy o 
demolici jezu, nahrazení balvanitým skluzem posunutým nad most, úpravou pravého pole mostního 
profilu včetně vyrovnání a snížení levobřežní bermy levého pole mostku. Touto variantou by nedocházelo 
k narovnání koryta jeho průpichem, tento by nebyl prováděn, avšak důsledkem tohoto návrhu je pak 
nutné v rámci zajištění stability ochranných prvků navrhnout na pravém břehu nad silničním mostem 
souvislou protipovodňovou ochrannou zeď, jež technicky spočívá v založení pod současnou niveletou 
dna v celém úseku až po kolmo navazující zemní hrázku v místě mobilního hrazení. Zásadní výhodou 
tohoto návrhu je zachování co možná nejdelšího úseku neupraveného toku, nevýhodou je pak realizace 
pravé nábřežní zdi v dlouhém úseku.  

Technické a objemové a hydraulické parametry pro variantní řešení některých úseků jsou 
rozvedeny v dokumentaci ve fázi technické pomoci  (Jakoubek a kol., Agroprojekce Litomyšl, 
květen 2008). 

Vytypované variantní možnosti přístupu nejsou jedinými možnými, ale mají sloužit pro 
vytvoření určitého náhledu na danou problematiku při řešení převádění návrhového 
povodňového průtoku přes nejvíce ohrožené části města Ústí nad Orlicí. 
Poněvadž jde zatím o nastíněné alternativy dílčích řešení na základě modelace průtoků 
ve vztahu k zajištění buď odpovídajících kapacitních parametrů nebo jen usměrnění toku 
povodňových objemů, zatím bez bližší technické specifikace, tak konečné technické 
řešení  může vyplynout až z výsledků procesu EIA a bude navrženo do dalších stupňů 
projektové dokumentace. 
Aktivní varianta tedy znamená uplatnění celkového technického pojetí invariantních 
úseků, jak jsou dále popsány v kapitole B.I.6, s možným pojetím variantního řešení 
dílčích úseků protipovodňových úprav ve smyslu výše popsaných přístupů. Pro úplnost 
je nutno dodat, že zatím není dořešena ochrana před povodňovými situacemi na 
Libchavském potoce, týkající se severní části města. 
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Neprovedení záměru, tedy nulová varianta, tedy stále znamená poměrně výrazné 
ohrožení významné části zastavěného území města, zejména zástavby kolem 
sportovišť a jižně od sportovišť a obytných a dalších objektů v Kerharticích, které mají 
tvar dlouhé přípotoční vsi v nivě toku. Závěrem je možné shrnout, že koncepce 
protipovodňové ochrany města prakticky  zcela vyčerpala kapacitní možnosti retenčních 
prostorů (s výjimkou využití pravobřežní inundace nivy nad Perlou v Ústí nad Orlicí a 
inundace nivy nad Kerharticemi) a další ochrana zástavby již spočívá především 
v navrhovaných protipovodňových opatřeních, spojených i s dílčími úpravami toku. 
 
B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru 
Původní technické řešení záměru předpokládalo jednovariantní, místně poměrně 
razantní úpravy průtočného profilu a bylo posouzeno oznámením EIA (Bajer T. a kol., 
11/2007). Spočívalo především v následujících objektech a parametrech (kursívou 
připojeny aktuální komentáře zpracovatelského týmu dokumentace). 
Navrhovaná protipovodňová opatření zahrnují úsek vodního toku Tiché Orlice v rozsahu 
patrném z výkresové části, která je doložena v příloze předkládané Dokumentace  . 
Záměr je realizován na 2 úsecích toku. První úsek se nachází na katastrálních územích 
Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí, druhý úsek potom na Katastrálním území Ústí nad 
Orlicí. 
Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí 
Členění stavby na stavební objekty je v rámci těchto katastrálních území následující: 
SOK-01 Protipovodňová zeď pravý břeh 
SOK-01.1  nadzemní část 
Stavební objekt v sobě zahrnuje protipovodňovou zeď tvaru převráceného „T“ o délce 
1590 m. Zeď je tvořena monolitickým betonem s výztuží. Šířka protipovodňové zdi 
v patě je 3,5m, průměrná výška zdi je 3,0m. Protipovodňové uzávěry celkem 39m. 
Členění: 

Km 0,056 – 0,088:  
protipovodňová zeď 
Km 0,088 – 0,093: 
průjezd, jež bude za povodně hrazen protipovodňovým uzávěrem, za průjezdem 
vytvořen sjezd šířky 4m z důvodu čištění bermy před mostem. 
Km 0,093 – 0,365: 
protipovodňová zeď 
Km 0,116 – 0,837: 
na pravé straně protipovodňové zdi je navržen odvodňovací příkop, jež je zaústěn do 
čerpací stanice č.1 
Km 0,365 – 0,370: 
průjezd,jež bude za povodně hrazen protipovodňovým uzávěrem 
Km 0,370 – 0,479: 
protipovodňová zeď 
Km 0,479 – 0,481: 
průchod, jež bude za povodně hrazen protipovodňovým uzávěrem 
Km 0,481 – 0,548: 
protipovodňová zeď 
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Km 0,548 – 0,596: 
protipovodňová zeď, jenž bude do výšky 1,5m nad terénem betonová a zároveň do této 
výšky z pravé strany obsypaná zeminou, zbývající část zdi bude z tvrzeného skla. 
Km 0,596-0,629: 
protipovodňová zeď 
Km 0,629-0,634: 
průjezd, jež bude za povodně hrazen protipovodňovým uzávěrem 
Km 0,634-0,746: 
protipovodňová zeď 
Km 0,746 – 0,751: 
průjezd, jež bude za povodně hrazen protipovodňovým uzávěrem 
Km 0,751 – 1,088: 
protipovodňová zeď 
Km 0,889 – 0,947: 
je na pravé straně protipovodňové zdi navržen odvodňovací příkop, jež je zaústěn do 
čerpací stanice č. 2 
Km 1,088-1,097: 
průjezd jež bude za povodně hrazen protipovodňovým uzávěrem 
Km 1,097-1,288: 
protipovodňová zeď 
Km 1,288-1,296: 
průjezd, jež bude za povodně hrazen protipovodňovým uzávěrem 
SOK-01.2  podzemní část 

Stavební objekt v sobě zahrnuje jílovitobentonitovou podzemní těsnící stěnu o délce 
1240 m a průměrné hloubce 5,9 m od povrchu terénu.  
 
SOK-02 Protipovodňová hráz pravý břeh 

SOK-02.1  nadzemní část 
Stavební objekt v sobě zahrnuje protipovodňovou hráz o délce 166m. Sklony hráze jsou 
1:2, zavázání hráze do rostlého terénu je 30 cm. Hráz bude ohumusována a oseta tl. 20 
cm. 
Členění: 
Km 0,000-0,012: 
protipovodňová hráz, šířka v koruně 4m. 
Km 0,012-0,034: 
protipovodňová hráz, šířka v koruně 3m, koruna hráze bude zpevněna makadamem tl. 
18 cm 
Km 0,015: 
potrubí DN 200 dl. 15m + zpětná klapka+ šoupě 
Km 1,296-1,428: 
protipovodňová hráz 
Km 1,311: 
potrubí DN 200 dl. 10m + zpětná klapka + šoupě 
 
SOK-02.2  podzemní část 
Stavební objekt v sobě zahrnuje jílovitobetonovou podzemní těsnící stěnu o délce 166 
m a průměrné hloubce 7,7 m. Podzemní stěna je v prostoru hrází vedena až 20 cm pod 
korunu hráze z důvodu nedostatku těsnících zemin. 
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SOK-02 Protipovodňová zeď levý břeh 
SOK-03.1  nadzemní část 
Stavební objekt v sobě zahrnuje 2 protipovodňové zdi tvaru převráceného „T“ o celkové 
délce 416 m. Zeď je tvořena monolitickým betonem s výztuží. Šířka protipovodňové zdi 
v patě je 3,5m, průměrná výška zdi je 4,0 m. 
Členění: 
Km 0,000 – 0,056 -protipovodňová zeď 
Km 0,000 - 0,360 - protipovodňová zeď 
K tomuto objektu patří také protipovodňový uzávěr na náhonu od firmy UOTEX o 
rozměrech cca 5x5m. 
SOK-03.2  podzemní část 
Stavební objekt v sobě zahrnuje jílovitobentonitovou podzemní těsnící stěnu o délce 
416 m a průměrné hloubce 5,9 m. 

SOK -04 Snížení bermy levý břeh 
Stavební objekt v sobě zahrnuje snížení bermy na levém břehu toku Tiché Orlice 
v celkové délce cca 250m při odklonu řeky od silnice II/315 východně od textilky. 
Niveleta bermy bude snížena na kótu 0,8 m nad niveletou toku. Sklon bermy bude 1:20.  
SOK-04a Protipovodňová hráz  
Stavební objekt řeší zemní hráz o výšce cca 1,1 m a délce cca 130 m a představuje 
ochranu východní části zastavěného území se severním zavázáním  do železničního 
náspu, bez této hrázky by byla všechna  další opatření neúčinná (usměrnění povodňové 
vlny mimo stavbu do nivy). Musí umožnit i zahrazení vjezdu silnice od nádraží do 
intravilánu – mobilní prvky. 

SOK-05 Napojení cyklostezky 
V tomto stavebním objektu dojde k napojení stávající cyklostezky na nově navrženou 
zemní hráz v km 0,012 v celkové délce cca 50 m. Jelikož firma TRANSCONSULT s.r.o. 
řeší projektovou dokumentaci pro stavební povolení na stavbu „Cyklistická a 
víceúčelová komunikace Ústí nad Orlicí – Choceň a zároveň je v budoucnu plánovaná  
modernizace železniční trati Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí je povrch napojení na 
cyklostezku navržen z makadamu tl 18 cm. 

SOK-06 Mostní objekty 
SOK-06.1  Úprava přemostění ř.km 46,302 
Charakteristika mostu 
podle druhu převedené komunikace - pozemní komunikace 
podle překračované překážky  - most přes vodní tok 
podle počtu mostních polí   - most o 1 poli 
délka přemostění – mostní vodní tok - 7,00 m (š. 8,33m) 
délka mostu     24 m 
šířka mostu     6,00 + 1,5 + 1,5m = 9,0m 
volná šířka mostu    9,00 – 10,00 m 
výška mostu     5,80 m nad niveletou v.t. 
stavební výška mostu   0,70 m 
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Rozšíření mostního objektu je navrženo s ohledem na zvýšení protipovodňové ochrany 
zájmového území Kerhartic a okolí. Rozšíření  stávajícího mostního objektu o jedno 
pole šířky 7,0m plyne z hydrotechnického posouzení daného vodního toku Tichá Orlice. 
Betonová mostní konstrukce je navržena pro silniční zatížení třídy A podle ČSN 73 62 
03/86 a,b. 
Charakter překážky a převáděné komunikace 
Mostní objekt v tomto prostoru převádí místní obslužnou komunikaci přes vodní tok 
Tichá Orlice. Rozšíření mostního objektu bylo navrženo tak, aby byla zachována 
stávající vodorovná nosná konstrukce stávajícího dvoupólového mostního objektu. 
Převáděná komunikace na mostě je vedena v kruhové části o poloměru R=34,5m. 
Niveleta na mostě je vedena v minimálním podélném spádu 0,5%. Příčně je 
komunikace na mostě navržena v jednostranném příčném sklonu 2,5%. Vodní tok Tichá 
Orlice je v tomto prostoru veden v přímém úseku. Nosná konstrukce mostu je navržena 
jako monolitická jednopólová deska konstrukce ze železobetonu – beton C30/37. 
Průřez desky je navržen jako obdélníkový s vyloženými konzolami o rozměrech 
patrných z příčného řezu mostem. 
Základní konstrukční tloušťka desky je 0,55m. Šířka hlavního obdélníkového průřezu je 
proměnná a to 7,0 – 8,0m s oboustranně vyloženými konzolami 1,25m, jejichž tloušťka 
je 0,35-0,275. V podélném uspořádání statického působení je hlavní nosná konstrukce 
desková, lichoběžníkového půdorysu s proměnnou šířkou. Předpokládá se betonáž 
nosné konstrukce na pevné skruži. 
 
SOK-06.2 Úprava přemostění ř.km 47,469 
Jelikož stávající prostřední pilíř pod ocelovým příhradovým mostem v Kerharticích 
zasahuje do nově navrženého průtočného profilu, bude odstraněn a bude vybudován 
nový pilíř s odpovídajícími základy na vhodném místě. Tento provizorní most dle názoru 
zpracovatelského týmu Dokumentace po uvedení nového silničního napojení žst. Ústí 
nad Orlicí ztratí na významu a je věcí  diskuse spíše tento most zrušit a tak zvýšit 
kapacitu profilu toku a v místě zrušeného jezu řešit balvanitý skluz s využitím nové 
modelace koryta. 

SOK-07 Úprava koryta 
Jedná se o úpravu koryta v prostoru u ocelového příhradového mostu v Kerharticích o 
celkové délce cca 342 m. Dojde zde k odstranění stávajícího nefunkčního betonového 
jezu a výstavbě nového balvanitého skluzu s délkou přelivné hrany 17 m. Z důvodu 
nekapacitního mostního profilu dojde ke snížení  levostranného břehu na kótu cca 320 
m n.m. ve sklonu 1:20 k toku. Nové koryto bude v patě zpevněno kamennou patkou ze 
záhozu zrna 80 kg a celý levý břeh bude opevněn kamenným záhozem zrna 80 kg tl. 40 
cm až k břehové hraně, která bude zpevněna betonovým prahem s rozměry 160 x 40 
cm vyztuženým síťovinou. Sklony nového koryta budou 1:2. Stávající koryto bude 
zasypáno. 
Zdrsněný skluz je ale navržen již původně proti proudu až nad mostem, ne v profilu 
zrušeného nefunkčního jezu. Tato situace odpovídá aktuálnímu popisu varianty K1. 
Alternativně je navržena varianta K2 bez zasypání koryta a průpichu, poloha skluzu se 
nemění. Popis viz kapitola B.I.5. Posun stabilizačního prvku proti proudu v obou 
variantách oproti poloze jezu znamená zásah do stávajícího nadjezí, přičemž se mj. 
nabízí využít stávající aktuální dynamiky toku, který je pod profilem jezu nově opevněn 
pod svahem silnice II/315 a profil jezu je zcela nefunkční.  
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SOK-08 Čerpací stanice 
SOK-08.1  Čerpací stanice č.1 
SOK-08.2  Čerpací stanice č.1- přípojka VN 
SOK-08.3  Čerpací stanice č.1- přípojka NN 
SOK-08.4  Čerpací stanice č.2 
SOK-08.5  Čerpací stanice č.2 – přípojka VN 
SOK-08.6  Čerpací stanice č.2 – přípojka NN 
SOK-08.7  Čerpací stanice č.3 
SOK-08.8  Čerpací stanice č.3 – přípojka VN 
SOK-08.9  Čerpací stanice č.3 – přípojka NN 

SOK – 09    Přeložky 
SOK-09.1  Přeložka plynovodů 
SOK-09.2  Přeložka vodovodu 
SOK-09.3  Přeložka kanalizace 
SOK-09.4  Přeložka kabelu telecomu 
SOK-09.5  Přeložka kabelu kabelové televize 
SOK-09.6  Přeložka kabelu VO 
SOK-09.7  Přeložka kabelů ČD 
SOK-09.8  Přeložka kabelu NN 
SOK-09.9  Přeložka kabelu VN 
 
SOK -10 Kácení 
Z důvodu zvýšené hustoty porostu břehové hrany koryta bude pro provedení SOK-01, 
SOK-02, SOK-03, SOK-04, SOK-05, SOK-06, SOK-07, SOK-08, SOK-09 pouze 
nezbytně nutné množství; cca 50 ks stromů. Přesné stanovení  kusů, druhů a profilů 
bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace. Podle provedeného 
dendrologického průzkumu projektanta (Jakoubek a kol., 05/2008) se v zájmovém 
území protipovodňových úprav v Kerharticích  nachází 558 ex. stromů, přičemž ve 
variantě K1 je ohroženo cca 480 stromů a ve variantě K2 cca 470 stromů (včetně 
náletových jedinců).  

SOK -11 Ozelenění 
Náhradní výsadba bude řešena na základě projektu sadových úprav po konzultaci s 
příslušným orgánem ochrany přírody. Je navrženo vysázení 2 nových stromů za jeden 
smýcený strom. 
Ústí nad Orlicí 
Členění stavby na stavební objekty je v rámci tohoto katastrálního území následující: 
SOÚ – 01 Protipovodňová zeď 
SOÚ – 01.1 Nadzemní část 

Stavební objekt v sobě zahrnuje protipovodňovou zeď tvaru převráceného „T“ o délce 
1084m. Zeď je tvořena monolitickým betonem s výztuží. Šířka protipovodňové zdi 
v patě je 3,5m, průměrná výška zdi je 3,0 m. Protipovodňové uzávěry celkem 35 m. 
Členění: 
Km 0,000 – 0,015: 
navýšení komunikace o ploše cca 120 m2. 
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Km 0,015 – 0,237: 
protipovodňová zeď 
Km 0,237 – 0,243: 
průjezd, jež bude za povodně hrazen protipovodňovým uzávěrem 
Km 0,243 – 0,358: 
protipovodňová zeď  
Km 0,358 – 0,373: 
průjezd, jež bude za povodně hrazen protipovodňovým uzávěrem  
Km 0,373 – 0,762: 
protipovodňová zeď  
Km 0,762 – 0,768: 
průchod, jež bude za povodně hrazen protipovodňovým uzávěrem  
Km 0,768 – 1,395: 
protipovodňová zeď  
Km 1,217 – 1,395: 
protipovodňová zeď  
Pod železničním mostem na komunikaci směrem k Vysokému Mýtu bude osazen 
protipovodňový uzávěr dl. 8m. 

SOÚ – 01.2 Podzemní část 

Stavební objekt v sobě zahrnuje jílovitobentonitovou podzemní těsnící stěnu o délce 
1126m a průměrné hloubce 3,9m od povrchu terénu. 
V případě realizace varianty U5, kdy je navržena protipovodňová zeď i podél meandru 
kolem sportovišť, se parametry zdi změní a prodlouží  se délka.  

SOÚ – 02 Protipovodňová hráz 
SOÚ – 02.1 Nadzemní část 
Stavební objekt v sobě zahrnuje protipovodňovou hráz o délce 435 m. Sklony hráze 
jsou 1:2 zavázání hráze do rostlého terénu je 30 cm. Hráz bude ohumusována a oseta 
tl. 20 cm. 
Členění 

Ø Km 0,940 – 1,253 - protipovodňová hráz, šířka v koruně 3m 
Ø Km 1,180    - nabetonování vypouštěcího zařízení 
Ø Km 1,380 – 1,502 - protipovodňová hráz, šířka v koruně 3m 
SOÚ – 02.2 Podzemní část 
Stavební objekt v sobě zahrnuje jílovitobentonitovou podzemní těsnící stěnu o délce 
435 m a průměrné hloubce 4,5 m. Podzemní stěna je v prostoru hrází vedena až 20 cm 
pod korunu hráze z důvodu nedostatku těsnících zemin. 
 
SOÚ – 03 Úprava koryta 
Jedná se o úpravu koryta v prostoru „u firmy PERLA“ a o průpich meandru v prostoru „u 
letního stadionu“ o celkové délce cca 320 m. V prostoru „u firmy PERLA“ doje 
k odstranění stávajícího nefunkčního betonového jezu a výstavbě nového balvanitého 
skluzu s délkou přelivné hrany 25m. Nové koryto je na pravém břehu tvořeno 
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protipovodňovou zdí a na levém břehu bude ve sklonu 1:2. Pata pravého břehu Tiché 
Orlice bude zpevněna kamennou patkou ze záhozu zrna 80 kg. Délka úpravy je cca 140 
m. Zde není reálné řešit technické dílčí varianty, řešení je dáno polohou nefunkčního 
jezu v ř. km 48,777 
V prostoru „u letního stadionu“ dojde k průpichu meandru v délce cca 180 m.Pata 
nového koryta je fixována kamennou patkou ze záhozu zrna 80 kg. Na pravém břehu 
koryta Tiché Orlice bude vybudována ochranná zemní hrázka. Stávající koryto bude 
zasypáno.Toto řešení je prakticky shodné s variantou U3 a jsou navrhovány i 
alternativní přístupy ve variantách U4 (průpich, ale ponechání meandru)  a U5 (řešení 
protipovodňovou zdí podél levého břehu), popis viz kapitola B.I.5. 
 
SOÚ – 04 Snížení bermy 
Stavební objekt v sobě zahrnuje snížení bermy na levém břehu toku Tiché Orlice 
v celkové délce cca 200m. Niveleta bermy bude snížena na kótu 1,2 m nad niveletou 
toku. Sklon bermy bude 1:20. Odpovídá variantě K1, Dále je navržena i varianta U2 bez 
snížení bermy, ale s rizikem ohrožení stability stromů, pokud zůstanu v poloze na 
stávající bermě  v průtočném profilu mezi ochrannou zdí (SOÚ 01) a levým břehem 
toku.  
 
SOÚ – 05 Čerpací stanice 
SOÚ – 05.1  Čerpací stanice č. 1 
SOÚ – 05.2  Čerpací stanice č. 1 – Přípojka VN 
SOÚ – 05.3  Čerpací stanice č. 1 – Přípojka NN  
SOÚ – 05.4  Čerpací stanice č. 2 
SOÚ – 05.5  Čerpací stanice č. 2 – Přípojka VN  
SOÚ – 05.6  Čerpací stanice č. 2 - Přípojka NN  
 
SOÚ – 06   Přeložky 
SOÚ-06.1  Přeložka plynovodů 
SOÚ-06.2  Přeložka kanalizace 
SOÚ-06.3  Přeložka kabelu VO 
SOÚ-06.4  Přeložka kabelů ČD 
SOÚ-06.5  Přeložka sloupu NN 
 
SOÚ – 07 Kácení 
Z důvodu zvýšené hustoty porostu břehové hrany koryta bude pro provedení SOK-01, 
SOK-02, SOK-03, SOK-04, SOK-05, SOK-06 pouze nezbytně nutné množství; cca 100 
ks stromů. Podle provedeného dendrologického průzkumu projektanta (Jakoubek a kol., 
05/2008) se v zájmovém území protipovodňových úprav v Ústí nad Orlicí  nachází 850 
ex. stromů, přičemž ve variantách se snížením bermy je  ohroženo cca 730 stromů a ve 
variantách bez úpravy bermy  cca 590 stromů (včetně náletových jedinců, varianty U3 a 
U4 s průpichem jsou totiž z hlediska nároků na dřeviny shodné). 
 
SOÚ – 08 Ozelenění 
Náhradní výsadba bude řešena na základě projektu sadových úprav po konzultaci s 
příslušným orgánem ochrany přírody. Je navrženo vysázení 2 nových stromů za jeden 
smýcený strom. 
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B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Zahájení výstavby      2011  
Dokončení výstavby    2012 
 
 
B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Ústí nad Orlicí 
Pardubický kraj 
 
 
B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10  odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 
Příprava záměru bude vyžadovat vydání zejména následujících správních rozhodnutí, 
souhlasů či povolení: 
o Rozhodnutí o kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a 2 platného znění zák. č. 114/1992 

Sb. (MěÚ Ústí nad Orlicí, OŽP) 
o Závazné stanovisko k dotčení VKP toku a nivy podle § 4 odst. 2 platného znění zák. 

č. 114/1992 Sb. (MěÚ Ústí nad Orlicí, OŽP) 
o Souhlas se záborem ZPF (MěÚ Ústí nad Orlicí) 
o Souhlas se zásahem do lesa (zavázání jižního konce prahu v Kerharticích) 
o  Územní rozhodnutí (MěÚ Ústí nad Orlicí) 
o Vodoprávní povolení (vodohospodářský orgán POÚ 3. stupně (MěÚ Ústí nad Orlicí) 
 
Situace předkládaného záměru (z původní dokumentace z roku 2007) včetně úprav ve 
smyslu variant v jednotlivých dílčích úsecích na úrovni TP je uvedena v Příloze 2 
předkládané Dokumentace. 
Přehledné znázornění řešených úseků na Tiché Orlici protipovodňové ochrany Ústí nad 
Orlicí a Kerhartic   vyplývá z následujícího obrázku –výřezu mapy 1:10.000 (upraveno): 
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B.II. Údaje o vstupech  

B.II.1.  Půda 
Zemědělská půda 
V rámci dosud provedených průzkumných pracích pro stupeň TP nebyl vypracován 
aktualizovaný záborový elaborát, tudíž předpokládané celkové trvalé zábory  související 
s řešeným záměrem tak, jak navrhovala původní DÚR,  lze považovat pouze za 
orientační: 

k.ú. Gerhartice 
parcela KN č. kód BPEJ výměra  parcely m2 druh pozemku vynětí ze ZPF  cca m2 

32/18 75600 434 trvalý travní porost   434 
32/4 75600 4327 trvalý travní porost   378 
36/2 75600 833 trvalý travní porost   182 
36/1 75600 2116 trvalý travní porost 1702 
41/1 75600 2851 trvalý travní porost   295 

celkem 75600   2 991 
 

k.ú. Kerhartice nad Orlicí 
parcela KN č. kód BPEJ výměra  parcely m2 druh pozemku vynětí ze ZPF  cca m2 

346/1 75600 949 zahrada 295 
344/1 75600 3354 zahrada 245 
341/2 75600 732 trvalý travní porost 108 
341/6 75600 2116 zahrada 227 
314/14 75600 3612 trvalý travní porost 268 
314/25 75600 332 trvalý travní porost 110 
314/1 75600 2732 trvalý travní porost 345 
314/21 75600 1414 trvalý travní porost 169 

266 75600 1663 trvalý travní porost 175 
265/2 75600 3670 zahrada 493 
251 75600 623 zahrada 117 

252/1 75600 1613 zahrada 192 
231/4 75600 1178 zahrada   85 
231/1 75600 4430 zahrada 382 
248/1 75600 3561 trvalý travní porost 208 
250/1 75600 1408 trvalý travní porost 398 
250/9 75600 168 trvalý travní porost   83 
250/6 75600 2905 trvalý travní porost 631 
163/1 75600 5511 trvalý travní porost 356 
164/1 75600 36 trvalý travní porost   36 
164/3 75600 7807 trvalý travní porost                     5702 
93/4 75600 13004 trvalý travní porost                     1239 

314/20 75600 2337 trvalý travní porost                       125 
celkem 75600                     11989 

 
k.ú. Ústí nad Orlicí 

parcela KN č. kód BPEJ výměra  parcely m2 druh pozemku vynětí ze ZPF  cca m2 

2582/4 75800 2493 trvalý travní porost  169 
2584/1 75800 63 trvalý travní porost      2 

2654/1 
75800 
76401 9174 trvalý travní porost 3725 

2654/144 
75800 
76401 2487 trvalý travní porost   631 

2654/145 75800 3656 trvalý travní porost   445 
2561/13 75800 318 trvalý travní porost     39 
celkem 76401   4 356 
celkem 75800      655 
celkem ΣBPEJ   5011 

Finální nároky na zábory ZPF vyplynou z výsledné varianty technického řešení záměru 
na základě výstupů EIA procedury.  
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Lesní pozemky 
Záměr představuje trvalý zábor PUPFL v původním řešení, které bylo předmětem 
oznámení na uvedený záměr, a to na pozemcích p.č. 166/1, 166/2 a 166/4 v celkovém 
rozsahu 353 m2. 
Lesní porosty prakticky nejsou součástí zájmového území posuzované výstavby. Ve 
variantním řešení podle dílčích situací 1:500 – situace K.1 a K.2 jižní zavázání fixačního 
prahu v Kerharticích zasahuje do náletového listnatého porostu na poz.p.č 164/1 pod 
silnicí II/315 (jasan, javor) jen na pozemcích p.č. 166/1 a 164/1, a to v řádech desitek 
m2 (pro obě varianty K1 a K2, původní řešení se svahováním průpichu představovalo o 
řád vyšší nároky). 
 
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 v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, 
případně chráněném území podle horního zákona.  
Záměr se nachází v CHOPAV Východočeská křída. 
Záměr se nenachází se v chráněném území podle horního zákona. 

Ochranná pásma 
Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s  ochrannými pásmy zvláště chráněných 
území přírody (50 m „ze zákona“), počátek úpravy toku v Kerharticích a konec úpravy 
toku v Kerharticích zasahuje do OP lesních porostů (les za příkopem z jižní strany 
silnice II/315, část úpravy nad provizorním mostem v Kerharticích  se levobřežně 
nachází v OP lesního porostu /a v kontaktu/ p.č. 166/1, 164/1 a 166/2 v k.ú. Kerhartice 
u Ústí nad Orlicí).  
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí. 
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším textu 
jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí. 
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.  

u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na 
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace    7 m  
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací    2 m  
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení    1 m  
35 kV až 110 kV  12 m  
110 kV až 220 kV  15 m  
220 kV až 400 kV  20 m  
nad 400 kV  30 m  
závěsné kabelové vedení 110 kV    2 m  
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence     1 m  

 u podzemního vedení: 
§ do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 
§ nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně 
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u elektrických stanic  
§ u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od 

oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
§ u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší 

než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m, 
§ u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 

kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m, 
§ u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 
§ u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva 
elektrické stanice. 

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.  
Ø u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 

zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu, 
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 
274/01 Sb. 
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 

kanalizační stoky na každou stranu 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m, 
b)  u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 

 
Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území 
a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve 
vzdálenosti:  
• 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo 

od osy větvě jejich křižovatek  
• 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních 

komunikací I. třídy 
• 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace 

II. třídy 

Obecně chráněné přírodní prvky  
Záměr se nachází v územní kolizi  s obecně chráněnými přírodními prvky: 
Ø vodní tok Tichá Orlice a údolní niva toku jsou VKP „ze zákona“ (§3 písm, b/ 

zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění) 
Ø nivou podél Tiché Orlice je trasován regionální biokoridor, nad Kerharticemi 

směrem k železničnímu mostu v nivě je navrhováno nové lokální biocentrum.  
Blíže viz příslušné další pasáže textu předkládané Dokumentace. 
 
Zpracovatelům Dokumentace není známa skutečnost, že by některé porosty či krajinné 
segmenty byly aktuálně registrovány jako VKP podle § 6 zákona, i když dle podkladů 
ÚSES (Bureš 1996) takové návrhy učiněny byly. 
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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 6 měsíců s průměrným 
počtem 15 pracovníků z různých dodavatelských firem.  
Tab.: Předpokládaná maximální spotřeba vody během výstavby: 
Průměrný stav pracovníků výstavby 15 
Denní spotřeba vody (m3) 1,8 
Měsíční spotřeba vody (m3) 36 
Doba výstavby (měsíce)  6 
Celková spotřeba vody  [m3] 216 

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

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Výstavba 

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

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

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

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

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

- ocelové nosné konstrukce 
Zdroj bude dle možností hlavního dodavatele.  

Provoz 

Suroviny 

Záměr nevyžaduje nároky na surovinové zdroje v etapě provozu. 
Energie  

Záměr nevyžaduje nároky na energie. 
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Výstavba 

Výstavba jednotlivých protipovodňových opatření bude probíhat po etapách dle 
jednotlivých stavebních objektů, většinově po stávajících místních komunikacích. Dle 
podkladů oznamovatele uvedený rozsah stavebních prací bude generovat po dobu 
stavby  9 pohybů TNA v denní době po přístupových k cestám. 
Provoz 

V etapě provozu nebude záměr generovat žádné nároky na dopravu 
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B.III. Údaje o výstupech  
B.III.1.  Ovzduší  
Výstavba 
Bodové zdroje znečištění ovzduší 

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

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

Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní 
úroveň 

Rychlost 
(km/h): PM10 

TNA EURO 4 50 0,0701 

Liniové zdroje znečištění ovzduší 

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

 PM10 

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

 
Plošné zdroje znečištění ovzduší 

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

 PM10 
 kg.den-1 t. rok-1 

Plošný zdroj 2,529E-04 0,956E-04 

 
Zápach 

Charakter posuzovaného záměru nebude znamenat riziko zápachu. 

Sekundární prašnost 

Vzhledem k charakteru stavby a navrhovaným zemním pracím v blízkosti vodního toku 
nelze předpokládat výraznější zdroje sekundární prašnosti v souvislosti s řešeným 
záměrem. Obecné požadavky na snižování sekundární prašnosti v souvislosti 
s pohybem techniky na veřejných komunikacích jsou komentovány v příslušné části 
předkládaného oznámení. 
Etapa provozu 
Záměr nepředstavuje žádné bodové, liniové nebo plošné zdroje znečištění ovzduší. 
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B.III.2.  Odpadní vody 
Výstavba 

V období výstavby budou vznikat pouze splaškové vody. Bilance splaškových vod je 
odvozena ze spotřeby vody.  Množství těchto vod bude záviset na počtu pracovníků a 
rychlosti stavebních prací. Odpadní technologické vody v průběhu výstavby se 
v místech stavby nepředpokládají. V rámci stavby budou vyžívána sociální zařízení 
v místě zařízení staveniště nebo  chemická WC. 
Provoz 

Záměr neprodukuje v etapě provozu žádné odpadní vody. 
 
B.III.3.  Odpady 
Výstavba 

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z 
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy bude znám 
dodavatel stavby 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. 
Předpokládaná produkce odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce: 
Kód Název odpadu Kategorie 
020103 Odpad rostlinných pletiv O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150104 Kovové obaly O 
150105 Kompozitní obaly O 
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy N 
170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170201 Dřevo O 
170203 Plasty O 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod 170503 O 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903 O 
200301 Směsný komunální odpad O 
200307 Objemný odpad O 

Bude vedena průběžná evidence vznikajících odpadů a provozovatel předloží ke 
kolaudaci stavby doklady o množství a druzích vzniklých odpadů, včetně způsobu jejich 
využití nebo odstranění. 
Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních 
projektové dokumentace respektovány podmínky, které jsou formulovány v dalších 
částech předkládaného oznámení. 

Provoz 

Záměr neprodukuje v etapě provozu žádné odpady. 
 
B.III.4.  Ostatní výstupy 
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby 
jejich omezení) 
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Hluk 
Výstavba 

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

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

Doba používání 
stroje (hod/den) 

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

Doprava Nákladní automobily Tatra 815  Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 9/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. 
Provoz 

S etapou provozu není spojen žádný zdroj hluku  

Vibrace 

Záměr ve stadiu provozu není zdrojem vibrací. 

Záření 

Záměr není zdrojem záření.  

Jiné výstupy 
Nejsou známy jiné výstupy záměru. 
 
B.III.5.  Doplňující údaje 
Doplňující údaje nejsou v rámci předkládané dokumentace uváděny. 
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C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ   
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 
Záměr se nachází ve dvou oddělených prostorech:  
Ø v Ústí nad Orlicí je lokalizován do nivy toku, hraničící se zastavěným územím města 

(T. Orlice obtéká zejména areál sportovišť na SZ zastavěného území a menší 
průmyslovou zónu jižně od sportovního areálu  

Ø v Kerharticích kontaktuje zastavěné území sídla z jihu (při vstupu do sídelního útvaru 
odděluje řeku od zástavby jen silnice k žst. Ústí nad Orlicí (Sokolská ulice) a protéká 
mezi zastavěným územím místní části Gerhartice a místní části Kerhartice.  

Zájmové území vlastní stavby objektů protipovodňových opatření je využíváno zatím 
spíše extenzivně. V Ústí nad Orlicí  jde většinově o součást luční nivy toku (T. Orlice 
v Ústí nad Orlicí) s tím, že především jde o zemědělské využívání jako louky, spíše 
extenzivní, některé prostory luk, zejména pravobřežních, jsou výrazně ruderalizovány 
bez trvalejší údržby; na druhé straně na jižní části pravobřežní nivy je lokalizováno i 
zahrádkové využití.  
Levobřežně kolem počátku úpravy v nadjezí nad stadionem lze dokládat fragmenty 
nivy, které ostře přecházejí do sportovního areálu (fotbalové a atletické hřiště, stadion, 
tenisové kurty aj.), jižně navazuje průmyslová zóna v okolí zborceného jezu a dále 
podél toku až k nádražní silnici a železničnímu mostu. 
V Kerharticích se nad pravým břehem řeky nachází vlastní zastavěné území sídla, kde 
je kombinována přímo obytná zástavba a průmyslové využití (textilka, elektrárna), 
naproti silničnímu mostu se nachází objekt sociálních věcí -   domov pokojného stáří. 
Po odklonu řeky od zástavby je pravobřežní část nivy přeměněna na zahrádkové využití 
a před koncem úpravy se opět přibližuje obytná zástavba. Ruderalizovaná lada navazují 
na východní okraj zástavby Kerhartic a jsou dotčena návrhem protipovodňové hráze 
podél východního pokraje zástavby Kerhartic. V zájmovém území se prakticky 
nenachází orná půda. 
Lesnatost širšího území je významná a je soustředěna do dvou větších lesních 
komplexů Kubincův kopec (nad nádražím v Ústí nad Orlicí ), komplex Andrlova chlumu 
(nad silnicí II/315 jižně od Kerhartic), obecně lze konstatovat zalesnění obou svahů  
nivy Tiché Orlice. Jde vesměs o lesy hospodářské s prioritní funkcí produkční, i když 
s ohledem na druhové složení lesů je významná i funkce lesů jako ekosystémů v území.  
Těžištěm zájmového území jsou tedy  nivní plochy zejména podél toku  Tichá Orlice 
nad železničním mostem v Ústí nad Orlicí a pod vstupem řeky do zastavěného území 
Kerhartic až po most v Gerharticích. Nivní ekosystémy vykazují ochuzenou mozaiku 
stanovišť a místně i vyšší ruderalizaci (platí pak zejména o polohy podél levého břehu 
v Kerharticích), pokud nebyla niva zcela přeměněna (sportovní areál Ústí nad Orlicí, 
průmyslové objekty SV od nádraží Ústí nad Orlicí, průmyslové areály Gerhartice), 
pouze naproti stadionu přes meandr v Ústí nad Orlicí a částečně ve vnitřním oblouku 
levotočivého meandru nad obnaženou stěnou nivního profilu jde o části hodnotnějších 
nivních luk. Niva je využívána jako polointenzivní louky, místně i neudržované, zejména 
však je výrazně přeplavována při povodňových stavech. Stěžejní součástí nivy jsou 
hodnotné doprovodné a břehové porosty toku, a to i podél některých upravených částí 
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při průchodu kolem zástavby (zejména v úseku od zborceného jezu u Perly po 
železniční most  Ústí nad Orlicí). 
Prioritou trvale udržitelného rozvoje je zachování nezastavěné údolní nivy ve vazbě na 
protipovodňovou ochranu sídelních útvarů v nivě a šetrné využití toku a nivy jako 
obnovitelných přírodních zdrojů. Tok sám vykazuje v některých úsecích přírodě blízký 
charakter (meandr u stadionu, meandr nad Kerharticemi), v jiných úsecích došlo 
k napřímení a dílčím technickým úpravám profilu (pod soutokem s Třebovkou, úsek 
podél zastavěného území Kerhartic s výjimkou podjezí u elektrárny. Další technické 
úpravy toku ve spojení se změnami směrových parametrů a odpřírodněním průtočného 
profilu jsou tendencí proti uznávaným zásadám trvale udržitelného rozvoje významných 
krajinných prvků vodního toku a údolní nivy. 
Ve vlastním zájmovém území záměru se jako obnovitelný přírodní zdroj nachází sama o 
sobě dotčená zemědělská půda, která je využívána především jako louky (lokálně i 
vysoká míra ruderalizace a degradace vlivem přeplavování). 
Přírodním zdrojem  je i sám  vodní tok - jednak jako obnovitelný zdroj dřevní hmoty při 
obhospodařování břehových porostů,  jednak jako rybářsky využívaný krajinný prvek. 
Energetické využití potenciálu vodního toku se v zájmovém území nenachází, i když 
v Kerharticích je dílčím způsobem energetický potenciál na jezech využíván. 
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). 
Při zachování současné úrovně stanovištní diverzity území lze předpokládat různou 
míru schopnosti regenerace krajinných systémů: 
- dynamickou regeneraci lze dokládat pro přirozené meandrující úseky toku, opět je 

snižována určitou tendencí k šíření invazních druhů rostlin a k ruderalizaci po průchodech 
velkých vod 

- břehové porosty s ohledem na dominanci druhů měkkého luhu vykazují velmi dobrou 
regenerační schopnost (silná výmladnost), lipové porosty dobrou regenerační schopnost;  

- luční enklávy jako přírodě bližší stanoviště vykazují relativně dobru regenerační schopnost, 
snižovanou výraznou tendencí k šíření invazních druhů rostlin (netýkavka, celíky, hvězdnice, 
křídlatka) při průběhu povodňových stavů a  doložené ruderalizaci území; 

- ruderální lada jsou přechodovým sukcesním stadiem s tendencí k přerůstání dřevinami 
nebo málodruhovým spektrem euryvalentních druhů rostlin 

- části nivy v zástavbě, využívané jako zahrady, záhumenky, plochy individuální rekreace a 
chovů hospodářských zvířat, vykazují jen omezenou míru schopnosti regenerace, s vysokou 
tendencí k ruderalizaci a nástupu nitrofilní vegetace v okolí staveb; 

- sportovně a průmyslově využívané části nivy jsou zcela odpřírodněné prostory nivy bez 
možnosti regenerace nivních systémů; 

Předkládaný záměr je situován do území podél vodního toku a navrhované řešení 
neodporuje územnímu plánu. 
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona 
114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V posuzované lokalitě není žádný VKP 
registrovaný orgánem ochrany přírody. Významným krajinným prvkem ze zákona je 
samotný vodní tok. Stavba se nachází v přírodním parku Orlice. 
V kontextu šíře ekologické valence  (případně míry tolerance ekosystémů vůči změnám) 
je možno pro vlastní zájmové území dovodit, že se v něm nevyskytují stanoviště se 
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specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk) nebo xerofytní 
stanoviště na výchozech podloží, v širším území zcela mimo zájmové území 
posuzovaného záměru lze předpokládat výskyt hájových až xerofytních společenstev 
na opukách.   
Stavba významněji nezhorší infiltrační parametry území s ohledem na rozsah zpevnění 
některých částí břehů nebo půdorysu některých objektů protipovodňové ochrany. 
Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné přírodní zdroje zastoupeny. 
Ve vlastním zájmovém území se v podstatě přírodní zdroje nenachází s výjimkou 
určitých nároků na trvalý zábor ZPF. Přírodním zdrojem  je i samotný vodní tok – jednak 
možnost energetického využití – objekty u areálu  domova mládeže, jednak pro 
rybochovné využití. 
Jde o obnovitelné  přírodní zdroje, jejichž využitelnost s výjimkou lesních porostů a 
doprovodných porostů kolem toku závisí na intenzitě využití a tím i na potřebě 
dodatkové energie pro obnovu či udržení produkčního potenciálu. Ve vlastním 
zájmovém území záměru se orná půda nenachází.  
Pro vlastní  zájmové území stavby je možno doložit, že se strukturní prvky krajiny 
drobnějšího měřítka s potenciálem zvýšené stanovištní diverzity  v něm nenacházejí, 
s výjimkou doprovodného porostu Tiché Orlice podél pravého břehu toku při hranicích 
zahrady domova mládeže. Doprovodný porost toku Tiché Orlice je významný a 
představuje rovněž určitý přírodní zdroj, porosty jsou většinově tvořeny dobře 
regenerujícími druhy dřevin.  
V zájmovém území v bezprostředním okolí toku se nenacházejí výrazně antropogenně 
změněné plochy, plošná zástavba atp. Dochovaný stav prostředí odpovídá charakteru 
území podél částečně upraveného vodního toku. 

Zvláště chráněná území 
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani 
zprostředkovaně. Nejbližším ZCHÚ ve vazbě na řeku Tichou Orlici je PR Peliny nad 
pravým břehem toku u Chocně. 

Území přírodních parků 
Přírodní park Orlice (dále PPK 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 Spojené Orlice až do Hradce Králové. Celková rozloha 
PPK Orlice u je 11.462 ha, délka toků přibližně dvě stě kilometrů. 
Nařízení o zřízení přírodního parku  bylo vydáno  Okresním úřadem v Ústí nad Orlicí a 
nabylo účinnosti dne 16. září 1996.  V nařízení jsou vyjmenovány činnosti, které 
vyžadují  předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.  K činnostem, které mají vztah 
k realizaci předmětného záměru náleží  zejména  umísťování a povolování nových 
staveb mimo zastavěnou část obce, včetně staveb jednoduchých, drobných a 
dočasných, zřizování a rušení  nebo změny vodohospodářských děl kromě běžných 
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oprav a údržby,  provádění jiných činností, které by mohly vést ke změně krajinného 
rázu.  K citovaným  činnostem (a k dalším, které jsou vyjmenovány v uvedeném 
nařízení) je nutný předchozí souhlas orgánu ochrany přírody, t.j.  v daném případě  
Krajského úřadu Pardubického kraje. Návrhy protipovodňových úprav ve spojení se 
změnami směrové osy toku a zjednodušením (technizací) průtočného profilu jsou 
v rozporu s posláním přírodního parku i přes jejich legitimnost z hlediska ochrany sídel 
před povodněmi, z toho plyne nezbytný kompromis ve smyslu hledání přírodě bližších a 
přitom účinných protipovodňových opatření (snaha po variantním řešení některých 
dlčích úseků).      
Z výše uvedeného pro zájmové území záměru vyplývá: 
§ celý záměr včetně všech objektů protipovodňové ochrany se nachází uvnitř 

vymezeného PPK 
§ návrhy protipovodňových úprav ve spojení se změnami směrové osy toku a 

zjednodušením (technizací) průtočného profilu jsou v rozporu s posláním přírodního 
parku i přes jejich legitimnost z hlediska ochrany sídel před povodněmi, z toho plyne 
nezbytný kompromis ve smyslu hledání přírodě bližších a přitom účinných 
protipovodňových opatření, jak je navrhováno variantním řešením některých úseků.      

Významné krajinné prvky 
Jsou polohou oznamovaného záměru dotčeny.  Konkrétně jde o VKP „ze zákona“ (§ 3 
písm.b/ zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění) vodních toků a údolních niv: 
ü Vodní tok a niva  Tiché Orlice: při vstupu do kontaktního prostoru se zastavěným 

územím města Ústí nad Orlicí přírodě blízký až přirozený tok v široké nivě, 
významný pravotočivý  meandr s bystřinným úsekem a velkou tůní pod peřejí u 
stadionu, mírné meandry a napřimování ve směru toku ke zborcenému jezu u Perly, 
od jezu po soutok s Třebovkou napřímení. V celém úseku více či méně hodnotné 
břehové porosty (olše, vrby, bříza, javory, lípa, jasan aj., nad železničním mostem 
hodnotné stromořadí lip); pod soutokem s Třebovkou prakticky až do Kerhartic 
ruderalizované až ruderální louky v nivě, tok napřímen bez technického opevnění 
břehů (kamenný zához), místně břehové porosty (většinou nespojitě) 

ü v Kerharticích zvýšení morfologické pestrosti toku (dva meandry s hodnotnějším 
doprovodným porostem /olše, lípa, vrby, jasan, javory, topol aj – starší topoly nad 
pravým břehem z důvodu nestability na jaře 2008 odkáceny/  s obnažením půdního 
profilu nivy nad vstupem toku do Kerhartic), po jez u elektrárny napřímení a 
pravobřežně aktuální opravy nátrží kamenným záhozem pod silnicí k silničnímu 
mostu, niva levobřežní s postupným zvýšením stanovištní diverzity; v podjezí tok ve 
dvou ramenech v bystřinném charakteru, pod jezem z důvodu protržení a odnosu 
části jezu změna morfologie proudění a aktuální opevnění levého břehu pod silnicí 
II/315, levobřežně luční niva s patrnou ruderalizací, pravobřežně zahrady, 
s postupem po proudu málo proměnná morfologie postupně napřímeného toku 
(technická úprava až pod silničním mostem u textilky v Gerharticích podél železnice) 

Lesní porosty jako VKP „ze zákona“ prakticky nejsou součástí zájmového území 
posuzované výstavby, stavba prochází ochranným pásmem některých lesních porostů 
(viz B.I.1.), jižní zavázání fixačního prahu v Kerharticích zasahuje do náletového 
listnatého porostu na poz.p.č 164/1 a 166/1 pod silnicí II/315 (jasan, javor). V dotčeném 
území se rovněž nenacházejí VKP rybníků, jezer a rašelinišť. 
Zájmové území vykazuje v některých (zejména levobřežních v Kerharticích a 
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pravobřežních v Ústí nad Orlicí) prostorech nivy parametry na registraci VKP  podle § 6 
zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, zpracovatelskému týmu Dokumentace ale  
není znám fakt registrace některé součásti krajiny zájmového území výstavby záměru 
za jiný registrovaný VKP dle § 6 zákona.  

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
Zájmové území není v kolizi ani v územním kontaktu s žádnou ptačí oblastí, vymezenou 
některým z Nařízení vlády dle § 45 e zák. č. 218/2004 Sb. 
Dále není ani v přímé územní kolizi či v kontaktu s evropsky významnými lokalitami, 
vyhlášenými NV č. 132/2005 Sb. ve smyslu § 45 a/ – 45d/ zák.č. 218/2004 Sb. Ve 
smyslu zpracovaných Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (Svoboda, Körner, 
08/2008) je nejbližší EVL CZ 0533314 Tichá Orlice, s předmětem ochrany mihule 
potoční, jde o tok Tiché Orlice nad Letohradem po pramennou část, poloha cca 10 km 
SV. 
Tato skutečnost je patrná z přílohy č.1 předkládané dokumentace. 

Památné stromy 
V zájmovém území záměru ani nejbližším okolí se nevyskytují žádné památné stromy, i 
když někteří jedinci břehového porostu vykazují značné sadovnické i estetické hodnoty. 
Všechny evidované památné stromy (Faltysová, Bárta, 2002 eds.) nejsou v dosahu 
posuzované stavby: 
- Ústí nad Orlicí – buk lesní červenolistý na náměstí Svobody; javor babyka u silnice 

I/14 v bývalých Riegrových sadech  
- Kerhartice – nejsou vyhlášeny žádné památné stromy, někteří jedinci u elektrárny či 

lípa u textilky parametry na památné stromy vykazují 
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území 
C.2.1.Ovzduší 
Klimatické charakteristiky 

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

Znečištění ovzduší 
Úroveň znečištění ovzduší lze dokladovat výsledky uváděnými ČHMÚ na nejbližších 
stanicích AIM: 
Imisní pozadí NO2 

Rok: 2007 

Kraj:  Pardubický 
Okres:  Ústí nad Orlicí 

Látka: NO2-oxid dusičitý 

Jednotka:  µg/m3 
Hodinové LV :  200,0 

Hodinové MT :  30,0 

Hodinové TE :  18 
Roční LV : 40,0 

Roční MT : 6,0 

  
Hodinové hodnoty Denní hodnoty 

Čtvrtletní 
hodnoty 

Roční 
hodnoty 

Max.  19 MV VoL 
50% 
Kv  

Max.   
95% 
Kv  

50% 
Kv  

X1q X2q X3q X4q X  S  N  KMPL  

Organizace: 
Staré č. 

ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum Datum VoM 
98% 
Kv  

Datum   
98% 
Kv  

C1q C2q C3q C4q XG  SG  dv  

112,9 78,4 0 20,1 55,7 ~ 41,4 21,7 29,2 17,1 19,3  23,2 9,60 342 EUOPA 

 
24821 

ZÚ 
1117 

Ústí n.Orl.-
Podměstí 

Automatizovaný 
měřicí program 

CHLM 
 

16.10. 17.10. 0 59,3 16.10. ~ ~ 45,2 89 91 85 77 21,3 1,53 19 

                  

~ ~ ~ ~ 55,8 ~ 31,3 11,7 15,0 11,1 12,2 15,9 13,6 9,17 362 EUORM 

 
38969 

ČHMÚ 
1338 

Ústí n.Orl. 

Manuální měřicí 
program  
GUAJA 

 
~ ~ ~ ~ 03.03. ~ ~ 40,8 90 91 91 90 10,9 2,02 1 
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Imisní pozadí PM10 

Rok: 2007 

Kraj:  Pardubický 
Okres:  Svitavy 

Látka: PM10-částice PM10 

Jednotka:  µg/m3 

Denní LV : 50,0 
Denní MT : 0,0 

Denní TE : 35 

Roční LV : 40,0 
Roční MT : 0,0 

  
Hodinové hodnoty Denní hodnoty 

Čtvrtletní 
hodnoty 

Roční 
hodnoty 

Max.   
95% 
Kv  

50% 
Kv  

Max.  36 MV VoL 
50% 
Kv  

X1q X2q X3q X4q X  S  N  KMPL  

Organizace: 
Staré č. 

ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum  
99.9% 

Kv  
98% 
Kv  

Datum Datum VoM 
98% 
Kv  

C1q C2q C3q C4q XG  SG  dv  

696,5 ~ 50,0 18,5 199,5 38,4 9 20,1 25,2 22,5 18,9 23,0 22,4 14,49 358 ESTVA 

 
25608 

ZÚ 
1195 

Svitavy 

Automatizovaný 
měřicí program 

TEOM 
 

24.03. ~ 184,5 65,0 24.03. 20.12. 9 51,0 90 91 92 85 19,5 1,68 7 

                  
~ ~ ~ ~ 85,0 43,0 17 18,0 28,5 19,7 15,6  23,0 15,22 304 EMTRM 

 
40147 

ČHMÚ 
1495 

Moravská 
Třebová 

Manuální měřicí 
program  

GRV 
 

~ ~ ~ ~ 17.12. 29.10. 17 70,0 67 86 78 73 18,8 1,93 14 

Imisní pozadí benzenu 
Rok: 2007 

Kraj:  Pardubický 

Okres:  Pardubice 
Látka: BZN-benzen 

Jednotka:  µg/m3 

Roční LV : 5,0 
Roční MT : 3,000 

  
Hodinové hodnoty Denní hodnoty 

Čtvrtletní 
hodnoty 

Roční 
hodnoty 

Max.   
95% 
Kv  

50% 
Kv  

Max.   
95% 
Kv  

50% 
Kv  

X1q X2q X3q X4q X  S  N  KMPL  

Organizace: 
Staré č. 

ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum  
99.9% 

Kv  
98% 
Kv  

Datum   
98% 
Kv  

C1q C2q C3q C4q XG SG  dv  

15,5 ~ 2,5 0,1 4,3 ~ 2,2 0,2 0,2 0,1 0,4 1,5 0,6 0,79 353 EPAOA 

 
200038 

MÚPa 
1418 

Pardubice-
Rosice 

Automatizovaný 
měřicí program 

GC-FID 
 

30.07. ~ 6,2 3,3 21.12. ~ ~ 3,0 88 88 85 92 0,2 5,06 3 

                  
11,6 ~ 2,5 0,7 3,5 ~ 2,3 0,8 1,1 0,7 0,5 1,5 1,0 0,63 337 EPAUA 

 
200002 

ČHMÚ 
1465 

Pardubice 
Dukla 

Automatizovaný 
měřicí program 

GC-PID 
 

13.04. ~ 4,7 3,1 18.12. ~ ~ 2,6 84 81 82 90 0,8 1,85 6 
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C.2.2. Voda           
Zájmové území je v kontaktu s významnou hydrogeologickou strukturou Ústecká 
synklinála, ve které jsou dokumentovány značné zásoby podzemní vody. Hlavní 
zvodnění je vázáno na sedimenty svrchnokřídového stáří, konkrétně na kolektor 
spodnoturonský a střednoturonský. Menší zásoby podzemní vody jsou vázány na 
kvarterní sedimenty údolní terasy Tiché Orlice. 
Bilanční zásoby podzemních vod v rajonu 423 Ústecká synklinála jsou pro 
spodnoturonský a střednoturonský kolektor schváleny ve výši 2 041 v kategorii C-2. 
Individuální zdroje využívající svrchnokřídové zvodně nejsou v bližším okolí lokality 
dokumentovány. Z hlediska jakosti jsou podzemní vody svrchnokřídových zvodní Ca-
HCO3 typu, dosti tvrdé, v kolektoru střednoturonském s mineralizací mírně nad 400 mg/l 
se zvýšenou koncentrací celkového železa (vyšší desetiny mg/l). Rizikovou složkou 
mohou být v obou zvodních místně ropné látky, v případě zvodně spodnoturonské 
sirovodík. 
Z hlediska jakosti je podzemní voda permského kolektoru Ca-HCO3 typu, tvrdá až dosti 
tvrdá, s mineralizací kolem 500 mg/l, neutrální až slabě kyselé reakce. Ochranný režim 
podzemních vod je zajištěn CHOPAV Východočeská křída. Území Chocně patří dle 
nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod – 
Východočeská křída. Území dále patří dle nařízení č. 163/2003 Sb. mezi tzv. zranitelné 
oblasti.  
Z hlediska jakosti je podzemní voda permského kolektoru Ca-HCO3 typu, tvrdá až dosti 
tvrdá, s mineralizací kolem 500 mg/l, neutrální až slabě kyselé reakce. Rizikovou 
složkou je mangan, nízká je naopak koncentrace dusičnanů. 
Základní výřez hydrogeologické mapy je patrný z následujícího obrázku: 
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Celé zájmové území leží v povodí Orlice. Hydrografickou osou území je vodní 
významný tok  Tichá Orlice ve správě Povodí Labe – číslo hydrologického pořadí 1-02-
02-001. Tichá Orlice pramení na západním svahu vrchu Jeřáb nad obcí Horní Orlice.  
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Výřez vodohospodářské mapy zájmového území je patrný z následující situace: 
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C.2.3. Půda  
S realizací záměru protipovodňové ochrany města jsou spojeny následující orientační 
nároky na půdní fond dle kategorií BPEJ: 

k.ú. Gerhartice 
 kód BPEJ   vynětí ze ZPF  cca m2 

celkem 75600   2 991 
k.ú. Kerhartice nad Orlicí 

 kód BPEJ   vynětí ze ZPF  cca m2 

celkem 75600                     11 989 
k.ú. Ústí nad Orlicí 

 kód BPEJ   vynětí ze ZPF  cca m2 

celkem 76401   4 356 
celkem 75800      655 

Celkový trvalý zábor ZPF v rámci předkládaného záměru je realizován na pozemcích 
s následujícícmi BPEJ: 75 600, 75 800, 76 401 
Vysvětlivky k BPEJ: 
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu 
7 - region MT 4 mírně teplý; průměrné roční teploty v rozmezí 6-8oC; průměrný roční úhrn 

srážek je mezi 700-800 mm 

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 
56 – Nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vodními poměry  
58 – Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vodní poměry místně méně 
příznivé, při odvodnění příznivé 
64 – Glejové půdy a oglejené půdy zbažinělé, avšak zkulturněné, na nivních uloženinách, jílech, 
slínech atd., středně těžké až velmi těžké, příznivé pro trvalé travní porosty, odvodněné i jako 
orná půda 
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám 

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

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 
 skeletovitost hloubka *) 

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

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí 

Znečištění půd 
Stávající využití pozemků nevedlo k předpokladu významné kontaminace půd. Proto v 
rámci průzkumných prací pro předkládanou dokumentaci nebyly i s ohledem na 
charakter uvažovaného záměru prováděny kontrolní analýzy půd. 
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí 
Z hlediska geologického leží území v oblasti severovýchodního křídla potštejnské 
antiklinály, resp. jihozápadního křídla ústecké synklinály, které jsou dílčími strukturně - 
tektonickými jednotkami jihovýchodního okraje české křídové pánve. Křídový horninový 
soubor je v údolí Tiché Orlice, ve kterém leží, téměř denudován až na permské a 
krystalické jádro a pouze ve východní části nádraží a potom výše svahu jsou 
zastoupeny bazální pískovce cenomanu a jemnozrnné pískovce a prachovce spodního 
turonu. Tyto sedimenty se směrem k východu velmi rychle noří pod faciálně pestré 
sedimenty středního turonu a slínité sedimenty turonu svrchního. Zatímco v prostoru 
nádraží je zachovaná mocnost svrchnokřídových sedimentů pouze několik metrů, o 1 
km směrem k východu již tato mocnost je vyšší než 200 m. Směrem k západu potom 
křídové sedimenty zcela vykliňují a na povrch vycházejí červenohnědé pískovce permu 
a místy i podložní proterozoické břidlice. Uvedené skalní horniny proterozoického, 
permského i svrchnokřídového stáří jsou v údolí Tiché Orlice překryty fluviálními 
sedimenty kvarterního stáří, a to pleistocenními štěrkopísky v hluboké úrovni cca 1.5 - 6 
m pod terénem a holocenními hlínami, případně navážkami v hloubkové úrovni do 1.5 
m pod terénem. 
Z hlediska hydrogeologického leží lokalita v okrajové části rajonu 423, Ústecká 
synklinála, který patří mezi velmi významné vodárenské oblasti východních Čech. 
Hlavní zvodnění je vázáno na puklinově a průlinově propustné písčité sedimenty 
cenomanu, na puklinově velmi dobře propustné sedimenty spodního turonu a dále na 
sedimenty středního turonu, v nichž se vytvářejí dvě zvodně, tzv. nižší a vyšší zvodeň 
střednoturonská. V užším zájmovém prostoru však v důsledku erozivní činnosti Tiché 
Orlice tyto svrchnokřídové sedimenty prakticky absentují a zvodnění je vázáno pouze 
na kvartérní průlinově velmi dobře propustné štěrkopísky údolní terasy Tiché Orlice a 
dále puklinově dobře propustné pískovce permského stáří, vystupují v podloží 
sedimentů svrchní křídy. Vytvářející zvodně mají volnou až mírně napjatou hladinu s 
negativní výtlačnou úrovní, transmisivita je v rozmezí 10-3 až 10-4 m2, generelní směr 
proudění podzemní vody je západní. 
Podle geomorfologického členění reliéfu ČR náleží zkoumané území orografické 
soustavě České křídové tabule, podsoustavě Českotřebovská vrchovina. 

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

S ohledem na parametry zájmového území a charakter záměru (včetně umístění ve 
VKP „ze zákona“ byly řešeny následující zdroje dat pro stanovení přírodních 
charakteristik:  
§ Zoologický průzkum v roce 2008, včetně integrace výsledků dosavadních průzkumů 

pro oznámení z let 2005 až 2007 
§ Aktuální ichtyologický průzkum (červenec 2008) včetně integrace výstupů průzkumu 

týmu odborníků na vodní ekosystémy ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích s důrazem na podrobnější vyhodnocení parametrů 
ekosystému vodního toku Tiché Orlice zejména z hlediska aktuálního stavu fauny ryb 
a vodních bezobratlých 

§ Integrace podkladů  z biologických částí dokumentů E.I.A. pro záměry úpravy žst. 
Ústí nad Orlicí, přemostění Tiché Orlice (2005, 2006) a Oznámení EIA na 
modernizaci žel. trati Ústí nad Orlicí – Letohrad (2004). 
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§ Revize botanického průzkumu a integrace botanického průzkumu z let 2005 až 2007 
Předkládaný materiál biologického průzkumu (kompletní zpráva včetně  příloh je 
samostatnou přílohou předkládané Dokumentace č.4) je zpracován na základě 
provedených šetření ve vegetačním období roku 2008  a na základě integrace všech 
výše uvedených zdrojových dat. S ohledem na dobu zadání jsou tak postiženy  všechny 
rozhodující aspekty vegetačních období sledovaných let.  
Biogeografické začlenění 
Biogeograficky podle Culka (1995 ed.) zájmové území je součástí hercynské 
podprovincie a bioregionu č. 1.39 Svitavského,  nachází se v reprezentativní části 
bioregionu. Převažuje biota ve 4. bukovém  vegetačním stupni, teplejší svahy nad 
nivami. 
Fytogeograficky území leží v oblasti českého mezofytika ve fytogeografickém okrese č. 
63 Českomoravské mezihoří,  podokrese Střední Poorličí.  
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998):  Na svazích jsou 
rekonstruovány černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Pro malou 
rozlohu nejsou v nivě Tiché Orlice mapovány střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum), 
které se zde však vyskytují dodnes. 
Vegetační stupeň dle Skalického (1988) suprakolinní. 
Prvky dřevin rostoucích mimo les 

Zájmové území záměru není prosté mimolesních porostů dřevin, poněvadž se v území 
nacházejí především doprovodné porosty kolem toku.  
Je nutno zdůraznit především následující prvky dřevin v úsecích podél Tiché Orlice: 
Ø Doprovodné a břehové porosty v nadjezí v Ústí nad Orlicí – vrby, olše, příměs jasan, 

javory – kompaktní s výjimkou nejbližšího nadjezí. 
Ø Břehové porosty podél úseku toku od meandru u stadionu (včetně) po zborcený jez u 

Perly – převládají olše, vrby, místně příměs javorů, lípy, jasanu aj.  
Ø Doprovodný porost mírně upravené části toku mezi zborceným jezem u Perly a 

železničním mostem – levobřežně hodnotná alej lípy srdčité, pravobřežně olše, lípy, vrby, 
jasan. Za plotem v prostoru hráze nad mostem dále mladší habry, jilm, javory. 

Na základě výstupů zjišťovacího řízení byla provedena projektantem záměru 
inventarizace dřevin v zájmovém území obou částí. V lokalitě Ústí nad Orlicí bylo 
průzkumem zjištěno 26 druhů dřevin, početní zastoupení jednotlivých druhů vyjadřuje 
následující tabulka (včetně náletových jedinců):  

Druh dřeviny Množství kmenů 
Olše lepkavá (Alnus glutinosa Gaertn.) 232 
Vrba křehká (Salix fragilis L.) 196 
Bříza bělokorá (Betula pendula Roth.) 76 
Javor klen (Acer pseudoplatanus L.) 46 
Habr obecný (Carpinus betulus L.) 38 
Lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.) 41 
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) 32 
Bez černý (Sambucus nigra L.) 20 
Javor mléč (Acer platanoides L.) 16 
Topol (Populus sp.) 14 
Vrba jíva (Salix caprea L.) 7 
Dub letní (Quercus robur L.) 7 
Třešeň (Cerasus sp.) 5 
Borovice lesní (Pinus sylvestris L) 4 
Olše šedá (Alnus incana Moench.) 4 
Zerav západní (Thuja occidentalis L.) 4 
Vrba bílá (Salix alba L) 5 
Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.) 2 
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Druh dřeviny Množství kmenů 
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii (MIRB.) Franco) 2 
Jabloň (Malus) 1 
Střemcha hroznovitá (Padus racemosa (L.) Gillib) 1 
Smrk pichlavý (Picea pungens ENGLELM.) 1 
Smrk ztepilý (Picea abies L.) 1 
Líska obecná (Corylus avellana L.) 87 
Jilm (Ulmus) 1 
Vrba (Salix) 7 

Suma 850 

V Kerharticích  jde především o následující úseky a porosty: 
Ø Břehový porost v Kerharticích pravobřežně silné topoly, příměs lípa olše nad silničním 

mostem a v okolí meandru,levobřežně olše, topoly, vrby 
Ø Břehový a doprovodný porost v Kerharticích podél toku k textilce Gerharticích – nespojitě 

především hybridní topoly, příměs jasan ztepilý, olše, vrby aj.); v nivě mimo doprovod toku 
jen nespojitě mladší náletové porosty, zejména vrb a olše,; u elektrárny v Kerharticích 
hodnotný červenolistý buk a jehličnany 

Ø U textilky v Gerharticích u jezu hodnotná lípa srdčitá 
Ø Do zájmového území dále místně zasahují dřevinné porosty na zahradách, s ovocnými 

stromy (dominance jabloní, švestek, třešní, místy okrasné dřeviny), zejména v zahradách 
v Kerharticích v koridoru pravobřežní ochranné protipovodňové zdi. 

V lokalitě Kerhartice bylo průzkumem projektanta zjištěno 27 druhů dřevin, početní 
zastoupení jednotlivých druhů vyjadřuje následující tabulka (včetně náletových jedinců):  

Druh dřeviny Množství kmenů 
Olše Lepkavá (Alnus glutinosa Gaertn.) 132 
Lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.) 54 
Vrba křehká (Salix Fragilis L.) 55 
Javor klen (Acer pseudoplatanus L.) 14 
Bez černý (Sambucus nigra L.) 7 
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) 35 
Bříza bělokorá (Betula pendula Roth.) 12 
Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.) 2 
Líska obecná (Coryllus avellana L.) 13 
Vrba bílá (Salix Alba L.) 1 
Jabloň (Malus) 52 
Hrušeň (Pyrus sp.) 7 
Slivoň domácí (Prunus domestica L.) 23 
Smrk ztepilý (Picea abies (L.) Karst.) 69 
Třešeň (Cerasus sp.) 23 
Modřín opadavý (Larix decidua L) 1 
Hrušeň polnička (Pyrus pyraster L.) 1 
Jalovec obecný (Juniperus communis L.) 1 
Smrk pichlavý (Picea pungens ENGELM.) 3 
Jilm (Ulmus)  1 
Javor mléč (Acer platanoides L.) 7 
Topol (Populus)  2 
Vrba (Salix) 38 
Dub letní (Quercus robur L.) 2 
Líska (Corylus sp.) 1 
Zerav západní (Thuja occidentalis L.) 1 
Vrba jíva (Salix caprea L.) 1 

Suma 558 

Podrobná inventarizace dřevin, provedená projektantem v květnu 2008, je doložena 
v rámci přílohy č. 3. 
V rámci navazujících stupňů projektové dokumentace bude nutno provést aktualizaci 
provedené  inventarizace porostů dřevin přímo dotčených stavebními pracemi po 
přesnějším zaměření parametrů stavby, se stanovením priorit ochrany a náhrady 
dřevin, která vyplyne až z prováděcí dokumentace záměru ve vazbě na integraci 
výstupů procedury E.I.A. do technického řešení záměru. 
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Flora 

Původní průzkum byl proveden v letech 2005 až 2007, byly získány údaje o cca 300 
taxonech rostlin, které se vyskytují v dotčeném území kolem řeky.  
V roce 2008 byla provedena částečná revize floristických údajů s tím, že byla 
provedena pochůzka v řešených úsecích ve vztahu k ověření dalších výskytů na jaře a 
v létě 2008.  Výsledkem uvedených šetření je, že byly zjištěny pouze nepodstatné 
změny ve složení zcela běžných druhů rostlin (mírný nárůst ruderalizace břehů, 
zejména v Kerharticích), přičemž nebyly zaznamenány změny ve výskytech 
ochranářsky významných druhů rostlin, dokladovaných předchozím komplexním 
průzkumem pro Oznámení EIA. Z tohoto důvodu, jen s určitou aktualizací některých 
částí textu, je i pro účely dokumentace EIA dokládán v přílohách závěrečné zprávy 
biologického průzkumu původní botanický průzkum z roku 2007, poněvadž z hlediska 
floristického je i nadále signifikantní.  
Druhy zvláště chráněné 

Takové druhy rostlin nebyly pro zájmové území záměru dokladovány.  
Druhy obsažené v Červeném seznamu květeny České republiky 

Kategorie C3 druh ohrožený 
Silaum silaus (L.)Sch. et Thell. - koromáč olešníkový  
Vzácnější druh slatinných luk, zde na východním okraji českého areálu, nalezen  na vlhkých loukách u 
Ústí nad Orlicí nad pravým břehem toku nad meandrem k Libchavám, potvrzeno 2008 

Kategorie C4a druh vyžadující pozornost 
Centaurea jacea L. subsp.oxylepis (W.et Gr.)Hayek - chrpa luční ostroperá 
Běžný poddruh chrpy luční, opět na loukách nad řekou naproti stadionu v Ústí nad Orlicí, potvrzeno 2008 

Erysimum hieraciifolium L. - trýzel jestřábníkolistý  
Druh celkově vzácný,  provázející komunikace a železniční trati. Jedno z center rozšíření je právě okolí 
Ústí nad Orlicí. Jde o poměrně vzácný a přehlížený druh, v území je však relativně častý v celém údolí 
mezi Lanšperkem a Chocní. Nalezen u textilky v Kerharticích a u  Tiché Orlice nad železničním mostem. 
Potvrzeno 2008 

Isopyrum thalictroides L. - zapalice žluťuchovitá  
Vzácnější efemérní druh, nalezen při okraji levobřežní nivy Tiché Orlice nad meandrem v Kerharticích 
v roce 2006 mimo přímé zájmové území záměru protipovodňových úprav. Ve vlastním zájmovém území 
protipovodňových opatření  v roce 2008 nadále nepotvrzen. 

Knautia drymeia Heuffel subsp.drymeia - chrastavec křovištní pravý  
Druh hájů a lesních lemů, místy v břehových porostech, potvrzen i v roce 2008 nepravidelně v řešených 
úsecích. 

Erysimum hieraciifolium L. - trýzel jestřábníkolistý   
Druh provázející komunikace a železniční trati. Jedno z center rozšíření je okolí Ústí nad Orlicí. Jde o 
poměrně vzácný a přehlížený druh, nalezen u mostu u textilky. Potvrzen i v roce 2008 na analogických 
lokalitách. 

Pyrus pyraster Burgsdorf - hrušeň polnička   
Statný strom na pravém břehu Tiché Orlice těsně pod mostem u textilky v Kerharticích. 

Valeriana excelsa Poiret subsp.sambucifolia (Mikan fil.)Holub - kozlík výběžkatý 
bezolistý  
Provází břehy Tiché Orlice od pramenné oblasti a do nižších poloh je splavován až k Týništi nad Orlicí, 
nalezen  v Kerharticích mezi silničním mostem a jezem naproti  seniorskému domu, potvrzen i v roce 
2008. 
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Nebyly dokladovány žádné zvláště chráněné druhy rostlin,  celkem bylo dokladováno 8 
druhů  rostlin Červeného seznamu (jeden druh v kategorii ohrožených, další v kategorii 
druhy vyžadující pozornost). Většinově jde o výskyty běžných druhů rostlin, patrná je 
přítomnost expanzních druhů (netýkavka žláznatá, celík kanadský, hvězdice 
novobelgická aj.), které znehodnocují charakter nivních luk a prostorů kolem řeky.  
Záměr z botanického hlediska (kontext ovlivnění druhové skladby flory Poorličí) 
nepřestavuje kolizní akci, významný je především potenciální rozsah  zásahu do 
porostů dřevin a návrh na rušení meandrů řeky u sportovního areálu v Ústí nad Orlicí a 
u vtoku řeky do Kerhartic (podle některých možných variant technického řešení 
záměru). 
Bližší údaje v příloze č. 1 biologického průzkumu (Příloha č.4) 

Fauna 

Průzkum bioty byl  aktualizován především v zoologické části, se zapracováním 
dosavadních výsledků z etapy v letech 2005 až 2007. Během vegetačního období roku 
2008 byl na základě závěrů zjišťovacího řízení proveden aktualizovaný zoologický 
průzkum se zaměřením především na průzkum vodních obratlovců. 
Průzkumy byly prováděny více autory. Těžiště průzkumu bylo řešeno RNDr. Milanem 
Macháčkem, autorizovanou osobou pro provádění biologického hodnocení. S ohledem 
na okolnost, že záměr i přes určité úpravy navrhovaného projektového řešení nadále 
znamená výrazný zásah i do morfologie a průtočného profilu koryta Tiché Orlice, byl ke 
spolupráci přizván i ing. Václav Prášek, Ph.D. z Brna s důrazem na podrobnější 
vyhodnocení parametrů ekosystému vodního toku Tiché Orlice zejména z hlediska 
aktuálního stavu fauny ryb a kruhoústých (dvouletý posun od předchozího průzkumu 
týmu ZF JČU České Budějovice /Hartvich, Dvořák 2006, Potužák 2006/, po určité 
stabilizaci toku po posledních větších povodních od roku 2006). Aktualizovaný průzkum 
zaměřený na zjištění kvalitativních parametrů ichtyofauny, byl v zájmovém území 
prováděn bodovým odlovem agregátem jak v litorálním pásmu, tak i v proudnici toku. 
Souběžně byl řešen aktualizovaný vertebratologický průzkum RNDr. Alešem Tomanem 
standardními kvalitativními metodami. Dále byly provedeny i sběry vodních 
bezobratlých s tím, že získané exempláře vodních bezobratlých byly následně 
determinovány Mgr. Mašterou z Jihlavy. 
Byly zjištěny následující zvláště chráněné druhy živočichů: 
Kriticky ohrožené 

mihule potoční (Lampetra planeri) 
Zpracovatelům průzkumu dokládána do roku 2008 zatím jen ústně zástupci rybářů, ichtyologickým 
průzkumem v roce 2006 výskyt v žádném z řešených profilů přímo nepotvrzen. V roce 2008 
ichtyologickým průzkumem potvrzen silný výsky minoh v jemných sedimentech v nadjezí v Kerharticích, 
sporadické zástihy i v dalších úsecích toku, kde bylo možno bateriovým agregátem zachytit druh 
v prostorech dostupných jemných sedimentů. Cílený průzkum AOPK ČR v roce 2006 potvrdil výskyty 
minoh u jezu v ř. km 48,777 – poškozený jez u Perly v Ústí nad Orlicí, průzkum 2008 dokladoval výskyt 
minoh i zde.  Populace je tak ohrožena především úpravami kolem obou jezů a výraznějšími zásahy do 
průtočného profilu. Technické řešení, které likviduje stávající zborcený jez v Kerharticích a posunuje 
z důvodu zkapacitnění průtočného profilu pod mostem příčný prvek až nad profil mostu, znamená 
likvidaci sedimentů s doloženým výskytem minoh. Druh je svým vývojovým cyklem vázán na hlinitopísčité 
sedimenty dna. Jakýkoliv zásah do průtočného profilu toku změní rychlost proudu, na který je vázáno 
ukládání těchto sedimentů, ve vztahu k potenciálnímu rozplavení těchto biotopů je nutno predikovat  
ohrožení stávající populace tohoto zvláště chráněného druhu. Bude vhodné znovu prověřit technická 
řešení, která budou minimalizovat zásahy do sedimentů v nadjezí v Kerharticích a zásahy kolem jezu u 
Perly (resp. nebudou vyvolávat takové změny proudění, které by znamenaly odnos sedimentů) a  nejdéle 
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během vodoprávního řízení průzkum zopakovat, vhodné bude rovněž minimalizovat technické zásahy do 
průtočného profilu a obecně omezit navrhované směrové změny toku.   

Výskyt raků  zatím ani opakovaně nepotvrzen. 
Území nemá parametry pro vznik periodických vod, ve kterých by se mohly vyvíjet 
kriticky ohrožené skupiny korýšů (žábronožky, listorozi)  
Silně ohrožené 

Obratlovci 
netopýr vodní (Myotis daubentoni) 
Zjištěny v červenci 2008 přelety nad klidnější vodní hladinou v úseku nad železničním mostem v Ústí nad 
Orlicí. Nelze vyloučit vazbu na dutiny v břehových porostech starších stromů v létě.  
V území ústně potvrzován i netopýr ušatý – ústní sdělení spoluautora zoologického průzkumu  A. Tomana na základě 
rozhovoru s místním znalcem. 

vydra říční (Lutra lutra) 

V roce  2007 zjištěny pouze pobytové známky kolem toku v podjezí naproti domu spokojeného stáří v 
Kerharticích, v předchozích letech přímo nedokladována. V roce 2008 nalezen starý trus v meandru. 
Populace vydry se nachází ve stadiu osídlování Tiché Orlice. Ochranářsky významný údaj, který rovněž 
podporuje minimalizaci technických zásahů do toku a ponechání částí toku v přírodě blízkém charakteru 
všude tam, kde podmínky bezpečného převodu povodňových vod dovolí zachování některých úseků 
včetně  proměnné morfologie koryta.  

čáp černý (Ciconia nigra) 
Nad řeku do zájmového území zaletuje občas lovit, pozorování A.Toman červenec 2008, meandr nad 
Kerharticemi. Nový ochranářsky hodnotný údaj.  

krahujec obecný (Accipiter nisus) 
V červenci 2008 přelet nad úsekem řeky nad železničním mostem a nad mokřadem u přítoku naproti 
Perle.  

ledňáček říční (Alcedo atthis)  
Vícekrát během průzkumů přelety nad řekou, která je stálým lovištěm druhu, v roce 2005 hnízdění ve 
stěně meandru východně od Kerhartic a  hnízdění ve vnitřní stěně  meandru Tiché Orlice u stadionu 
v Ústí nad Orlicí.  V roce 2006 hnízdění nepotvrzeno, méně četné výskyty (vliv tuhé zimy a jarních 
povodní). V roce 2007 opět nad tokem častější (několikrát např. v podjezí v Kerharticích pod silničním 
mostem) , aktuálně hnízdění nepotvrzeno, i když pokus ve stěně u stadionu opět byl zaznamenán. V roce 
2008 potvrzeno aktivní hnízdo s mláďaty v Kerharticích, ale na pravém břehu při vstupu do zástavby, dále 
v Ústí nad Orlicí nad lávkou nové cyklotrasy rovněž aktivní hnízdo v levém břehu. Ve vztahu k bionomii 
druhu je doporučeno ponechání částí toku v přírodě blízkém charakteru všude tam, kde podmínky 
bezpečného převodu povodňových vod dovolí ponechání některých úseků včetně  proměnné morfologie 
koryta. Nežádoucí je likvidace obou stěn v rámci navrhovaných směrových úprav toku, eventuelně 
zasypání opouštěného koryta. 

ostříž lesní (Falco subbuteo) 
V červenci 2008 přelet nad řekou u sportoviště.  

včelojed lesní (Pernis apivorus) 
V červnu 2008 přelet nad východním okrajem zájmového území u Kerhartic. V zájmovém území nejsou 
podmínky pro hnízdění. 

žluva hajní (Oriolus oriolus) 
Akusticky dokládána z břehových porostů toku nad železničním mostem v Ústí nad Orlicí a z parkové 
úpravy v severní části sportovního areálu, zaznamenána i z lesíka nad tratí (nádražím). Nelze zcela  
vyloučit hnízdění,  zatím nedoloženo. Pro druh je rozhodující je období případného zásahu do porostů 
dřevin, zásahy do porostů by měly být obecně minimalizovány a realizovány mimo vegetační období 
(druh je tažný).  Obecně je nutno minimalizovat  zásahy do porostů dřevin podél toku 
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ještěrka obecná (Lacerta agilis)  
Doložena sporadicky na navigaci u jezu v Ústí nad Orlicí nad sportovišti, dále na svahu silnice u meandru 
v Kerharticích. Není nutno řešit výjimku z obecných podmínek ochrany,  obecně je nutno minimalizovat  
zásahy do břehových enkláv s vysychavými stanovišti (i antropogenními). 

slepýš křehký (Anguis fragilis) 
Doložen v roce 2008 v Ústí nad Orlicí nad pravým břehem u přítoku pod jezem pod  Perlou, dále na 
svahu silnice u meandru v Kerharticích.  

rosnička zelená (Hyla arborea) 
Doložena v červenci 2008 akusticky v zahradách nad pravým břehem řeky v Kerharticích. Předpokladem 
zachování podmínek pro druh je ponechání maximálního rozsahu porostů v zahradách, vazba na dobu 
zásahů do dřevin. 

Bezobratlí 
Nebyl doložen výskyt žádného druhu bezobratlých živočichů v této kategorii. 
Ohrožené 

obratlovci 
veverka obecná (Sciurus vulgaris)  
Doložena ve více prostorech, např. nad nivními loukami nad pravým břehem T. Orlice v Ústí, v porostech 
sportovního areálu nebo v porostech zahrad v Kerharticích. Není předpokládáno dotčení reprodukčních 
prostorů.  

čáp bílý (Ciconia alba)  
V červnu 2007 pozorován 1 ex,. na lovu na nivních loukách nad pravým břehem T. Orlice poblíž prostoru 
navrhovaného nového koryta.  Reprodukční prostory mimo zájmové území záměru.  

koroptev polní (Perdix perdix) 
Zjištěny v létě 2007 2 ex. na ruderalizovaných loukách východně od Kerhartic nad pravým břehem toku, 
reprodukce v lokalitě nepravděpodobná.   

lejsek šedý (Muscicapa striata) 
Zjištěn v roce 2005 v porostech nad pravým břehem toku, v roce 2007 v parkové úpravě sportovního 
areálu, možné hnízdění. V roce 2008 cca 100 m pod jezem v Kerharticích vyvedená mláďata. 
Předpokladem udržení druhu v území je  minimalizace zásahů do porostů dřevin mimo vegetační období 
(druh je tažný).    
rorýs obecný (Apus apus)  
Vzdušný prostor nad tokem a okolím slouží jako loviště, vlastní stavební zásah neznamená ohrožení 
hnízdišť; s ohledem na způsob obživy lze předpokládat pouze dočasné omezení.  

ťuhýk obecný (Lanius collurio)  
Poblíž bytovek na východním konci zástavby Kerhartic pozorován samec v doprovodném porostu silnice 
k nádraží. Hnízdění nepravděpodobné.   

vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 
Analogie poznámek pro rorýse, vzdušný prostor nad tokem a okolím slouží jako loviště, vlastní stavební 
zásah neznamená ohrožení hnízdišť. S ohledem na způsob obživy lze předpokládat pouze dočasné 
omezení.  

užovka obojková (Natrix natrix)  
Doložena na vlhčích loukách nad pravým břehem toku v Ústí nad Orlicí a v referenční ploše pod 
soutokem T. Orlice s Třebovkou, v roce 2008 svlek v kamenném záhozu pod jezem v Kerharticích. 
Vhodné zachování alespoň některých úseků v přírodě bližším charakteru, rozhodující je stavební činnost 
(zejména příprava území) mimo reprodukční období a důsledná ochrana vodního prostředí před možnou 
kontaminací.. 

ropucha obecná (Bufo bufo) 
Doložen 1 ex. pod dřevem na štěrkových náplavech vnitřního oblouku meandru řeky před vstupem do 
zástavby Kerhartic, v roce 2008 1 ex.. na levém břehu u textilky v Kerharticích. Tok může  sloužit jako 
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migrační cesta, i když dospělci jsou mobilní i dost daleko od vody. Reprodukční prostory nedoloženy. 
Potřebné zajistit ochranu kvality vod při pracech. Rovněž podmínkou je monitorování eventuelní 
přítomnosti jedinců druhu  na staveništi  a řešit eventuelní transfery na plochy mimo dosah staveb a 
manipulačních ploch. 

mník jednovousý (Lota lota) 
Údaje jsou dokládány ve výstupech ichtyologického průzkumu z roku 2006, s ohledem na charakter toku 
může jít i o původní populaci, nelze vyloučit ani vysazování atraktivní ryby místní  rybářskou organizací. 
Ve výkazech rybářské organizace druh uváděn z revíru Ústí nad Orlicí, vykázán úlovek jen v roce 2007. 
Nutno řešit ochranu kvality vod při pracech 

střevle potoční (Phoxinus phoxinus) 
Doložen v rámci ichtyologického průzkumu v roce 2008 1 ex. v meandru u sportoviště, jde 
pravděpodobně o jedince splaveného z vyšších částí toku, nebo z některého z jeho přítoků. Vzhledem 
k silnému predačnímu tlaku především tlouště, ale i pstruha potočního, sivena amerického a okouna 
říčního je výskyt silné stabilní populace v tomto úseku nepravděpodobný. Nutno zajistit ochranu kvality 
vod při pracech, podpora zachování průtočného profilu toku v meandru. 

bezobratlí 

zlatohlávek Oxythyrea funesta  
Místně na květech v rámci celého řešeného území, v roce 2005 i 2008 výraznější koncentrace nálezů 
v okolí meandru před vstupem toku do zástavby Kerhartic, bez výraznější preference stanoviště – na 
květech v zahradách, kolem cest, ruderálech i loukách (velmi mobilní druh), s ohledem na řadu starších 
stromů s možným trouchnivěním i v rámci břehových či doprovodných porostů řeky nelze zcela vyloučit 
možnosti dotčení reprodukčních prostorů někde v trouchnivějících pařezech nebo stromech.  Vazba k 
možnosti  minimalizace zásahu do starších stromů podél toku všude tam, kde technické a prostorové 
podmínky umožní řešit převedení vyšších stavů vody bez zásahů do břehových porostů.  

batolec duhový (Apatura iris) 
Doložen několikrát při sání na zvlhčených březích a mělkých štěrkových náplavech prakticky v celém 
úseku obou částí záměru,  vesměs jde o  sporadické výskyty. Živnými rostlinami jsou vrby, topoly  a 
osika, vrby jsou na řadě míst součástí dotčeného břehového porostu. Housenky přímo v prostorech 
dotčených výstavbou nenalezeny, mohly však s ohledem na řídkost výskytu a skrytější způsob života být 
přehlídnuty, takže nelze určitý zásah do populace vyloučit. S ohledem na bionomii druhu tak nelze zcela 
účinně řešit výjimku z hlediska zmírnění dopadů, poněvadž  přezimují nedorostlé housenky. S ohledem 
na to, že druh netvoří soustředění výskytu housenek na stromech, nelze však předpokládat ani pro 
kácení živných stromů patrnější dopady. Jedinou možností je minimalizace kácení dřevin s tím, že 
v rámci náhradních výsadeb budou přimíšeny i vhodné živné dřeviny. 

otakárek fenyklový (Papilio machaon) 
Dokládány jen  sporadické přelety v letních měsících jak kolem toku, tak i např. v severní části 
sportovního areálu nebo v zahradách. Bez preference, housenky i přes přítomnost živných rostlin z čeledi 
miříkovitých přímo nenalezeny, nejsou dotčeny porosty krátkostébelných lad, reprodukce ale může 
probíhat např. i v zahrádkách na kopru, mrkvi, petrželi, pastináku apod.  

čmelák  Bombus agrorum  
čmelák skalní (Bombus lapidarius)  
čmelák zemní (Bombus terrestris) 
Všechny  výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů, bez výraznější 
preference výskytu, pouze pro  č. skalního lze předpokládat  určitou preferencí výskytu do  stinnějších 
porostů. V zájmovém území se v zásadě nevyskytují ruderalizovaná nízkostébelná lada nebo větší plochy 
přechodových ekotonů, kde by bylo lze předpokládat případnou koncentraci zakládání hnízd,  u č. 
zemního však s využitím opuštěných nor hlodavců, dále i na zahradách.. Jedinou reálnou podmínkou 
snížení možnosti vlivů na řídké, rozptýlené populace čmeláků je pouze minimalizace zásahů do porostů 
dřevin kolem toku a vhodné načasování zemních prací (skrývek).  

mravenec Formica polyctena  
Zjištěn sporadicky v travních porostech zahrad v Kerharticích, mraveniště nepotvrzena 
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číhalka Atherix ibis 
Dokládána hydrobiologickým průzkumem 2006 na bystřinnějších profilech toku, lze pokládat za potvrzení 
vyšší kvality ekosystému toku. V roce 2008 nezachycena. Tvrdé zásahy do profilu toku mohou negativně 
ovlivnit reprodukci a larvální stadia, může v krajním případě  dojít i ke zničení biotopu (preference 
proudných úseků s dostatečným prokysličením) a tím i populace..Rozhodující je možnost ponechání 
některých proudnějších úseků toku bez kontaktu se zástavbou (resp. komunálními vodami). 

Další druhy významné z hlediska legislativy Evropských společenství 
Datel černý (Dryocopus martius)  
Akusticky zaznamenán v lesním porostu nad nádražím nad úsekem toku  nad železničním mostem, 
některé stromy kolem toku mohou poskytovat i potravní nabídku. 

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 
Doložen akusticky v roce 2005 v parkové úpravě severní části sportovního areálu v Ústí nad Orlicí, dále 
v roce 2007 při západním okraji zahrad nad pravým břehem toku v Kerharticích. Rozhodující je opět 
období případného zásahu do porostů dřevin, zásahy do porostů by měly být minimalizovány a 
realizovány mimo vegetační období (druh je tažný).   

Bolen dravý  (Aspius aspius) 
Dokládán místní organizací ČRS v Ústí nad Orlicí ve výkazech úlovků (za léta 1998 – 2007 jen 3 ex. – 
1998, 2001, 2004), žádným z ichtyologických průzkumů 2006 a 2008 nezastižen Blíže Prášek V. (2008) 
v příloze zprávy biologického průzkumu.   
 
Další ochranářsky významnější druhy 
jepice sporožilná (Oligoneuriella rhenana)     CSB: EN 
Druh patřící v ČR mezi ohrožené druhy dle Červeného seznamu bezobratlých (Farkač a kol. 2005). Na 
hodnocené lokalitě byl v roce 2008 zjištěn výskyt nejméně deseti larev v meandru u stadionu v Ústí, 
v roce 2006 dokládána i pro jiné proudnějším úseky toku (Potužák 2006). V ČR se vyskytuje nehojně 
většinou v pahorkatinách. Larvy žijí v proudivých úsecích neznečištěných řek. 

Bližší faunistické údaje jsou doloženy v rámci  zoologického průzkumu jako přílohy č. 2 
zprávy biologického průzkumu (Příloha č. 4). 
Základní shrnutí 
Provedenými průzkumy byly v zájmovém koridoru řešení protipovodňové úpravy a 
v kontaktu s tímto koridorem  zjištěny většinově běžné druhy živočichů, převážně s širší 
ekologickou valencí, charakteristické pro kulturní krajinu, případně na mozaiku nivních 
ekosystémů (s absencí vyloženě hodnotných stanovišť se specifickým trofickým či 
hydrickým režimem), s vazbou na porosty dřevin a blízkost sídel.  Lze dále konstatovat 
především: 
⇒ Poměrně pestřejší fauna vodního toku je podmíněna především  proměnnými parametry 

morfologie koryta, výškou vodního sloupce a rychlostí proudění. Je nápadný např. výskyt 
skorce vodního, využívajícího potravní nabídku larev v bystřinných úsecích toku, důležitou 
okolností je výskyt silně ohroženého ledňáčka říčního (Alcedo atthis)  v celém úseku 
zájmového území (s doloženým hnízděním v obou významnějších odkrytých stěnách profilu 
toku v obou dochovaných meandrech -  u sportovního areálu v Ústí nad Orlicí  a nad 
Kerharticemi, nově z roku 2008 hnízdění na pravém břehu při vstupu řeky do Kerhartic a na 
levém břehu nad lávkou nad sportovišti v Ústí nad Orlicí). Dále byly zjištěny především 
druhy  vázané na břehové porosty hnízděním či potravní nabídkou, dále druhy synantropní, 
charakteristické pro sídla a zahrady.   

⇒ Specifickými metodami průzkumu, zaměřeného na ověření rozmanitosti a kvality potočních 
ekosystémů, byla opakovaně indikována poměrně dobrá kvalita říčního ekosystému 
v řešených úsecích toku, který zatím není příliš postižen vyloženě technickými úpravami 
profilu, například výrazným opevněním břehů nebo dna, dno je vesměs na rostlém terénu 
s převahou kamenitého a štěrkovitého substrátu, místně s jemnějšími sedimenty 
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v klidnějších partiích, lokálně s náplavy a štěrkovými lavicemi. Specifické průzkumy, 
zaměřené přímo na složení zoocenóz vlastního vodního toku, prokázaly relativně vysokou 
míru  kvality říčního  ekosystému s přítomností řady druhů, vázaných na vodní toky 
s kvalitnější vodou a dostatečným prokysličováním, pro populace většiny uvedených druhů 
jsou některé navrhované tvrdší zásahy zejména do bystřinného charakteru některých úseků 
nepříznivé. Doložená diverzita druhů ryb a vodních bezobratlých je dána  především 
morfologií koryta a charakterem toku. Na druhé straně byly zjištěny i euryvalentní druhy bez 
specifických nároků na kvalitu vody, případně druhy, tolerující i určitou míru znečištění toku, 
což dokládá i antropogenní ovlivnění některých úseků toku v řešeném území, mezi rybami i 
druhy nepůvodní, vysazované. 

⇒ V prolovených úsecích se vyskytovalo celkem 16 druhů ryb, s převahou reofilních ryb jako 
jsou mřenka, pstruh, jelec proudník, ostroretka, lipan, parma, náhodný zástih ohrožené 
střevle potoční u stadionu, dále byl potvrzen výskyt kriticky ohrožené minule potoční 
v nadjezí Kerharticích. Výsledky z prolovených úseků Tiché Orlice odpovídají svou 
druhovou diverzitou společenství ryb lipanového pásma, i když jsou řazeny mezi pstruhové 
vody. Z hlediska druhové diverzity toku, který zahrnuje typické druhy lipanového a 
parmového pásma je nutné se na druhou stranu zmínit, že část druhů se v tomto typu toku 
vyskytuje pouze díky únikům z akvakultury a nejsou se v toku bez dotace jedinců 
z rybničního prostředí dlouhodobě udržet. Jde především o nepůvodní druhy (tolstolobik, 
maréna, střevlička), případně o druhy chované v akvakultuře a náležející do nižších rybích 
pásem, než odpovídá typu toku Tiché Orlice (candát, sumec, kapr, okoun, cejn).  

⇒ Vzhledem k okolnosti, že Tichá Orlice vytváří v zájmovém území velké množství pestrých 
biotopů, od proudných táhlých úseků po hlubší tůně s množstvím úkrytů nejen v členitém 
balvanitém dně, ale také pod břehovými hranami, zpevněnými kořenovými systémy břehové 
dřevinné vegetace, je zde složení ichtyofauny druhově velmi pestré. Monitorované úseky se 
odlišují proto, že typy jednotlivých habitatů jsou rozdílné většinou vlivem v minulosti 
provedených technických úprav a následkem změn v kvalitě vodního prostředí. Ryby jsou 
citlivým indikátorem těchto stavů, jak ukázala zvýšená variabilita v přírodě blízkých úsecích, 
kde bylo zjištěno i vyšší zastoupení a početnost reofilních druhů. V úsecích, které jsou 
vzdálenější přírodě blízkému stavu, se jen v omezené míře vyskytují citlivější druhy ryb jako 
je lipan podhorní a pstruh obecný. Z faunistického hlediska je nejvýznamnější především 
výskyt kriticky ohrožené mihule potoční (Lampetra planeri), která zde vytváří prosperující 
populaci. V Tiché Orlici byl z ryb dále zaznamenán výskyt ohroženého mníka jednovousého 
(Lota lota) a náhodný výskyt střevle potoční (Phoxinus phoxinus). V žádném z odlovů z roku 
2006  nebo 2008 nebyl zjištěn výskyt vranky obecné, která je obvyklým druhem lipanového 
pásma a jejíž výskyt byl v roce 2005 proponován.  

⇒ Dominantní skupinou společenstva bezobratlých v řešeném úseku jsou především jepice  a 
některé skupiny chrostíků, přítomnost pošvatek byla ovlivněna termínem průzkumu. Celkem 
bylo nalezeno 43 taxonů makrozoobentosu. Pokud by byly vzorky odebírány ve vhodnějším 
termínu (duben-květen), lze předpokládat, že by se druhové spektrum rozšířilo o taxony, 
které mají dobu výskytu orientovanou hlavně na jarní období. I přes nepříliš vhodně zvolený 
odběrový termín bylo nalezeno relativně pestré společenstvo vodních bezobratlých. Celkově 
lze za ekologicky nejméně narušené profily považovat úsek toku koke  meandru v Ústí nad 
Orlicí u sportoviště, odběrový úsek číslo 1 z roku 2006  nad železničním mostem a úsek 
v podjezí v Kerharticích. Nejvíce antropogenně zatížený se jeví odběrový úsek číslo 2 pod 
soutokem s Třebovkou a odběrový úsek číslo 4 při výstupu toku ze sídelního útvaru 
Kerhartice (oba profily u průzkumu roku 2006), kde se projevují i vlivy antropogenního 
zatížení toku ze sídel. 

⇒ Byly potvrzeny výskyty  zvláště chráněných druhů živočichů ve smyslu kapitoly 5. 
Nejvýznamnějším dokladem je potvrzený výskyt mihule potoční v jemných sedimentech 
v nadjezí v Kerharticích (jinak žádný další kriticky ohrožený druh - výskyt raků nebyl 
prokázán/, 11 silně ohrožených druhů (pouze u ledňáčka a vydry je evidentní vazba na tok, 
u ledňáčka i hnízděním, u čápa černého občasné potravní zálety, u žluvy hajní může být 
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výskyt vázán na doprovodné porosty toku, rovněž tak u netopýra  vodního v létě, výskyt 
ještěrky obecné je vázán na navigace toku a na některé sušší enklávy mimo profil toku, 
rosnička dokládána pro zahrady v Kerharticích, jinak kde jen o náhodné výskyty – přelety 
apod.) a 19 druhů ohrožených (z 11 druhů obratlovců pouze druhy mník jednovousý  a 
střevle potoční jsou závislé na kvalitě vody v toku a charakteru prostředí, pro užovku 
obojkovou může tok představovat část potravní niky a pro ropuchu obecnou migrační 
koridor, z 8 druhů bezobratlých  je jeden druh /číhalka Atherix ibis/  je vázána na 
prokysličené úseky toku, pro zlatohlávka Oxythyrea funesta mohou být starší stromy 
břehového porostu reprodukčními prostory, pro batolce duhového se mezi dřevinami 
břehového porostu nacházejí živné rostliny). Pro ostatní uvedené druhy nebyly dokladovány 
reprodukční prostory přímé v zájmovém území záměru.  Pro některé z těchto druhů 
živočichů bude nutno řešit příslušné výjimky z obecných podmínek ochrany. Konkrétní 
rozsah výjimek ze zákona (výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných 
druhů živočichů - § 56 zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění) bude nutno ještě před 
vypracováním prováděcí dokumentace projednat s příslušnými orgány ochrany přírody – 
Krajský úřad Pardubického kraje, pro silně a kriticky ohrožené druhy živočichů Správa 
CHKO Orlické hory). Přehled dle kapitoly 5 zatím může představovat jen orientační návrh 
pro případné podání žádosti o výjimky.  

 

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz 
Podle nového členění území ČR do bioregionů (Culek M. /1995 ed/.) ze posuzovaná 
oblast začleněna do území provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie 
hercynské: 
bioregion č. 1.39 Svitavský: Předmětný bioregion leží na pomezí východních Čech, 
jižní a střední Moravy, zaujímá převážnou část geomorfologického celku Svitavská 
pahorkatina a jižní polovinu Podorlické pahorkatiny. Probíhá jím hlavní evropské 
rozvodí, s dopady do mírné odlišnosti vodních ekosystémů. Bioregion je tvořen 
opukovými hřbety a brázdami v permu s výraznými průlomovými údolími. Na převážně 
vápnitých podkladech se střídají bohatší, ale monotónní  typy společenstev  
odpovídající na svazích  květnatým bučinám  a  suťovým lesům. Méně typické části 
bioregionu  jsou  tvořeny plochým reliéfem, často se sprašovým pokryvem – tato území 
tvoří přechod do okolních bioregionů – jedná se o přechodné pásmo k Orlickým horám.  
V bioregionu převažuje biota 4. vegetačního stupně, stanovištně orná půda, v lesích 
kulturní smrčiny, zastoupeny jsou však také bučiny a dubohabřiny, v průlomových 
údolích jsou charakteristické nivní louky. Reliéf má charakter  členitých vrchovin 
s výškovou členitostí 200 – 300 m.   Podle Quitta  (1971) je bioregion  mírně teplý, 
okrajově chladnější  (v daném případě směrem k Orlickohorskému bioregionu)  
s místním ovlivněním klimatu údolními zářezy  Tiché Orlice.  Potenciální přirozenou  
vegetaci představují především acidofilní doubravy a květnaté až bikové bučiny. 
Tekoucí vody  (v daném úseku Tichá Orlice) patří do pásma lipanového.  Bioregion byl 
osídlen  pravděpodobně již v pravěku, současné lesy mají z velké části sekundární 
druhovou skladbu (převážně smrkové monokultury).   Lze konstatovat,  že předmětný 
záměr  leží plně v tomto  bioregionu (včetně úseku  tratě  na    Letohrad – výměna 
signalizačních prvků a kabeláž v tělese trati). 
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 
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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. 
Jde o území nelesních biotopů v rámci skupin typů geobiocenů 3.-4. vegetačního 
stupně v trofických řadách od normálních přes mírně eutrofní po eutrofní, obohacené 
dusíkem, v hydrických řadách od normální k mokré, svahy lesních porostů mohou 
přecházet až k řadě vysychavé.  
Podklady ohledně ÚSES jsou k dispozici v podobě generelu lokálních ÚSES (včetně 
textových a tabulkových podkladů), dále je využito podkladu regionální a vyšší úrovně 
ÚSES (Bínová a kol., 1996) V mapové dokumentaci Situace faktorů životního prostředí 
1:10.000, Hladká 9/2006 - podklad poskytnutý zadavatelem) mohl být specifikován 
kontext ÚSES, v textové části Dokumentace  jsou  kromě tohoto podkladu využity 
následující materiály a podklady ÚSES: 
1. Územní systém ekologické stability krajiny pro katastrální území: Dobrá Voda, 

Říčky, Kerhartice, Gerhartice, Hrádek, Hnátnice, Lanšperk, Černovír, Oldřichovice, 
Ústí nad Orlicí, Hylváty, Knapovec, Dolní Houžovec, Horní Houžovec, Dlouhá 
Třebová, Přívrat, Lhotka, Parník, Česká Třebová, Skuhrov, Svinná, Kozlov, Rybník, 
Semanín, Třebovice. RNDr. Leo Bureš – Ekoservis Jeseníky, Světlá Hora, 1996 (pro 
katastry zájmového území zdůrazněno zpracovatelem biologické části 
Dokumentace) 

2. ÚTP NR – R ÚSES ČR,  zpracovatel Bínová a kol., Společnost  pro životní prostředí 
Brno, 1996. Zásady územního rozvoje Pardubického kraje  (Svoboda, Körner a kol., 
08/2008) neprovádějí v dotčeném území změny vymezení nadlokální úrovně ÚSES, 
NR úroveň je reprezentována lesními porosty jižně. 

Kontaktní nebo kolizní prvky ÚSES 

V následujícím textu je stručně přiblížena poloha skladebných prvků ÚSES, které se 
nacházejí v kontaktu nebo v kolizi s posuzovaným záměrem: 
Biocentra 
Prvek Poloha KES Poznámka, upřesnění 
LBC 29 T.Orlice V nivě T. Orlice naproti 

sportovnímu areálu  
4 -5 Mokřad v západní části nivy pod železniční tratí, přirozeně meandrující koryto se 

starými stromy břehových porostů, navazující mokřady a rákosiny nad ulicí Na Bělisku 
Průmět s úpravou meandru a částí nivy pod meandrem u stadionu 

navrhované 
LBC 02  

V nivě T. Orlice pod 
soutokem Tiché Orlice 
s Třebovkou, k 
vymezení 

3-4 zahrnuje jednak silně ruderalizované porosty kolem soutoku, jednak polopřirozené 
místně ruderalizované nivní louky nad levým břehem toku pod silnicí II/315.  
Mimo vlastní zájmové území úprav . 

LBC 30 T.Orlice Na RBK 868 T. Orlice  4 –5 funkční, vymezené v Kerharticích od nivy kolem meandru nad vtokem Tiché Orlice do 
zastavěného území sídla a sleduje funkční nivu podél jižního okraje zástavby prakticky 
až k mostu u elektrárny. Dotčeno úpravou toku v Kerharticích na vstupu do sídla až po 
podjezí u elektrárny. 

Poznámky: 
- Nejvýznamnější regionální biocentra (Vadětín, Andrlův Chlum, Šejvský les) se nacházejí zcela mimo 

kontakt se záměrem protipovodňových úprav 
- LBC 28 Za nádražím (Opukové skalní výchozy a osypy na J a JV svahu nad železniční tratí 

v třebovském zhlaví na Letohrad, výskyt teplomilných rostlin (včetně zvláště chráněných druhů), se 
nachází mimo kontakt se zájmovým územím protipovodňových úprav 
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Biokoridory 
 
Prvek Poloha KES Poznámka, upřesnění 
RBK 868 
Tichá 
Orlice 

K vymezení v nivě Tiché 
Orlice pod soutokem 
s Třebovkou  
Šikmé křížení estakádou 

4-5 podél toku Tichá Orlice západně do inundace v Kerharticích k LBC č. 30 (jde spíše o 
interakci s funkčními nivními ekosystémy, míra omezené funkčnosti je dána mírou 
upravenosti toku, břehové porosty ale přítomny, rovněž nivní, třeba ochuzené louky-
pozn.zprac.). Pod sídelním útvarem Kerhartice pokračuje podél Tiché Orlice jako funkční 
nivní biokoridor k Brandýsu nad Orlicí.  
Dotčen navrhovanou úpravou toku v Kerharticích v celé délce řešeného úseku 

RBK 869 
Tichá 
Orlice 

Trasování nivou Tiché 
Orlice nad železničním  
mostem -05  
 

4-5 Nivní funkční biokoridor podél Tiché Orlice se stabilizovanými břehovými porosty, proměnná 
morfologie toku, v jižní části mírně napřímeno bez technické úpravy koryta podél 
průmyslové zóny, nad jezem u Perly přírodě blízký stav, hodnotný meandr u stadionů, 
v nadjezí nad sportovišti mírná úprava a proti proudu k Libchavám přírodě blízký tok 
v široké nivě.  
Dotčeno úpravami toku a objekty protipovodňové úpravy v celé délce úseku  

Poznámky: 
- regionální biokoridor lesní č. 860 – pokračuje do území Andrlův chlum mimo zájmové území 

protipovodňových úprav 
- LBK (IP) podél Třebovky nad soutokem s Tichou Orlicí mimo zájmové území  

Krajinný ráz 

Zájmové území pro řešení protipovodňových úprav se nachází při okraji zastavěného 
území města Ústí nad Orlicí a v přímém kontaktu se zastavěným územím místních částí 
Kerhartice a Gerhartice. I s ohledem na narušenost krajinného rázu (objekty a areál 
železniční stanice, vlastní těleso dvojkolejné trati) lze konstatovat relativně vysokou 
přítomnost přírodních prvků, které dotvářejí přírodní charakteristiku krajinného rázu 
místa: 
- doprovodné porosty Tiché Orlice v nivě a velký podíl luk 
- doprovodné porosty silnice od Kerhartic k nádraží (Sokolská ulice) 
- různorodý charakter toku od přírodě blízkých úseků po úseky více upravené jako VKP „ze 

zákona“  
- kulisa lesních porostů nad nádražím a pravým břehem T. Orlice a nad silnicí II/315 a levým 

břehem T. Orlice 

V kontextu estetické charakteristiky krajinného rázu místa je nutno především zmínit 
význam meandrů u stadionů v Ústí nad Orlicí a nad Kerharticemi, z technických prvků 
pak význam stávajícího obloukového železničního mostu přes Tichou Orlici, který je 
organicky začleněn do krajiny v úzkém průlomovém údolí Tiché Orlice mezi 
Kubincovým kopcem a východním hřbetem Andrlova chlumu. Na určení obsahu 
krajinného rázu se v prostoru posuzované stavby podílejí zejména následující hlavní 
složky:  
Krajinná složka Projev Význam, poznámka 
Zalesněná návrší pozitivní Střední až velký 
Doprovodné kulisy a linie dřevin pozitivní Střední až velký (zejména porosty kolem toku) 
vodní toky  pozitivní Střední  (Tichá Orlice) 
rybníky a vodní plochy pozitivní Nulový (absentují)  
louky a travní porosty přírodě blízké pozitivní Velký až určující (zejména části nivy naproti stadionu a niva v Kerharticích) 
větší celky orné půdy negativní Nulový  (absentují, orná půda východně od Kerhartic spíše ruderální lada) 
zástavba sídelních útvarů negativní Střední (různorodá, vzájemně nekorespondující zástavba, větší projev 

v Kerharticích blíže toku, v Ústí nad Orlicí odcloněna sportovním areálem a 
průmyslovou zónou) 

průmyslové objekty negativní Střední (okolí nádraží, průmyslová zóna u Perly a objekty textilek v Kerharticích 
a Gerharticích) 

významné silniční tahy negativní Nízký (silnice II/315, vstup do zástavby) 
železniční trať negativní Střední  až velký (výrazný násep, elektrifikace, nízký stupeň zapojení do krajiny) 

Historické dominanty v kontaktu se zájmovým územím  chybí, rovněž tak nejsou 
v zájmovém území přítomny výškové dominanty.  
Z hlediska ochrany krajinného rázu jde o úpravy, které se promítnou do změny znaků 
přírodní charakteristiky s tím, že nedojde k vytvoření žádných pohledově významných 
objektů s výškovou či hmotovou dominancí. Jde tedy mj.  především o posouzení 
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dopadu změn směrových parametrů toku ve vztahu k míře technické úpravy profilu, 
dotčení přírodní charakteristiky včetně významných mimolesních porostů a průmět 
objektů protipovodňové ochrany města (jeho částí) do vizuálně vnímatelných prostorů 
krajiny atp. (blíže viz příslušné části kapitol ohledně vlivů na přírodu a krajinu a průmět 
do  příslušné části kapitoly D.1.7. 

C.2.7. Ostatní charakteristiky 
Charakter městské čtvrti 

Záměr je situován podél rozptýlené obytné zástavby  k.ú. Gerhartice, Kerhartice nad 
Orlicí a Ústí nad Orlicí podél řešeného vodního toku. Je navrhován především do 
prostoru více či méně pozměněné údolní nivy toku Tichá Orlice, na okraji zastavěného 
území města v prostoru mezi nádražím, zástavbou u Mendriku a východním okrajem 
zástavby místní části Kerhartice, v návaznosti na stávající Sokolskou ulici od Kerhartic 
k nádraží, dále zahrnuje jižní okraj zastavěného území Kerhartic (dlouhá přípotoční 
/poříční/ ves) až po průmyslový areál Gerhartice na levém břehu. 
 
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

Na uvažované lokalitě 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. Jak je patrné ze situace, záměr je v kontaktu se 
zemníkem vytěžené cihlářské suroviny: 
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Architektonické a jiné historické památky 

Záměr je situován podél rozptýlené obytné zástavby  k.ú. Gerhartice, Kerhartice nad 
Orlicí a Ústí nad Orlicí podél řešeného vodního toku. Je navrhován především do 
prostoru více či méně pozměněné údolní nivy toku Tichá Orlice, na okraji zastavěného 
území města v prostoru mezi nádražím, zástavbou u Mendriku a východním okrajem 
zástavby místní části Kerhartice, v návaznosti na stávající Sokolskou ulici od Kerhartic 
k nádraží, dále zahrnuje jižní okraj zastavěného území Kerhartic (dlouhá přípotoční 
/poříční/ ves) až po průmyslový areál Gerhartice na levém břehu.  
Jedná se o území historicky velmi dlouho osídlené 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  č.1 předkládaného 
oznámení. 
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 
Zájmové území vlastní stavby objektů protipovodňových opatření je využíváno zatím 
spíše extenzivně. V Ústí nad Orlicí  jde většinově o součást luční nivy toku (T. Orlice 
v Ústí nad Orlicí) s tím, že především jde o zemědělské využívání jako louky, spíše 
extenzivní, některé prostory luk, zejména pravobřežních, jsou výrazně ruderalizovány 
bez trvalejší údržby; na druhé straně na jižní části pravobřežní nivy je lokalizováno i 
zahrádkové využití.  
Levobřežně kolem počátku úpravy v nadjezí nad stadionem lze dokládat fragmenty 
nivy, které ostře přecházejí do sportovního areálu (fotbalové a atletické hřiště, stadion, 
tenisové kurty aj.), jižně navazuje průmyslová zóna v okolí zborceného jezu a dále 
podél toku až k nádražní silnici a železničnímu mostu. 
Těžištěm zájmového území jsou tedy  nivní plochy zejména podél toku  Tichá Orlice 
nad železničním mostem v Ústí nad Orlicí a pod vstupem řeky do zastavěného území 
Kerhartic až po most v Gerharticích. Nivní ekosystémy vykazují ochuzenou mozaiku 
stanovišť a místně i vyšší ruderalizaci (platí pak zejména o polohy podél levého břehu 
v Kerharticích), pokud nebyla niva zcela přeměněna (sportovní areál Ústí nad Orlicí, 
průmyslové objekty SV od nádraží Ústí nad Orlicí, průmyslové areály Gerhartice), 
pouze naproti stadionu přes meandr v Ústí nad Orlicí a částečně ve vnitřním oblouku 
levotočivého meandru nad obnaženou stěnou nivního profilu jde o části hodnotnějších 
nivních luk. 
Zájmové území záměru není prosté mimolesních porostů dřevin, poněvadž se v území 
nacházejí především doprovodné porosty kolem toku.  
Je nutno zdůraznit především následující prvky dřevin v úsecích podél Tiché Orlice: 

V Ústí nad Orlicí jde především o následující úseky a porosty: 
Ø Doprovodné a břehové porosty v nadjezí v Ústí nad Orlicí – vrby, olše, příměs 

jasan, javory – kompaktní s výjimkou nejbližšího nadjezí. 
Ø Břehové porosty podél úseku toku od meandru u stadionu (včetně) po zborcený 

jez u Perly – převládají olše, vrby, místně příměs javorů, lípy, jasanu aj.  
Ø Doprovodný porost mírně upravené části toku mezi zborceným jezem u Perly a 

železničním mostem – levobřežně hodnotná alej lípy srdčité, pravobřežně olše, 
lípy, vrby, jasan. Za plotem v prostoru hráze nad mostem dále mladší habry, jilm, 
javory. 

V Kerharticích  jde především o následující úseky a porosty: 
Ø Břehový porost v Kerharticích pravobřežně silné topoly, příměs lípa olše nad 

silničním mostem a v okolí meandru,levobřežně olše, topoly, vrby 
Ø Břehový a doprovodný porost v Kerharticích podél toku k textilce Gerharticích – 

nespojitě především hybridní topoly, příměs jasan ztepilý, olše, vrby aj.); v nivě 
mimo doprovod toku jen nespojitě mladší náletové porosty, zejména vrb a olše; u 
elektrárny v Kerharticích hodnotný červenolistý buk a jehličnany 

Ø U textilky v Gerharticích u jezu hodnotná lípa srdčitá 
Ø Do zájmového území dále místně zasahují dřevinné porosty na zahradách, 

s ovocnými stromy (dominance jabloní, švestek, třešní, místy okrasné dřeviny), 
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zejména v zahradách v Kerharticích v koridoru pravobřežní ochranné 
protipovodňové zdi. 

Zájmové území není v kolizi ani v územním kontaktu s žádnou ptačí oblastí, vymezenou 
některým z Nařízení vlády dle § 45 e zák. č. 218/2004 Sb. 
Dále není ani v přímé územní kolizi či v kontaktu s evropsky významnými lokalitami, 
vyhlášenými NV č. 132/2005 Sb. ve smyslu § 45 a/ – 45d/ zák.č. 218/2004 Sb. 
Se záměrem nejsou spojeny v etapě provozu žádné zdroje znečišťování ovzduší, etapa 
výstavby z hlediska liniových a plošných zdrojů negeneruje významnější sumy emisí, 
jak je patrné z předcházející části předkládané dokumentace. Přímé údaje o imisním 
pozadí zájmového území nejsou k dispozici. 
Obytná zástavba podél řešených protipovodňových opatření není zasažena nadlimitní 
hlukovou zátěží s výjimkou objektů pod vlivem komunikací. Posuzovaný záměr tuto 
skutečnost nijak nezmění. 
Záměr je situován v CHOPAV Východočeská křída. S ohledem na tuto skutečnost jsou 
formulována i odpovídající doporučení v další části předkládané dokumentace. 
Jiné složky životního prostředí nebudou záměrem nijak významně dotčeny.   



Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení protipovodňové ochrany města rekonstrukcí úpravy vodního toku, 
rekonstrukcí jezů a hrázemi I. etapa 

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí  dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění 

65 

 
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU 
NA VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
D.1.Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a 
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 
Výstavba – vlivy na akustickou a imisní situaci 
Na úrovni předkládané dokumentace, kdy není dosud známý dodavatel stavby ani 
postup stavebních prací, lze pouze odhadnout přepravní bilance pro etapu zemních 
prací, která byla uvedena v předcházející části předkládané dokumentace. Podstatné je 
však jednoznačně požadovat, aby v rámci další projektové přípravy byly detailně 
s dotčenými obcemi diskutovány navrhované přepravní trasy pro etapu výstavby tak, 
aby byla významně eliminována rizika narušení faktorů pohody bydlícího obyvatelstva a 
současně aby byla zajištěna případná nezbytná oprava komunikací po ukončení stavby. 
Obecně zpracovatelský tým dokumentace doporučuje respektovat následující opatření 
pro minimalizaci negativních vlivů v etapě výstavby: 
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i 

specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na 
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a 
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných 
technologií) 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu 
provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních 
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádět po etapách vždy 
v rozsahu  nezbytně nutném; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních 
prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou 
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na 
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví;  
dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenými obcemi, případně 
respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování  faktorů pohody dle požadavku orgánu 
ochrany veřejného zdraví  

• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných 
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení 
komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po 
ukončení stavby 

Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu hluku v etapě výstavby bude součástí další 
projektové přípravy, protože je nutné se touto problematikou zabývat až po vypracování 
POV stavby. V této souvislosti je formulováno pro další projektovou přípravu 
doporučení, aby součástí prováděcích projektů po výběru dodavatele stavby a 
konečném upřesnění situování stavebních dvorů a navržených přepravních tras byla 
akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními opatřeními (vyloučením 
souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými opatřeními dokladovat 
plnění hygienického limitu pro etapu výstavby. 
• součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených 

přepravních tras bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními 
opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými 
opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického limitu pro 
etapu výstavby, a to včetně vybraných příjezdových komunikací ke stavbě 
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• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou 
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době 

Provoz 
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví 
obyvatelstva prostřednictvím hlukové nebo imisní zátěže nemohou projevit. Vliv 
nenastává. 
 
D.I.2. Vlivy na ovzduší 
Výstavba 
Rozsah stavebních a zemních prací lze označit za významný, a proto lze  očekávat, že 
etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody. Z hlediska 
ochrany ovzduší v etapě výstavby nelze vyloučit možnost ovlivnění nejbližší obytné 
zástavby ve vztahu k uvažované stavbě.  Pro další projektovou je tudíž doporučeno, 
aby ve smlouvě se zhotovitelem stavby byly zapracována doporučení, formulovaná 
v kapitole D.I.1. předkládané dokumentace. Při realizaci všech opatření směřujících 
k omezování sekundární prašnosti lze vzhledem k dočasnosti stavby tento vliv označit 
za malý a málo významný. 
Provoz 
S etapou provozu nejsou spojeny žádné zdroje emisí, které by mohly ovlivňovat imisní 
situaci. Vliv nenastává. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické 
charakteristiky 
Výstavba 
Rozsah stavebních a zemních prací lze ve vztahu k možnosti použití stavebních 
mechanismů z hlediska organizace práce organizovat tak, aby po dobu výstavby byly 
plněny hygienické limity pro etapu výstavby. Obdobně po vypracování POV stavby a 
stanovení rozhodujících přepravních tras lze posoudit akustickou situaci podél 
přepravních tras, které budou určeny zhotovitelem stavby. Na úrovni znalostí v době 
vypracování dokumentace nelze tento aspekt objektivně vyhodnotit, vliv nastat může, 
ale je pro etapu výstavby organizačními opatřeními řešitelný. Proto lze vliv označit za 
malý a málo významný při respektování doporučení, která jsou uvedena v kapitole D.I.1 
předkládané dokumentace. 
Provoz 
S etapou provozu nejsou spojeny žádné zdroje emisí, které by mohly ovlivňovat imisní 
situaci. Vliv nenastává. 
 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vlivy na jakost vod 

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat  v etapě 
výstavby. Tato skutečnost souvisí především s faktem, že území stavba bude 
realizována jednak přímo v korytě řeky, jednak v jeho bezprostřední blízkosti, takže 
nelze vyloučit riziko ovlivnění jakosti vody jak z hlediska vlastní etapy výstavby a 
případných havarijních stavů vzniklých u stavební techniky, tak i z hlediska rizika 
průchodu velkých vod samotnou stavbou.   
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Během fáze výstavby i za normální situace (tedy mimo stavy zvýšených průtoků pro 
přívalových srážkách) dojde k dlouhodobému ovlivnění kvality vody zákalem, poněvadž 
mechanismy pracující na prohloubení koryta a na jeho rozšíření se budou pohybovat 
přímo v korytě a většinově nebude technicky možné dočasně řešit (při slabších 
průtocích) podélné dílčí přehrazení průtočného profilu tak, aby 
mechanismus nepracoval přímo ve vodním sloupci. Od místa stavby po toku tak dojde 
k výraznému zákalu, který bude postupně nařeďován v závislosti na samočistící 
schopnosti toku po proudu od místa stavby ve vztahu k množství aktuálně protékající 
vody korytem. Řádově lze předpokládat výrazné až patrné zakalení v délce stovek 
metrů až prvních kilometrů po proudu. Pro úpravy v Třebovicích lze určitý pozitivní vliv 
samočistící schopnosti toku očekávat v prostoru údolí „V Podkově“, účinné naředění 
zákalu pro práce v obci Rybník lze očekávat až v rámci průběhu městem česká Třebová 
a dále po toku. 
Další ovlivnění kvality vody při výstavbě bude doprovázet kácení břehových porostů, při 
odhadovaném množství kácených dřevin je nutno předpokládat znečištění pilinami a 
úniky mazadel (pohonných hmot) motorových pil, případně popelem při pálení větví na 
břehu, významným zdrojem znečištění vody zeminou bude vytrhávání pařezů 
odkácených stromů ze stávající břehové hrany. 
Kromě ovlivnění kvality vody ve fázi výstavby je nutno očekávat i negativní ovlivnění 
fauny vázané na vodní tok. Pro eliminaci výše nastíněných rizik jsou v doporučeních 
oznámení pro etapu výstavby navržena následující  opatření: 
• pro stavbu bude vypracován Plán opatření  pro případ havarijního úniku závadných látek, 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; v rámci další přípravy záměru bude doloženo 
podrobné řešení způsobu čerpání a způsobu zajištění prostorů proti úniku závadných látek 

• 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, mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních 
prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných  látek; stavba bude vybavena dostatečným 
množství sanačních prostředků včetně odpovídajících norných stěn pro případných únik 
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 

•  skladování a manipulace s látkami závadnými vodám bude zabezpečeno dle platné legislativy 

• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa oplachu 
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na čištění 
vozidel 

• v rámci POV stavby řešit rozdělení déletrvajících prací přímo v korytě (prohrábka, rozšíření 
břehů) z důvodu časového omezení doby zákalu proudící vody; v daném kontextu prevence 
zákalu prověřit všechny možnosti, kdy  při nižších průtocích lze řešit odvedení aktuálního 
množství protékající vody dílčím podélným přehrazením mimo vlastní pracoviště 

• pro odůvodněná kácení dřevin používat  do motorových pil oleje a mazadla na bázi bionafty; 
plnění motorových pil realizovat výhradně  mimo kontakt s břehovou hranou a průtočným 
profilem 
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• vyloučit  pálení větví přímo na břehu toku nebo v průtočném profilu toku; v rámci pálení 
vyloučit používání organických hořlavých látek pro zvýšení účinnosti zapalování hromad větví 

• vytipovat lokality pro případné umístění norných stěn včetně přístupových cest k těmto 
lokalitám 

• organizace výstavby musí probíhat takovým způsobem, aby byly minimalizována rizika úhynu 
ryb v důsledku zvýšení obsahu nerozpuštěných látek v toku a možnosti snížení obsahu 
kyslíku ve vodě 

Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Záměr znamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě ve smyslu zvýšení 
protipovodňové ochrany již popisovaného zájmového území. Vliv lze v komplexu všech 
již realizovaných, prováděných nebo navrhovaných protipovodňových opatření označit 
za pozitivní ve vztahu k charakteru odvodnění oblasti. V návrzích zpracovatelského 
týmu dokumentace je formulováno následující doporučení: 
• pro stavbu bude vypracován a  předložen k odsouhlasení povodňový plán stavby (zapojení do 

hlásné povodňové služby) 

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. Technickou úpravou toku v úsecích, kde i v sídlech 
tok vykazuje přírodě bližší charakter, ale dojde ke zrychlení odtoku,  podíl přírodě 
blízkých úseků toku na délce toku je patrný a v zájmovém území posuzovaného záměru 
sehrává svůj nezastupitelný podíl v hydrologii území. Zejména navrhovaný průpich 
meandru u stadionu v Ústí nad Orlicí ve variantě U3 znamená podstatné zkrácení délky 
toku v tomto úseku (o cca 60%) a s ohledem na navrhované hydraulické parametry 
podstatné urychlení odtoku v místě, s výrazným omezením (až vyloučením) akumulační 
funkce  nivy (mj. i dopad do ekologicko.stabilizační funkce VKP). Varianta U4 
s ovladatelným průpichem a převáděním části vod do ponechávaného meandru 
vykazuje nižší míru nepříznivosti ovlivnění hydrologických poměrů ve vztahu k variantě 
U3. Varianta U5 s řešením jen levobřežní povodňové zdi se do normálních odtokových 
poměrů prakticky nepromítne. V daném kontextu je nejvýhodnější preference varianty 
U5 v úseku Tiché Orlice u stadionu. 
Analogie z hlediska změny hydrologických charakteristik, i když v menším rozsahu, je 
očekávána při směrové úpravě toku před vstupem řeky do Kerhartic ve variantě K1. 
Varianty U1 a U2 se účinněji projeví na zrychlení odtoku jen při povodňových stavech 
(zvýšení unášecí rychlosti až přes první jednotky m.s-1), poněvadž usměrňují chod celé 
povodňové vlny, která se jinak dostává do zastavěného území města (což je účelem 
povodňové ochrany), při normálních průtočných stavech se na odtokových poměrech 
neprojeví. 
 

D.I.5. Vlivy na půdu  
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy 

ZPF 
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 



Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení protipovodňové ochrany města rekonstrukcí úpravy vodního toku, 
rekonstrukcí jezů a hrázemi I. etapa 

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí  dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění 

69 

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. 

V rámci dosud provedených průzkumných pracích pro stupeň TP nebyl vypracován 
aktualizovaný záborový elaborát, tudíž předpokládané celkové trvalé zábory  související 
s řešeným záměrem tak, jak navrhovala původní DÚR, lze považovat pouze za 
orientační: 

k.ú. Gerhartice 
parcela KN č. kód BPEJ výměra  parcely m2 druh pozemku vynětí ze ZPF  cca m2 

32/18 75600 434 trvalý travní porost   434 
32/4 75600 4327 trvalý travní porost   378 
36/2 75600 833 trvalý travní porost   182 
36/1 75600 2116 trvalý travní porost 1702 
41/1 75600 2851 trvalý travní porost   295 

celkem 75600   2 991 
 

k.ú. Kerhartice nad Orlicí 
parcela KN č. kód BPEJ výměra  parcely m2 druh pozemku vynětí ze ZPF  cca m2 

346/1 75600 949 zahrada 295 
344/1 75600 3354 zahrada 245 
341/2 75600 732 trvalý travní porost 108 
341/6 75600 2116 zahrada 227 
314/14 75600 3612 trvalý travní porost 268 



Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení protipovodňové ochrany města rekonstrukcí úpravy vodního toku, 
rekonstrukcí jezů a hrázemi I. etapa 

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí  dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění 

70 

k.ú. Kerhartice nad Orlicí 
parcela KN č. kód BPEJ výměra  parcely m2 druh pozemku vynětí ze ZPF  cca m2 

314/25 75600 332 trvalý travní porost 110 
314/1 75600 2732 trvalý travní porost 345 
314/21 75600 1414 trvalý travní porost 169 

266 75600 1663 trvalý travní porost 175 
265/2 75600 3670 zahrada 493 
251 75600 623 zahrada 117 

252/1 75600 1613 zahrada 192 
231/4 75600 1178 zahrada   85 
231/1 75600 4430 zahrada 382 
248/1 75600 3561 trvalý travní porost 208 
250/1 75600 1408 trvalý travní porost 398 
250/9 75600 168 trvalý travní porost   83 
250/6 75600 2905 trvalý travní porost 631 
163/1 75600 5511 trvalý travní porost 356 
164/1 75600 36 trvalý travní porost   36 
164/3 75600 7807 trvalý travní porost                     5702 
93/4 75600 13004 trvalý travní porost                     1239 

314/20 75600 2337 trvalý travní porost                       125 
celkem 75600                     11989 

 
k.ú. Ústí nad Orlicí 

parcela KN č. kód BPEJ výměra  parcely m2 druh pozemku vynětí ze ZPF  cca m2 

2582/4 75800 2493 trvalý travní porost  169 
2584/1 75800 63 trvalý travní porost      2 

2654/1 
75800 
76401 9174 trvalý travní porost 3725 

2654/144 
75800 
76401 2487 trvalý travní porost   631 

2654/145 75800 3656 trvalý travní porost   445 
2561/13 75800 318 trvalý travní porost     39 
celkem 76401   4 356 
celkem 75800      655 
celkem ΣBPEJ   5011 

Celkové zábory dle BPEJ: 
BPEJ 75 600 -  14 980 m2 – třída ochrany:  I. 
BPEJ 75 800 -      655 m2   – třída ochrany: II. 
BPEJ 76 401 -   4 356 m2   – třída ochrany: II. 

V uvedeném případě se jedná tedy o zábor půd, které mají v rámci jednotlivých 
klimatických  regionů patří mezi bonitně nejcennější půdy a půdy, které mají v rámci 
jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. 
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. Konečné rozhodnutí však samozřejmě náleží příslušnému orgánu ochrany ZPF. 
Finální nároky na zábory ZPF vyplynou z výsledné varianty technického řešení záměru 
na základě výstupů EIA procedury.  
Z hlediska velikosti vlivu se jedná o malý vliv ve vztahu k ploše záboru v kontextu délky 
úprav toku, z hlediska významnosti vlivu se jedná o méně významný negativní vliv, 
korelující především se záborem okrajů pozemků přiléhajících ke stávajícímu vymezení 
toku. Konečný rozsah záborů půdy vyplyne z technického řešení, které vzejde z výstupů 
procesu posuzování vlivů. Ve  vztahu k této problematice prezentována následující 
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doporučení: 
• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát podle bonit 

a kultur s přihlédnutím k výslednému technickému pojetí protipovodňové ochrany stavby 
229040002 

• mezideponie ornice a podorničí řešit na základě projednání s příslušným orgánem ochrany 
ZPF za předpokladu respektování zásady, že tyto nebudou umisťovány do blízkosti toku a 
břehové hrany toku 

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr bude vyžadovat také dočasný zábor ZPF, který 
není dosud ve vypracovaných  projektových podkladech bilancován, je v rámci 
předkládané Dokumentace  formulováno následující doporučení: 
• v rámci další projektové přípravy specifikovat rozsah dočasných záborů ZPF pro řešené 

území stavby 229040002 

PUPFL 
Záměr představuje trvalý zábor PUPFL v původním řešení, které bylo předmětem 
oznámení na uvedený záměr, a to na pozemcích p.č. 166/1, 166/2 a 166/4 v celkovém 
rozsahu 353 m2. 
Řešení stabilizačního železobetonového prahu v Kerharticích okrajově zasahuje do 
náletového lesního porostu listnáčů pod silnicí II/315, jde při jižním zavázání  o dotčení 
několika desítek m2 porostu v půdorysu zavázání bez významného dopadu na stabilitu  
porostu s ohledem na jeho druhovou skladbu (původní řešení dle situací v oznámení 
předpokládalo svahování levého břehu proryta průpichu). S ohledem na předpokládaný 
rozsah  dotčení jde o nevýznamné vlivy, bez patrného dopadu na ekologicko-
stabilizační funkci VKP. Jak je dále patrné z úvodní části dokumentace, stavba bude 
realizována v ochranném pásmu lesa. 
Ve vztahu k lesním porostům dotčeným uvažovaným záměrem je pro další přípravu 
záměru formulováno následující doporučení: 
• minimalizovat přímé zásahy do lesních porostů s tím, že po konečné volbě vybrané varianty 

v rámci další projektové dokumentace bude nezbytné specifikovat dotčené PUPFL včetně 
zákresu do porostní mapy, jakož i zásahy do ochranných pásem pozemků určených pro plnění 
funkcí lesa;  zajistit v další projektové přípravě souhlas vlastníka lesa jakož i  příslušného 
orgánu státní správy lesů a respektovat  podmínky, kterými může být uvedený souhlas 
podmíněn 

• v rámci předkládaného záměru  nebudou na pozemky v kategorii PUPFL  umísťovány skládky 
a meziskládky stavebního materiálu nebo vytěžených materiálů, ani stavební dvory nebo 
parkoviště techniky; okolní lesní porosty ani součásti lesní dopravní sítě nesmí být 
poškozovány činností ve fázi výstavby používaných mechanizmů 

Znečištění půdy 

Vlastní 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 a která jsou 
v zásadě obdobná jako doporučení ve vztahu k ochraně povrchových a podzemních 
vod. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a 
erozi půdy. Naopak lze usoudit, že při realizaci záměru v preferované podobě lze riziko 
vodní eroze snížit v porovnání se stávajícím stavem. 
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Vlivy na chráněné části přírody (ZCHÚ) 

Tento vliv v rámci posuzovaného záměru nenastává. 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Z hlediska odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno jejich 
shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po 
dobu nezbytně nutnou. 
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 následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování 

nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných 
aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a 
označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém 
hospodářství 

• 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 nebo využití 

Předložená původní projektová dokumentace (Jakoubek a kol., 01/2007) jako podklad 
pro Oznámení ani řešení variant ve stupni TP jako podklad pro dokumentaci (Jakoubek 
a kol., 05/2008) předpokládá odstranění stovek pařezů, aniž jakýmkoli způsobem řeší 
způsob jejich odstranění. Tyto pařezy představují významnou objemovou zátěž pro 
předpokládaný příjmový prostor jakékoli skládky, i z tohoto důvodu je nutné 
minimalizovat rozsah zásahů do porostů dřevin.  
Dále nelze vyloučit potřebu nakládání s vytěženými nánosy a sedimenty v rámci 
snižování bermy v Kerharticích i Ústí nad Orlicí a při dílčích zásazích do vlastního 
průtočného profilu (okolí jezu u Perly, stávající nadjezí a část meandru v Kerharticích). 
V této souvislosti je for,ulováno následující doporučení: 
• v rámci stavby bude veden o výkopové zemině deník jehož součástí budou doklady vystavené 

akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou č. 294/2005; o 
způsobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude rozhodnuto  až na základě 
provedených rozborů zemin  v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku 

Etapa provozu 

Z hlediska etapy provozu nelze očekávat produkci odpadů. 
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
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 předkládané Dokumentace.  Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko 
nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. 

Změna morfologie koryta rozšířením, zejména pak změna směrových parametrů 
tvorbou nového úseku koryta je rovněž zásahem do horninového prostředí, 
přinejmenším do sedimentů v nivě toku. Není však navrhována žádná taková změna, 
která by znamenala např. významnější zásah do paty svahů nad tokem. 

D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
Záměr je navrhován především do prostoru více či méně pozměněné údolní nivy toku 
Tichá Orlice, na okraji zastavěného území města v prostoru mezi nádražím, zástavbou 
u Mendriku a východním okrajem zástavby místní části Kerhartice, v návaznosti na 
stávající Sokolskou ulici od Kerhartic k nádraží a podél jižního okraje zastavěného 
území Kerhartic.  
Vlivy na mimolesní porosty dřevin 
Vlastní záměr vyžaduje zásah prakticky do všech porostů dřevin v zájmovém území 
v dosahu vlastního toku, což představuje nejvýznamnější vliv na přírodu a krajinu.  
Záměr v navrhované podobě, kdy je předpokládáno ohrázování koryta, výstavba 
protipovodňových zdí, ve variantě U3 likvidaci meandru v Ústí nad Orlicí u stadionů, ve 
variantě K1  meandrů nad Kerharticemi (včetně zavezení opouštěného koryta) a místní 
zkapacitnění (odtěžení bermy nad železničním mostem a nad textilkou nad 
Gerharticemi a zejména pak odtěžení levobřežní bermy nad železničním mostem v Ústí 
nad Orlicí dle varianty U1) představuje  prakticky totální likvidaci břehového porostu 
řeky, místy se zásahem i do porostů doprovodných.  
Nejvýznamnější zásahy s ohledem na kácení vzrostlých stromů s výčetními obvody 
kmene nad 120 cm  je nutno předpokládat v následujících úsecích: 

⇒ Ústí nad Orlicí – protipovodňová hráz v okolí jezu. Zásah do vyšších jednotek až 
prvních desítek převážně olší a vrb. Vliv nepříznivý, patrný. 

⇒ Ústí nad Orlicí- průpich meandru u stadionu. V obou variantách s průpichem U3 a 
U4 (bez ohledu na zasypání či ponechání koryta) lze předpokládat  odhad kácení 
vyšších desítek stromů (většinově méně kvalitní olše, vrby, břízy, jasan, příměs 
javory, lípa, aj.). Ve variantě s opěrnou zdí podél levého břehu a bez průpichu jde o 
zásah do levobřežního porostu v rozsahu vyšších desítek většinově méně kvalitních 
dřevin – převážně olše, vrby, topoly, jen několik silnějších javorů, příměs třešeň, 
jírovec.  Likvidace porostu v tomto úseku představuje významný a nepříznivý vliv, ve 
všech variantách srovnatelný z hlediska velikosti a významnosti, bez výraznějších 
statistických odchylek. V daném kontextu jsou podle podkladů projektanta z května 
2008 varianty U3, U4 a U5 prakticky rovnocenné (mírně vyšší počet ohrožených 
dřevin ve variantě U5) a kriterium zásahu do porostů dřevin  tak neznamená 
relevantní podklad pro porovnání výhodnosti či nevýhodnosti některé z variant 
řešení této lokality. Varianty U3 a U4 znamenají vyšší míru zásahu do 
pravobřežního porostu s ponecháním porostu podél vnější strany meandru a 
pravobřežních porostů ve vrcholu vnitřního oblouku (nezaměřováno), varianta U5 
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znamená likvidaci porostu podél vnější strany meandru a ponechání prakticky všech  
pravobřežních porostů.   

⇒ Ústí nad Orlicí – protipovodňová zeď podél levého břehu v úseku od meandru k jezu 
u Perly – likvidace vyšších desítek stromů, většinově olše, vrby, javory aj. Vliv 
nepříznivý, významný. 

⇒ Ústí nad Orlicí – úsek protipovodňové zdi od mostu u jezu u Perly k železničnímu 
mostu podél levého břehu. Nejvýznamnější interakce v Ústí nad Orlicí, poněvadž 
levobřežně likviduje 43 hodnotnějších stromů, z toho 27 lip srdčitých a velkolistých, 9 
javorů, 6 jasanů a 1 olši v celkové společenské hodnotě přes 7 mil. Kč. Záměr dále 
nevylučuje zásah do porostu habrů, javorů  a jilmů v západní části pozemků za 
oplocením  jižních objektů průmyslové zóny nad železničním mostem (cca 23 habrů, 
10 javorů, 1 jilm, 1 smrk pichlavý) ve vztahu k řešení čerpacích stanic, zpevněné 
plochy pro techniku a štětových stěn Larsen a odstranění (prohloubení) bermy ve 
variantě U1 znamená zásah do dalších cca 30 stromů (převážně lípy, habry, lísky, 
příměs olše, javoru, 1 douglaska tisolistá). Ve variantě U1 je tak ohroženo cca 100 
převážně kvalitnějších stromů.  Vliv velmi nepříznivý  velmi významný, poněvadž jde 
o zásah do nejhodnotnější části doprovodných porostů řeky v celém Ústí nad Orlicí - 
Silně konfliktní úsek s ohledem na sadovnickou, estetickou hodnotu aleje lip podél 
chodníku, nutné prověření možnosti situování zdi až za polohu chodníku do 
západního okraje pozemků, dočasné přeplavení při povodni stromy většinově 
snesou, pokud nejde o vícedenní povodeň s vyšší unášecí rychlostí (realizace 
protipovodňové zdi jako důsledek ochrany zaplavovaných částí soustřeďuje 
povodňový průtok do užšího profilu a musí tak protéci za kratší dobu větší množství 
vody ve zúženém koridoru), kdy může hrozit podemílání kořenů a ohrožení stability 
stromů. Synergický efekt se zásahem do porostu parku u žel. zastávky Ústí nad 
Orlicí – město v rámci úprav železniční stanice Ústí nad Orlicí směrem na Českou 
Třebovou. 

⇒ Rozdíl mezi variantami s bermou a bez bermy činí podle podkladů projektanta 
v úseku celé protipovodňové úpravy v Ústí nad Orlicí v absolutním počtu cca 127 
stromů (včetně náletových jedinců). Z celkového počtu 850 zaměřených jedinců 
dřevin v Ústí nad Orlicí v dosahu jednotlivých stavebních objektů protipovodňové 
ochrany varianty s prohloubením bermy znamenají likvidaci cca 733 stromů (cca 
86,2%  zaměřených jedinců včetně náletů), varianty bez bermy cca 594 stromů 
(69,9% zaměřených jedinců). V uvedených počtech nejsou započítáni všichni jedinci 
na pravém břehu toku, kde dotčení u jezu u Perly znamená zásah do cca 25 ks 
stromů nad rámec zaměřených dřevin, takže požadavky na minimalizaci zásahů do 
pravého břehu v Ústí nad Orlicí zachovávají první stovky ks až půltisícovku jedinců 
stromů.  V daném kontextu je tedy rozhodující pro dopad na porosty dřevin v Ústí 
nad Orlicí prakticky jen rozdíl mezi variantami U1 a U2, kdy varianta U1,  která 
vyžaduje kácení více jak 100 stromů oproti variantě U2, je z pohledu zásahu do 
porostů dřevin významně nepříznivější. Rizikem ponechání stromů v průtočném 
profilu povodňových vod je případné, nepředvídatelné ohrožení jejich stability ve 
smyslu výše uvedené odrážky, s možností vzniku rizikových stavů v profilech mostů 
dále  po toku. V daném kontextu zvýšení povodňové hladiny  max. o 18 cm u Perly 
(při shodné modelované výšce v profilu železničního mostu pro varianty U1 a U2) při 
stavu s ponecháním stávající bermy dle varianty U2 nepředstavuje takové riziko, aby 
nemohlo být pokryto mírným zvýšením nivelety koruny protipovodňové zdi podél 
levého břehu.  Riziko ohrožení stability stromů je třeba průběžně monitorovat a 
průběžně zahlazovat záhozy případně vznikající kaverny podél báze kmenů.   
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Celková bilance potenciálně ohrožených dřevin v Ústí nad Orlicí je doložena v rámci 
textové zprávy k variantám (Jakoubek a kol., 5/2008) v rámci přílohy č.3. 

⇒ Kerhartice, úsek úpravy toku včetně návrhu na likvidaci meandrů při vstupu řeky do 
zastavěné části sídla. Likvidace prvních desítek stromů, z toho starší topoly cca 10 
ex., olše, vrby, lípa, habr aj. celkem 10 – 20 ex., dále náletové dřeviny v levobřežní 
části nivy k příhradovému provizornímu mostu.  Vlivy nepříznivé, významné. Ve 
variantě K1 s průpichem je levobřežně ohroženo 20 stromů a pravobřežně 33 
stromů, ve variantě K2 bez průpichu je ohroženo cca 23 stromů levobřežně (včetně 
nivy u mostu) a cca 35 stromů nad pravým břehem. Kolizní úsek úpravy, analogie 
situace u stadionu v Ústí nad Orlicí z hlediska zásahu do nivy, ale v nižším rozsahu, 
rozdíly mezi variantami jsou z hlediska zásahu do  porostů dřevin zcela minimální.  

⇒ Kerhartice, úsek okolo km 1,01 u elektrárny, možnost zásahu i do hodnotných 
jedinců dřevin v zahradě. Potenciální vliv nepříznivý, významný. Vhodné ověřit 
možnost zachování červenolistého buku. 

⇒ Kerhartice, protipovodňová zeď č. 2 podél jižního okraje sídla. Přechod zahrad, 
zásah do vyšších  desítek stromů. Vliv nepříznivý, méně významný. 

⇒ Kerhartice, řešení levobřežní bermy a zdi nad textilkou, zásah do vyšších desítek 
stromů, méně kvalitních, potenciální vliv nepříznivý, méně významný . 

⇒ Celkově je v Kerharticích podle podkladů projektanta ohroženo cca 480 ks stromů 
z 558 zaměřených v dosahu prací na jednotlivých objektech protipovodňové ochrany 
(cca 86%). 

Celková bilance potenciálně ohrožených dřevin v Kerharticích je doložena v rámci 
textové zprávy k variantám (Jakoubek a kol., 5/2008) v rámci přílohy č.3. 
Uvedené negativní vlivy na mimolesní porosty dřevin je nutno hodnotit jako nepříznivé 
až velmi nepříznivé, významné až velmi významné, v kontextu zatímní absence 
programu skutečně účinné náhradní výsadby kolem toku  za trvalé, navrhovanou 
náhradu lze zatím pokládat za nedostatečnou, navíc bez určení prostoru náhradní 
výsadby. Není tedy v zásadě ponecháván žádný prostor pro odpovídající řešení 
náhradního porostu, a to ani komplexní, ani částečné výsadby podél toku. 
Na základě uvedeného rozboru zpracovatelský tým Dokumentace  předkládá k úvaze 
následující podmínky, doporučení a postupy, které by mohly přispět ke zmírnění vlivů 
na mimolesní porosty dřevin: 
• v rámci dalších stupňů projektové dokumentace na základě prověření možností ochrany 

dřevin aktualizovat zpracovanou inventarizaci všech dřevin v zájmovém území výstavby po 
upřesnění prostorových a stavebně technických parametrů všech objektů stavby s tím, že v  
textové i grafické části této inventarizace budou důsledně a objektivně rozlišeny dřeviny 
ponechávané k ochraně a dřeviny  odůvodněně navrhované ke kácení. 

• v rámci dalších stupňů projektové dokumentace z důvodu ochrany doprovodného porostu 
v úseku most u Perly - železniční most v Ústí nad Orlicí (km 0,010 – 0,350) preferovat řešení 
bez rozšíření bermy podle varianty K2 i za cenu mírného navýšení koruny protipovodňové 
hráze z důvodu ochrany nejhodnotnějšího doprovodného porostu listnatých stromů podél 
řeky v Ústí nad Orlicí; průběžně monitorovat zdravotní stav a případnou míru ohrožení 
stability stromů v prostoru inundačního průtočného profilu po každé povodni a zahlazovat 
případně vzniklé kaverny. Pokud po povodni bude zjištěn náklon stromu nebo jeho jiné 
závažné poškození, které by naplňovalo podstatu  obecného ohrožení ve smyslu dikce § 8 
odst. 4 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění, řešit operativně odstranění takového stromu a 
zahlazení kaverny po pařezu 

• minimalizovat zásahy do levobřežního porostu řeky v Ústí nad Orlicí v úseku od meandru u 
stadionu k mostu u Perly v Ústí nad Orlicí  
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• zajistit ochranu hodnotných dřevin u elektrárny v Kerharticích a ochranu silné lípy u textilky 
v Gerharticích 

• minimalizovat kácení dřevin v ostatních úsecích  jen na nezbytně a jednoznačně odůvodněný 
rozsah, pro ostatní zajistit důslednou ochranu kořenového systému, kmenů a  korun  stromů; 
v  daném kontextu minimalizovat manipulační prostory a manipulační pásy pro výstavbu, 
schopnost účinné ochrany prvků dřevin  promítnout jako jedno z určujících kriterií zadávací 
dokumentace výběrového řízení na zhotovitele stavby 

• veškerá odůvodněná kácení dřevin realizovat výhradně v období vegetačního klidu na základě 
pravomocného správního rozhodnutí příslušných orgánů ochrany přírody 

• do POV stavby promítnout zásady ochrany všech ponechávaných dřevin v kontaktu se 
stavbou a v rámci provádění záměru zajistit  naplnění uvedených zásad; kriteria ochrany 
ponechávaných dřevin promítnout jako základní podmínku výběrového řízení na  dodavatele 
stavebních prací  

• jako kompenzaci za kácené dřeviny vypracovat komplexní projekt sadových úprav nové 
podoby  koryta toku po zapracování výstupů procedury hodnocení vlivů na životní prostředí 
(náhradní výsadby břehového porostu), včetně druhové skladby, velikosti navrhovaných 
sazenic, způsobu zápoje /sponů/ atp.; projekt bude součástí dokumentace stavby pro 
vodoprávní povolení záměru na všechny připravované úseky, včetně začlenění již dříve 
provedených úprav toku. 

Poněvadž zpracovatelský tým Dokumentace  pokládá za účinnější formu ochrany před 
povodněmi  při respektování funkcí nivy toku uplatnění možností kontrolovaného rozlivu 
za cenu zvýšení délky ochranné zdi podél levého břehu Tiché Orlice, nedoporučuje 
realizovat průpich meandru u stadionu a ochranu sportovišť řešit opravou pravobřežní 
hráze, případně výstavbou zdi  podél levého břehu meandru, a to i za cenu odstranění 
doprovodného levobřežního porostu. Analogická situace v Kerharticích je řešitelná  
preferencí varianty K2 s ponecháním stávajícího meandru  bez zásypu koryta. 
 
Vlivy na floru 
S ohledem na výstupy revidovaného botanického průzkumu nejsou předpokládány 
významné vlivy na druhové složení flory v řešeném území, většinově jsou dotčeny jen 
běžné druhy, bez zvláštní ochrany nebo bez statutu vzácnosti v řešeném regionu. 
Záměr znamená skrývku vegetačního pokryvu pouze v prostoru výstavby  na 
intenzivních loukách, stavební manipulační pás pro výstavbu bude rekultivován.  Vlivy 
posuzovaného záměru na floru je tudíž možno většinově pokládat za nevýznamné až 
málo  významné, není nutno řešit žádná specifická opatření k ochraně běžné flory.  
Výjimkou z výše uvedené obecné charakteristiky vlivů na floru je dotčení přirozenějších  
ekosystémů nivy, zejména v úseku průpichu meandru u stadionu v Ústí nad Orlicí a 
v úseku kolem meandrů nad Kerharticemi, V daném kontextu je navrženo minimalizovat 
zásahy do hodnotnější částí nivy, zejména nerealizovat průpich meandru u stadionu 
v Ústí nad Orlicí (podpora varianty U5) a preferovat variantu K2 bez směrové úpravy 
toku v oblasti  meandru v Kerharticích. Podrobněji viz vlivy na ekosystémy.  
 
Vlivy na faunu 
Na rozdíl od ovlivnění flory je nutno s ohledem na navrhované pojetí záměru 
předpokládat významné dopady na faunu zájmového území. Ty jsou dány především 
následujícími okolnostmi: 
1. Celková změna morfologie koryta toku navrhovanou úpravou – místní odstranění 

proměnného charakteru morfologie toku likvidací meandrů u stadionů v Ústí nad 
Orlicí a nad Kerharticemi (varianty K1 a U3), změna charakteru koryta v počátku 
úpravy nad Kerharticemi (obě  varianty kolem jezu), fragmentace toku (varianta U4). 
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2. Odkácení podstatné části  břehových porostů, tvořících stávající vegetační doprovod 
toku, zejména levobřežní porosty v Ústí nad Orlicí . 

3. Rozšíření koryta na úkor částí údolní nivy (rozšíření a snížení bermy v Ústí nad 
Orlicí – varianta U1 a levobřežní zásah nad textilkou v Kerharticích (invariantní 
úsek). 

4. Významné zakalení vody v toku po proudu od aktuálního místa stavebních prací 
K bodu 1: Odstranění proměnného charakteru morfologie toku tím, že peřejnaté i klidné 
úseky, tůně, rozdílná výška vodního sloupce a rozdílná rychlost proudění budou 
nahrazeny fádnějším korytem s tvrdě opevněnými břehovými svahy, za normálních 
hydrologických podmínek se stabilním průtokem, se promítne do zrušení vhodných 
podmínek pro život vodních organismů v rušených nebo podstatně změněných úsecích 
toku. Lze důvodně předpokládat reálné snížení biodiverzity ryb a na vodu přímo 
vázaných organismů, protože zaniknou přirozené úkryty pod kořeny stromů, zaniknou 
hlubší tůně (nadjezí v Kerharticích, proměnný charakter toku v meandru u stadionu Ústí 
nad Orlicí) vhodné pro větší jedince ryb; na druhé straně dojde k odstranění peřejnatých 
úseků na rostlém dně s vysokou drsností jako prostorů výskytu bohatšího spektra 
vodních larev a dalších bezobratlých, tvořících základ  potravní nabídky rybí obsádky 
toku i dalších organismů (ptáci, dravý hmyz), následkem snížení rozmanitosti hmyzu a 
ryb lze předpokládat i snížení atraktivnosti toku pro silně ohroženého ledňáčka říčního a 
stále vzácnějšího skorce vodního.   
 
Zásahy do koryta mohou negativně ovlivnit i přítomnost doložené  populace mihule říční 
jako kriticky ohroženého druhu (ichtyologickým průzkumem v roce 2008 doložena 
především v sedimentech v nadjezí v Kerharticích, pomístně i v sedimentech jiných 
úseků toku, zejména u jezu u Perly, v roce 2006 vlastními průzkumy přímo 
nepotvrzena, ale z dat AOPK v letech 2006 a 2007 opět zjištěna –jez u Perly, 
předpoklad průběžné dotace populace u výše položených úseků toku a povodí), jde 
pravděpodobně o případné rušení styku štěrkového dna s bahnitými sedimenty v obou 
úsecích napojení nových úprav toku se starým korytem. Obecně negativním vlivem na 
populaci mihule je změny rychlosti proudění, která bude znamenat rozplavení 
sedimentů a tím likvidaci biotopu pro přežívání minoh, což hrozí při všech úpravách 
kolem jezů u Perly a v Kerharticích. Na druhé straně nad profilem nových balvanitých 
skluzů může docházet k sedimentaci a tvorbě nových vhodných biotopů pro minohy.  
Nejvýznamnějším zásahem z hlediska vlivu na místní populaci mihule je likvidace 
sedimentu v nadjezí  v Kerharticích, kde v sedimentech nadjezí byl zjištěn nejpočetnější 
výskyt minoh (larev mihule) v celém sledovaném úseku Tiché Orlice. Tato doložená 
lokalizace dokazuje adaptaci druhu i na živelně změněné podmínky, kdy protržením 
jezu došlo ke zrychlení proudění oproti dobám, kdy jez stále omezeně fungoval, přesto 
se dochovaly místní podmínky se sníženou rychlostí proudu v nadjezí, které umožnily 
sedimentaci jemnějších částic. V tomto kontextu se tedy nabízí využít změněného 
podélného profilu toku ke zvýšení kapacity při povodních odstraněním zbytků jezu, 
poněvadž jeho funkce ohledně akumulace vody pro elektrárnu prakticky jeho protržením 
skončila.  Posun stabilizačního prvku toku – místo zrušeného jezu náhrada balvanitým 
skluzem až do profilu nad provizorním příhradovým mostem z důvodu zvýšení kapacity 
podmostí pro převod povodně nutně musí být spojen s prohrábkou toku a tím likvidací 
sedimentů. Tato okolnost znamená v obou variantách K1 a K2 zrušení vhodného 
biotopu pro minohy a tím praktickou likvidaci této populace a v tomto kontextu jsou obě 
varianty rovnocenné.  Varianta K2, která vylučuje přímý zásah do meandru, kde lze 
předpokládat rovněž vhodné prostoty pro ukládání sedimentů, je pak výhodnější. 
Z uvedených  důvodů je potřebné doporučit v této lokalitě preferenci změny charakteru 
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přemostění toku v této lokalitě na kapacitnější. Zpracovatelský tým Dokumentace 
navrhuje jako optimální řešení  zrušení mostu, poněvadž realizace nového dopravního 
silničního napojení žst. v Ústí nad Orlicí zároveň vytvoří předpoklady pro lepší využití 
Sokolské ulice k příjezdu do východní části Kerhartic, než složitě měnit parametry toku 
za cenu likvidace významné části místní populace  kriticky ohroženého druhu. 
V případě, že bude rozhodnuto stávající provizorní most ponechat a neřešit jeho 
zkapacitnění,  je nutno očekávat významné nepříznivé vlivy na místní populaci do doby, 
než splavením částí populace z vyšších úseků toku dojde k posílení zbytků místní 
populace, která se v řešených úsecích udrží v prostorech, kde nebude do sedimentů 
zasahováno, případně kde se díky přirozené dynamice toku vytvoří náhradní 
sedimentační prostory pro ukládání jemnějších frakcí (meandry při vstupu řeky do 
Kerhartic). Této okolnosti lze napomoci i  vytvořením mírných překážek podél pravého 
břehu toku v úseku nad jezem u Perly, takže mohou vznikat mikrolokality s vhodnějším 
prostředím pro ukládání sedimentů v prostorech, kde neohrožují okolní zástavbu. 
Zpracovatelský tým Dokumentace dále navrhuje, aby nejdéle během vodoprávního 
řízení byl průzkum ohledně mihule zopakován, z důvodu upřesnění konkrétních 
prováděcích podmínek z hlediska minimalizace vlivů na místní populaci druhu (transfery 
minoh jsou technicky velmi obtížné až problémové), vhodné bude rovněž minimalizovat 
technické zásahy do vlastního průtočného profilu (zejména omezení zásahu do 
sedimentů) a omezit navrhované směrové změny toku.   
Pro ledňáčka říčního je nutno upozornit na významný negativní vliv možného  rušení 
dvou dříve doložených hnízdišť – ve stěně vnitřního oblouku meandru u stadionu v Ústí 
nad Orlicí a ve stěně vnějšího břehu pravotočivého oblouku řeky nad Kerharticemi 
(poslední jednoznačně doložené hnízdění v roce 2005, v roce 2006 v důsledku jarních 
povodní rapidní úbytek stavu druhu v povodí, v roce 2007 již zlepšení situace /častější 
výskyty druhu v řešených úsecích/ a náznaky hnízdního chování na obou lokalitách), i 
z tohoto důvodu je zasypání starého koryta nežádoucí a nevhodné. Letošní hnízdiště 
nad lávkou nad sportovišti v Ústí nad Orlicí se nachází v kontaktu se zájmovým územím 
prací na protipovodňové levobřežní hrázi (není předpoklad zásahu do břehové hrany 
toku), letošní hnízdiště na pravém břehu v Kerharticích při vstupu řeky do zástavby je 
bezprostředně dotčeno a bude zničeno. Vzhledem k okolnosti, kdy obě nová hnízdiště 
potvrzují proměnný charakter výběru hnízdních prostorů, lze očekávat, že pokud fyzický 
zásah do břehů bude důsledně řešen mimo hnízdní období a období vyvádění mláďat,  
páry si najdou vhodné hnízdiště mimo prostor stavebních prací po dobu výstavby 
objektů protipovodňové ochrany a míra vlivu se tak výrazně sníží. To však nemění nic 
na dlouhotrvající podmínce ve smyslu zachování obou břehových stěn v meandrech u 
stadionu v Ústí nad Orlicí a při vstupu řeky do Kerhartic, které stále představují 
potenciálně nejatraktivnější segmenty pro založení hnízd po zklidnění situace po 
výstavbě. 
Kanalizované koryto v nových úsecích se stabilními hydrologickými a hydraulickými 
parametry tak výrazně sníží možnost vhodných podmínek pro udržení řady organismů, 
které mají specifičtější nároky na vodní prostředí (většina jepic, pošvatek, vážek, 
chrostíků, větší ryby); přizpůsobí se prakticky jen  euryvalentní druhy (zejména larvy 
muchniček a tiplic).   
Dalším faktorem je  přímý úhyn jedinců larev hmyzu a dalších živočichů vázaných na 
štěrkové náplavy a společenstva dna vlastním těžením sedimentů a náplavů (úpravy 
v podjezí rozbitého jezu u Perly, likvidace z hlediska ekosystému toku kvalitního podjezí 
u elektrárny v Kerharticích). 
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Dojde dále k oslabení funkce toku jako přirozené migrační cesty v území (ovlivnění tras 
užovky, některých obojživelníků, drobných savců vázaných ne prostředí toku aj. 
živočichů). Projektové řešení, sledující pouze rychlé převedení příslušných zvýšených 
průtočných množství vody přes zastavěná území směrem dále po proudu, tak reálně 
povede k dlouhodobému snížení druhové diverzity (rozmanitosti) živočišných 
společenstev. Jde o vliv nepříznivý, v místech rušení meandrů až velmi nepříznivý, 
významný, likvidací dochovaných přirozených úseků toku velmi významný, prakticky 
trvalý a s ohledem na navržené řešení prakticky  nekompenzovatelný. Nejvýznamnější 
dopad na charakter toku je nutno očekávat v podjezí u elektrárny v Kerharticích, 
poněvadž proměnný profil s bystřinným úsekem dvou ramen v podjezí je nahrazen 
jedním korytem v technicky upraveném lichoběžníkovitém profilu (jde zejména o 
likvidaci úseku v km 0,950 až 1,070). Velikost a významnost vlivu může být zvýšena 
nevhodným obdobím primárních zásahů, zejména na jaře. Postupem času dojde (v 
souvislosti se zanášením některých částí koryta v hydraulicky méně příznivých dílčích 
úsecích) k částečné zpětné migraci některých druhů, původní bohatství fauny 
v rušených (překládaných) úsecích toku však již nikdy nemůže být obnoveno na dnešní 
úroveň.  
Na druhé straně odstranění jezů a řešení zdrsněných balvanitých skluzů může přispět 
k lepší migraci ryb, poněvadž oba řešené jezy neměly odpovídající rybí přechody (tento 
problém nadále přetrvává na jezu nad stadiony v Ústí nad Orlicí), i když po jejich 
zničení tento problém prakticky odpadl. Nad oběma prahy mohou vznikat tišiny a 
prostory pro ukládání sedimentů, které mohou být nadále významné i pro mihuli. 
V uvedených kontextech je  výhodnější doporučit variantu K2 v Kerharticích a 
preferovat variantu U5 v Ústí nad Orlicí, kontext rozdílu mezi variantami U1 a U2 
z hlediska bermy se výrazněji na výše uvedených souvislostech neprojeví (nová 
niveleta rozšířené a snížené bermy se nachází nad úrovní normálního průtoku). 
K bodu 2: Navrhované řešení prakticky  významně zasahuje do břehových porostů toku 
(lokálně nelze vyloučit až 86% likvidaci zaměřených jedinců dřevin v prostorech 
výstavby jednotlivých objektů), na řadě úseků jde jen o jednostranný zásah, některé 
skupiny a úseky lze ponechat (jak je podrobně rozebráno v rámci subkapitoly vlivů na 
mimolesní porosty dřevin).  
Z hlediska  vlivů na faunu znamená významný podíl likvidace břehových 
(doprovodných) porostů  v některých úsecích v  navrhovaném rozsahu především:  
Ø odstranění živných rostlin pro řadu druhů hmyzu, včetně ohroženého druhu motýla 

batolce duhového, vázaných na uvedené druhy dřevin. Jde tak v důsledku i o snížení 
potravní nabídky pro hmyzožravé ptáky a dravý hmyz v území; 

Ø likvidaci hnízdních možností pro řadu ptáků, včetně zjištěného ohroženého druhu 
lejska šedého, nelze zcela vyloučit i hnízdění silně ohrožené žluvy hajní, i když zatím 
nebylo na břehovém porostu prokázáno (druh akusticky registrován nad železničním 
mostem a v okolí stadionů v Ústí nad Orlicí).  Analogie platí i pro druhy, vyhledávající 
pro hnízdění dutiny (strakapoudi, brhlíci, sýkory, špačci, žluna aj.) Poněvadž není 
k dispozici dostatek náhradních hnízdních prostorů (likvidace břehového porostu 
znamená podstatné snížení množství vzrostlých stromů kolem dotčených úseků 
toku), obecně lze předpokládat snížení hustoty populací hnízdících druhů ptáků a 
možné zmizení některých druhů z území. Likvidace starších stromů s dutinami se 
odrazí i na snížení nabídky stromů pro letní kolonie nebo letní úl¨kryty netopýrů; 

Ø ovlivnění vývojových podmínek pro některé druhy, vázané na dřevní hmotu starších 
vrb, lip, jasanů a olší, kde mohou být i známky trouchnivění. V daném kontextu nelze 
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vyloučit případný dopad na  ohrožený druh zlatohlávka Oxythyrea funesta, případně 
některé druhy tesaříků; v následném kontextu jde tak i o snížení potravní nabídky pro 
hmyzožravé druhy ptáků a hmyzu v území. 

Ø odstranění pařezů s kořeny znamená dopad do samočistících funkcí toku, poněvadž 
ani nově vysázené dřeviny s ohledem na nově řešený profil břehů v nových úsecích 
toku  nebudou jemnými kořeny moci zasahovat do vody u břehové hrany; dojde 
k odstranění přirozených úkrytových možností pro ryby a další organismy. Vlivy se 
pak kumulují s dopady, popisovanými pod bodem 1. 

Jde o vlivy nepříznivé až velmi nepříznivé, významné až velmi významné, do doby plné 
funkčnosti  nových výsadeb (s výjimkou pozitivní role na morfologii břehu a v rámci 
samočistící schopnosti toku)  prakticky nevratné. Významnost vlivu by byla ještě 
výrazně zvýšena nevhodným obdobím zásahů do porostů dřevin, zejména pak v jarním 
období při hnízdění ptáků. Z hlediska variant je vliv variant K1 a K2 v Kerharticích a 
variant U3 až U5 u stadionu v Ústí nad Orlicí srovnatelný, výrazně nepříznivější dopady 
má varianta U2 s prohloubením bermy nad železničním mostem v Ústí nad Orlicí. 
K bodu 3: Rozšíření koryta toku na úkor  nivy (zejména snížení bermy nad železničním 
mostem a nad textilkou  v Kerharticích jako zkapacitnění průtočného profilu) se může 
dotknout především epigeických druhů hmyzu a drobných hlodavců, v daném kontextu 
pak například i populací ohrožených čmeláků. S ohledem na rozsah předpokládaných 
záborů v poměru k celkovému rozsahu dotčených nivních společenstev je možno 
předpokládat spíše mírně nepříznivé a méně významné vlivy, s ohledem na potřebu 
zkapacitnění průtočného profilu jde o odůvodněné zásahy, problémem je likvidace 
dřevin v nivě (viz příslušné výše prezentované části textu). Nevhodné je řešení skrývek 
ve vegetačním období, zejména v jeho první polovině. 
K bodu 4: Zakalení toku v době výstavby ovlivní kvalitu vody, jak je popsáno v příslušné 
kapitole vlivů na vody, představuje nepříznivý dopad. Z hlediska ovlivnění fauny je 
nutno předpokládat, že  v  průběhu stavebních úprav v korytě je tak nutno dalším 
způsobem počítat s ovlivněním společenstev ryb a bezobratlých na místě samotných 
prací a zejména  níže po toku (rozkolísanost průtoků, zákal). Zákal znamená dále 
především určitý deficit kyslíku s možností úhynu některých živočichů dále po proudu 
(vazba na poškozování tělního pokryvu nebo žaberního epitelu u ryb, zejména u druhů 
náročnějších na kyslík včetně střevle, náhlá změna podmínek pro náročnější druhy 
larev hmyzu). Stavební práce v přímém kontaktu s vodním tokem znamenají ještě 
potenciální riziko ohrožení kvality vody v toku jako základní podmínky života, a to  
únikem látek nebezpečných vodám právě v etapě výstavby. To může v případě vzniku 
havarijní situace při výstavbě, případně při technologické nekázni dodavatele způsobit 
synergický účinek na ryby a další rheofilní faunu, takže změna podmínek by vlivem 
eutrofizace, případně vlivem splachu látek nebezpečných vodám mohla znamenat 
podstatný dopad do hustoty populací. Významnost vlivu závisí na technickém řešení a 
míře podílu prací, kdy výstavba protipovodňových ochranných prvků vyžaduje práci 
v korytě. Jde především o úseky, kde ochranné zdi s ohledem na poměry na břehu 
(nepřístupnost z břehu, potřeba kotvení zdí a zpevnění paty zdí přímo u průtočného 
profilu apod.) nelze řešit bez vstupu techniky a pracovníků dodavatele do průtočného 
profilu. V tomto kontextu hrozí vyšší míra rizika po dobu výstavby  u varianty U5, kdy 
řešení protipovodňové zdi s patřičnými hydraulickými parametry podél levého břehu 
meandru vyžaduje především v prostoru za tribunami  a nad tribunami přímé práce 
v břehové hraně a příbřežní části průtočného profilu oproti variantám s průpichem U3 a 
U4. I přes tuto nepříznivou okolnost zpracovatelský tým dokumentace preferuje 
z důvodu zachování kontinuity toku a jeho sezónní dynamiky variantu U5, poněvadž 
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vlivy během výstavby lze technicky minimalizovat. Varianty K1 a K2 jsou v daném 
kontextu srovnatelné, ve variantě K2 je nižší míra přímého zásahu do koryta při 
běžných situacích normálních průtoků. 

Ve vztahu k prevenci těchto nepříznivých vlivů v plném rozsahu platí všechna opatření 
k ochraně kvality povrchových vod, včetně požadavku na vyšší časovou dynamiku  
prací, čímž je dána určitá možnost na pročištění vody.  
S ohledem na dlouhodobost přímých prací v korytě je nutno předpokládat vlivy 
nepříznivé a významné. Uvedené vlivy mohou být následně zmírněny možností 
rekolonizace organismů po skončení prací, tato otázka je podrobněji rozebrána 
v kapitole ohledně vlivů na ekosystémy.  

Sumarizace: Zásah bude znamenat v navrhovaném pojetí výrazný zásah do podmínek 
života v toku, poněvadž odstraňuje většinu břehových a doprovodných porostů toku 
(zejména levobřežně v Ústí nad Orlicí) a ve dvou úsecích (ve variantách U3, U4 a K1) 
mění zatím proměnný průtočný profil na technicky upravené koryto v novém směrovém 
vedení, se snížením morfologické pestrosti průtočného profilu (zejména v úseku podjezí 
v Kerharticích). Odstranění pevných jezů  a jejich náhrada zdrsněnými skluzy (v 
Kerharticích ale posun cca 300 m proti toku nad profil příhradového mostu může přispět 
k odstranění migrační bariéry, nedostatečné řešení jezů znamená i vznik migrační 
bariéry v toku (fragmentace toku – platí pro jez nad sportovním areálem v Ústí nad 
Orlicí, varianta U4 s řízeným nátokem do ponechané části meandru tento prakticky i 
nadále odděluje – určitá analogie hrázových objektů poldru). Lze předpokládat reálné 
snížení biodiverzity ryb a na vodu přímo vázaných organismů, jednak charakterem 
úpravy, jednak zákalem a přímou likvidací při těžbě sedimentu a nánosů. Jsou dotčeny i 
reprodukční prostory ledňáčka říčního a mihule potoční.  Dále s ohledem na značné 
nároky na kácení dřevin je nutno očekávat významné dopady do hnízdních možností 
ptáků a ve smyslu snížení potravní niky organismů, vázaných na listy dřevin. Řešení, 
sledující pouze rychlé převedení příslušných zvýšených průtočných množství vody přes 
zastavěné území obcí  směrem dále po proudu povede k dlouhodobému snížení 
druhové diverzity (rozmanitosti) živočišných společenstev v toku samotném a 
zprostředkovaně i ve vlastní  nivě. Hlavní negativa lze shrnout následovně: 
Ø Likvidace a následný nedostatek úkrytů v průběhu trvání  nepříznivých 

hydrologických podmínek (ryby) 
Ø Rozkolísanost průtoků a vysoká unášecí rychlost proudu v nově upravených 

částech  průtočného profilu toku, většinově  velmi mělký (konstantní) vodní sloupec 
(ryby, vodní hmyz). V daném kontextu lze dokládat pozitivnost variant K2 a U5, 
které minimalizují až vylučují směrové úpravy v toku  

Ø Narušený chod splavenin (unášení jemných bahnitých sedimentů – mihule, ryby, 
hmyz) – zejména nadjezí v Kerharticích u příhradového provizorního mostu  

Ø Absence vhodných míst k přirozené reprodukci (všechny druhy organismů 
bezprostředně vázaných na tok a nivu, u ledňáčka likvidace některých aktivních i 
potenciálních hnízdních lokalit) 

Ø Chybějící doprovodné a břehové porosty (vliv na kvalitu vod, ztráta reprodukčních 
prostorů, snížení až likvidace potravní niky) 

Ø Snížení kvality vody během stavebních prací . 
Vzhledem k výše uvedenému je dle názoru zpracovatelského týmu nutno preferovat 
takové  technické pojetí záměru, které při zachování (nebo i  mírném snížení) účinnosti 
protipovodňových opatření bude preferovat co nejvyšší míru zachování kontinuity toku a 
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pestrosti průtok čněno profilu, tedy  je nutno doporučit preferenci varianty U5 u stadionu 
v Ústí nad Orlicí a varianty  K2 v Kerharticích.  
S ohledem na výše prezentovaný rozbor pokládá zpracovatelský tým Dokumentace  za 
potřebné (kromě již popsaných požadavků v rámci ochrany dřevin a ochrany kvality 
vod) z důvodu prevence a minimalizace popsaných vlivů na faunu řešit především 
následující doporučení, zásady, podmínky a požadavky: 
• preferovat variantu U5  bez průpichu meandru u stadionu v Ústí nad Orlicí s preferencí 

zachování akumulační funkce pravobřežní nivy  

• preferovat variantu K2 při vstupu řeky do zastavěného území Kerhartic z důvodu zachování co 
nejvyšší míry přírodě blízkého charakteru toku  

• v dalším stupni projektové dokumentace prověřit variantu s odstraněním provizorního 
příhradového mostu z důvodu zvýšení kapacity průtočného profilu v Kerharticích, případně se 
zvýšením kapacity podmostí; v daném kontextu řešit minimalizaci přímých zásahů do 
sedimentů v nadjezí v Kerharticích a využít  změněného profilu toku po zničení hradící části 
jezu ke zvýšení kapacity převedení povodňových vod, včetně likvidace zbývající části jezu  

• v rámci technického řešení nových úprav toku zajistit rybí útulky a další prvky možného 
zvýšení rozmanitosti dna a břehů, včetně vytvoření mírných překážek podél pravého břehu 
toku v úseku nad jezem u Perly v Ústí nad Orlicí z důvodu předpokladu pro znik mikrolokalit 
s vhodnějším prostředím pro ukládání sedimentů 

• nejdéle v době vodoprávního řízení aktualizovat ichtyologický průzkum ze zaměřením na 
aktuální ověření  míry a rozsahu výskytu mihule potoční s cílem konkretizovat podmínky pro 
vodoprávní povolení a vlastní výstavbu z hlediska  minimalizace dopadů na aktuálně ověřený 
stav její populace před zahájením přípravy území a výstavby a na základě tohoto vyhodnocení 
řešit navazující opatření ochrany její populace 

• skrývky v nivě v rámci přípravy manipulačních pásů pro směrové změny koryta a snížení 
bermy řešit mimo reprodukční období od září do března 

• před zahájením skrývek provést podrobnější průzkum území a řešit eventuelní transfery 
obojživelníků, plazů ze zájmového území výstavby 

• v rámci vegetačních úprav po ukončení stavby Tiché Orlice zajistit v rámci druhové skladby 
dřevin i dosadby jedinců druhů živných rostlin pro batolce duhového 

Na základě provedeného biologického průzkumu lze předpokládat, že místa známého 
výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu 
reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů včetně prostorů reprodukce 
těchto populací, nebudou dotčena, aspekty ochrany mihule potoční a hnízdišť ledňáčka 
jsou ve výše uvedených opatřeních zahrnuty. Samostatnou kapitolou je možnost 
dotčení říční fauny, zejména ryb a  hmyzu pracemi během výstavby, vázané na rizika  
ovlivnění kvality vody. 
Z dalších vlivů na faunu je možno dokladovat především  následující  oblasti vlivů: 
1.  Přímé vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém 

území, dále pak na ohrožení hnízdních možností drobných pěvců významnými 
zásahy do porostů dřevin. Lokálně tak dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu, 
což je nutno pokládat za nepříznivý a významný vliv.  

2.  Rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, 
vázaného na stanoviště s vyšší primární produkcí (ruderalizované nivní louky, 
doprovodné porosty dřevin). Speciální opatření směrem k dotčení živočišných druhů 
nejsou nutná, pokud těžiště zemních prací bude realizováno mimo vegetační období 
a v rámci konečných úprav trati  a nejbližšího okolí budou provedeny příslušné 
rekultivace včetně výsadby dřevin. 
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3.  Lze očekávat snížení hustoty populací vodních živočichů po dobu výstavby 
v dotčeném úseku toku, zejména ryb i tím, že ryby a další proudomilné organismy 
budou migrovat od prostorů výstavby proti toku i po proudu. V daném kontextu  
nezbytná především opatrná manipulace se stavebními materiály a směsmi, které 
v případě úniku do vody mohou lokálně významně měnit pH vody s dopady na 
populace citlivějších druhů. V daném kontextu platí všechna opatření k ochraně 
kvality vod během fáze výstavby. 

4.  Vlivy na faunu se projeví i v důsledku  stavebního ruchu z důvodu narušení 
dosavadní akustické hladiny v prostorech, ve kterých zatím trať neprochází. Může 
dojít k nárazovému úbytku hnízdících ptáků v okolí výstavby nových tras. Vlivy lze 
však pokládat za dočasné a tudíž s postupem času bude jejich nepříznivost a 
významnost klesat ve vztahu k adaptaci na přítomnost trati v nových koridorech. 

Přímá opatření k záchraně dotčených částí populací během výstavby prakticky nejsou 
možná. Zmírnění uvedených vlivů je možno  ošetřit následujícími doporučeními: 
• do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve ke 

konci vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně 
žijících živočichů 

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

• během fáze výstavby důsledně zajistit prevenci znečištění vody v Tiché Orlici úniky 
zásaditých stavebních látek do toku 

 
Vlivy na ekosystémy 
Poněvadž dochází ke změně habitatu  zájmového území v prostorech jednotlivých 
objektů protipovodňové úpravy, lze dovodit mírnou nepříznivost  přímých vlivů na 
ekosystémy prostoru staveniště objektů mimo profil toku a nejbližšího okolí staveniště 
těchto objektů. Podle povahy zájmů obecné ochrany přírody lze míru velikosti a 
významnosti vlivů odhadovat následovně: 
a) vlivy na prvky ÚSES 

Z hodnocení části předložené Dokumentace, týkající se  územního systému ekologické 
stability krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se dotýká především regionálního 
biokoridoru, trasovaného podél toku Tiché Orlice v obou řešených úsecích 
protipovodňové ochrany.  
Z hlediska biokoridoru podél Tiché Orlice je potenciálně nejzávažnějším dopadem je 
zásadní  změna  dvou úseků, a to rušením meandru u stadionu v Ústí nad Orlicí 
(varianta U3) a zásah do meandrů nad Kerharticemi (varianta K1), kdy v obou 
případech jde o změnu osy biokoridoru a výrazné oslabení jeho ekologicko-stabilizační 
funkce (zejména technicky pojatý průtočný profil, odstranění břehového porostu, zásah 
do nivních luk). Určitá unifikace koryta povede ke snížení funkce toku jako migrační 
cesty pro vodní organismy, zejména pro ryby (současné složení rybí obsádky je 
důsledkem především  poproudového driftu z výše položených úseků za vyšších 
vodních stavů), přičemž přírodě bližší úseky toku s tůněmi mohou sloužit jako záchytné 
prostory pro rybí populace a i pro obojživelníky nebo plazy.  Proto je preferována 
varianta U5 u stadionu a varianta K2 v Kerharticích. Na druhé straně rušení pevných 
jezů může přispět ke zvýšení migrační prostupnosti pro ryby, tok ale zůstává dále 
fragmentován nevhodným pojetím stávajícího jezu severně od stadionu v Ústí nad 
Orlicí. Varianta U4, která ponechává meandr u stadionu, ale nadále řeší řízený průpich 
a zavodnění profilu toku v meandru řeší umístěním uzávěrů na začátku a konci 
ponechávaného meandru v hrázce (kde tyto by zajišťovaly průtočnost během běžných 
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vodních stavů, např. tabulovou konstrukci rozměru 1 x 1 m, respektive  průtočný průřez, 
který by dokázal zajistit stanovené průtočné množství), takže částečně přispívá 
k omezení ekologicko-stabilizační funkce biokoridoru.. 
V daném kontextu je jednoznačně odůvodněné prověřit všechny způsoby 
protipovodňové ochrany areálu sportovišť při zachování kontinuity toku a využití 
akumulační funkce pravobřežní nivy. 
Úprava v Kerharticích podle varianty K2 se negativně dotýká vloženého lokálního 
biocentra právě v prostoru meandrů, poněvadž ruší spojení přírodě blízkého úseku toku 
s hodnotnějšími nivními stanovišti. V daném kontextu je tedy nutno podpořit  přírodě 
bližší pojetí úpravy v Kerharticích, které by spočívalo v: 

Ø ponechání stávajícího koryta s tím, že bude posílena pravobřežní ochrana 
zastavěného území bez směrové úpravy toku 

Ø v případě zrušení provizorního příhradového mostu bude balvanitý zdrsněný skluz 
řešen v profilu rušeného jezu pod elektrárnou v celé šíři koryta (se sníženou úrovní 
koruny oproti stávajícímu jezu) s tím, že nebude rušen ostrov v podjezí, ale pouze 
odstraněny dřeviny na tomto ostrově a bude využito stávajícího, živelně vzniklého 
podélného profilu k převádění povodňové vlny 

Negativem výstavby je zásah do části doprovodných porostů dřevin podél toku a nelze 
vyloučit i negativní ovlivnění kvality vody ve fázi výstavby, jak bylo podrobněji 
rozvedeno v části vlivů na faunu.  V daném kontextu je nutno uplatnit obecné podmínky 
ochrany vod při výstavbě, podmínky k ochraně dřevin (viz příslušná kapitola) a 
k ochraně fauny, zejména: 
• preferovat variantu U5  bez průpichu meandru u stadionu v Ústí nad Orlicí s preferencí 

zachování akumulační funkce pravobřežní nivy  

• preferovat variantu K2 při vstupu řeky do zastavěného území Kerhartic z důvodu zachování co 
nejvyšší míry přírodě blízkého charakteru toku  

• v dalším stupni projektové dokumentace prověřit variantu s odstraněním provizorního 
příhradového mostu z důvodu zvýšení kapacity průtočného profilu v Kerharticích, případně se 
zvýšením kapacity podmostí; v daném kontextu řešit minimalizaci přímých zásahů do 
sedimentů v nadjezí v Kerharticích a využít  změněného profilu toku po zničení hradící části 
jezu ke zvýšení kapacity převedení povodňových vod, včetně likvidace zbývající části jezu  

b) vlivy na významné krajinné prvky 

Záměr znamená především dotčení VKP toku a nivy Tiché Orlice. Nejzávažnějším 
dopadem je zásadní  změna  významného krajinného prvku toku tím, že zatímní 
proměnná morfologie koryta, vyznačující se proměnnou rychlostí proudění a výškou 
vodního sloupce, rozmanitostí drsnosti dna a břehů a rozmanitým utvářením břehové 
hrany bude v rámci zkapacitnění některých úseků a navrhovaných směrových změn 
výrazněji pozměněna a v některých úsecích tak nahrazena techničtějším profilem 
lichoběžníku, spojeným s tvrdším opevněním břehů (zejména počátek úpravy 
v Kerharticích až do podjezí u elektrárny). Tím je výrazně narušena ekologicko-
stabilizační funkce toku jako významného krajinného prvku „ze zákona“, poněvadž i ve 
spojení s odstraněním břehového porostu včetně pařezů dojde k určité unifikaci koryta, 
ke snížení samočistící schopnosti toku a zejména k odstranění rozmanitosti stanovišť 
vodního toku. Jak bylo popsáno v rámci vlivů na porosty dřevin a vlivů na faunu, je 
nutno očekávat výrazné negativní ovlivnění druhové rozmanitosti  toku, s průvodním 
dílčím ovlivněním společenstev údolní nivy. Významně se tato okolnost projeví zejména 
v úsecích, kde se dochovaly přirozené poměry v údolní nivě i v kontaktu se sídly (okolí 
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stadionu v Ústí nad Orlicí, okolí jezu u elektrárny Kerhartice). Lokální unifikace koryta 
povede ke snížení funkce toku jako migrační cesty pro vodní organismy, zejména pro 
ryby (současné složení rybí obsádky je důsledkem především  poproudového driftu 
z výše položených úseků za vyšších vodních stavů (včetně případného naplavování 
mihulí) , přičemž přírodě bližší úseky toku s tůněmi mohou sloužit jako záchytné 
prostory pro rybí populace a i pro obojživelníky nebo plazy.  
V rámci objektivity  nutno připustit možnost rekolonizace organismů zpět do řešeného 
území, prakticky kontinuálně během celého roku s výjimkou zimního období. 
K rekolonizaci organismů do obnoveného koryta toků bude docházet okamžitě po 
odeznění negativních faktorů. Rekolonizační mechanismus se děje hlavně 
poproudovým driftem organismů a protiproudovou migrací dospělců hmyzu.  Doba 
návratu k přibližnému  stavu před započetím prací se podle různých autorů pohybuje 
v rozmezí od 6měsíců do roka a půl, pro významně odpřírodněné úseky po úpravě však 
jen pro určité druhy organismů. Po dosažení tohoto stavu ovšem nedochází ke konečné 
ke stabilizaci společenstva, ale naopak dochází k dynamickým vývojovým změnám 
společenstev organismů reagujících na nově vytvořené prostředí. Doba  nutná 
k dosažení určité dynamické rovnováhy je závislá na mnoha biotických a abiotických 
faktorech a podle různých autorů se pohybuje od 12 měsíců výše, v daném případě 
s ohledem na zásadní změny morfologie a hydrauliky  toku bude nově vytvořená 
dynamická rovnováha výrazně ochuzená oproti dnešnímu stavu ekosystému toku. 
Navrhované technické řešení profilů v nových  směrových úpravách o téměř 
pravidelném spádu omezuje možnost zpětné migrace ryb do řešených částí toku, 
poněvadž k rekolonizaci rybí obsádky do obnoveného koryta bude docházet sice 
okamžitě (po odeznění negativních faktorů, hlavním mechanismem bude opět 
poproudový drift a částečná protiproudová migrace), ale absence úkrytů tyto tendence 
oslabí. Na úspěšnosti se může podílet vliv migračních bariér položených níže po toku 
(např. jez a elektrárna v Brandýse nad Orlicí), případně i nevhodnost řešení jezu nad 
sportovním areálem. 
VKP údolní nivy bude dotčen v rámci jeho vymezení především oběma směrovými 
změnami, pokud by byly nadále preferovány varianty K1 a U3, nejvýrazněji v okolí 
meandru v Ústí nad Orlicí, především lze předpokládat omezení hydrologické a 
hydrogeologické komunikace zpevněného toku s okolním prostorem nivy. Nelze vyloučit 
ruderalizaci okolí upraveného toku, poněvadž území je náchylné k šíření invazních 
druhů rostlin (netýkavka žláznatá, křídlatky) a dílčí ovlivnění hydrických poměrů 
v lučních porostech. Zásadním negativním aspektem však je odstranění většiny funkčně 
nezastupitelných břehových porostů jako základu ekologicko - stabilizační funkce nivy 
jako celku, ne jen toku, tím je tato funkce toku a nivy v rámci širších územních vztahů 
narušena. S ohledem na skutečnost, že niva  toku se nachází v kontaktu se 
zastavěným územím sídel,  jsou jen omezeně dochovány vhodné prostory k dosadbám 
na straně mezi břehem toku a zastavěným územím.   
Výrazným nepříznivým negativním zásahem je především ve variantě U3 navržená 
úprava v okolí meandru v Ústí nad Orlicí, kde je navržena likvidace meandru a novým 
směrovým vedením toku v úseku mezi km 0,98 až 1,180 dochází ke zkrácení délky toku 
o více jak 60%. Ve spojení s navrhovanou likvidací starého koryta je tak likvidován 
nejhodnotnější dochovaný přirozený úsek nivy Tiché Orlice v Ústí nad Orlicí; přitom 
v prostoru, kde sama údolní niva s ohledem na polohu objektů ochrany (sportoviště nad 
p levým břehem) vykazuje vysoký akumulační prostor. Pravobřežně se nenachází 
žádné objekty, vyžadující ochranu, takže je možno plně využít akumulační prostory. 
Varianta U4 sice meandr zachovává i v zavodněném stavu, ale průtočnost je omezena 
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uzávěry a některé druhy ryb do objektu v hrázovém tělesu průpichu v průtočném profilu 
nemusejí vplouvat, takže tato varianta představuje určitou fragmentaci toku.  Levobřežní 
ochranu je tedy nutno řešit zcela nově dostatečně odolným technickým prvkem, jakou je 
protipovodňová zeď (stávající hrázka v koruně levého břehu je materiálově i stabilitně 
nevyhovující pro využití z hlediska  ochrany sportovišť, což je rozdíl oproti 
předpokladům, vysloveným v oznámení)  s tím, že dotčení břehového porostu v tomto 
úseku je jednoznačně méně nepříznivým vlivem na ekologicko-stabilizační funkci nivy 
než porušení kontinuity toku.  Zpracovatelský tým Dokumentace proto preferuje variantu 
U5 s tím, že bude nutno dořešit především míru prací v korytě toku podél levého břehu. 
Část protipovodňové zdi bude muset být řešena přímo z levobřežní části průtočného 
profilu, za podélného přehrazení profilu, půjde o založení až pod úroveň břehů a 
stabilizaci paty zdi těžkým záhozem v nárazovém břehu meandru. V daném kontextu je 
nutno uvažovat se všemi  vlivy a riziky během fáze výstavby, deklarovanými v kapitole 
vlivů na faunu. V daném kontextu jde především o míru vstupu techniky do průtočného 
profilu a řešení přístupu do levobřežní části průtočného profilu (ale i v některých úsecích   
nad Perlou), kdy je nutno počítat se sjezdy do toku a prostory pro dopravu stavebních 
materiálů pro výstavbu zdi. V daném kontextu je nutno v POV stavby prověřit všechny 
možnosti, jak umístit pracovní sjezdy mimo kompaktnější porosty dřevin,  pro přístup 
využít místní komunikační sítě a všech proluk v zástavbě místo pojezdů v průtočném 
profilu, případně provizorně zpřístupnit  obtížně přístupné úseky vhodně umístěným 
provizorním přemostěním z pravého břehu. Ve všech případech, kdy je možno 
protipovodňovou zeď řešit výstavbou z boku nebo „v ose“ s vyloučením vstupu do 
průtočného profilu, tuto zásadu promítnout do POV stavby.  
Analogie z hlediska dotčení charakteru toku jako VKP platí pro počátek úpravy 
v Kerharticích, kde je ve variantě K1 nadále navržena technická úprava a zkrácení obou 
meandrů. Dle názoru zpracovatelského týmu Dokumentace místo technické úpravy toku 
jak ve směrovém, tak podélném profilu je nutno propracovat variantu K2.  
Určité kvalitativní ohrožení lze očekávat prakticky jen ve fázi výstavby, kdy za 
předpokladu práce v nivě v bezprostřední blízkosti toku  nebo v průtočném profilu může 
docházet k určitému ovlivnění kvality vody zákalem ze zemin, naplavených např. při 
deštích do koryta z okolních manipulačních ploch pro výstavbu. Od místa stavby po 
toku tak může docházet k zákalu, který bude postupně nařeďován v závislosti na 
samočistící schopnosti toku po proudu od místa stavby ve vztahu k množství aktuálně 
protékající vody korytem. Další ovlivnění kvality vody při výstavbě bude doprovázet 
kácení břehových porostů, při odhadovaném množství kácených dřevin je nutno 
předpokládat znečištění pilinami a úniky mazadel (pohonných hmot) motorových pil, 
případně popelem při pálení větví na břehu, není ale nutno řešit  vytrhávání pařezů 
odkácených stromů ze stávající břehové hrany, poněvadž ta nebude upravována. 
V závislosti na míře ovlivnění kvality vody ve fázi výstavby je nutno očekávat i dočasné 
negativní působení na faunu vázanou na vodní tok. 
Závěrem vlivů na ekosystémy je nutno poznamenat, že společensky žádoucí 
protipovodňová ochrana obytného území přes nespornou legitimitu této aktivity je 
navrhována způsobem, který není pro některé úseky zcela v souladu s jinými veřejně 
prospěšnými tendencemi revitalizace krajiny. Na základě výše uvedeného rozboru, při 
vědomí potřebnosti účinné protipovodňové ochrany, z důvodu prevence a minimalizace 
popsaných vlivů je proto kromě již navrhovaných požadavků v rámci vlivů na ÚSES, 
dřeviny a faunu doporučeno řešit především následující doporučení, zásady, podmínky 
a požadavky: 
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• při řešení protipovodňové zdi u stadionu v Ústí nad Orlicí ve variantě U5  a dále po proudu 
řešit pracovní sjezdy a přístupy na staveniště s ohledem na proluky v zástavbě, s přednostním 
využitím místní cestní a silniční sítě a omezením kácení, případně obtížně přístupné prostory 
na levém břehu řešit po dobu výstavby provizorním přemostěním z pravého břehu a 
minimalizovat tak pohyb techniky v průtočném profilu toku; v daném kontextu preferovat 
použití speciální a lehčí techniky (mechanizace) pro výstavbu a dopravu materiálů před 
využitím pojezdů těžké techniky v průtočném profilu; tyto zásady a přístupy promítnout do 
podmínek výběrového řízení na zhotovitele stavby a detailně propracovat v POV stavby 

• pro odůvodněná kácení dřevin používat  do motorových pil oleje a mazadla na bázi bionafty; 
plnění motorových pil realizovat výhradně  mimo kontakt s břehovou hranou a průtočným 
profilem. 

• vyloučit  pálení větví přímo na břehu toku nebo v průtočném profilu toku; v rámci pálení 
vyloučit používání organických hořlavých látek pro zvýšení účinnosti zapalování hromad větví 

• pro řešení manipulačních ploch a zařízení staveniště preferovat stávající manipulační plochy a 
prostory ve stávajících železničních stanicích a zastávkách, případně dočasně využít 
manipulační plochy jiných subjektů 

Řešení stabilizačního železobetonového prahu v Kerharticích okrajově zasahuje do 
náletového lesního porostu listnáčů pod silnicí II/315, jde při jižním zavázání  o dotčení 
několika desítek m2 porostu v půdorysu zavázání bez významného dopadu na stabilitu  
porostu s ohledem na jeho druhovou skladbu (variantní řešení K1 a K2 nevyžaduje 
levobřežní svahování upraveného profilu průpichu, na rozdíl v podkladech předených 
pro oznámení). S ohledem na předpokládaný rozsah  dotčení jde o nevýznamné vlivy, 
bez patrného dopadu na ekologicko-stabilizační funkci VKP. 
Žádný z jiných významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 
Sb.) není realizací posuzovaného záměru dotčen.   

c) vlivy na další ekosystémy 

Kromě výše popsaných dopadů nejsou předpokládány, záměr neznamená vznik 
dálkového přenosu imisí nebo možnosti přímé kontaminace vodních toků s výjimkou 
havarijní situace při výstavbě, které jsou popsány v příslušných částech Dokumentace  
(úniky látek nebezpečných vodám při výstavbě). Nejsou tedy s ohledem na polohu 
záměru očekávány žádné další vlivy, které by mohly zprostředkovaně zasáhnout 
vymezená území prvků ÚSES a VKP, mimo vlivy prezentované výše. 
d) další aspekty 

Významným biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě 
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. 
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin, jednoletých plevelů 
a některých vyloženě invazních druhů rostlin (jak v podstatě dokládá samotný stav 
některých  částí nivy a ploch kolem Kerhartic), které mohou znamenat i ovlivnění 
druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto doporučeno uplatnit 
následující podmínku: 
• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 

prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů. 
 

D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu 
Vlivy na krajinu jsou poznamenány okolností, že posuzovaný záměr je navrhován do 
bezprostředního kontaktu nivy se  zastavěným územím sídel, kde přírodní 
charakteristika území byla již patrným způsobem změněna zástavbou, zejména nad 
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nádražím v Ústí nad Orlicí a  Kerharticích (průmyslové objekty). Již historicky 
provedené dílčí úpravy kolem toku a zástavbu sídel při okraji nivy (i v nivě) je nutno 
metodologicky pokládat za aspekty, které se logicky promítají do hodnocení vlivů na 
změny krajinného rázu, poněvadž původní přírodní parametry nivy Tiché Orlice sou 
prakticky dochovány jen v některých úsecích, kdy přechází zastavěné území sídel do 
volné krajiny. V některých úsecích mimo provedené úpravy toku lze tak doložit přírodě 
blízký až přirozený charakter toku, včetně a charakteru lučních a dřevinných 
společenstev v návaznosti na břehy toku. 
Vznik nové charakteristiky území 

Záměr znamená s ohledem na navrhované  směrové změny koryta  a zpevnění břehů 
vznik nové charakteristiky území v rozsahu trvalého záboru půdy pro zamýšlené 
zkapacitnění koryta. S ohledem na charakter nivy jde o vliv nepříznivý, málo významný, 
s výjimkou úseků navrhované náhrady přirozené nivy technickým profilem upraveného 
toku ve variantě U3 (U4) a K1, tyto varianty je doporučeno v další přípravě záměru 
nesledovat. Nová charakteristika území je dána půdorysem vnějších hrází a zdí jako 
prvků protipovodňové ochrany. 
Narušení stávajícího poměru krajinných složek 

Záměr znamená změnu poměru krajinných složek tím, že nahrazuje složku přírodě 
blízkého vodního toku a některých původnějších lokalit nivy úseky toku technicky 
upraveným (varianty U3, U4, K1) s opevněním břehů. Tím je prakticky lokálně narušena 
pozitivní krajinná složka a je nahrazena ve většině délky úseku k úpravě složkou 
negativní (již na některých úsecích došlo k hydraulicky tvrdší úpravě toku, zejména 
v nadjezí v Ústí nad Orlicí nad stadiony). Část této změny krajinných složek je 
realizována i na úkor pozitivní složky nivních luk, v některých případech luk přirozených 
a přírodě blízkých, většinově však luk intenzivních, méně  až polointenzivních či 
ruderalizovaných. Vliv nepříznivý, patrný až významný, v dílčích úsecích výrazně 
nepříznivý a významný ve variantách U3, U4 a K2, které je doporučeno dále v přípravě 
záměru nesledovat. 
Narušení vizuálních vjemů  

Záměr se negativně projeví především ve dvou aspektech narušení vizuálních vjemů. 
Především dochází k likvidaci určující složky přírodní charakteristiky krajinného rázu 
místa, a to téměř k úplné likvidaci břehového porostu, tvořeného vzrostlými stromy ve 
vícedruhové skladbě. Odkácením břehového porostu se výrazně  změní vizuální 
charakter dotčeného území – dojde k odstranění určující vizuálně vnímatelné přírodní 
složky, k pohledovému odkrytí řady staveb a objektů (domy, komunikace), čímž bude 
určitým způsobem zvýrazněna  nestejnorodá zástavba v sídlech. Tento aspekt se 
nejvíce projeví v rámci určující zástavby v Ústí nad Orlicí, zejména průmyslové zóny 
nad levým břehem toku SV od nádraží ve variantě U1. 
Druhým aspektem je pohledové zvýraznění některých úseků koryta jako technicky 
upravené vodoteče, bez doprovodného porostu (alespoň do doby nabytí funkčnosti 
případně vysázených dřevin), míra významnosti novotvaru technicky pojatých nových 
částí koryta po zapojení travních porostů postupně bude klesat. Nedosáhne však 
pozitivního vjemu do krajiny zapojené vodoteče, která je doposud většinově jen mírně 
upravena a začleněna do území vyvinutými břehovými porosty. Výrazně se tento dopad 
projeví ve všech úsecích, kde je navrhována technická úprava dochovaných 
přirozených úseků nivy a zejména směrové úpravy. V daném kontextu jde o vlivy 
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nepříznivé a významné ve variantách U3, U4 a K2, které je doporučeno dále v přípravě 
záměru nesledovat. 
Realizace protipovodňové zdi podél levého břehu v Ústí nad Orlicí podle varianty U5 a 
dále po toku k Perle a k železničnímu  mostu se ve spojení s odkácením břehového 
porostu projeví jako nový vizuálně vnímatelný prvek, který změní lokální obraz 
dotčeného okraje města. Analogie platí pro řešení protipovodňových zdí v Kerharticích. 
V daném kontextu je nezbytné řešit přírodě blízký exteriér těchto prvků.  

Závěr k uvedenému bodu 

Potlačením přírodní charakteristiky území technickou úpravou (zkapacitněním) 
některých úseků toku, včetně dvou úseků navrhovaných v novém směrovém vedení 
toku v technicky upraveném profilu (varianty U3, U4, K1)  a odstraněním dominantních 
složky zeleně – břehového porostu (zejména vliv varianty U1) se zvýrazní urbanizovaný 
charakter údolní nivy Tiché Orlice v kontaktu se zástavbou všech sídelních útvarů – Ústí 
nad Orlicí, Kerhartic i Gerhartic trvalým způsobem. Jde o daň požadavku účinné 
protipovodňové ochrany obytných území, takže je nutno doporučit, aby tato účinnost 
byla dosažena přírodě bližšími způsoby bez ohledu na konkrétní majetkoprávní vztahy 
k pozemkům. V daném kontextu proto platí doporučení a zásady, uvedené 
v předcházejících částech Dokumentace. Na základě výše uvedeného rozboru jsou 
z hlediska zmírnění dopadů na estetické parametry dotčeného území nad rámec již 
vyslovených doporučení navrhována následující opatření: 
• v rámci návrhu a řešení sadových úprav  náhradní výsadby za odkácené dřeviny kolem toku 

zajistit, že podél toku nebude  navrhována jen jednořadá jedno- či málo druhová liniová 
výsadba v pravidelných sponech, ale že součástí návrhu budou i návrhy skupin a druhová 
skladba v minimálním rozsahu stávající druhové skladby porostu (olše, jasany, javory, vrby, 
lípy s příměsí dalších dřevin) 

• úpravy podjezí pod  elektrárnou v Kerharticích  mezi km 0,95 až 1,70  řešit přírodě blízkým 
způsobem 

• při řešení protipovodňových zdí preferovat přírodě blízké materiály 

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní 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, protože se jedná o území historicky velmi dlouho 
osídlené s řadou archeologických lokalit. V takovém případě bude postupováno podle 
příslušného složkového zákona bez ohledu na režim posuzování vlivů na životní 
prostředí. 
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních 
vlivů  
D.II.1. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti 
Předkládaný záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze všech 
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se 
jedná o aktivitu která není v rozporu s územním plánem.  
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 
záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly 
D.I. předložené dokumentace je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a 
významnosti lze očekávat především v oblasti vlivů na přírodní složky ekosystémů a 
z hlediska vlivů na vodu v etapě výstavby. 
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou komentované 
v příslušných pasážích dokumentace, lze záměr označit z hlediska velikosti  vlivů za 
malý, z hlediska významnosti vlivů za málo  významný.  
 
D.II.2. Možnosti přeshraničních  vlivů 
Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládanou dokumentací nenastávají. 

 
 
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech  
Možnosti vzniku havárií 

Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit: 
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám  v etapě výstavby 
♦ neprovedení záměru ve vztahu k vlivům na hmotný majetek 

Dopady na okolí, preventivní opatření a následná opatření 

V etapě realizace záměru lze za potenciální místo vzniku havárie označit především 
používání stavebních mechanismů s rizikem úniku látek škodlivých vodám. Veškeré 
dopady na okolí by se projevily především v kontaminaci vody, respektive půdy.  
Ve vztahu k havarijnímu úniku látek závadných vodám jsou v dokumentaci formulována 
doporučení jak pro předcházení tohoto rizika, tak i pro provádění opatření v případě 
vzniku havarijního stavu. 
Etapa provozu nepředstavuje sama o sobě riziko. Jediným zvažovaným rizikem je 
důsledek zrychleného proudění při účinné protipovodňové ochraně, zejména v rámci 
hrdla nad železničním mostem, kde se musí celá povodňová vlna vejít do zúženého 
profilu. V daném kontextu představuje určité riziko ve variantě U2 ponechání dřevin 
v potočném profilu, poněvadž při vyšších unášecích rychlostech (kolem 1m.s-1 a 
vyšších) déletrvající povodňové vlny (v rozsahu jednotek dní) nelze vyloučit podemílání 
vzrostlých stromů a případný jejich transport dále po toku, se vznikem havarijních 
situací na mostech či jiných objektech dále po toku. Pravděpodobnost vzniku takové 
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situace nelze objektivně stanovit. Při menších povodních a krátkodobějším trvání lze 
prakticky analogické riziko vyloučit. Na druhé straně se vzdálenější řada lip u chodníku 
nachází na straně chodníku přiléhající k zástavbě, takže jejich poloha zaručuje vyšší  
míru ochrany před vznikem nestability při povodni s ohledem na chráněnější polohu 
kořenového systému  I přes preferenci varianty U2 z důvodu ochrany zeleně jsou 
navrhována monitorovací a ochranná opatření, jak výše uvedenému riziku předcházet. 

V případě nezajištění dostatečné účinnosti protipovodňové ochrany hrozí riziko 
povodňového ohrožení obytných a dalších objektů, jak je popsáno v kapitole B.I.5 
Zpracovatelský tým dokumentace dále považuje za vhodné, (i při vědomí skutečnosti, 
že ekonomické náklady by neměly ovlivňovat závěry procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí) že v době odevzdání předkládané dokumentace již byly realizovány 
akce protipovodňových opatření v povodí Třebovky a Tiché Orlice o celkovém objemu 
250.327 tis. Kč. Jedná se o tato akce: vybudování 2 poldrů na Třebovce a 2 poldrů na 
Dětřichovském potoce (přítok Třebovky) o celkovém nákladu 57.991 tis. Kč, úprava toku 
Třebovky v obci Opatov o celkovém nákladu 30.755 tis. Kč, rekonstrukce rybníku 
Hvězda o celkovém nákladu 85.240 tis. Kč, vybudování 2 poldrů na Tiché Orlici, 
respektive 1z nich je na přítoku Tiché Orlice - Lipkovském potoce o celkovém objemu 
76.386 tis. Kč.  
V současné době probíhá realizace 2 akcí protipovodňových opatření - úpravy toku 
Třebovky v úseku Dlouhá Třebová - Hylváty, která má celkový náklad 196.756 tis. Kč a 
realizace protipovodňových opatření na Tiché Orlici v Brandýse nad Orlicí o celkové 
nákladu 6.500 tis. Kč V roce 2009 bude zahájena realizace protipovodňových opatření 
na Tiché Orlici ve městě Choceň o celkovém nákladu cca 150.000 tis. Kč. 
Ve fázi přípravy je akce protipovodňových opatření města Ústí nad Orlicí a Kerhartic o 
předběžném nákladu 200.000 tis. Kč.  
Náklad na realizaci protipovodňových opatření na Třebovce v  úseku Třebovice - Česká 
Třebová je dle DUR ve výši 145.000 tis. Kč. 
Zpracovatelé předkládané dokumentace si jsou na straně jedné vědomi 
problematičnosti realizace protipovodňových opatření ve vztahu k zájmům ochrany 
přírody, na straně druhé je však třeba připomenout  i dosud vynaložené náklady ze 
státních prostředků při řešení veřejného zájmu protipovodňové ochrany, jejichž plný 
význam se může uplatnit teprve tehdy, budou-li protipovodňová opatření realizována ve 
své komplexnosti. 
Zda-li budou předřazeny veřejné zájmy protipovodňové ochrany území nebo veřejné 
zájmy ochrany přírody je věcí dalšího procesu posuzování vlivů záměru na životní 
prostředí. Předkládaná dokumentace k této problematice předkládá sumarizaci 
očekávaných vlivů, a to především ve vztahu k citovaným veřejný zájmům 
vodohospodářským, respektive ochrany přírody.  
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí  
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatelů Dokumentace, které je účelné 
zohlednit zejména v kontextu nezbytného snížení velikosti a významnosti vlivů 
prevence vlivů na přírodní prostředí a vzhledem k ochraně vod, případně jejich 
prevence v další fázi přípravných prací záměru, příp. při realizaci stavby: 
• preferovat variantu U5 bez průpichu meandru u stadionu v Ústí nad Orlicí s preferencí 

zachování akumulační funkce pravobřežní nivy  

• preferovat variantu K2 při vstupu řeky do zastavěného území Kerhartic z důvodu zachování co 
nejvyšší míry přírodě blízkého charakteru toku  

• v dalším stupni projektové dokumentace prověřit variantu s odstraněním provizorního 
příhradového mostu z důvodu zvýšení kapacity průtočného profilu v Kerharticích, případně se 
zvýšením kapacity podmostí; v daném kontextu řešit minimalizaci přímých zásahů do 
sedimentů v nadjezí v Kerharticích a využít  změněného profilu toku po zničení hradící části 
jezu ke zvýšení kapacity převedení povodňových vod, včetně likvidace zbývající části jezu  

• při řešení protipovodňové zdi u stadionu v Ústí nad Orlicí ve variantě U5  a dále po proudu 
řešit pracovní sjezdy a přístupy na staveniště s ohledem na proluky v zástavbě, s přednostním 
využitím místní cestní a silniční sítě a omezením kácení, případně obtížně přístupné prostory 
na levém břehu řešit po dobu výstavby provizorním přemostěním z pravého břehu a 
minimalizovat tak pohyb techniky v průtočném profilu toku; v daném kontextu preferovat 
použití speciální a lehčí techniky (mechanizace) pro výstavbu a dopravu materiálů před 
využitím pojezdů těžké techniky v průtočném profilu; tyto zásady a přístupy promítnout do 
podmínek výběrového řízení na zhotovitele stavby a detailně propracovat v POV stavby 

• v rámci technického řešení nových úprav toku zajistit rybí útulky a další prvky možného 
zvýšení rozmanitosti dna a břehů, včetně vytvoření mírných překážek podél pravého břehu 
toku v úseku nad jezem u Perly v Ústí nad Orlicí z důvodu předpokladu pro znik mikrolokalit 
s vhodnějším prostředím pro ukládání sedimentů 

• nejdéle v době vodoprávního řízení aktualizovat ichtyologický průzkum ze zaměřením na 
aktuální ověření  míry a rozsahu výskytu mihule potoční s cílem konkretizovat podmínky pro 
vodoprávní povolení a vlastní výstavbu z hlediska  minimalizace dopadů na aktuálně ověřený 
stav její populace před zahájením přípravy území a výstavby a na základě tohoto vyhodnocení 
řešit navazující opatření ochrany její populace 

• v rámci dalších stupňů projektové dokumentace na základě prověření možností ochrany 
dřevin aktualizovat zpracovanou inventarizaci všech dřevin v zájmovém území výstavby po 
upřesnění prostorových a stavebně technických parametrů všech objektů stavby s tím, že v  
textové i grafické části této inventarizace budou důsledně a objektivně rozlišeny dřeviny 
ponechávané k ochraně a dřeviny  odůvodněně navrhované ke kácení. 

• v rámci dalších stupňů projektové dokumentace z důvodu ochrany doprovodného porostu 
v úseku most u Perly - železniční most v Ústí nad Orlicí (km 0,010 – 0,350) preferovat řešení 
bez rozšíření bermy podle varianty K2 i za cenu mírného navýšení koruny protipovodňové 
hráze z důvodu ochrany nejhodnotnějšího doprovodného porostu listnatých stromů podél 
řeky v Ústí nad Orlicí; průběžně monitorovat zdravotní stav a případnou míru ohrožení 
stability stromů v prostoru inundačního průtočného profilu po každé povodni a zahlazovat 
případně vzniklé kaverny. Pokud po povodni bude zjištěn náklon stromu nebo jeho jiné 
závažné poškození, které by naplňovalo podstatu  obecného ohrožení ve smyslu dikce § 8 
odst. 4 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění, řešit operativně odstranění takového stromu a 
zahlazení kaverny po pařezu 

• v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou 
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na 
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví;  
dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenými obcemi, případně 
respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování  faktorů pohody dle požadavku 
orgánu ochrany veřejného zdraví  
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• součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených 
přepravních tras bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními 
opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými 
opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického limitu 
pro etapu výstavby, a to včetně vybraných příjezdových komunikací ke stavbě 

• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa oplachu 
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na čištění 
vozidel 

• v rámci POV stavby řešit rozdělení déletrvajících prací přímo v korytě (prohrábka, rozšíření 
břehů) z důvodu časového omezení doby zákalu proudící vody; v daném kontextu prevence 
zákalu prověřit všechny možnosti, kdy  při nižších průtocích lze řešit odvedení aktuálního 
množství protékající vody dílčím podélným přehrazením mimo vlastní pracoviště 

• vytipovat lokality pro případné umístění norných stěn včetně přístupových cest k těmto 
lokalitám 

• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát podle bonit 
a kultur s přihlédnutím k výslednému technickému pojetí protipovodňové ochrany stavby 
229040002 

• v rámci další projektové přípravy specifikovat rozsah dočasných záborů ZPF pro řešené území 
stavby 229040002 

• minimalizovat přímé zásahy do lesních porostů s tím, že po konečné volbě vybrané varianty 
v rámci další projektové dokumentace bude nezbytné specifikovat dotčené PUPFL včetně 
zákresu do porostní mapy, jakož i zásahy do ochranných pásem pozemků určených pro plnění 
funkcí lesa;  zajistit v další projektové přípravě souhlas vlastníka lesa jakož i  příslušného 
orgánu státní správy lesů a respektovat  podmínky, kterými může být uvedený souhlas 
podmíněn 

• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování 
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných 
aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a 
označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém 
hospodářství 

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

• minimalizovat zásahy do levobřežního porostu řeky v Ústí nad Orlicí v úseku od meandru u 
stadionu k mostu u Perly v Ústí nad Orlicí  

• zajistit ochranu hodnotných dřevin u elektrárny v Kerharticích a ochranu silné lípy u textilky 
v Gerharticích 

• minimalizovat kácení dřevin v ostatních úsecích  jen na nezbytně a jednoznačně odůvodněný 
rozsah, pro ostatní zajistit důslednou ochranu kořenového systému, kmenů a  korun  stromů; 
v daném kontextu minimalizovat manipulační prostory a manipulační pásy pro výstavbu, 
schopnost účinné ochrany prvků dřevin  promítnout jako jedno z určujících kriterií zadávací 
dokumentace výběrového řízení na zhotovitele stavby 

• do POV stavby promítnout zásady ochrany všech ponechávaných dřevin v kontaktu se 
stavbou a v rámci provádění záměru zajistit  naplnění uvedených zásad; kriteria ochrany 
ponechávaných dřevin promítnout jako základní podmínku výběrového řízení na  dodavatele 
stavebních prací  

• jako kompenzaci za kácené dřeviny vypracovat komplexní projekt sadových úprav nové 
podoby  koryta toku po zapracování výstupů procedury hodnocení vlivů na životní prostředí 
(náhradní výsadby břehového porostu), včetně druhové skladby, velikosti navrhovaných 
sazenic, způsobu zápoje /sponů/ atp.; projekt bude součástí dokumentace stavby pro 
vodoprávní povolení záměru na všechny připravované úseky, včetně začlenění již dříve 
provedených úprav toku 
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• v rámci vegetačních úprav po ukončení stavby Tiché Orlice zajistit v rámci druhové skladby 
dřevin i dosadby jedinců druhů živných rostlin pro batolce duhového 

• do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve ke 
konci vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně 
žijících živočichů 

• v rámci návrhu a řešení sadových úprav  náhradní výsadby za odkácené dřeviny kolem toku 
zajistit, že podél toku nebude  navrhována jen jednořadá jedno- či málo druhová liniová 
výsadba v pravidelných sponech, ale že součástí návrhu budou i návrhy skupin a druhová 
skladba v minimálním rozsahu stávající druhové skladby porostu (olše, jasany, javory, vrby, 
lípy s příměsí dalších dřevin) 

• úpravy podjezí pod  elektrárnou v Kerharticích  mezi km 0,95 až 1,70  řešit přírodě blízkým 
způsobem 

• při řešení protipovodňových zdí preferovat přírodě blízké materiály 

• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i 
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na 
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a 
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných 
technologií) 

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

• pro stavbu bude vypracován a  předložen k odsouhlasení povodňový plán stavby (zapojení do 
hlásné povodňové služby) 

• skrývky v nivě v rámci přípravy manipulačních pásů pro směrové změny koryta a snížení 
bermy řešit mimo reprodukční období od září do března 

• mezideponie ornice a podorničí řešit na základě projednání s příslušným orgánem ochrany 
ZPF za předpokladu respektování zásady, že tyto nebudou umisťovány do blízkosti toku a 
břehové hrany toku 

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

• v rámci předkládaného záměru  nebudou na pozemky v kategorii PUPFL  umísťovány skládky 
a meziskládky stavebního materiálu nebo vytěžených materiálů, ani stavební dvory nebo 
parkoviště techniky; okolní lesní porosty ani součásti lesní dopravní sítě nesmí být 
poškozovány činností ve fázi výstavby používaných mechanizmů 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu 
provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních 
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádět po etapách vždy 
v rozsahu  nezbytně nutném; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních 
prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných 
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech 
jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení 
komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po 
ukončení stavby 

• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou 
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době 

• na plochách zařízení stavenišť v zátopovém území nebudou skladovány látky škodlivé vodám 
včetně zásob PHM  pro stavební mechanismy; v rámci další přípravy záměru bude doloženo 
podrobné řešení způsobu čerpání a způsobu zajištění prostorů proti úniku závadných látek 
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• 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, mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních 
prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných  látek; stavba bude vybavena dostatečným 
množství sanačních prostředků včetně odpovídajících norných stěn pro případných únik 
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 

• skladování a manipulace s látkami závadnými vodám bude zabezpečeno dle platné legislativy 

• pro odůvodněná kácení dřevin používat  do motorových pil oleje a mazadla na bázi bionafty; 
plnění motorových pil realizovat výhradně  mimo kontakt s břehovou hranou a průtočným 
profilem 

• vyloučit  pálení větví přímo na břehu toku nebo v průtočném profilu toku; v rámci pálení 
vyloučit používání organických hořlavých látek pro zvýšení účinnosti zapalování hromad větví 

• organizace výstavby musí probíhat takovým způsobem, aby byly minimalizována rizika úhynu 
ryb v důsledku zvýšení obsahu nerozpuštěných látek v toku a možnosti snížení obsahu 
kyslíku ve vodě 

• 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 

• v rámci stavby bude veden o výkopové zemině deník jehož součástí budou doklady vystavené 
akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou č. 294/2005; o 
způsobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude rozhodnuto  až na základě 
provedených rozborů zemin  v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku 

• během fáze výstavby důsledně zajistit prevenci znečištění vody v Tiché Orlici úniky 
zásaditých stavebních látek do toku 

• pro odůvodněná kácení dřevin používat  do motorových pil oleje a mazadla na bázi bionafty; 
plnění motorových pil realizovat výhradně  mimo kontakt s břehovou hranou a průtočným 
profilem. 

• vyloučit  pálení větví přímo na břehu toku nebo v průtočném profilu toku; v rámci pálení 
vyloučit používání organických hořlavých látek pro zvýšení účinnosti zapalování hromad větví 

• pro řešení manipulačních ploch a zařízení staveniště preferovat stávající manipulační plochy a 
prostory ve stávajících železničních stanicích a zastávkách, případně dočasně využít 
manipulační plochy jiných subjektů 

• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití 
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů  
Charakter posuzovaného záměru představující činnosti podrobněji popsané v úvodu 
předkládaného oznámení nevyžaduje sdělení dalších podstatných informací o 
předkládaném záměru. V příloze č. 2 předkládaného oznámení je doložena celková 
situace, ze které je patrný rozsah předkládaného záměru.  
Podkladem pro zpracování tohoto oznámení byla přípravná dokumentace stavby. 
Dalšími podklady byly informace: 
§ literární údaje (viz seznam literatury) 
§ terénní průzkumy 
§ osobní jednání 
Seznam použité literatury a podkladů 
1. Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení protipovodňové ochrany města rekonstrukcí úpravy 

vodního toku, rekonstrukcí jezů a hrázemi I. etapa. Dokumentace pro územní řízení. Ing. 
Jaroslav Jakoubek a kol., Agroprojekce Litomyšl s.r.o., leden 2007 

2. Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení protipovodňové ochrany města rekonstrukcí úpravy 
vodního toku, rekonstrukcí jezů a hrázemi I. etapa. Stupeň TP pro nové řešení. Ing. Jaroslav 
Jakoubek a kol., Agroprojekce Litomyšl s.r.o., květen 2008 

3. Studie odtokových poměrů Tiché Orlice na zlepšení protipovodňové ochrany města Ústí nad 
Orlicí. Ing. Jaroslav Jakoubek a kol., Agroprojekce Litomyšl s.r.o., listopad 2004 

4. Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů, I. 
etapa. Oznámení E.I.A.  RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a kol., ECO-ENVI-CONSULT Jičín, 
listopad 2007 

5. Bínová L. a kol. (1996) Územně technický podklad NR-R ÚSES. Ministerstvo hospodářství a 
ministerstvo životního prostředí. Ing. Ludmila  Bínová a kol., Společnost  pro životní 
prostředí Brno, 1996 

6. Culek M. (1995, ed.):Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma.. 
7. Faltysová H., Bárta F. (2002 eds.): Pardubicko. In: Mackovčin P., Sedláček M (eds.): 

Chráněná území ČR, svazek IV. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha,. 
8. Hejný  S.et  Slavík  B.  [eds.]  (1988):  Květena  České socialistické republiky. 1. - Academia, 

Praha. 
9. Chytrý M., Kučera T., Kočí M kol. 2001: Katalog biotopů České republiky. - Interpretační 

příručka k evropským programům NATURA 2000  a SMARGD. - AOPK ČR, Praha. 
10. Mikyška R a kol. (1968): Geobotanická mapa ČSSR, textová část a soubor map  1:250.000 
11. Neuhäuslová a kol. (2001) Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia 

Praha, 342 str. 
12. Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav 

v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166. 
13. Skalický V (1988): Regionální fytogeografické členění  ČSR. In: Hejný J, Slavík B/ed./: 

Květena České socialistické republiky.  Praha, Nakl. ČSAV. 
14. Šťastný K., Bejček V., Hudec K (2006, eds.): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České 

republice. Nakladatelství AVENTINUM s.r.o., Praha 
15. Zásady územního rozvoje Pardubického kraje. I. Návrh, II. Odůvodnění návrhu. RNDr. Milan 

Svoboda, ing. arch. Milan Körner, CSc. a kol., DHV CR, s.r.o., AURS, s.r.o., Praha, srpen 
2008 

16. Územní systém ekologické stability krajiny pro katastrální území: Dobrá Voda, Říčky, 
Kerhartice, Gerhartice, Hrádek, Hnátnice, Lanšperk, Černovír, Oldřichovice, Ústí nad Orlicí, 
Hylváty, Knapovec, Dolní Houžovec, Horní Houžovec, Dlouhá Třebová, Přívrat, Lhotka, 
Parník, Česká Třebová, Skuhrov, Svinná, Kozlov, Rybník, Semanín, Třebovice. RNDr. Leo 
Bureš – Ekoservis Jeseníky, Světlá Hora, 1996  
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17. ČD, DCC , Elektrizace trati včetně  PEÚ Letohrad –Lichkov st. hranice, 3. Stavba Ústí nad 
Orlicí – Letohrad (mimo). Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí podle Přílohy č. 4 
zák. č. 100/2001 Sb. RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a kol., 2003 

18. Přemostění Tiché Orlice s komunikačním napojením ŽST Ústí nad Orlicí hlavní nádraží. 
Oznámení o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí. RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a kol., 
ECO-ENVI-CONSULT Jičín,  listopad 2006 

19. Přestavba železniční stanice Ústí nad Orlicí. Oznámení o hodnocení vlivů na životní 
prostředí, RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a kol., ECO-ENVI-CONSULT Jičín, září 2005 

 
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při zpracování  
Dokumentace vychází z aktualizovaných podkladů oznamovatele a projektanta, ve 
vztahu k procesu hodnocení vlivů z nově řešené přípravné dokumentace ve stupni 
technické pomoci, kde byly nově navrženy variantní přístupy v některých úsecích 
(varianty K1 a K2 pro počátek úpravy na vstupu toku do Kerhartic, varianty U1 a U2 
lišící se ponecháním stávající bermy nebo snížením a rozšířením bermy nad 
železničním mostem a varianty U3 až U5, rozdílným způsobem přistupující k řešení 
úseku s meandrem u stadionu v Ústí nad Orlicí), předcházející nové dokumentaci pro 
územní řízení (DÚR). Konkrétní podoba DÚR vyplyne ze závěrů (doporučení) 
probíhajícího procesu posuzování vlivů. Původní podoba DÚR (2004, aktualizace 2007)  
je závěrem zjišťovacího řízení z února 2008 částečně  překonána a v předkládané 
dokumentaci je v některých částech textu hodnocena jako výrazně nepříznivější 
technická varianta možného přístupu k řešení protipovodňové ochrany sídel Ústí nad 
Orlicí a Kerhartice.   
Z výše uvedeného důvodu, kdy se projekční příprava záměru aktuálně a objektivně 
vrací před stupeň DÚR, nejsou tedy technicky specifikovány jednotlivé objekty záměru 
ani detailní profily úpravy dílčích částí (úseků) toku Tiché Orlice, nemohou tak být ani 
přesněji specifikovány zábory ZPF. Na tyto nejistoty je reagováno příslušnými 
doporučeními, navrhovanými předkládanou Dokumentací.  
Předkládaná dokumentace tak slouží jako vstupní podklad pro řešení dalších stupňů 
projektové přípravy, zejména nové DÚR, na základě jejího zveřejnění a projednání, 
poněvadž výstup procesu EIA ve formě stanoviska příslušného úřadu teprve může 
předurčit charakter jednotlivých prvků technického řešení protipovodňové ochrany sídel 
Ústí nad Orlicí a Kerhartice jako vyvážený kompromis především mezi veřejnými zájmy 
ochrany před povodněmi a ochrany přírody. 
Je tedy nutno tyto aspekty objektivizovat ve vyšších stupních přípravy stavby se 
zapracováním výsledku procedury hodnocení vlivů na životní prostředí.  

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
Variantní územní řešení v rámci uvedeného záměru zatím není uvažováno, poněvadž je 
dáno polohou toku Tiché Orlice v řešeném území ve vztahu k poloze areálů a 
nemovitostí, které mají být protipovodňovými opatřeními ochráněny. N základě výstupů 
zjišťovacího řízení během roku 2008 byla na úrovni oznamovatele a projektanta 
provedena rešerše možných přístupů k řešení protipovodňové ochrany v některých 
úsecích se specifikací  v 7 možných alternativních přístupech (variantních pojetích), 
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které jsou blíže specifikovány v kapitole B.I.5. předkládané Dokumentace (2 varianty na 
vstupu řeky do Kerhartic K1 a K2, dále 2 varianty nad železničním mostem v Ústí nad 
Orlicí U1 a U2 a 3 variantní přístupy k řešení situace u meandru kolem sportovišť v Ústí 
nad Orlicí – U3 až U5).  
Ve variantním řešení dílčích úseků je v některých variantách nadále uvažováno se 
směrovou úpravou úseku toku (varianta K1 v Kerharticích, varianty U3 a U4 v Ústí nad 
Orlicí). Varianty K1, U1, U3 a U4 vycházejí z původní DÚR (Jakoubek a kol., 2007), 
varianty K2, U2 a U5 představují nové přístupy k řešení dílčích úseků. Jinak je 
podkladová dokumentace invariantní, vychází z původní DÚR z roku 2007.  
Uvedené variantní přístupy se tedy týkají jen dílčích úseků, oznámením a průběhem 
zjišťovacího řízení vnímaných jako úseky nejvíce konfliktní. Následující text se tedy 
netýká celého řešení, ale shrnuje výstupy příslušných částí textu Dokumentace jako 
první vstup do diskuse o možném variantním pojetí do dalších stupňů projektové 
přípravy záměru. Kriteria, která byla vzata v úvahu, se prakticky výhradně týkají zájmů 
ochrany přírody a krajiny   Z uvedeného rozboru vyplývá především, že: 
1. Z pohledu vlivů na porosty dřevin vyplývají následující skutečnosti: 

o Prostor meandru u stadionu v Ústí nad Orlicí  - varianty U3, U4 a U5 jsou prakticky 
rovnocenné (mírně vyšší počet ohrožených dřevin ve variantě U5) a kriterium zásahu do 
porostů dřevin  tak neznamená relevantní podklad pro porovnání výhodnosti či 
nevýhodnosti některé z variant řešení této lokality. Varianty U3 a U4 znamenají vyšší 
míru zásahu do pravobřežního porostu s ponecháním porostu podél vnější strany 
meandru a pravobřežních porostů ve vrcholu vnitřního oblouku (nezaměřováno), 
varianta U5 znamená likvidaci porostu podél vnější strany meandru a ponechání 
prakticky všech  pravobřežních porostů. 

o Rozdíl z hlediska nároků na kácení dřevin mezi variantami s bermou (U1) a bez bermy 
U2) činí v absolutním počtu cca 127 stromů (včetně náletových jedinců) v neprospěch 
varianty U1. V daném kontextu je tedy tento rozdíl  rozhodující pro dopad na porosty 
dřevin v Ústí nad Orlicí v rámci celého řešení ochrany sídla Ústí nad Orlicí prakticky jen 
rozdíl mezi variantami U1 a U2, kdy varianta U1,  která vyžaduje kácení více jak 100 
stromů oproti variantě U2, je z pohledu zásahu do porostů dřevin významně 
nepříznivější.  V daném kontextu zpracovatelský tým Dokumentace preferuje další 
přípravu podle varianty U2 s tím, že pro prevenci případných rizik porostů v inundaci 
jsou navrhována příslušná preventivní a ochranná doporučení 

o Rozdíly mezi variantami K1 a K2 z hlediska zásahů do porostů dřevin v Kerharticích jsou 
z hlediska zásahu d porostů dřevin zcela minimální a toto kriterium není dělícím 
kriteriem pro preferenci jednoho z variantních přístupů.  

2. Z hlediska vlivů na floru a fytocenózy jsou rozdíly mezi variantním řešením úseků 
prakticky nezaznamenatelné z hlediska ovlivnění druhové skladby, v tomto kontextu 
nebylo provedeno detailnější vyhodnocení. 

3. Z pohledu vlivů na faunu vyplývají následující skutečnosti, které jsou dány 
především mírou zásahu do přirozených podmínek života v toku: 
o Všechny varianty, které mění směrové parametry toku, je nutno pokládat z důvodů vlivů 

na faunu řeky pokládat za více negativní oproti variantám, které lépe zachovávají 
kontinuitu toku. V prostoru meandru u stadionu v Ústí nad Orlicí je tedy doporučena 
preference varianty U5. 

o Z hlediska ovlivnění nejvýznamnějšího druhu, kterým je kriticky ohrožená mihule 
potoční, se rozdíl mezi variantami U3 až U5 prakticky neprojeví, ve variantě U3 hrozí 
pouze zrychlení odtoku s vyšším dopadem do možnosti unášení jemných sedimentů 
níže po toku. Varianta U1 může znamenat vyšší míru zásahu do sedimentů podél levého 
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břehu toku nad železničním mostem, zde nebyly dokladovány významnější výskyty 
druhu. V Kerharticích je očekávána nejvýznamnější interakce ve vztahu k binomickým 
nárokům druhu Posun stabilizačního prvku toku – místo zrušeného jezu náhrada 
balvanitým skluzem až do profilu nad provizorním příhradovým mostem z důvodu 
zvýšení kapacity podmostí pro převod povodně nutně musí být spojen s prohrábkou toku 
a tím likvidací sedimentů. Tato okolnost znamená v obou variantách K1 a K2 zrušení 
vhodného biotopu pro minohy a tím praktickou likvidaci této populace a v tomto kontextu 
jsou obě varianty rovnocenné.  Varianta K2, která vylučuje přímý zásah do meandru, 
kde lze předpokládat rovněž vhodné prostoty pro ukládání sedimentů, je pak výhodnější. 
Z uvedených  důvodů je potřebné doporučit v této lokalitě preferenci změny charakteru 
přemostění toku v této lokalitě na kapacitnější, včetně prověření možnosti úplné 
likvidace stávajícího provizorního příhradového mostu, ve vztahu k přípravě jiného 
dopravního napojení nádraží v Ústí nad Orlicí a tím i východní části zástavby Kerhartic. 

o Z hlediska zásahů do hnízdišť silně ohroženého ledňáčka říčního  obě varianty 
v Kerharticích zasahují do nového hnízdiště na pravém břehu vstupu meandru do 
zástavby nad ochranným opevněním břehu. Varianta K1 přitom likviduje i část vhodného 
biotopu v historicky osídlené levobřežní stěna nad meandrem. Varianta U3 likviduje 
historicky osidlovanou hnízdní stěnu ve vnitřním oblouku meandru v Ústí nad Orlicí, 
varianty U4 a U5 tyto stěny ponechávají. 

o Významnost vlivu na kvalitu vody v toku jako podmínky pro život populací citlivějších 
druhů říčného ekosystému závisí na technickém řešení a míře podílu prací, kdy 
výstavba protipovodňových ochranných prvků vyžaduje práci v korytě. Jde především o 
úseky, kde ochranné zdi s ohledem na poměry na břehu (nepřístupnost z břehu, potřeba 
kotvení zdí a zpevnění paty zdí přímo u průtočného profilu apod.) nelze řešit bez vstupu 
techniky a pracovníků dodavatele do průtočného profilu. V tomto kontextu hrozí vyšší 
míra rizika po dobu výstavby  u varianty U5, kdy řešení protipovodňové zdi s patřičnými 
hydraulickými parametry podél levého břehu meandru vyžaduje vyšší podíl přímé práce 
v břehové hraně a příbřežní části průtočného profilu oproti variantám s průpichem U3 a 
U4. I přes tuto nepříznivou okolnost zpracovatelský tým dokumentace preferuje 
z důvodu zachování kontinuity toku a jeho sezónní dynamiky variantu U5, poněvadž 
vlivy během výstavby lze technicky minimalizovat. Varianty K1 a K2 jsou v daném 
kontextu srovnatelné, ve variantě K2 je nižší míra přímého zásahu do koryta při běžných 
situacích normálních průtoků. 

o V uvedených kontextech je  výhodnější doporučit variantu K2 v Kerharticích a preferovat 
variantu U5 v Ústí nad Orlicí, kontext rozdílu mezi variantami U1 a U2 z hlediska bermy 
se výrazněji na výše uvedených souvislostech neprojeví (nová niveleta rozšířené a 
snížené bermy se nachází nad úrovní normálního průtoku neovlivňuje tak stav v toku za 
normálních průtoků). 

4. Z pohledu vlivů na ÚSES,  VKP a ekosystémy vyplývají následující skutečnosti: 
o Z hlediska ÚSES jde především o kontext ekologicko-stabilizační funkce biokoridoru 

podél Tiché Orlice. Zde je potenciálně nejzávažnějším dopadem je zásadní  změna  
dvou úseků, a to rušením meandru u stadionu v Ústí nad Orlicí (varianta U3) a zásah do 
meandrů nad Kerharticemi (varianta K1), kdy v obou případech jde o změnu osy 
biokoridoru a výrazné oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Proto je preferována 
varianta U5 u stadionu a varianta K2 v Kerharticích. Varianta U4, která ponechává 
meandr u stadionu v Ústí nad Orlicí, ale nadále řeší řízený průpich a zavodnění profilu 
toku v meandru řeší umístěním uzávěrů na začátku a konci ponechávaného meandru 
v hrázce, takže částečně přispívá k omezení ekologicko-stabilizační funkce biokoridoru. 

o Z pohledu ovlivnění toku a nivy jako VKP platí analogie k vlivům na ÚSES, kdy vlivy jsou 
dány především mírou zásahu do přirozených podmínek života v toku. VKP údolní nivy 
bude dotčen v rámci jeho vymezení především oběma směrovými změnami, pokud by 
byly nadále preferovány varianty K1 a U3, nejvýrazněji v okolí meandru v Ústí nad Orlicí, 
především lze předpokládat omezení hydrologické a hydrogeologické komunikace 
zpevněného toku s okolním prostorem nivy. VKP toku je výrazněji ovlivněn opět 
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směrovými změnami, které znamenají změnu rychlosti proudění a náhradu přirozených 
a přírodě blízkých úseků toku profily více technickými a minimálně s opevněním paty 
svahů břehů, kdy technický profil lichoběžníku se šikmými stěnami znamená především 
oproti přírodní břehové hraně s patou doprovodného porostu významný negativní rozdíl.  
Proto je doporučena preference variant U5 a K2, rozdíly mezi variantami U1 a U2 nejsou 
z pohledu porovnání variant z hlediska  přímého dopad na VKP toku výrazné, poněvadž 
neovlivňují normální průtočné poměry v toku. Zpracovatelský tým Dokumentace 
preferuje varianty, které zachovávají v co nejvyšším podílu kontinuitu toku při zajištění 
protipovodňové ochrany. V uvedených kontextech je  tedy opět výhodnější doporučit 
variantu K2 v Kerharticích a preferovat variantu U5 v Ústí nad Orlicí, kontext rozdílu 
mezi variantami U1 a U2 z hlediska bermy se výrazněji na výše uvedených 
souvislostech neprojeví (nová niveleta rozšířené a snížené bermy se nachází nad úrovní 
normálního průtoku neovlivňuje tak stav v toku za normálních průtoků). 

5. Z pohledů vlivů na krajinu a krajinný ráz lze konstatovat: 
o V kontextu likvidace  určující složky přírodní charakteristiky krajinného rázu místa, 

kterým jsou doprovodné a břehové porosty toku, se tento aspekt se nejvíce projeví 
v rámci určující zástavby v Ústí nad Orlicí, zejména průmyslové zóny nad levým břehem 
toku SV od nádraží ve variantě U1. 

o Pohledové zvýraznění některých úseků koryta jako technicky upravené vodoteče, bez 
doprovodného porostu (alespoň do doby nabytí funkčnosti případně vysázených dřevin) 
se výrazněji projeví ve všech úsecích, kde je navrhována technická úprava dochovaných 
přirozených úseků nivy a zejména směrové úpravy. V daném kontextu jde o vlivy 
nepříznivé a významné ve variantách U3, U4 a K2, které je doporučeno dále v přípravě 
záměru nesledovat. 

o Realizace protipovodňové zdi podél levého břehu v Ústí nad Orlicí podle varianty U5 a 
dále po toku k Perle a k železničnímu  mostu se ve spojení s odkácením břehového 
porostu projeví jako nový vizuálně vnímatelný prvek, který změní lokální obraz 
dotčeného okraje města a v daném kontextu oproti variantám U3 a U4 přispěje k této 
změně. Analogie platí pro řešení protipovodňových zdí v Kerharticích.  

6. Vytypované variantní možnosti přístupu tedy nejsou jedinými možnými, ale mají 
sloužit pro vytvoření určitého náhledu na danou problematiku při řešení převádění 
návrhového průtoku kolem ohrožených částí sídel Ústí nad Orlicí a Kerhartice při 
zajištění jejich ochrany. V daném kontextu proto zpracovatelský tým Dokumentace 
doporučuje uplatnit z hlediska variantního řešení následující přístupy: 
o V uvedených kontextech je  výhodnější doporučit variantu K2 v Kerharticích a preferovat 

varianty U2 a  U5 v Ústí nad Orlicí. 
o Pro řešení v Kerharticích doporučuje prověřit variantu s odstraněním provizorního 

příhradového mostu z důvodu zvýšení kapacity průtočného profilu v Kerharticích, 
případně se zvýšením kapacity podmostí s tím, že lze využít změněného profilu toku po 
zničení hradící části jezu ke zvýšení kapacity převedení povodňových vod, včetně 
likvidace zbývající části jezu, pro řešení skluzu využít nižší niveletu koruny skluzu oproti 
úrovni nivelety horní hrany jezu. 

 
7. Neprovedení záměru, tedy nulová varianta, stále znamená poměrně výrazné 

ohrožení částí zastavěného území a obytných objektů v sídlech Ústí nad Orlicí a 
Kerhartice, i když zachovává současný stav bioty a ekosystémů toku a nivy.  

 
Poněvadž jde zatím o nastíněné varianty řešení dílčích úseků na základě modelace 
průtoků, bez bližší technické specifikace, tak konečné technické řešení  může vyplynout 
až z výsledků procesu EIA a bude navrženo do dalších stupňů projektové dokumentace. 
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F. ZÁVĚR 
Předložený záměr stavby 229040002 týkající se úpravy toků v obcích byl na základě 
nově pojaté předprojektové přípravy ve stupni technické pomoci posouzen ze všech 
podstatných hledisek. 
Velikost a významnost vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je vyhodnocena 
v jednotlivých kapitolách předkládané Dokumentace a lze ji považovat za vstup do 
diskuse o dalším vývoji přípravy a realizace posuzované stavby. 
Z hlediska předkládaného vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé 
složky životního prostředí lze za nezbytné upozornit na určitý rozpor – zatímco je 
vyžadována účinná protipovodňová ochrana nemovitostí včetně obytných objektů  
zejména na základě zkušeností z poslední povodně z roku 1997, na druhé většinově 
chybí  ochota majitelů nemovitostí, které mají být účinně ochráněny, k této ochraně 
přispět určitou částí pozemků. Tento příspěvek by totiž mohl znamenat zajištění dalších 
možností bezeškodného průchodu velkých vod, aniž by přírodní prostředí obcí utrpělo 
nevratné poškození. 
Vzniká tak střet veřejného zájmu účinné protipovodňové ochrany jako klíčového zájmu 
vodohospodářského a veřejného zájmu ochrany přírody. Oba tyto zájmy by měly být 
důsledně vyhodnoceny nad rámec konkrétních majetkoprávních vztahů, poněvadž 
požadované řešení musí být dlouhodobě účinné. V daném kontextu je pak věcí 
příslušných úřadů, aby rozhodly, zda předřadí zájem vodohospodářský nad zájmy 
ochrany přírody, či nikoliv.  
Zpracovatelský tým Dokumentace pro tato rozhodnutí poskytuje ucelený systém 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů s tím, že pokládal za potřebné doporučit pro 
výhledová rozhodování i komplexnější zásady, které by mohly zajistit určitý kompromis 
mezi oběma výše uvedenými veřejnými zájmy a především podnítit výsledné řešení i 
v kontextu potřeby zachování funkcí nivy jako přirozeného akumulačního prostoru. Týká 
se to především preference některých variantních přístupů v některých úsecích, kdy je 
doporučena preference variant U2 a U5 v Ústí nad Orlicí a varianta K2 v Kerharticích 
s tím, že v Kerharticích je doporučeno s ohledem na ochranu biotopu kriticky 
ohroženého druhu – mihule potoční v nadjezí prověřit ještě jiné pojetí  kapacitnějšího 
převedení povodňových průtoků na úkor stávajícího provizorního příhradového mostu 
s využitím živelně upraveného podélného profilu toku po zničení hradící a stabilizací 
funkce jezu v Kerharticích. 

 
 
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
Předmětem předkládané Dokumentace  je záměr „Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení 
protipovodňové ochrany města rekonstrukcí úpravy vodního toku, rekonstrukcí jezů a 
hrázemi I. etapa“. 
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. 
Situace záměru je patrná z následujícího obrázku: 
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Navrhovaná protipovodňová opatření zahrnují úsek vodního toku Tiché Orlice v rozsahu 
patrném z výkresové části, která je doložena v příloze předkládané Dokumentace. 
Záměr je realizován na 2 úsecích toku. První úsek se nachází na katastrálních územích 
Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí, druhý úsek potom na Katastrálním území Ústí nad 
Orlicí. 
Projekt navazuje na „Studii účinnosti protipovodňových opatření v Ústí nad Orlicí“ z roku 
2004. Předmětem této studie bylo zpracování hydrotechnických výpočtů pomocí 
dvourozměrného numerického modelu proudění vody pro  posouzení účinnosti 
navrhovaných protipovodňových opatření v Ústí nad Orlicí. V rámci studie byly 
v souladu se zadáním provedeny numerické simulace povodňových situací pro různé 
navrhované varianty protipovodňových opatření a pro různé průtokové stavy 
specifikované objednatelem studie. Sestavené numerické modely byly kalibrovány 
s využitím veškerých dostupných informací o průběhu povodně v roce 1997. 
Projektové řešení záměru vyplývá z výše uvedené Studie účinnosti a dále uváděné 
stavební objekty jsou výsledkem Varianty 2 řešené ve  „Studii účinnosti 
protipovodňových opatření v Ústí nad Orlicí“. Doplněno je dále variantní řešení 
v některých úsecích. 
Jde o řešení protipovodňových úprav území formou kombinace technických prvků a 
opatření, usměrňujících tok povodňové vlny, případně bránících vniku povodňových vod 
do zastavěného území některých prostorů města. Jde o charakter pomístné úpravy 
toku, břehů a přilehlých pozemků s cílem ochránit nemovitosti před škodami, 
způsobovanými jejich zaplavením při povodni. 
Poněvadž technické řešení, navrhované původní dokumentací pro územní rozhodnutí 
z roku 2007, bylo závěrem zjišťovacího řízení částečně překonáno, vrací se technická 
dokumentace záměru před stupeň DÚR ve formě technické pomoci (technické studie), 
která rámcově shrnuje možnosti řešení převodu transformované povodňové vlny a 
v některých úsecích navrhuje variantní řešení . 
Dle Jakoubka a kol. (05/2008) návrh variantních řešení protipovodňové ochrany města 
Ústí nad Orlicí vychází z požadavku zadavatele vybrat taková řešení převádění 
návrhového průtoku, která budou po hydrotechnické stránce vyhovující a zároveň 
budou splňovat požadavky na ochranu přírody. Variantní (alternativní) návrhy 
v některých úsecích jsou tak kompromisním řešením mezi řadou protichůdných 
požadavků.  
Na základě výstupů zjišťovacího řízení z února 2008 bylo projektantem hodnoceného 
záměru připraveno variantní řešení v některých úsecích (označení variant shodné 
s označením situací 1:500, doložených v rámci přílohy č.2 předkládané dokumentace). 
Ústí nad Orlicí u železničního mostu 
U1 Varianta s bermou Tato varianta řeší ochranu zástavby města hluboce založenou železobetonovou 
stěnou s navazující podzemní stěnou, kdy mezi levým břehem koryta a navrhovanou ochrannou zdí by 
došlo v úseku parku ke snížení stávajícího terénu a k vytvoření takzvané bermy. Cílem tohoto návrhu, 
respektive samotné bermy je to, že během povodňových situací nebude stávající tok již tak tvrdě semknut 
v důsledku pravobřežního náspu železniční trati jako doposud, neboť snížením terénu dojde ke zvětšení 
průtočného profilu koryta. Vytvořená berma  si však vyžádá smýcení veškerého porostu, který je jak 
břehového charakteru tak částečně hlouběji v parku. Během povodňových průtoků pak tento volný profil 
bezpečně převede vyšší vodní stavy bez nebezpečí uvolnění větví a kmenů. V prostoru nové bermy se 
předpokládá opětné vytvoření chodníku či cyklostezky, nová výsadba by pak v tomto prostoru měla spíše 
keřový charakter a byla by odsunuta až k navrhované zdi. Touto variantou dochází k nízkému vzdutí 
hladiny a tím i k minimalizaci výšek navržených liniových protipovodňových opatření.  
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U2 Varianta bez bermy Z hlediska návrhu protipovodňových opatření je opět nutno volit jako ochranný 
prvek železobetonovou zeď se stejnými parametry jako ve variantě předchozí. V této variantě se však 
předpokládá, že by nedocházelo ke snížení terénu v důsledku neprovádění bermy, a tím pádem by 
v inundačním prostoru koryta byla v maximální možné míře zachována stávající vegetace. Výhodou této 
varianty je bezesporu minimalizace mýcení dřevin. Z hlediska hydraulického však tato varianta výhodná 
není, neboť v prostoru s porostem sice bude docházet k rozlivu vody, ale v její inundaci však bude se 
jednat o minimální průtočná množství, které se nebude podílet zásadním způsobem na převádění 
povodňových průtoků. I nadále v tomto prostoru bude jedno z nejužších míst na trase Tiché Orlice. 
Hydraulickou nevýhodou je tedy poměrně vyšší vzdutí proti předchozí variantě (max. o 18 cm na horním 
profilu variantního řešení).  Další neméně podstatnou nevýhodou je fakt, že ponechávaná zeleň 
v průtočném profilu bude namáhána více během průtoku vyšších vodních stavů než v současné době. 
Během povodňových průtoků tak bude docházet k podmílání kořenového systému stromů a ohrožování 
jejich stability, s možnými riziky po proudu 

Ústí nad Orlicí u stadionu  
Jak je popsáno v projektové dokumentaci a před ní ve studii je pro ochranu města Ústí 
nad Orlicí nutná souvislá liniová ochrana bez přerušení v libovolně volených úsecích. 
Z tohoto důvodu je nutno řešit i zajištění rozlivu v prostoru přirozeného meandru za 
stadionem.  
U3 Varianta s průpichem a zasypáním meandru Jedna z možností řešení tohoto lokálního úseku je 
zrušit stávající meandr a provést jeho průpich, k čemuž postupem času by přirozenou cestou mělo dojít 
samovolně. Levostranný břeh by pak byl opatřen zemní hrázkou, čímž by se zamezilo nežádoucímu 
rozlivu. Stávající slepé rameno by pak bylo zrušeno, zasypáno, přičemž stávající porosty by mohly být 
ponechány. Výhodou tohoto návrhu je levné technické řešení, které i z hlediska hydraulického je 
výhodné. Nevýhodou tohoto řešení je pak celkové zrušení fauny a flory v současném úseku celého 
meandru. Řešeno původní projektovou dokumentací (Jakoubek a kol., 2007). 
U4 Varianta s průpichem a ovladatelným nátokem Tato varianta je svým způsobem obdobou výše 
citované s vytvořením úseku nového koryta a umístěním levobřežní hrázky, odlišuje se však ponecháním 
stávajícího meandru celkově ve stejném stavu včetně zajištění jeho průtočnosti. Průtočnost by byla 
zajištěna umístěním uzávěrů na začátku a konci ponechávaného meandru v hrázce, kde tyto by 
zajišťovaly průtočnost během běžných vodních stavů. Uzávěrem rozumíme například tabulovou 
konstrukci rozměru 1 x 1 m, respektive by byl navržený takový průtočný průřez, který by dokázal zajistit 
stanovené průtočné množství. V době povodňových situací by pak tyto oba uzávěry zahradily vtoky, čímž 
by nedošlo k rozlivu a povodňové průtoky by byly převáděny korytem a současnou pravou inundací. Po 
odeznění povodně by pak opět byly uzávěry otevřeny. Výhodou tohoto hydraulicky vhodného řešení je i  
maximální ponechání stávajícího prostředí současného meandru v původním stavu.  

U5 Varianta s výstavbou opěrné zdi Při tomto návrhu, kdy je nutné opět respektovat vzdutou kótu 
hladiny během povodní by na levém břehu meandru byla navržena železobetonová stěna na potřebnou 
výškovou úroveň. V důsledku prostorových problémů není možno tuto stěnu umístit efektivně za 
břehovou hranu, takže bude nutné ji navrhnout jako železobetonovou opěrnou zeď patřičně převýšenou, 
kdy její základ by byl založen pode dnem stávající nivelety toku. Ve svém důsledku tento návrh zcela 
zajišťuje ochranu pravého břehu, jež výstavbou nebude nijak dotčen a může být ponechán v původním 
stavu, levý břeh však v celém úseku meandru bude zcela změněn s veškerým smýcením vegetace. Pro 
soustředění průtoků ke středu koryta by před opěrnou zdí mohl být umístěn těžký kamenný zához, jelikož 
jiná frakce materiálu, případně požadavek na zeminu, by z hlediska vymílacích rychlostí v oblouku nebyl 
schopen odolat náporu vody. Nevýhodou tohoto řešení je tedy kompletní likvidace levobřežního porostu 
včetně břehů a příslušného úseku dna.  

Úsek Tiché Orlice v Kerharticích je principiálně odlišný od navrhování protipovodňového 
opatření v Ústí nad Orlicí, neboť ochranná zeď je umístěna především do rostlého 
terénu dostatečně oddáleného od břehů na pozemcích využívaných převážně jako 
zahrady. Z tohoto pohledu se možnost variantního řešení týká již jen úseku nad sídlem 
v prostoru provizorního silničního mostu. V této lokalitě se vyskytují tři dominantní prvky 
a to provizorní silniční most, pod ním částečně demolovaný pevný jez a nad mostem 
pak meandrující úsek toku. Navrhovaným variantám je a musí být společné 
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zkapacitnění mostního profilu úpravou průtočného průřezu a zrušením původního 
pevného jezu, jež v současné době zásadním způsobem negativně ovlivňuje kapacitu 
mostu.  
K1 Varianta s průpichem  - stávající jezové těleso se navrhuje plně zrušit v původním místě a posunout 
tento prvek podélné stabilizace koryta nad silniční most, kde by byl nahrazen takzvaným balvanitým 
skluzem, který je velice přírodě blízkým technickým prvkem. Kromě zkapacitněním mostu posunutím jezu 
se navrhuje i pravostranný průtočný profil mostu opevnit na levém břehu, kdy v rámci této úpravy by 
došlo i ke snížení terénu a vyrovnání nynější bermy jež je předsazena levému poli mostu. V této variantě 
by tyto úpravy plynule navazovaly na navrhovaný průpich meandru, jehož cílem je kromě plynulejšího 
odvedení vody oddálení koryta od silničních těles, a tím k zajištění jejich lepší stabilizace při minimalizaci 
nákladů, neboť navazující ochranný prvek by mohla být pouze železobetonová ochranná zeď s dále 
pokračující ochrannou hrázkou. Upravuje původní projektové řešení z ledna 2007 (Jakoubek a kol., 2007) 
Varianta bez průpichu Svým způsobem se jedná o obdobný zásah jako v předchozí variantě, tedy o 
demolici jezu, nahrazení balvanitým skluzem posunutým nad most, úpravou pravého pole mostního 
profilu včetně vyrovnání a snížení levobřežní bermy levého pole mostku. Touto variantou by nedocházelo 
k narovnání koryta jeho průpichem, tento by nebyl prováděn, avšak důsledkem tohoto návrhu je pak 
nutné v rámci zajištění stability ochranných prvků navrhnout na pravém břehu nad silničním mostem 
souvislou protipovodňovou ochrannou zeď, jež technicky spočívá v založení pod současnou niveletou 
dna v celém úseku až po kolmo navazující zemní hrázku v místě mobilního hrazení. Zásadní výhodou 
tohoto návrhu je zachování co možná nejdelšího úseku neupraveného toku, nevýhodou je pak realizace 
pravé nábřežní zdi v dlouhém úseku.  
 
Technické a objemové a hydraulické parametry pro variantní řešení některých úseků 
jsou rozvedeny v dokumentaci ve fázi technické pomoci  (Jakoubek a kol., Agroprojekce 
Litomyšl, květen 2008). 
Vytypované variantní možnosti přístupu nejsou jedinými možnými, ale mají sloužit pro 
vytvoření určitého náhledu na danou problematiku při řešení převádění návrhového 
povodňového průtoku přes nejvíce ohrožené části města Ústí nad Orlicí. 
Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí 
Jako navrhovaný průtok byla volena varianta stransformována o retenční účinky všech 
nádrží výše v povodí. Výše uvedený výpočtový stav představuje již uvažování přestavby 
železničního a silničního mostu v Ústí nad Orlicí, které nebudou způsobovat zpětné 
negativní vzdutí. Protipovodňová opatření na těchto katastrálních územích lze 
specifikovat následovně: 
Ø protipovodňová zeď   1590 m 
Ø protipovodňová hráz    166 m 
Ø úprava koryta     342 m 
Ø snížení bermy     250 m 
Ø zdrsněný skluz        1 ks 
Ø demolice stávajícího jezu       1 ks 
Ø počet míst s mobilním závěrem      7 ks 

 
Ústí nad Orlicí 
Jako navrhovaný průtok byla volena varianta stransformována o retenční účinky všech 
nádrží výše v povodí. Výše uvedený výpočtový stav představuje již uvažování přestavby 
železničního a silničního mostu v Ústí nad Orlicí, které nebudou způsobovat zpětné 
negativní vzdutí. Protipovodňová opatření na těchto katastrálních územích lze 
specifikovat následovně: 
Ø protipovodňová zeď   1084 m 
Ø protipovodňová hráz    435 m 
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Ø úprava koryta     320 m 
Ø snížení bermy     200 m 
Ø zdrsněný skluz        1 ks 
Ø demolice stávajícího jezu       1 ks 
Ø počet míst s mobilním závěrem      3 ks 

Specifikace objektové skladby je pak rozvedena v rámci kapitoly B.I.6. 
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. 
Posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území vychází 
z předpokládaného rozsahu zemních a stavebních prací. Jak je patrné z popisu 
stavebního řešení, navrhovaný záměr nepředstavuje takový rozsah zemních respektive 
stavebních prací, který by predikoval možnost překračování hlukových limitů pro etapu 
výstavby. Obdobně ani vyvolaná doprava představovaná 9 pohyby TNA nebude 
znamenat po dobu stavby významnější změnu akustické situace v zájmovém území. 
Zpracovatelský tým Dokumentace se tedy nedomnívá, že by v rámci předkládaného 
záměru bylo nutné hodnotit detailněji akustickou situaci pro etapu výstavby v zájmovém 
území.  
Vlastní stavební práce mohou být  zdrojem prašnosti, a to především sekundární.  
Potenciálním  zdrojem znečištění ovzduší při realizaci budou vlastní stavební práce, 
přesun materiálů a pohyb stavebních mechanizmů.  Při realizaci budou stavební práce 
prováděny postupně. Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout  zejména 
organizačními opatřeními, která jsou podrobněji specifikována v příslušné části 
předkládané Dokumentace. 
Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat  v etapě 
výstavby. Tato skutečnost souvisí především s faktem, že území stavba bude 
realizována jednak přímo v korytě řeky, jednak v jeho bezprostřední blízkosti,  takže 
nelze vyloučit riziko ovlivnění jakosti vody jak z hlediska vlastní etapy výstavby a 
případných havarijních stavů vzniklých u stavební techniky, tak i z hlediska rizika 
průchodu velkých vod samotnou stavbou.   
Během fáze výstavby i za normální situace (tedy mimo stavy zvýšených průtoků pro 
přívalových srážkách) dojde k dlouhodobému ovlivnění kvality vody zákalem, poněvadž 
mechanismy pracující na prohloubení koryta a na jeho rozšíření se budou pohybovat 
přímo v korytě a většinově nebude technicky možné dočasně řešit (při slabších 
průtocích) podélné dílčí přehrazení průtočného profilu tak, aby 
mechanismus nepracoval přímo ve vodním sloupci. Od místa stavby po toku tak dojde 
k výraznému zákalu, který bude postupně nařeďován v závislosti na samočistící 
schopnosti toku po proudu od místa stavby ve vztahu k množství aktuálně protékající 
vody korytem. Řádově lze předpokládat výrazné až patrné zakalení v délce stovek 
metrů až prvních kilometrů po proudu. Pro úpravy v řešeném úseku lze určitý pozitivní 
vliv samočistící schopnosti toku očekávat v prostoru údolí řeky pod Hrádkem, kde 
přechází d přírodě bližšího stavu až k zástavbě v Brandýse nad Orlicí, pro úpravy v Ústí 
nad Orlicí se tok do Kerhartic nestačí optimálně pročistit. 
Další ovlivnění kvality vody při výstavbě bude doprovázet kácení břehových porostů, při 
odhadovaném množství kácených dřevin je nutno předpokládat znečištění pilinami a 
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úniky mazadel (pohonných hmot) motorových pil, případně popelem při pálení větví na 
břehu, významným zdrojem znečištění vody zeminou bude vytrhávání pařezů 
odkácených stromů ze stávající břehové hrany. 
Záměr znamená výrazný zásah do břehových a doprovodných porostů kolem toku, 
v Ústí nad Orlicí především na levém břehu podél okraje zastavěného území, kde podle 
jednotlivých variant bude dotčeno od 70 do cca 86% jedinců, zaměřených 
v předpokládaných zájmových prostorech stavby, rozdíly v počtu ohrožených dřevin 
jsou dány především rozdílem mezi variantami U1 a U2 v prostoru nad železničním 
mostem. V daném kontextu je preferováno i přes určitá hydraulická rizika řešení podle 
varianty U2, s příslušnými doporučeními monitorovacího, preventivního a ochranného 
charakteru. 
Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště 
chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin. 
Zásah bude znamenat v navrhovaném pojetí výrazný zásah do podmínek života v toku, 
poněvadž odstraňuje většinu břehových a doprovodných porostů toku (zejména 
levobřežně v Ústí nad Orlicí) a ve dvou úsecích (ve variantách U3, U4 a K1) mění zatím 
proměnný průtočný profil na technicky upravené koryto v novém směrovém vedení, se 
snížením morfologické pestrosti průtočného profilu (zejména v úseku podjezí 
v Kerharticích). Odstranění pevných jezů  a jejich náhrada zdrsněnými skluzy (v 
Kerharticích ale posun cca 300 m proti toku nad profil příhradového mostu může přispět 
k odstranění migrační bariéry, nedostatečné řešení jezů znamená i vznik migrační 
bariéry v toku (fragmentace toku – platí pro jez nad sportovním areálem v Ústí nad 
Orlicí, varianta U4 s řízeným nátokem do ponechané části meandru tento prakticky i 
nadále odděluje – určitá analogie hrázových objektů poldru). Lze předpokládat reálné 
snížení biodiverzity ryb a na vodu přímo vázaných organismů, jednak charakterem 
úpravy, jednak zákalem a přímou likvidací při těžbě sedimentu a nánosů. Jsou dotčeny i 
reprodukční prostory ledňáčka říčního a mihule potoční.  Dále s ohledem na značné 
nároky na kácení dřevin je nutno očekávat významné dopady do hnízdních možností 
ptáků a ve smyslu snížení potravní niky organismů, vázaných na listy dřevin.  Řešení, 
sledující pouze rychlé převedení příslušných zvýšených průtočných množství vody přes 
zastavěné území obcí  směrem dále po proudu povede k dlouhodobému snížení 
druhové diverzity (rozmanitosti) živočišných společenstev v toku samotném a 
zprostředkovaně i ve vlastní  nivě. Hlavní negativa lze shrnout následovně: 
Ø Likvidace a následný nedostatek úkrytů v průběhu trvání  nepříznivých 

hydrologických podmínek (ryby) 
Ø Rozkolísanost průtoků a vysoká unášecí rychlost proudu v nově upravených 

částech  průtočného profilu toku, většinově  velmi mělký (konstantní) vodní sloupec 
(ryby, vodní hmyz). V daném kontextu lze dokládat pozitivnost variant K2 a U5, 
které minimalizují až vylučují směrové úpravy v toku  

Ø Narušený chod splavenin (unášení jemných bahnitých sedimentů – mihule, ryby, 
hmyz) – zejména nadjezí v Kerharticích u příhradového provizorního mostu  

Ø Absence vhodných míst k přirozené reprodukci (všechny druhy organismů 
bezprostředně vázaných na tok a nivu, u ledňáčka likvidace některých aktivních i 
potenciálních hnízdních lokalit) 

Ø Chybějící doprovodné a břehové porosty (vliv na kvalitu vod, ztráta reprodukčních 
prostorů, snížení až likvidace potravní niky) 

Ø Snížení kvality vody během stavebních prací . 
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Vzhledem k výše uvedenému je dle názoru zpracovatelského týmu Dokumentace nutno 
preferovat takové technické pojetí záměru, které při zachování (nebo i  mírném snížení) 
účinnosti protipovodňových opatření bude preferovat co nejvyšší míru zachování 
kontinuity toku a pestrosti průtočného profilu, tedy je nutno doporučit preferenci varianty 
U5 u stadionu v Ústí nad Orlicí a varianty  K2 v Kerharticích. Z důvodu ohrožení 
populace kriticky ohroženého druhu mihule potoční, zejména v prostoru nadjezí 
v Kerharticích, je doporučeno dále prověřit variantu zrušení stávajícího provizorního 
mostu, poněvadž nově navrhované silniční zpřístupnění nádraží v Ústí nad Orlicí 
zároveň komfortním způsobem zlepší komunikační napojení východní části 
zastavěného území Kerhartic. Lze pak pro zajištění výhodnější kapacity převodu 
povodňové vlny využít profilu, vzniklého živelně  zničením jezu v Kerharticích. 
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 předkládané Dokumentace.  Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko 
nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. 
Změna morfologie koryta rozšířením, zejména pak změna směrových parametrů 
tvorbou nového úseku koryta podle variant U3, U4 a K2 je rovněž zásahem do 
horninového prostředí, přinejmenším do sedimentů v nivě toku. Není však navrhována 
žádná taková změna, která by znamenala např. zásah do paty svahů nad tokem. 
S realizací záměru protipovodňové ochrany jsou spojeny určité nároky na půdní fond 
s tím, že nároky na zábory v I. třídě ochrany představují cca 1,5 ha a ve II,. třídě 
ochrany cca 0,48 ha. 
V uvedeném případě se jedná tedy o zábor půd, které mají v rámci jednotlivých 
klimatických  regionů patří mezi bonitně nejcennější půdy a půdy, které mají v rámci 
jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Z obecného 
pohledu vlivů na půdu je vliv z hlediska velikosti 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. Konečné rozhodnutí však samozřejmě 
náleží příslušnému orgánu ochrany ZPF. 
V kontextu vlivů na přírodu a krajinu lze očekávat o ohledem na polohu záměru 
především výrazné interakce s mimolesními porosty dřevin, a to v okolí meandru u 
stadionu v Ústí nad Orlicí a zejména v úseku podél levého břehu toku až k železničnímu 
mostu, dále pak .  
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území v rámci dočasného deponování 
materiálů a po jejich odvezení v důsledku nedostatečné rekultivace, skrývky a ukládání 
živinově bohatých materiálů ideální předpoklady pro šíření neofytních a invazních druhů 
rostlin s možností jejich  zavlečení i do hodnotnějších enkláv a prostorů údolních niv. 
Proto je požadováno respektovat příslušné doporučení předkládané Dokumentace. 
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a nevýznamné. 
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Požadovaný účinek protipovodňové ochrany je na základě zatím předloženého řešení 
vykoupen nepříznivými až velmi nepříznivými, většinově významnými až velmi 
významnými vlivy na dochované přírodní prostředí řešených sídel, jak jsou detailně 
rozebrány v předchozích částech Dokumentace. S ohledem na zatímní projednání 
některých majetkoprávních vztahů k pozemkům pro řešení úprav kolem Tiché Orlice a 
na základě vyslovených požadavků ochrany konkrétních objektů v sídlech je navrženo 
některých úsecích technicky pojaté invariantní řešení, které tak nemůže respektovat 
dochované hodnoty přírodního prostředí.  
Je logicky vyžadována účinná protipovodňová ochrana nemovitostí včetně obytných 
objektů, většinově chybí  ochota majitelů nemovitostí, které právě mají být účinně 
ochráněny, k této ochraně přispět určitou částí pozemků. Tento příspěvek by totiž mohl 
znamenat zajištění dalších možností bezeškodného průchodu velkých vod, aniž by 
přírodní prostředí všech dotřených částí města Ústí nad Orlicí  utrpělo nevratné 
poškození. 
Záměr tak představuje střet veřejného zájmu účinné protipovodňové ochrany jako 
klíčového zájmu vodohospodářského a veřejného zájmu ochrany přírody. Oba tyto 
zájmy by měly být důsledně vyhodnoceny nad rámec konkrétních majetkoprávních 
vztahů, poněvadž požadované řešení musí být dlouhodobě účinné. V daném kontextu 
je pak věcí příslušných úřadů, aby rozhodly, zda předřadí zájem vodohospodářský nad 
zájmy ochrany přírody, či nikoliv. Zpracovatelský tým Dokumentace pro tato rozhodnutí 
poskytuje ucelený systém vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů s tím, že pokládal 
za potřebné doporučit pro výhledová rozhodování i komplexnější zásady, které by 
mohly zajistit určitý kompromis mezi oběma výše uvedenými veřejnými zájmy. 
V tomto kontextu je navržena preference následujícího řešení záměru právě jako vstup 
pro hledání potřebného kompromisu: 
o Z důvodu priority zachování kontinuity toku a využití maximální akumulační funkce 

pravobřežní nivy v Ústí nad Orlicí doporučit variantu K2 v Kerharticích a preferovat 
varianty U2 a  U5 v Ústí nad Orlicí. 

o Pro řešení v Kerharticích doporučuje prověřit variantu s odstraněním provizorního 
příhradového mostu z důvodu zvýšení kapacity průtočného profilu v Kerharticích, 
případně se zvýšením kapacity podmostí s tím, že lze využít změněného profilu toku 
po zničení hradící části jezu ke zvýšení kapacity převedení povodňových vod, 
včetně likvidace zbývající části jezu, pro řešení skluzu využít nižší niveletu koruny 
skluzu oproti úrovni nivelety horní hrany jezu. 

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. 
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