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1. ÚVOD
1.1 Zadání
Zadavatelem naturového hodnocení záměru „Tichá Orlice, Verměřovice, protipovodňová ochrana“
(dále jen „záměr“) je pan Ing. Jiří Klicpera, CSc. (Gočárova 615, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ:
48161314), a to na základě stanoviska, kterým Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, dospěl k závěru, že záměr může významně ovlivnit evropsky významnou
lokalitu Tichá Orlice (kód lokality CZ 0533314) – č. j. 35786/2016/OŽPZ/Le ze dne 20. 5. 2016.

1.2 Cíl hodnocení
Cílem tohoto hodnocení je zjistit, zda má záměr významně negativní vliv na předmět ochrany a
celistvost dotčené evropsky významné lokality (dále jen „EVL“). Toto hodnocení má také v případě
potřeby navrhnout zmírňující opatření.

1.3 Postup zpracování hodnocení
Předložené hodnocení je vypracováno podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "ZOPK"), směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice o
stanovištích 92/43/EHS, nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky
významných lokalit, v platném znění, metodickými doporučeními MŽP ČR a Evropské komise
(Kolektiv 2001, 2001a, MŽP ČR 2007). Právní rámec, terminologie a pozadí procesu hodnocení dle §
45i ZOPK jsou detailně řešeny v doporučené metodice hodnocení vydané MŽP ČR (MŽP ČR 2007).
Dále naturové hodnocení vychází z projektové dokumentace záměru, vlastní rekognoskace území, z
dat pravidelného monitoringu předmětu ochrany EVL Tichá Orlice, z údajů odborných portálů a z
odborné literatury se vztahem k předmětu ochrany a dotčenému území.

2. ÚDAJE O ZÁMĚRU
2.1 Základní informace o záměru
Název záměru: „Tichá Orlice, Verměřovice, protipovodňová ochrana“
Charakter akce: rekonstrukce
Místo stavby:

Kraj: Pardubický
Obec: Verměřovice
Katastrální území: Verměřovice

Investor: Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
Zpracovatel naturového posouzení: Mgr. Kateřina Geržová, Sedloňov 133, 517 91 Deštné v O. h.
Oprávnění k provádění posouzení: Č. j.: 29954/ENV/16-1456/630/16 ze dne 5. 5. 2016
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2.2 Popis stavby
2.2.1 Zhodnocení staveniště
Vlastní staveniště se nachází v korytě vodního toku Tichá Orlice na pozemcích p. č. 970/1 a 970/8 v
k. ú. Verměřovice (vedené jako koryto vodního toku přirozené nebo upravené) a p. č. 408 a 409 v k.
ú. Verměřovice (vedené jako zastavěná plocha a nádvoří).
V rámci návrhu protipovodňového opatření se navrhuje demolice stávajícího pevného jezu, který je
ve špatném technickém stavu (degradace betonu, podemleté základy). Pevný jez bude nahrazen
vakovým jezem o hradící výšce 1,5 m, jehož součástí bude balvanitý rybí přechod, který bude
vybudován v místě stávajícího obtokového kanálu (jez ve Verměřovicích má ř. km 73,359).
Pro přístup na jednotlivé stavební pozemky bude po dobu realizace stavby v plné míře využita
stávající komunikační síť tvořená obecními a místními komunikacemi.
Realizace stavby je plánována ve dvou etapách. V první etapě bude provedena rekonstrukce jezu, v
druhé etapě bude probíhat výstavba rybího přechodu.

2.2.2 Základní údaje o provozu a technologii
Protipovodňová ochrana obce Verměřovice je navržena na ochranu proti přímému zaplavení při
návrhovém povodňovém průtoku Q20 = 88 m3/s (ovlivněný průtok) v toku Tichá Orlice
s bezpečnostním převýšením 0,3 m. Účelem užívání navrhované stavby pohyblivého jezu je
zabezpečení stabilizace podélného profilu, směrového vedení toku, vzdutí hladiny pro energetické
využití (MVE Verměřovice o výkonu 32 kW) a bezproblémového odvádění vody korytem při
zvýšených vodních stavech. Účelem rybího přechodu je umožnění rybám a jiným živočichům
vázaných na vodní prostřední bezpečně překonat migrační překážku v obou směrech (v současné
době tvoří jez migrační překážku).

STAVEBNÍ OBJEKTY
SO 01 Navýšení břehu
V úseku délky 68 m mezi dřevěnou lávkou u hřiště a silničním mostem bude provedena nová
modelace pravého břehu s navýšením břehové hrany. Opevnění svahu ve sklonu 1:1,5 bude
provedeno záhozem z lomového kamene, který bude opřen o záhozovou patu. Nasypaná zemní
hrázka bude provedena z nepropustného materiálu a povrch bude ohumusován a oset. Na břehu
se nachází objekty sportovního areálu a práce je nutné této skutečnosti přizpůsobit. Rovněž je
třeba provést prostupy pro všechna dosavadní trubní vyústění (odvodnění, dešťová kanalizace
apod.), jež se v dotčeném úseku nacházejí, viz SO 06. Kácení břehových porostů je řešeno
v samostatném stavebním objektu SO 07 Kácení.
SO 02 Úprava koryta
V úseku mezi jezem a dřevěnou lávkou u hřiště bude provedena úprava nivelety dna, která je
vyvolána rekonstrukcí pevného jezu za vakový uzávěr. Snížení dna v nadjezí na úroveň 382,42 m n.
m. bude plynule přecházet do stávajícího sklonu dna. K výškovému navázání dojde přibližně
u dřevěné lávky u hřiště. Materiál vytěžený ze dna (větší kameny) bude použit na stabilizaci levého
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břehu, kde se místně v patě břehu nacházejí nátrže. Na pravém břehu, při napojení na zavazovací
křídlo vtokového objektu, bude navýšena úroveň břehové hrany. To bude provedeno pomocí
nasypané zemní hrázky z nepropustné zeminy. Celková délka úpravy koryta je 222 m.
SO 03 Jezové těleso
Stávající pevný jez, který významně ovlivňuje odtokové poměry při průběhu větších vod, bude
odstraněn a nahrazen vakovým uzávěrem.
SO 03.1 Demolice pevného jezu
Navrhuje se odstranění celé konstrukce stávajícího jezu, který je tvořen převážně betonem, a jako
výplňový materiál se předpokládá kámen či výplňový beton. Součástí demolice budou také opěrné
zdi na obou březích. Vtokový objekt na MVE nebude demolicí dotčen a práce budou probíhat tak,
aby nedošlo k jeho poškození. Stabilita jezu je provizorně zajištěna těžkým záhozem. Tento kámen
bude protříděn a zpětně použit buď na konstrukci vývaru, nebo na opevnění břehů.
SO 03.2 Demontáž a zpětná montáž česlové stěny
Před zahájením demoličních prací na jezu bude provedena demontáž stávajících česlových stěn
v nadjezí. Demontáž bude provedena šetrně s ohledem na jejich zpětné osazení po provedení
rekonstrukce jezu.
SO 03.3 Vakový jez
Spodní stavba jezu bude založena na podzemních železobetonových stěnách, které budou opřeny
do skalního podloží. Jezový práh bude proveden ze železobetonové desky, na který bude ukotven
pryžotextilní vak. V jezové desce bude vedeno plnící potrubí, které propojuje vnitřek vaku s plnící
sekcí a prázdnící potrubí, které propojuje vak s přetlakovou sekcí. Pro možnost provádění oprav a
revizí bude vakový jez vybaven provizorním hrazení. Pro odvedení vody prosakující po osazení
hrazení je v jezové desce vytvořen odvodňovací žlábek, ze kterého je voda odváděna do podjezí
přes odvodňovací potrubí. Dno v nadjezí bude zpevněno záhozem z lomového kamene.
Vtokový objekt na MVE nebude předmětem rekonstrukce jezu. Před vtokovým objektem bude
provedena železobetonová podzemní stěna, aby byla zajištěna těsnost podloží. Na stávající
levobřežní zeď naváže nová opěrná zeď, která bude pomocí křídla zavázána do břehu. Zeď bude
betonová gravitační s kamenným obkladem. Břehové jezové pilíře budou provedeny jako betonové
tížné zdi s kamenným obkladem, kde pravobřežní zeď bude vedena k bočnímu přelivu – vtokovému
objektu do rybího přechodu. Manipulační šachty budou umístěny v pravém pilíři. Šachty mají 4
oddělené sekce: napouštěcí, plnící, přetlakovou a prázdnící. Šachty budou provedené
z vodostavebního betonu. Tlumení kinetické energie bude zajištěno vývarem z těžkého kamenného
záhozu, který bude zakončen závěrným betonovým prahem. Na práh naváže přechodová část ze
záhozu z lomového kamene, která zajistí pozvolný přechod k materiálu, který se přirozeně nachází
v korytě. Vakový jez bude napájen a ovládán z vlastního elektrorozvaděče, ze kterého budou
ovládána plnící a prázdnící čerpadla. Rozvaděč bude umístěn vedle šachet jezu, kde bude rovněž
zaústěna přípojka nn.
SO 03.4 Úprava koryta v podjezí
V podjezí u levého břehu bude odtěžena lavice sedimentu o objemu cca 110 m3 a dno bude
urovnáno na požadovanou úroveň dle přílohy D.4 SO 03 a SO 04 Situace. Břehy pod jezem budou
opevněny záhozem z lomového kamene, který bude opřen o zapuštěnou patku taktéž z lomového
kamene. Zához bude zavázán do rostlého terénu pozvolným přechodem kopírující stávající terén.
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SO 03.5 Přístup a manipulační plocha
Přístup k jezu bude zajištěn pomocí hospodářského brodu, který povede přes rybí přechod, na
který bude navazovat zpevněná komunikace. Na pravém břehu bude provedena manipulační
plocha, jejíž povrch bude zpevněn šotolinou tl. 30 cm. Takto zpevněný povrch povede podél
pravobřežní zdi až k zavazovacímu křídlu. Rovněž je třeba provést prostupy pro všechna dosavadní
trubní vyústění (dešťová kanalizace apod.), jež se v dotčeném úseku nacházejí, viz SO 06. Kácení
břehových porostů je řešeno v samostatném stavebním objektu SO 07 Kácení, stejně tak náhradní
výsadba v SO 08 Náhradní výsadba.
SO 04 Rybí přechod
Pro zajištění migrační prostupnosti bude ve stávajícím obtokovém kanále vytvořen balvanitý,
bazénový rybí přechod.
SO 04.1 Balvanitý bazénový rybí přechod
Rybí přechod je navržen jako balvanitý bazénový rybí přechod, který rybám poskytne možnost
migrovat z podjezí do nadjezí a naopak. Typ balvanitého přechodu byl vybírán jednak s ohledem na
návrhovou rybu, kterou byl v tomto případě pstruh, a také i s ohledem na místní poměry. Podélný
sklon rybího přechodu je 2,93 %, to odpovídá 1:34. Koryto je navrhováno lichoběžníkového průřezu
se šířkou štěrkového dna 2,0 m a sklonu svahů 1:1,5. Pod dnem bude použit jako stabilizační prvek
kamenný zához z lomového kamene o hmotnosti 500 kg. Svahy rybího přechodu pak budou
tvořeny kamenným záhozem z lomového kamene o hmotnosti 200 – 500 kg. Toto bylo navrženo
zejména s ohledem na stabilitu a odolnost v případě výskytu zvýšených až povodňových průtoků.
Napojení nové konstrukce na stávající terén bude provedeno tak, aby vše tvořilo jednotný dojem.
V potřebných místech tak dojde k ohumusování a osetí poškozených lokalit. V místech, kde bude
nutné pod kamenný zához ještě navýšit stávající terén, dojde k využití materiálu, který bude
vytěžen z úpravy koryta hlavního toku.
Vstup do rybího přechodu:
K tomu, aby ryby rybí přechod aktivně využívaly, je nutné dodržet některé parametry. Jedním z nich
je dostatečně vysoká rychlost proudění na vstupu do rybího přechodu. Ryby všeobecně plují tam,
kde je silnější protiproud a je tedy nutné ho zajistit. Vstup do rybího přechodu bude v zájmu
zachování návaznosti na vzhled rybího přechodu vytvořen stejně jako balvanité hrázky mezi
jednotlivými bazény. Šíře mezery mezi dvěma sousedními kameny bude 0,75 m.
Výstup z rybího přechodu:
Na rozdíl od vstupu do rybího přechodu je rychlost na výstupu nižší, požadavek se pohybuje okolo
0,40 m/s. Tomuto odpovídá výstup tvaru obdélníku s šířkou výstupu 1,20 m a hloubkou na výstupu
0,38 m. Výstup z rybího přechodu bud hrazen svislými dřevěnými hranoly, tudíž bude možnost
regulovat hloubku vody na výstupu podle aktuální potřeby, aktuálního průtoku a polohy hladiny
v nadjezí. V případě, že by se hladina v nadjezí snížila a bylo by nutné zachovat návrhový průtok
rybím přechodem, postupně se odstraní zbylé dřevěné hranoly až do jejich úplného odstranění.
SO 04.2 Vtokový objekt
Stávající boční jez bude nahrazen novou konstrukcí, ve které bude vybudován vtokový objekt do
rybího přechodu. Účelem tohoto bočního přelivu bude tedy jednak regulace průtoku do rybího
přechodu, ale zároveň bude sloužit pro převod vody při zvýšených vodních stavech. Okno
vtokového objektu do rybího přechodu bude šířky 3,0 m a bude hrazeno dřevěnými hranoly,
pomocí nichž bude regulován průtok. Dno vtokového objektu je rovno dnu rybího přechodu na
výstupu a je na kótě 383,76 m n. m. Celková délka bočního přelivu je 9,0 m. Úroveň přelivné hrany
pro převod zvýšených průtoků je na kótě 384,50 m n. m.
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SO 04.3 Hospodářský přejezd - brod
Z důvodu nutnosti zachování přístupu k tělesu jezu je nutné uvažovat přejezd přes rybí přechod.
Navrhuje se klasický brod, který bude tvořen betonovými panely. Ty budou položeny na štěrkovém
loži. Bude kladen důraz na pečlivé uložení panelů, aby při pojezdu technikou nedocházelo k jejich
pohybům. Šířka vozovky bude 5 m.
SO 05 Úprava nivelety dna
V úseku délky přibližně 664 m (od vstupu do rybího přechodu a cestním mostkem) bude provedena
prohrábka koryta. Niveleta dna bude výškově urovnána dle přílohy D.7 SO 05 Situace a podélný
profil. Podélný sklon je navržen tak, aby co nejvíce respektoval přirozené poměry vodního toku
Tiché Orlice v zájmové oblasti. Vychází se ze stávající úrovně dna pod cestním mostkem a úrovní
dna v podjezí v místě vstupu do rybího přechodu. Místně bude provedeno zpevnění pat svahů
kameny vytěženými ze dna. Odtěženo bude přibližně 1300 m3.
SO 06 Protipovodňová zeď
Protipovodňová železobetonová zeď je navržena pro ochranu zástavby v dolní části obce na levém
břehu. Zeď bude navazovat na betonové křídlo ocelové lávky a její linie bude kopírovat břehovou
hranu v délce 49,0 m a poté se mírně odkloní od koryta vodního toku, z důvodu zavázání do
stávající zemní hráze. Celková délka zdi činí 77,0 m a výška 1,2 m. Šířka zdi je 0,3 m. Základ zdi bude
proveden do paženého výkopu do hloubky 1,2 m. Povrch podél zdi bude zpětně ohumusován a
oset. Náletové porosty na břehu koryta budou pokáceny. Kácení rostlých stromů bude omezeno na
minimum. V místě napojení na mostní křídlo budou práce probíhat v ochranném pásmu STL
plynovod.
SO 07 Opatření na inženýrských sítích
Při zásahu do ochranného pásma inženýrských sítí nacházejících se v zájmovém území bude vždy
postupováno v souladu s pokyny a požadavky jednotlivých dotčených správců. Vedení inženýrských
sítí v příslušných situacích je zakresleno orientačně (na základě podkladů zaslaných správcem
vedení) a bude dále aktualizováno a upřesňováno v dalším stupni PD. Před zahájením jakýchkoliv
stavebních prací musí být všechny podzemní sítě vytýčeny. V místech, kde jsou uloženy podzemní
sítě, budou výkopové práce prováděny opatrně ručně. U stavebních objektů, kde dojde ke střetu se
stávajícími trubními vyústěními (dešťová kanalizace, odvodnění, apod.), bude třeba provést
prostupy tak, aby nebyla způsobena ztráta jejich funkčnosti a aby voda z nich nepoškozovala nové
konstrukce. Oprava bude provedena nasazením trubky o větším profilu z korugovaného PVC a spoj
bude utěsněn kanalizační pěnou. Všechny kanalizační výusti budou opatřeny zpětnou klapkou.
SO 08 Kácení porostů
Je navrženo nezbytně nutné kácení dřevin v trase SO 01 a SO 06 a v prostoru mezi rybím
přechodem a jezovým tělesem (SO 03 a SO 04). Jedná se zpravidla o náletové dřeviny. Kácení
rostlých stromů bude omezeno na mimimum. Přesné stanovení kusů, druhů a průměrů stromů
bude provedeno v rámci navazujícího stupně PD DSP a na podkladě aktualizovaného průzkumu.
SO 09 Náhradní výsadba
Je navržena náhradní výsadba za vykácené dřeviny. Přesný rozsah náhradní výsadby bude
podrobně stanoven v navazujícím stupni PD dle požadavků příslušného odboru životního prostředí.
SO 10 Přípojka NN
Přípojka bude vedena od místa elektrorozvaděče, který bude umístěn u objektu manipulačních
šachet. Přípojka bude provedena dle požadavků CĚZ Distribuce.
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Obr. 1: Situační zákres záměru (Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4)

Kromě navržené (aktivní) varianty lze definovat nulovou variantu, která znamená zachování
stávajícího stavu, tedy ponechání jezu ve stávajícím stavu, který však není z technického i
migračního hlediska vyhovující.
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3. EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI

3.1 Identifikace dotčených evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí
Pro hodnocení dle §45i ZOPK jsou EVL a PO vyhodnoceny jako dotčené, pokud:
•

jsou v přímém územním střetu se záměrem (zábor půdy, kácení dřevin);

•

jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy – složkové přenosy (ovzduší, voda, hluk);

•

jsou ovlivněny v souvislosti se stavbou (rušení).

Plocha navržená v projektu záměru se nachází na území EVL Tichá Orlice. Tato lokalita byla
vyhodnocena jako dotčená. Ovlivnění dalších evropsky významných lokalit a ptačích oblastí se
nepředpokládá.

3.2 Charakteristika dotčených evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí
EVL Tichá Orlice (CZ 0533314)
Rozloha: 39.1703 ha
Nadmořská výška: 371 - 760 m n. m.
Předmět ochrany: mihule potoční (Lampetra planeri)
Charakteristika lokality: Horní třetina toku Tichá Orlice od Kunčic u Letohradu k pramenům, délka
přibližně 40 km. Podhorský tok v kamenitém nebo štěrkovitém korytě, lokálně jemnější usazeniny.
Tok Tiché Orlice v EVL se směrem od pramene postupně mění z malé zdrojnice (šířka koryta nepřekračuje 0,5 m) na středně velkou řeku podhorského charakteru (největší šířka cca 11 m). Druhy
pstruhového a lipanového pásma - pstruh obecný (Salmo trutta), vranka obecná (Cottus gobio),
střevle potoční (Phoxinus phoxinus), mihule potoční (Lampetra planeri), lipan podhorní (Thymallus
thymallus), mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula), mník jednovousý (Lota lota).
Zranitelnost: Nedodržování minimálních zůstatkových průtoků, úpravy koryta, vypouštění odpadních vod nebo látek škodlivých vodám.
Management: Ponechání bahnitopísčitých náplavů v korytě.
Možné střety zájmů: Rybářství - nadměrná obsádka toků rybími predátory. Regulace toků - regulace, bagrování, výstavba jezů a přehrad, při nichž by docházelo k likvidaci životně důležitých náplavů
pro mihuli potoční, ke změnám charakteru toku a k přerušení migračních cest.
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Obr. 2: Mapa EVL Tichá Orlice (Zdroj: AOPK ČR)

3.3 Popis dotčených předmětů ochrany
Za dotčené je třeba považovat všechny předměty ochrany EVL, které se nacházejí v předmětném
území a mohou být v souvislosti s realizací záměru ovlivněny. Vzhledem k charakteru a lokalizaci
záměru v dotčeném území lze vyhodnotit jako dotčený předmět ochrany pouze druh mihule potoční (Lampetra planeri).
Mihule potoční (Lampetra planeri)
Mihule potoční (Lampetra planeri) náleží mezi neparazitické a netažné druhy mihulí. Většinu svého
života tráví ve stadiu larvy zvané minoha. Minohy se vyznačují nevyvinutýma očima, jsou světloplaché a žijí zahrabány v jemných, bahnitopísčitých nánosech toků, kde se živí filtrací drobných
organismů a detritu. Larvální perioda mihulí trvá v průměru 4 - 5 let a po tomto období dochází v
průběhu podzimu k jejich metamorfóze a pohlavnímu dospívání. Během období dospělosti již mihule nepřijímají žádnou potravu a žijí v úkrytech. Na jaře následujícího roku dochází k jejich hromadnému tření, po kterém všichni dospělci bez výjimky hynou.
Na území ČR se mihule potoční v minulosti vyskytovala běžně v horních tocích v povodí řek Labe a
Odry, velmi vzácně pak v horním povodí Moravy. Dřívější hojný výskyt je však dnes již minulostí.
Příčinou úbytku lokalit a oslabování populací bylo jednak znečištění vody, zejména však nevhodné
úpravy vodních toků, jež vedly ke snížení členitosti koryt, zániku úkrytů, míst vhodných k rozmnožování a nánosů potřebných pro vývoj larev.
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V našich tocích dochází ke tření v období od poloviny dubna do poloviny srpna, v závislosti na lokálních podmínkách a charakteru počasí. V rámci EVL Tichá Orlice se vyskytuje stabilní populace
mihule potoční, která není prostorově izolovaná.
Larvy mihule osídlují náplavy jemných hlinitopísčitých sedimentů a zatopené hlinité břehy. Dospělci
se vytírají většinou na zastíněných místech se štěrkopískovým substrátem, s přechodem mezi mělčí
partií s rychlejším prouděním a hlubší s pomalejším prouděním. Proto je nezbytné zachovat
přirozený charakter a variabilitu koryta toku včetně břehových porostů. Lze doporučit udržovat 3-5
m široké ochranné pásmo podél břehů, kde nebudou prováděny neopodstatněné zásahy do
břehových porostů. V případě nutnosti odtěžování sedimentu je nezbytné larvy těsně před
zahájením prací odlovit elektrickým agregátem. Nezbytné jsou opakované lovy, jejichž počet musí
být úměrný velikosti osídleného stanoviště. Následné lovy se provádějí s odstupem alespoň půl
hodiny. Rychlost lovu by měla být přibližně 1 m2 za 2 minuty. V případě velkoplošných stanovišť
lovy opakovat s jednodenním či dvoudenním odstupem. Ulovené larvy je nejlépe přemísťovat,
pokud je to možné, do nejbližších vhodných biotopů v toku. Pro odtěžování sedimentu preferovat
období po zakončení tření mihule, tj. v případě Tiché Orlice od počátku července. Tím se sníží
počet jedinců, které je třeba odlovit o larvy v poslední fázi metamorfózy, a zároveň je umožněn
jejich výtěr bez stresové zátěže v důsledku lovu, manipulace a přemístěním do jiného prostředí.
Optimální management lokalit musí vycházet z ekologických nároků mihule potoční. Jedná se především o zajištění odpovídající kvality vody a vyvarování se nevhodných zásahů do hydromorfologie toku a zavádění nevhodných způsobů rybářského obhospodařování.

4. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ
LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI
4.1 Hodnocení úplnosti podkladů
Pro účely hodnocení byly zadavatelem poskytnuty následující podklady:
 projektová dokumentace (Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, 6/2016)
 stanovisko KÚ Pardubického kraje (č. j. 35786/2016/OŽPZ/Le ze dne 20. 5. 2016)
Rekognoskace území (pochůzkou v korytě a březích toku) za účelem posouzení aktuálního stavu
lokality proběhla dne 28. července 2016. Údaje získané v terénu byly doplněny o četné další
podklady (Komplexní hodnocení toku Tiché Orlice se zaměřením na výskyt mihule potoční,
zpracované J. Křížkem v roce 2008; zoologický průzkum mihule potoční v EVL Tichá Orlice,
zpracovaný v roce 2011 Centrem ochrany přírody; stanoviska vydaná k dalším záměrům v EVL Tichá
Orlice) a údaje z nálezové databáze ochrany přírody – NDOP. Pro provedení tohoto hodnocení byly
tyto podklady shledány jako dostatečné. Hodnocení se nevěnuje vlivům na další druhy živočichů a
rostlin a nenahrazuje tak biologické hodnocení ve smyslu § 67 ZOPK.
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4.2 Vyhodnocení vlivů záměru
4.2.1 Metodika hodnocení významnosti vlivů
Stupnice hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany, jenž je navržena metodickým
doporučením MŽP ČR (MŽP ČR 2007):
Hodnota

Termín

Popis

-2

Významný
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
negativní vliv Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v určených případech dle
odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu,
významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.

-1

Mírně
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
negativní vliv Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků
stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Nulový vliv

+1

Mírně
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení ekologických nároků
pozitivní vliv stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

+2

Významný
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení ekologických
pozitivní vliv nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného
vývoje druhu.

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

Cílem naturového hodnocení je zjistit, zda má záměr významný negativní vliv na celistvost a
předměty ochrany evropsky významných lokalit a/nebo ptačích oblastí. Za referenční cíl pro
vyhodnocení vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti bylo v souladu s
metodickými doporučeními Evropské komise (Kolektiv 2001, Kolektiv 2001a) a platnou legislativou
zvoleno: zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí (typy přírodních stanovišť, evropsky významné druhy, ptačí
druhy). Jako konkrétní metoda pro vyhodnocení vlivů záměru bylo zvoleno slovní vyhodnocení
všech potenciálně relevantních vlivů záměru.
Za významný negativní vliv je typicky považována přímá a trvalá ztráta části stanoviště druhu či
typu přírodního stanoviště, které jsou předmětem ochrany EVL nebo PO. Za hlavní kritérium
(hladinu významnosti vlivu) lze konkrétně považovat likvidaci minimálně 1 % rozlohy typu
přírodního stanoviště či 1 % velikosti populace evropsky významného druhu na území dané EVL.

4.2.2 Hodnocení vlivů záměru na předměty ochrany
V úseku od Jablonného n. O. až do Kunčic protéká řeka mimo intravilán většinou loukami či poli a
břehy lemují linie dřevin. Břehová linie má většinou zachován přirozený charakter. Šířka koryta
dosahuje místy až 11 m. Řeka je zde přehrazena početnými jezy, které jsou pro mihuli nezdolatelné.
Substrát dna tvoří převážně kameny a balvany (až 90 %), v krátkých úsecích, např. nad kamenitými
stupni a hrázkami, jsou ovšem usazeny drobné štěrkopískové a písečné sedimenty. V osadách
zasahuje zástavba až na břehy, které jsou v takových případech značně upravovány.
Podrobný průzkum rozšíření mihule potoční v Tiché Orlici provedl v roce 2008 J. Křížek (lokality č.
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19 – Verměřovice, silniční most a č. 20 – Verměřovice, lávka; nejpestřejší věková (velikostní)
struktura larev, tj. od stáří 0+ až po jedince se započatou metamorfózou) a v roce 2011 navázal další
průzkum (COP, 2011). Průzkumnými lovy byl prokázán výskyt mihule potoční v celém podélném
profilu řeky, přičemž horní hranice výskytu byla v katastru Horní Orlice. Nejčastější výskyt byl ve
výškách od 300 m n. m. do 600 m n. m. Nejstabilnější biotopy byly nalezeny v úseku řeky od
Boříkovic po Mladkov a od Verměřovic po Kunčice.
V rámci přípravy a připomínkování záměru provedli pracovníci AOPK ČR na konci června 2016
průzkum lokality, včetně orientačního ichyologického průzkumu, kterým byla ověřena poměrně
vysoká biologická hodnota toku. l když tok protéká obcí a v minulosti zde byla provedena úprava
podélného profilu, včetně prohrábek koryta, tok si do současnosti zachoval přírodě blízký
charakter. Kamenité dno, včetně břehů, je relativně členité, v někoIika místech při březích jsou
vyvinuty bahnito-písčité náplavy. Ve všech úsecích byl v místech s dochovanými náplavy ověřen
výskyt mihule potoční.
Bohužel v nálezové databázi AOPK ČR nejsou uvedeny aktuální údaje o výskytu mihule potoční
v úseku pod Jablonným směrem k Verměřovicím. Podle www.nature.cz je podíl populace mihule v
EVL Tichá Orlice v poměru k populaci tohoto druhu na území ČR méně než 2 %. Přesná data o
početnosti mihule na území ČR nejsou k dispozici, odhady početnosti neexistují ani pro EVL Tichá
Orlice. Dle serveru AOPK ČR www.natura2000.cz jsou stav areálu mihule potoční, její populace a
vyhlídky hodnoceny jako příznivé, její habitat je méně příznivý a celkové hodnocení je rovněž méně
příznivé. Řeka v EVL Tichá Orlice má délku cca 40 km. Jediným úsekem Tiché Orlice, kde nebyla v
EVL mihule nalezena, je část toku pod Králíky až po zemědělskou farmu nad Boříkovicemi (cca 1,5
km) a krátký úsek zpevněného toku řeky v centru města Jablonné n. O (max. 1 km). Úsek řeky
obývaný mihulí má tedy v EVL délku cca 37,5 km. Prostor snížení dna (zásah do nivelety)
předloženého záměru zahrnuje dle technické zprávy úsek řeky o délce cca 222 m. Pokud budeme
počítat narušení biotopu mihule v celém tomto prostoru stavby, jedná se o 0,592 % rozlohy
biotopu mihule v EVL (jako hranice pro stanovení významně negativního vlivu je přitom udávána
hranice 1 %).
Pro překonávání příčných překážek v toku jsou pro mihuli nejpříhodnější balvanité skluzy. Literární
prameny uvádějí limitní rychlost proudu 0,8 m.s-1 pro dospělce mihule při třecí migraci. V dolní
části úseku pod Jablonným jsou jezy, kde nebyly přechody vybudovány. Odstrašující je právě jez
MVE ve Verměřovicích. Čím je lokalita situována na toku níže, tím je větší pravděpodobnost, že se
zde nalézají jedinci splavení z horní části toku.
Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci mihule potoční:
- přerušení migračního kontinua stavbou migračních bariér bez plně funkčních rybích přechodů
průchozích i pro mihule, které by druhu zabránily šířit se na další vhodná stanoviště. Průtočné malé vodní nádrže představují bariéru i přes zajištění rybího přechodu z důvodu vysoké predace rybami obývajícími nádrž;
- změny morfologie koryta technickými úpravami (zahlubování, zpevňování i narovnávání koryta,
vytvoření jednotvárného proudění). V regulovaných tocích se ukládá méně jemného sedimentu,
který je pro přežívání minoh zásadním substrátem;
- znečistění vody – mihule potoční žije především v oligosaprobním stupni čistoty vody;
- těžba jemného sedimentu s podílem organických složek (detritu), kdy minohy ztrácejí místo pro
život;
- významné odběry vody z toku, kdy dochází k vysychání náplavů; larvy zůstávají ve zbylých tůňkách, a pokud i ty začínají vysychat, larvy vylézají a snaží se po povrchu dna přemístit do zbylé vody.
Při realizaci záměru bude jako stěžejní faktor právě transfer nánosů s mihulí potoční (pod
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odborným dohledem státní ochrany přírody), po úpravě toku a jezu (a následné stabilizaci
prostředí) dojde ke zvýšení průchodnosti toku při migraci druhu, kvalitním usazením nových
balvanů navíc vzniknou další místa pro ukládání jemného materiálu, který je důležitý pro rozvoj
druhu.

Předmět ochrany

Hodnota vlivu

Zdůvodnění

Mihule potoční
(Lampetra planeri)

-1

Realizací záměru dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek pro rozvoj
druhu, celkový charakter záměru odpovídá při obvyklém průběhu (bez
nepředvídatelných havarijních okolností) mírně negativnímu vlivu.

Obr. 3: Na mapovém podkladu červeně vyznačené úseky v dotčeném území s výskytem minoh či
příhodných úkrytů (COP, 2011)
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4.2.3 Hodnocení vlivů záměru na celistvost evropsky významné lokality
Celistvostí EVL nebo PO se rozumí dle ZOPK soudržnost ekologických struktur a funkcí EVL nebo
PO posuzovaná ve vztahu k předmětům jejich ochrany. Hodnocení vlivů na celistvost lokality se
zaměřuje na zjištění, zda záměr:
· způsobuje změny důležitých ekologických funkcí
· významně redukuje plochy výskytu typů stanovišť (a to i těch méně kvalitních v rámci EVL)
nebo životaschopnost populací druhů v dané lokalitě, jež jsou předmětem ochrany
· redukuje diverzitu lokality
· vede ke fragmentaci lokality
· vede k redukci klíčových charakteristik lokality, na nichž závisí stav předmětu ochrany
· narušuje naplňování cílů ochrany lokality
Vlivem plánovaného záměru nedojde k narušení ekologické či geografické integrity území (tedy
celistvosti lokality), neboť jen v relativně malém rozsahu naruší či dočasně zlikviduje biotop mihule
potoční (úpravou nivelety dna v úseku nad rekonstruovaným jezem). Realizace navrženého záměru
proto nebude představovat významné ovlivnění celistvosti EVL Tichá Orlice.

4.2.5 Hodnocení kumulativních vlivů
Pro hodnocení kumulativních vlivů byl využit Informační systém EIA a dostupná územně plánovací
dokumentace – byly vyhledávány záměry, které by byly lokalizovány na území dotčené obce nebo
ty, kde by byla identifikována jako dotčená EVL Tichá Orlice. V minulosti ovlivnily tok Tiché Orlice
tyto záměry: realizace kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v katastrálním území Lichkov,
realizace kanalizace a ČOV v katastrálních územích Mladkov a Vlčkovice u Mladkova, vybudování
rybího přechodu v ř. km 89,064 v k. ú. Mladkov, oprava kamenného jezu včetně levobřežní zdi a
odstranění usazeného sedimentu v toku Tichá Orlice v ř. km 87,409 v k.ú. Celné, obnova mostu
Sobkovice. V současné době nejsou v prostoru navržených stavebních objektů a v jeho okolí známy
další realizované či připravované záměry, které by měly aktuálně významně ovlivnit předmět
ochrany EVL Tichá Orlice – mihuli potoční, případně přispět ke kumulaci s řešeným záměrem. Není
možné konstatovat, že by v kumulaci s ostatními záměry a koncepcemi byly významně zhoršeny
vlivy záměru až na úroveň významně negativních vlivů.
Vzhledem k plošně omezenému rozsahu navrženého záměru a dostatečné vzdálenosti od státních
hranic lze vyloučit možné přeshraniční vlivy záměru.

5. NÁVRH OPATŘENÍ MINIMALIZUJÍCÍ NEGATIVNÍ VLIVY
Pro eliminaci rizika případného negativního vlivu realizace hodnoceného záměru na předmět
ochrany EVL Tichá Orlice – mihuli potoční, na celistvost EVL a pro ochranu další vodní bioty je
žádoucí přijmout následující zmírňující a doporučující opatření:
 Po realizaci záměru nechat schválit vhodný manipulační řád (schvaluje příslušný orgán
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ochrany vod), který zabrání kolísání hladiny i průtoku u MVE, což by vytvořilo stresovou
situaci pro řadu živočichů (nejen larev mihule potoční) – především prudký pokles průtoku.
Je nutné zajištění stálého a pro druh tak zásadního splaveninového režimu, který je
nepostradatelný pro vznik korytových akumulací.
 Je potřeba zajistit, aby čištění česel bylo prováděno v době před počátkem třecích migrací
mihule potoční.
 Je třeba zcela vyloučit možné havarijní znečištění vyplývající z úniku provozních kapalin
(pohonných hmot, olejů), nátěrových hmot či jiných chemikálií do vodního prostředí.
Během stavebních prací je nezbytné mít připraveny příslušné bezpečnostní a havarijní
plány, jejichž aplikace zajistí v případě eventuálního úniku paliv či maziv z vozidel do
vodního prostředí nebo přilehlých břehů jejich okamžitou likvidaci. Vozidla pracující ve
vodním prostředí musí být v bezvadném technickém stavu.
 Neodebírat z toku vodu pro stavební účely a zamezit přímému čerpání jakýchkoliv
odpadních vod ze stavby do vodního toku Tiché Orlice.
 Skládky odpadu a stavebního materiálu umístit a zabezpečit tak, aby nemohlo dojít ke
znečištění toku Tiché Orlice např. splachem, úkapy nebo vylouhováním. Skládky nesmí být
zřizovány v korytě Tiché Orlice a na jejích březích.
 Před zásahem do břehů a koryta provést záchranný odlov elektrickým agregátem a transfer
mihule potoční z dotčených částí koryta. O předpokládaném termínu zahájení prací ve
vodním prostředí a o plánovaném odlovu mihulí je nutné s předstihem informovat Český
rybářský svaz a státní ochranu přírody (KÚ Pardubického kraje, AOPK ČR). Nezbytné jsou
opakované lovy (cca 3x – 4x) až do okamžiku, kdy se nebudou v náplavech objevovat žádné
larvy mihulí. Následné lovy se provádějí s odstupem alespoň půl hodiny. Odlovy je třeba
provádět za nízkého či běžného průtoku vody. Odlovené larvy budou shromážďovány
v nádobách s dostatečně prokysličenou a chladnou vodou a následně budou přeneseny do
nejbližších vhodných biotopů níže po toku, aby se zabránilo jejich opětovnému splavení na
místo záměru. Odlovy musí být uskutečněny nejdříve tři dny před započetím prací
spojených s odstraněním nánosů. Bude tím zabráněno opětovnému osídlení slovených
náplavů larev mihulí. Práce ve vodním prostředí by měly být provedeny v období od
poloviny července (ideálně od 1. 8. do 31. 10.), tedy mimo období tření mihule. Tím se sníží
počet jedinců, které je třeba odlovit, o larvy v poslední fázi metamorfózy, a zároveň je
umožněn jejich výtěr bez stresové zátěže v důsledku lovu, manipulace a přemístění. Při
bagrování sedimentů z koryta řeky by měly být lžící bagru přenášeny níže po toku do střední
části koryta k rozplavení neodlovených jedinců.
 Podél břehů zachovat (či obnovit) velké balvany (o váze alespoň 20 kg, distribuce cca 1
kámen na 1 m délky toku), které v korytě usnadní usazování jemného sedimentu.

6. ZÁVĚR

Závěrem je možno konstatovat, že předložený záměr „Tichá Orlice, Verměřovice, protipovodňová
ochrana“ nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK) na předměty
ochrany ani celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
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7. PODKLADY

7.1 Seznam zkratek
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
EIA – posouzení vlivů na životní prostředí
EVL – evropsky významná lokalita
KÚ – krajský úřad
MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky
ZOPK – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
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8. FOTODOKUMENTACE
Všechny fotografie jsou pořízeny autorkou hodnocení dne 28. července 2016.

Foto č. 1: Silniční most na horním konci toku dotčeného záměrem

Foto č. 2: Prostor pro plánované navýšení břehu

Foto č. 3: Prostor pro úpravu nivelety dna

19

Foto č. 4: MVE Verměřovice

Foto č. 5: Stávající objekt jezu
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Foto č. 6: Místo plánovaného rybího přechodu

Foto č. 7: Spodní úsek toku dotčeného záměrem
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