VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z VOLNÝCH VÝUSTÍ DO VOD
POVRCHOVÝCH – VVT TICHÁ ORLICE A NÁHONU MVE VE
VERMĚŘOVICÍCH
posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění

říjen 2021

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z VOLNÝCH VÝUSTÍ DO VOD
POVRCHOVÝCH – VVT TICHÁ ORLICE A NÁHONU MVE VE
VERMĚŘOVICÍCH
posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění

Objednatel:

Obec Verměřovice
561 52 Verměřovice 14
IČO: 002 79 706

Zpracovatel:

RNDr. Lenka Šikulová
Držitelka autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, udělené Ministerstvem životního
prostředí ČR rozhodnutím č. j. 45617/ENV/11-1572/630/11; prodloužení autorizace
rozhodnutím č.j. 29956/ENV/16-1458/630/16 a č.j. MZP/2021/630/774.
Ve Stromovce 715/6, 500 11 Hradec Králové
IČ: 04248066

V Hradci Králové, dne 27. října 2021

……………………………………………………..
Lenka Šikulová

OBSAH
1.

Úvod................................................................................................................................................ 5

2.

Údaje o záměru............................................................................................................................... 6
2.1.

Název záměru .......................................................................................................................... 6

2.2.

Celková charakteristika záměru včetně jeho rozsahu a umístění ........................................... 6

2.3.

Popis navržených variant záměru............................................................................................ 6

2.4.

Popis technického a technologického řešení záměru ............................................................. 6

2.5.

Předpokládaný termín realizace a doba provozu záměru ....................................................... 9

3.

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 ZOPK ....................................................... 9

4.

Použité podklady a zdroje a zhodnocení jejich dostatečnosti ...................................................... 10

5.

Údaje o vstupech a výstupech záměru ......................................................................................... 10

6.

5.1.

Údaje o vstupech ................................................................................................................... 10

5.2.

Údaje o výstupech ................................................................................................................. 10

Identifikace dotčených lokalit soustavy Natura 2000 a jejich charakteristika ............................ 11
6.1. Identifikace evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které pravděpodobně budou
záměrem ovlivněny, a způsob jejich výběru ..................................................................................... 11
6.2.

7.

Identifikace dotčených předmětů ochrany a jejich charakteristika ............................................. 13
7.1.

8.

9.

Charakteristika EVL Tichá Orlice ............................................................................................ 12
Mihule potoční (Lampetra planeri) ....................................................................................... 13

Výsledky návštěvy a terénních šetření na území dotčených EVL a PO ......................................... 16
8.1.

Výsledky vizuální kontroly výustí........................................................................................... 16

8.2.

Hlavní výsledky ichtyologického průzkumu........................................................................... 17

8.3.

Průzkum vodních bezobratlých (makrozoobentosu) ............................................................ 18

Údaje o provedených konzultacích .............................................................................................. 21

10. Identifikace a popis očekávaných vlivů záměru ........................................................................... 21
10.1.

Očekávané vlivy ................................................................................................................. 21

10.2.

Přeshraniční vlivy ............................................................................................................... 21

11. Vyhodnocení očekávaných vlivů záměru...................................................................................... 22
11.1.

Metodický přístup k hodnocení vlivů ................................................................................ 22

11.2.

Vyhodnocení očekávaných vlivů záměru z hlediska jejich rozsahu a významnosti........... 22

11.3.

Vyhodnocení sekundárních a kumulativních vlivů a vlivů spolupůsobících faktorů ......... 25

11.4.

Celkové vyhodnocení významnosti vlivů ........................................................................... 26

12. Pořadí variant záměru .................................................................................................................. 26
13. Závěr posouzení z hlediska opatření k prevenci, vyloučení a snížení očekávaných nepříznivých
vlivů záměru .......................................................................................................................................... 26
14. Porovnání míry vlivu záměru bez provedení opatření s mírou vlivu v případě jejich provedení . 26
15. Závěr posouzení z hlediska významnosti vlivu ............................................................................. 26
16. Použitá literatura .......................................................................................................................... 28
Přílohy.................................................................................................................................................... 30
Příloha č. 1: Stanovisko OOP podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění

POUŽITÉ ZKRATKY
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
ČOV

čistírna odpadních vod

EHS

Evropské hospodářské společenství

ES

Evropské společenství

EU

Evropská unie

EVL

evropsky významná lokalita

MVE

malá vodní elektrárna

NDOP nálezová databáze ochrany přírody
NPR

národní přírodní rezervace

OOP

orgán ochrany přírody

OV

odpadní voda

PO

ptačí oblast

SDO

souhrn doporučených opatření

VVT

významný vodní tok

ZCHD zvláště chráněný druh
ZCHÚ zvláště chráněné území
ZOPK

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Vypouštění odpadních vod z volných výustí do vod povrchových – VVT Tichá Orlice a náhonu MVE ve Verměřovicích
Posouzení vlivů záměru podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

1. ÚVOD
Cílem předkládaného posouzení (dále také „naturové posouzení“) je vyhodnocení vlivů „Vypouštění
odpadních vod z volných výpustí do vod povrchových – VVT Tichá Orlice a náhonu MVE ve
Verměřovicích“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, jejich předměty ochrany a celistvost ve
smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále také „ZOPK“).
Naturové posouzení je zpracováno na základě objednávky obce Verměřovice. Předloženo bude jako
součást Oznámení záměru. Podnětem pro zpracování naturového posouzení je stanovisko krajského
úřadu Pardubického kraje podle § 45i odst. 1 ZOPK, které nevyloučilo významný vliv záměru
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality Tichá Orlice (blíže viz kap.3).
Povinnost hodnocení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 vyplývá z evropské i národní
legislativy. Na úrovni EU je to Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích) a Směrnice
Evropského Parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků
(směrnice o ptácích). Konkrétně čl. 6, odst. 3 směrnice o stanovištích stanoví, že jakýkoli plán nebo
projekt, který s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu významný vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány
nebo projekty, podléhá odpovídajícímu posouzení jeho důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. Pro rozhodnutí o realizaci je rozhodující, zda hodnocený plán či projekt nebude mít
nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality. Celistvostí (integritou) ve smyslu naturového
posouzení je myšleno udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejich ekologických funkcí ve
vztahu k předmětům ochrany. Významnost vlivů na celistvost lokalit soustavy Natura 2000 není
v evropské ani národní legislativě přesně definovaná, existuje však konsenzus, že významný vliv na
integritu lokality nastává tehdy, pokud je prokázán významný negativní vliv alespoň na jeden její
předmět ochrany.
Uvedená ustanovení směrnice o stanovištích byla do národní legislativy transponována §§ 45h a 45i
ZOPK. Předložené posouzení je zpracováno v souladu s výše uvedenými právními předpisy a
metodickými doporučeními (Anonymus 2000, 2001, 2007, Roth 2007), jeho obsah a členění odpovídá
požadavkům vyhlášky č. 142/2018 Sb., která stanoví náležitosti naturového posouzení.
Hodnocený záměr má charakter dalšího (pokračujícího) vypouštění odpadních vod ze stávajících
volných výustí kanalizace pro veřejnou potřebu obce Verměřovice, chybí tedy fáze výstavby/realizace
záměru. Při hodnocení byly proto zvažovány vlivy provozu (činnosti) a také možné kumulativní a
synergické vlivy a vlivy spolupůsobících faktorů. Záměr je posuzován v jedné variantě, která v zásadě
představuje pokračování stávající činnosti. Nulová varianta, která by představovala nerealizaci
záměru, prakticky nepřichází v úvahu.
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2. ÚDAJE O ZÁMĚRU
2.1.

Název záměru

Vypouštění odpadních vod z volných výustí do vod povrchových – VVT Tichá Orlice a náhonu MVE ve
Verměřovicích

2.2.

Celková charakteristika záměru včetně jeho rozsahu a umístění

Umístění:
Kraj Pardubický, ORP Žamberk, Obec Verměřovice, KÚ Verměřovice
Žadatel:
Obec Verměřovice, 561 52 Verměřovice 14, IČO: 002 79 706, zastoupená Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ 48173398
Celková charakteristika záměru a jeho rozsah:
Záměrem je vypouštění splaškových odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu obce
Verměřovice do vod povrchových, konkrétně vodního toku Tichá Orlice a náhonu MVE ve
Verměřovicích na vodním toku Tiché Orlice. Záměr má charakter dalšího (tj. pokračujícího)
vypouštění splaškových odpadních vod z osmi stávajících volných výustí. Konkrétně jsou odpadní
vody vypouštěny prostřednictvím výustí A, B, C, F, H, I do významného vodního toku Tichá Orlice
v úseku mezi ř. km 72,700 a ř. km 73,900, a prostřednictvím výustí D, E do náhonu MVE ve
Verměřovicích na vodním toku Tiché Orlice, ř. km 73,352. Vypouštěné odpadní vody jsou
předčišťovány v septicích a několika domovních ČOV.
V žádosti o vydání nového povolení k vypouštění odpadních vod, která je podkladem pro toto
hodnocení, je žádáno o povolení vypouštění odpadních vod v celkovém množství:
průměrné: 0,91 l/s

maximální: 4,4 l/s

max. měsíční: 2 323 m3

max. roční: 27 800 m3

a znečištění v celkovém ročním množství:
BSK5 2,278 t/rok

CHSK-Cr 4,358 t/rok

NL 3,744 t/rok.

Podrobné informace o množství a znečištění odpadních vod pro jednotlivé výusti je uvedeno dále
v kap. 2.4

2.3.

Popis navržených variant záměru

Záměr má charakter dalšího (tj. pokračujícího) vypouštění splaškových odpadních vod z kanalizace
pro veřejnou potřebu obce Verměřovice prostřednictvím osmi stávajících volných výustí. Posuzována
je proto jediná varianta, která v zásadě představuje pokračování stávající činnosti.

2.4.

Popis technického a technologického řešení záměru

Podle žádosti o vydání povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu obce
Verměřovice se jedná o vypouštění splaškových odpadních vod prostřednictvím následujících výustí v
množství a jakosti:
Výusti A, která je situovaná na pozemku parc č. 970/1, kat. území Verměřovice. Výusť odvádí odpadní vody z 38
rodinných domů, 3 rekreačních objektů, 3 nemovitostí občanské vybavenosti (kulturní dům, jídelna, základní
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škola) a 1 podnikatelského objektu – truhlárny. Odpadní vody jsou po předčištění v septicích a 5 čistírnách
odpadních vod vypouštěny do vod povrchových – VVT Tichá Orlice, ř. km 72,700, X=1071113, Y=591990.
Povolení k vypouštění je žádáno v množství:
Počet napojených obyvatel: 152
Prům.: 0,2 l/s
Max.: 0,8 l/s
Max. měsíční: 490 m3
Maximální roční: 5800 m3/rok
Navrhované ukazatele znečištění a jejich hodnoty na výusti A:
„p“
„m“
t/rok
BSK5
110
150
0,51
CHSK-Cr
220
300
1,02
NL
200
250
0,92
Výusti B, která je situovaná na pozemku parc č. 970/1, kat. území Verměřovice. Výusť odvádí odpadní vody z 73
rodinných domů, 1 rekreačního objektu, 1 neobydlené nemovitosti a objektu moštárny. Odpadní vody jsou
předčištěny v septicích a vypouštěny do vod povrchových – VVT Tichá Orlice, ř. km 72,800, X=1070900,
Y=591990.
Povolení k vypouštění je žádáno v množství:
Počet napojených obyvatel: 272
Prům.: 0,4 l/s
Max.: 1,5/s
Max. měsíční: 1000 m3
Maximální roční: 12000 m3/rok
Navrhované ukazatele znečištění a jejich hodnoty na výusti B:
„p“
„m“
t/rok
BSK5
110
150
1,06
CHSK-Cr
220
250
2,11
NL
200
250
1,92
Výusti C, která je situovaná na pozemku parc č. 970/1, kat. území Verměřovice. Výusť odvádí odpadní vody z 5
rodinných domů a 2 rekreačních objektů. Odpadní vody jsou předčištěny v septicích a vypouštěny do vod
povrchových – VVT Tichá Orlice v ř. km 73,000, X=1070814, Y=592122.
Povolení k vypouštění je žádáno v množství:
Počet napojených obyvatel: 42
Prům.: 0,05 l/s
Max.: 0,3 l/s
Max. měsíční: 166 m3
Maximální roční: 2000 m3/rok
Navrhované ukazatele znečištění a jejich hodnoty na výusti C:
„p“
„m“
t/rok
BSK5
100
150
0,10
CHSK-Cr
200
250
0,20
NL
100
150
0,10
Výusti D, která je situovaná na pozemku parc č. 973/1, kat. území Verměřovice. Výusť odvádí odpadní vody z 1
rodinného domu a 1 rekreačního objektu. Odpadní vody jsou předčištěny v septicích a vypouštěny do vod
povrchových – náhonu MVE na VVT Tichá Orlice, ř. km 73,352, X=1070690, Y=591724.
Povolení k vypouštění je žádáno v množství:
Počet připojených obyvatel: 5
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Prům.: 0,05 l/s
Max.: 0,2 l/s
Max. měsíční: 50 m3
Maximální roční: 600 m3/rok
Navrhované ukazatele znečištění a jejich hodnoty na výusti D:
„p“
„m“
t/rok
BSK5
100
150
0,048
CHSK-Cr
150
200
0,060
NL
100
150
0,048
Výusti E, která je situovaná na pozemku parc č. 62, kat. území Verměřovice. Výusť odvádí odpadní vody ze 2
rodinných domů. Odpadní vody z těchto nemovitostí jsou předčištěny ve dvou domovních ČOV a vypouštěny do
vod povrchových – náhonu MVE na VVT Tichá Orlice, ř. km 73,352, X=1070660, Y=591721.
Povolení k vypouštění je žádáno v množství:
Počet napojených obyvatel: 9
Prům.: 0,05 l/s
Max.: 0,2 l/s
Max. měsíční: 34 m3
Maximální roční: 400 m3/rok
Navrhované ukazatele znečištění a jejich hodnoty na výusti E:
„p“
„m“
t/rok
BSK5
150
200
0,048
CHSK-Cr
200
220
0,064
NL
150
200
0,048
Výusti F, která je situovaná na pozemku parc č. 66/5, kat. území Verměřovice. Výusť odvádí odpadní vody ze 14
rodinných domů. Odpadní vody z těchto nemovitostí jsou předčištěny ve dvou domovních ČOV a jsou
vypouštěny do vod povrchových – VVT Tichá Orlice v ř. km 73,352, X=1070593, Y=591731.
Povolení k vypouštění je žádáno v množství:
Počet napojených obyvatel: 49
Prům.: 0,05 l/s
Max.: 0,6 l/s
Max. měsíční: 250 m3
Maximální roční: 3000 m3/rok
Navrhované ukazatele znečištění a jejich hodnoty na výusti F:
„p“
„m“
t/rok
BSK5
100
150
0,24
CHSK-Cr
150
200
0,36
NL
100
150
0,24
Výusti H, která je situovaná na pozemku parc č. 960, kat. území Verměřovice. Výusť odvádí odpadní vody z 3
rodinných domů. Odpadní vody z této nemovitosti jsou předčištěny v septicích a vypouštěny do vod
povrchových – VVT Tichá Orlice, ř.km 73,500, X=1070415, Y=591675.
Povolení k vypouštění je žádáno v množství:
Počet napojených obyvatel: 22
Prům.: 0,01 l/s
Max.: 0,2 l/s
Max. měsíční: 83 m3
Maximální roční: 1000 m3/rok
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Navrhované ukazatele znečištění a jejich hodnoty na výusti H:
„p“
„m“
t/rok
BSK5
100
150
0,032
CHSK-Cr
200
250
0,064
NL
150
200
0,048
Výusti I, která je situovaná na pozemku parc č. 970/1 kat. území Verměřovice. Výusť odvádí odpadní vody z 12
rodinných domů. Odpadní vody z této nemovitosti jsou předčištěny v septicích a domovní ČOV a jsou
vypouštěny do vod povrchových – VVT Tichá Orlice, ř. km 73,900, X=1070128, Y=591735.
Povolení k vypouštění je žádáno v množství:
Počet napojených obyvatel: 39
Prům.: 0,1 l/s
Max.: 0,6 l/s
Max. měsíční: 250 m3
Maximální roční: 3000 m3/rok
Navrhované ukazatele znečištění a jejich hodnoty na výusti I:
„p“
„m“
t/rok
BSK5
40
80
0,24
CHSK-Cr
150
220
0,48
NL
50
80
0,42

Výše uvedené hodnoty představují množství a znečištění odpadních vod, pro které je žádáno
povolení k vypouštění do vod povrchových. Monitoring, který je prováděn podle požadavků
vodoprávního úřadu (je podmínkou v minulosti vydaného povolení k vypouštění odpadních vod,
které bylo uděleno rozhodnutím Městského úřadu Žamberk ze dne 9. 11. 2012, č.j.
13334/2012/ZPZE-5/213.8/SCHP-164) ukazuje, že tyto hodnoty jsou zvoleny s určitou rezervou a
skutečné množství vypouštěných odpadních vod a vypouštěného znečištění je nižší (viz kap. 5).

2.5.

Předpokládaný termín realizace a doba provozu záměru

V současné době jsou splaškové odpadní vody z výše popsaných výustí kanalizace obce Verměřovice
do vodního toku Tichá Orlice a náhonu MVE ve Verměřovicích vypouštěny. Doba, na kterou je žádáno
o nové povolení k vypouštění odpadních vod, je pět let.

3. STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY PODLE § 45I ODST. 1 ZOPK
Naturové posouzení je zpracováno na základě stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody podle
§ 45i odst. ZOPK, které nevyloučilo významný vliv záměru samostatně nebo ve spojení s jinými
koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti. Konkrétně se jednalo o stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství (dále jen KÚ) vydané dne 18. 2. 2021, spisová značka 11380/2021/OPŽP, ve
kterém KÚ nevyloučil významný vliv záměru na mihuli potoční (Lampetra planeri) v EVL Tichá Orlice.
Uvedené stanovisko podle § 45i ZOPK je přiloženo k tomuto hodnocení (příloha č. 1).
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4. POUŽITÉ PODKLADY A ZDROJE A ZHODNOCENÍ JEJICH DOSTATEČNOSTI
Posouzení vychází zejména z žádosti o povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod) a
výsledků monitoringu kvality a množství vypouštěných odpadních vod prováděného v letech 2018 2020. Dále byly použity údaje o kvalitě vody v Tiché Orlici, které byly poskytnuty správcem toku,
Povodím Labe, s.p. (data z provozního monitoringu), a data z biologických průzkumů. Použity byly
primárně výsledky průzkumů provedených cíleně pro potřeby zpracování tohoto posouzení v září
2021, proveden byl hydrobiologický průzkum a subdodávkou také ichtyologický průzkum (Merta
2021). Dále bylo využito výsledků inventarizačních průzkumů provedených v EVL Tichá Orlice
v minulosti (Křížek 2008, Centrum ochrany přírody 2016) a dalších odborných podkladů. Použité
zdroje jsou citovány na příslušných místech textu a uvedeny v přehledu použité literatury (kap. 16).
Použité podklady a zdroje jsou dostatečné pro zpracování tohoto naturového posouzení.

5. ÚDAJE O VSTUPECH A VÝSTUPECH ZÁMĚRU
5.1.

Údaje o vstupech

Není relevantní

5.2.

Údaje o výstupech

Odpadní vody
Množství a znečištění odpadních vod, pro jejichž vypouštění obec Verměřovice žádá nové povolení, je
podrobně uvedeno v kap. 2 Údaje o záměru. Monitoring, který je prováděn podle požadavků
vodoprávního úřadu (je podmínkou v minulosti vydaného povolení k vypouštění odpadních vod,
které bylo uděleno rozhodnutím Městského úřadu Žamberk ze dne 9. 11. 2012, č.j.
13334/2012/ZPZE-5/213.8/SCHP-164) ukazuje, že skutečné množství vypouštěných odpadních vod a
vypouštěného znečištění je nižší. Hodnoty naměřené v rámci sledování prováděného v letech 2018 –
2020 jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. 1: Množství vypuštěných odpadních vod a množství vypuštěného znečištění v letech 2018 – 2020 a porovnání
s množstvím uvedeným v žádosti o povolení vypouštění odpadních vod.

označení
období
výusti
2018
2019
A
2020
průměr 2018-2020
v žádosti o povolení
2018
2019
B
2020
průměr 2018-2020
v žádosti o povolení
2018
2019
C
2020
průměr 2018-2020

CHSKCr
t/rok

BSK5
t/rok

NL
t/rok

N-NH4+
t/rok

Pcelk.
t/rok

množství
m3/rok

0,761
0,518
0,437
0,572
1,020
1,631
1,117
0,760
1,169
2,110
0,236
0,147
0,142
0,175

0,281
0,170
0,070
0,174
0,510
0,698
0,423
0,162
0,428
1,060
0,076
0,065
0,033
0,058

0,174
0,166
0,227
0,189
0,920
0,295
0,270
0,204
0,256
1,920
0,065
0,036
0,047
0,050

0,243
0,133
0,036
0,137

0,026
0,015
0,006
0,016

0,413
0,264
0,124
0,267

0,046
0,034
0,016
0,032

0,054
0,028
0,021
0,034

0,005
0,003
0,003
0,004

5356
5106
4985
5149,000
5800
7523
8626
7636
7928,333
12000
1488
1378
1415
1427,000
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v žádosti o povolení
0,200
0,100
0,100
2000*
2018
0,005
0,001
0,008
0,001
0,000
198
2019
0,002
0,000
0,004
0,001
0,000
165
D
2020
0,003
0,0005
0,004
0,0001
0,0001
170
průměr 2018-2020
0,003
0,001
0,005
0,001
0,000
177,667
v žádosti o povolení
0,060
0,048
0,048
600
2018
0,079
0,023
0,018
0,023
0,003
359
2019
0,009
0,003
0,003
0,003
0,000
74
E
2020
0,096
0,021
0,065
0,025
0,003
797
průměr 2018-2020
0,061
0,016
0,028
0,017
0,002
410,000
v žádosti o povolení
0,064
0,048
0,048
400
2018
0,047
0,015
0,024
0,016
0,002
1290
2019
0,042
0,007
0,040
0,004
0,001
1354
F
2020
0,045
0,007
0,054
0,004
0,001
1189
průměr 2018-2020
0,045
0,010
0,039
0,008
0,001
1277,667
v žádosti o povolení
0,360
0,240
0,240
3000
2018
0,159
0,062
0,037
0,024
0,003
821
2019
0,102
0,034
0,046
0,012
0,002
833
H
2020
0,131
0,042
0,065
0,008
0,001
579
průměr 2018-2020
0,131
0,046
0,049
0,015
0,002
744,333
v žádosti o povolení
0,064
0,032
0,048
1000*
2018
0,028
0,008
0,031
0,006
0,001
1054
2019
0,052
0,014
0,047
0,004
0,000
1022
I
2020
0,023
0,004
0,025
0,002
0,0005
1060
průměr 2018-2020
0,034
0,009
0,035
0,004
0,000
1045,333
v žádosti o povolení
0,480
0,240
0,420
3000
celkem 2018
2,946
1,164
0,651
0,779
0,086
18089
celkem 2019
1,989
0,716
0,610
0,449
0,055
18558
celkem 2020
1,637
0,338
0,692
0,219
0,030
17831
celkem - průměr 2018-2020
2,191
0,739
0,651
0,482
0,057
18159,333
součet limitů v žádosti
4,358
2,278
3,744
27800
* množství pro danou výpust je v žádosti o nové povolení navýšeno oproti dříve vydanému povolení k
vypouštění odpadních vod ze dne 9. 11. 2012 (č.j. 13334/2012/ZPZE-5/213.8/SCHP-164), kde pro výusť C činilo
1200 m3/rok, pro výusť H 400 m3/rok, což se na základě monitoringu ukázalo jako nedostatečné.

6. IDENTIFIKACE DOTČENÝCH LOKALIT SOUSTAVY NATURA 2000 A JEJICH
CHARAKTERISTIKA
6.1. Identifikace evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které pravděpodobně
budou záměrem ovlivněny, a způsob jejich výběru
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které by mohly být dotčeny posuzovaným záměrem
Vypouštění odpadních vod z volných výustí do vod povrchových – VVT Tichá Orlice a náhonu MVE ve
Verměřovicích, byly identifikovány s ohledem na jeho umístění a možné vlivy a v souladu se
stanoviskem Krajského úřadu Pardubického kraje. Jedná se o evropsky významnou lokalitu Tichá
Orlice, která zahrnuje úsek Tiché Orlice od pramene po most v Kunčicích u Letohradu. Do Tiché Orlice
jsou odpadní vody z obce Verměřovice vypouštěny, poloha záměru vůči EVL je patrná z následující
mapky (Obr. 1).
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Další lokality soustavy Natura 2000 leží mimo dosah možných vlivů záměru a nebudou jím nijak
dotčeny, což platí jak pro lokality ležící na území ČR, tak i mimo něj.

Obr. 1: Poloha záměru vůči lokalitám soustavy Natura 2000.

6.2.

Charakteristika EVL Tichá Orlice

Základní údaje
kód lokality:
CZ0533314
biogeografická oblast: kontinentální
rozloha lokality:
49,5564
Charakteristika EVL
Lokalitu představuje tok Tiché Orlice v úseku od mostu v Kunčicích u Letohradu proti proudu až
k pramenu, resp. pramenu jejího bezejmenného pravostranného přítoku. Délka toku v EVL je
přibližně 36 km. Směrem od pramene se Tichá Orlice postupně mění z malé zdrojnice s šířkou koryta
nepřekračující 0,5 m na středně velkou řeku podhorského charakteru o šířce přesahující 10 m. Jde o
podhorský tok v kamenitém nebo štěrkovitém korytě, lokálně jsou přítomny jemné sedimenty.
Střídají se otevřené bezlesé široké nivy a sevřenější zalesněná údolí. Ichtyofaunu toku tvoří druhy
pstruhového a lipanového pásma - pstruh obecný (Salmo trutta m. fario), střevle potoční (Phoxinus
phoxinus), vranka obecná (Cottus gobio), lipan podhorní (Thymallus thymallus), mřenka
mramorovaná (Barbatula barbatula), mník jednovousý (Lota lota) a další druhy.
Předmětem ochrany je mihule potoční (Lampetra planeri), která je v rámci EVL vázána na bahnitopísčité náplavy v klidnějších partiích toku, v době tření pak na proudné úseky s hrubším substrátem.
Jedná se o významnou lokalitu mihule potoční, která se v EVL vyskytuje ve velmi hojné početnosti.
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Charakteristika dotčené části EVL
Dotčenou částí EVL je úsek toku Tiché Orlice v obci Verměřovice, kde jsou umístěny volné výusti
kanalizace obce Verměřovice (viz Obr. 2), a potenciálně také úsek toku navazující dále po proudu.
Výpust I, která je umístěná nejvýše proti proudu toku, leží cca 5,5 km nad spodním koncem EVL, který
leží u mostu v Kunčicích u Letohradu.

Obr. 2: Umístění volných výustí kanalizace obce Verměřovice.

7. IDENTIFIKACE DOTČENÝCH PŘEDMĚTŮ OCHRANY A JEJICH CHARAKTERISTIKA
Vzhledem k charakteru záměru, resp. lokalizaci výustí kanalizace obce Verměřovice může být
vypouštěním odpadních vod ovlivněna mihule potoční (Lampetra planeri), která je jediným
předmětem ochrany EVL Tichá Orlice.

7.1.

Mihule potoční (Lampetra planeri)

Druh přílohy 2 směrnice 92/43/EHS (v ČR předmětem ochrany v 28 EVL), kriticky ohrožený druh dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, v červeném seznamu řazen do kategorie zranitelný (Lusk
et al. 2017).
Obecné informace – ekologie druhu
Mihule potoční patří mezi neparazitické a netažné druhy mihulí. Většinu svého života tráví ve stadiu
larvy zvané minoha. Minohy žijí zahrabány v jemných, bahnitopísčitých sedimentech, kde se živí
drobnými organismy a detritem. Obývané náplavy nemusí být rozsáhlé a mohou pokrývat jen malý
zlomek plochy dna. Jeden metr čtvereční vhodného stanoviště obývají místy i desítky larev. Larvální
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perioda mihulí trvá v průměru 4 - 5 let a poté dochází v průběhu podzimu k jejich metamorfóze a
pohlavnímu dospívání. Během období dospělosti již mihule žádnou potravu nepřijímají. Od jara
následujícího roku dochází v proudných úsecích se štěrkovitým dnem ke tření, po kterém všichni
dospělci bez výjimky hynou. Dospělé mihule mohou podnikat třecí migrace proti proudu na vhodná
trdliště. Mihule dokáží překonat rychlost proudu maximálně 0,9 m/s, optimální rychlost plavání
mihule potoční je zhruba 0,5 m/s. Překážky vyšší než 10 cm jsou pro ně nepřekonatelné.
Mihule potoční je náročná na kvalitu vody, vyskytuje se v neznečištěných, málo úživných a dobře
prokysličených tekoucích vodách. Souhrn doporučených opatření pro EVL Tichá Orlice (Horník 2014)
uvádí parametry prostředí (environmentální cíle) pro mihuli potoční jako hodnoty vybraných
indikačních parametrů (habitat, hydromorfologie, fyzikálně-chemické a dalších ukazatele), které jsou
považovány za optimální pro tento druh (dále také jen optimální hodnoty). Následně také v rámci
Metodiky pro hodnocení stavu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s
vazbou na vody (Rosendorf et al. 2020) byly pro tento druh stanoveny environmentální cíle mj. jako
charakteristické hodnoty vybraných všeobecných fyzikálně-chemických ukazatelů, které jsou pro
mihuli potoční vyhovující a v případě jejich dosažení lze stav chráněného území, jehož je předmětem
ochrany, hodnotit jako dobrý (cílové hodnoty). V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty vybraných
parametrů, se kterými může pracovat toto posouzení - jedná se o parametry, které jsou zároveň
sledovány v rámci monitoringu kvality odpadních vod vypouštěných v obci Verměřovice, který je
prováděn podle požadavků vodoprávního úřadu (podrobně viz kap. 5.2).
Tab. 2: Optimální a cílové hodnoty vybraných parametrů pro mihuli potoční

parametr

BSK5

N-NH4
celkový fosfor
nerozpuštěné látky

optimální hodnoty podle SDO (Horník
2014)
optimální hodnota
typ charakteristické
parametru
hodnoty
≤ 4 mg/l
SDO neuvádí,
pravděpodobně jde
o maximum
0,031 mg/l *
95. percentil **
0,15 mg/l
roční průměr
-

cílové hodnoty podle metodiky Rosendorf
et al. (2020)
cílová hodnota
typ charakteristické
parametru
hodnoty
1,9 mg/l
medián

0,07 mg/l
0,07 mg/l
5 mg/l

medián
medián
medián

* SDO stanoví hodnotu jako koncentraci NH4+ 0,04 mg/l, hodnota byla přepočítána pro parametr N-NH4
** SDO neuvádí, ale je uvedeno v NV č. 71/2003 Sb. o stanovení povrchových vod vhodných pro život a
reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod,
odkud je hodnota parametru do SDO převzata (jedná se o cílovou hodnotu pro lososové vody)

Obecné informace – rozšíření a ohrožení druhu
Česká republika leží na hranici evropského areálu rozšíření mihule potoční. Druh je v současnosti
relativně běžný v povodí Labe a Odry, v povodí Moravy vzácný. Vyskytuje se převážně v drobných
tocích pohraničních pohoří a Českomoravské vrchoviny, na většině známých lokalit jsou populace
stabilizované, v čemž sehrálo zásadní roli zlepšení kvality vod ve vodních tocích a omezení regulací
menších vodních toků po roce 1990.
V kontinentální oblasti je stav druhu z hlediska ochrany hodnocen jako nedostatečný (U1) s ohledem
na budoucí vyhlídky druhu, nicméně areál rozšíření druhu, stav populace i stav biotopu jsou
hodnoceny jako příznivé (F) a z hlediska krátkodobých trendů stabilní (Hodnotící zpráva podle čl. 17
směrnice o stanovištích, 2019). V panonské oblasti se druh nevyskytuje.
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Populace mihule potoční jsou ohrožovány nevhodnými zásahy do vodních toků jako je odtěžení
náplavů s minohami při údržbě toků či jejich vysušení při manipulaci s vodní hladinou. V současnosti
největší nebezpečí pro tento druh představují přirozené extrémní průtokové stavy, kdy dochází buď k
odplavení či vysychání vhodných náplavů pro vývoj minoh (Lusk et al. 2017). Dalšími negativními
faktory stále je dlouhodobé znečištění některých potoků a řek a také nadměrné rybí obsádky.
Stav v EVL Tichá Orlice a cílový stav předmětu ochrany v EVL
V rámci EVL Tichá Orlice se vyskytuje stabilní populace mihule potoční. Stav populace při zařazení EVL
do evropského seznamu (2008/25/ES) shrnuje následující tabulka.
Tab. 3: Stav předmětu ochrany při zařazení EVL Tichá Orlice do Evropského seznamu

Cílový stav předmětu ochrany, jak je definován v SDO (Horník 2014), je udržení stavu populace jako
při vyhlášení zachováním podmínek pro rozmnožování mihulí – dostatečná plocha bahnitých
sedimentů – minimálně jako při vyhlášení a zlepšením průchodnosti toku.
Při průzkumu mihule potoční, který byl v EVL Tichá Orlice proveden v roce 2016 (Centrum ochrany
přírody 2016), byla přítomnost mihulí v toku Tiché Orlice zjištěna nejvýše na horním konci obce Dolní
Orlice. Výše proti proudu nebyly zjištěny mihule ani žádný rybí druh, a to s ohledem na příliš prudký
spád toku a jeho rozdělení neprůchodnými stupni. Kromě uvedeného horního úseku toku, který má
délku necelé 3 km, a také kromě oblasti JZ od Králík po Dolní Boříkovice, kde je řeka silně regulovaná,
byly mihule zjištěny průběžně v celé EVL až po nejníže položený úsek toku na okraji obce Kunčice u
Letohradu. Přítomnost mihule potoční byla prokázána i v přítocích Tiché Orlice, které nejsou součástí
EVL. Zaznamenány byly všechny věkové/velikostní kategorie mihulí. Nejvíce mihulí bylo v Tiché Orlici
zjištěno v úseku mezi obcí Dolní Orlice a Králíky, dále pod Lichkovem a v úseku mezi Mladkovem a
horním koncem Jablonného nad Orlicí. Hustota mihulí v náplavech byla odhadována na vybraných
profilech s nejvyšší zaznamenanou početností mihulí a činila 7,11 ex./m2 náplavu v profilu Dolní
Orlice; 2,94 ex./m2 náplavu pod Lichkovem (u železničního přejezdu); 5,94 ex./m2 náplavu pod
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Mladkovem; a 5,6 ex./m2 náplavu na profilu u Sobkovic, kde byl v rámci průzkumu odchycen vůbec
nejvyšší počet mihulí (131 jedinců). Oproti průzkumu, který byl proveden v roce 2008 (Křížek 2008),
byl zaznamenán dosti výrazný pokles početnosti na lokalitách pod Lichkovem, pod Mladkovem a
zejména u Sobkovic. Pravděpodobně to nebylo zapříčiněno změnou rozsahu náplavů (v letech 2008 i
2016 byl pozorován jejich přibližně stejný stav), jako možný důvod je udáváno malé množství srážek v
letech 2015 a 2016, kdy část náplavů mohla v létě vystoupit nad vodní hladinu (Centrum ochrany
přírody 2016).
Aktuální stav v dotčeném území
Podle ichtyologického průzkumu provedeného pro potřeby zpracování tohoto hodnocení se mihule
nachází hojně v úsecích Tiché Orlice nad obcí i pod obcí Verměřovice a přítomnost mihulí byla
potvrzena i přímo v obci, v úseku pod jezem. Podrobné informace jsou uvedeny v kap. 8.

8. VÝSLEDKY NÁVŠTĚVY A TERÉNNÍCH ŠETŘENÍ NA ÚZEMÍ DOTČENÝCH EVL A PO
Terénní šetření provedená pro potřeby zpracování tohoto posouzení zahrnovala:
-

8.1.

terénní obchůzku s vizuální kontrolou výustí (dne 10. 9. 2021);
ichtyologický průzkum (provedl RNDr. Lukáš Merta, Ph.D. dne 10. 9. 2021);
průzkum vodních bezobratlých (makrozoobentosu) (dne 15. 9. 2021).

Výsledky vizuální kontroly výustí

V rámci vizuální kontroly výustí bylo zjištěno viditelné znečištění toku pouze v případě výustí
odvádějících větší množství odpadních vod. Pozorován byl mléčný zákal vody, zvýšené množství
organického sedimentu a bakteriální a řasové nárosty na dně, ale vždy pouze bezprostředně pod
výustěmi. Dále došlo k promíchání odpadních vod s vodami Tiché Orlice a naředění znečištění na
úroveň, která není v toku vizuálně patrná. Bližší informace jsou uvedeny u fotografií.

Obr. 3: vlevo: výusť F, odpadní vody jsou zaústěny do Tiché Orlice na LB těsně pod jezem, kde se tvořila pěna na hladině
(patrné na fotografii) a bakteriální nárosty, znečištěná voda poté protéká vegetací zarostlým náplavem při levém břehu a
dále v toku není znečištění patrné; vpravo: výusť B, trubka ústí na PB Tiché Orlice, tok je v daném úseku málo proudný, za
nízkého průtoku bylo pozorováno pozvolné míchání odpadní vody s vodou v toku při pravém břehu pod výustí, dále už
nebyl zákal vody patrný, ale v úseku o délce nižších desítek metrů byla zřejmá vyšší pokryvnost řasových a bakteriálních
nárostů na dně.
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Obr. 4: Výusť A, zaústění na LB pod lávkou pro pěší a brodem. U výusti je vytvořena malá laguna se silně znečištěnou
vodou, odkud tato dále odtéká do řeky, kde je v úseku o délce vyšších jednotek metrů patrný zákal při levém břehu.

8.2.

Hlavní výsledky ichtyologického průzkumu

V zájmovém území byl proveden kompletní ichtyologický průzkum, a to na třech profilech Tiché
Orlice – pod obcí, v obci a nad obcí Verměřovice. Dále jsou uvedeny hlavní výsledky průzkumu
relevantní pro naturové posouzení, které se primárně zabývá mihulí potoční jako předmětem
ochrany EVL Tichá Orlice. Kompletní zpráva z průzkumu je přílohou Oznámení záměru.
Profil č. 1: Tichá Orlice pod Verměřovicemi
Zájmový profil se nachází pod intravilánem obce Verměřovice, v místě výrazného pravotočivého
oblouku řeky. Koryto zde má velmi přirozený a členitý ráz. Jeho šířka v omočené části se pohybuje
mezi 10 a 15 m. Tichá Orlice zde představuje morfologicky velmi zachovalý tok s vysokou členitostí,
bohatým dnovým substrátem a heterogenními proudovými podmínkami. Na dně koryta se nachází
jak jemnější substrát od bahna, přes písek a štěrk až po hrubší frakci tvořenou menšími i velkými
kameny. Na podélném profilu se nepravidelně střídají mělčí peřeje s tůněmi. Převažují zde však partie
táhlých proudů. Voda nenese vizuální projevy znečištění, avšak její úživnost není opticky úplně malá.
Znečištění vody v podobě mléčného zákalu vody a zvýšeného množství organického sedimentu je
patrno až na horním konci profilu (pod lávkou pro pěší), kde je do toku zaústěna výpusť splaškových
vod z obce.
Zaznamenáno bylo 9 druhů ryb a mihule potoční. Početně silně dominantním druhem je zde střevle
potoční, které byly uloveny stovky jedinců, včetně tohoročního plůdku. Mezi početně zastoupené
druhy dále patří pstruh potoční, mihule potoční, jelec tloušť a plotice obecná. Početnost i biomasa
ryb je zde velmi vysoká. Příčinou tohoto stavu je zřejmě kombinace několika faktorů, zejména
dostatku potravy, zachovalosti stanovištních podmínek a nepříliš vysokého predačního tlaku ze strany
savců (vydry) a ptáků (volavky, čápi černí).
Odloveno bylo cca 40 jedinců mihule potoční. Larvy mihulí se vyskytují ve všech vhodných nánosech,
kterých je zde relativní dostatek. Početnost minoh je vysoká, běžně se pohybuje mezi 5 až 10 jedinci
na 1 m2 plochy nánosu, někde však dosahuje až 20 jedinců na 1 m2. Loveny byly minohy všech
věkových tříd včetně tohoročních larev s délkou těla kolem 4 cm.
Profil č. 2: Tichá Orlice v intravilánu Verměřovic
Profil v intravilánu obce je odlišný od předchozího. Vyznačuje se větší mírou upravenosti, která je
však historického data. Koryto je směrově napřímeno, zahloubeno a ve březích na mnoha místech
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opevněno kamenem. Opevnění je však již značně rozplaveno a neplní tak svoji funkci. Koryto si
zachovává svou šířku kolem 15 m. Průměrná hloubka je nižší než pod obcí, což je způsobeno úpravou
koryta a derivací vody. Kvalita vody je opticky dobrá, projevy komunálního znečištění nejsou příliš
nápadné. Zájmový profil je na horním konci ukončen vysokým jezem v havarijním stavu.
Početní dominanty ichtyocenózy zůstávají v intravilánu Verměřovic nezměněny. Stále silně dominuje
střevle, doprovázená pstruhem a mihulí. Celkově nižší početnost ryb zjištěná na prostředním profilu
může být způsobena větší upraveností koryta (nižší stanovištní nabídka, méně úkrytů) a snižující se
úživností vody.
Odloveno bylo cca 20 jedinců mihule potoční. Početnost larev mihulí zůstává i zde velmi vysoká,
množství a plocha náplavů je však nižší v důsledku provedených úprav. Na profilu nebyl zaznamenán
výskyt nejmladších ročníků larev, což ukazuje na absenci trdlišť na zájmovém úseku řeky.
Profil č. 3: Tichá Orlice nad obcí Verměřovice
Daný profil se nachází nad intravilánem Verměřovic, v místě křížení s železniční tratí. V úseku pod
tratí má zcela přirozený ráz s vysokou hloubkovou a substrátovou heterogenitou a vysokým
úkrytovým potenciálem. Místy je koryto zaříznuto až na erozní bázi (skálu). Nad tratí se však
charakter řeky poněkud mění, i když provedené úpravy jsou staršího data. Koryto je napřímeno a
břehy pomístně opevněny kamenem, který je však na mnoha místa rozplaven. Na dně koryta plošně
převažují kameny nad jemnější frakcí. Množství nánosů je zde malé a nánosy navíc dosti mělké. Voda
nenese žádné vizuální známky znečištění (zákal, nárosty sinic a řas).
Základní dva druhy ryb (pstruh potoční a střevle) a mihule potoční zůstávají tvořit jádro společenstva
také v úseku Tiché Orlice nad obcí Verměřovice. Jejich početnost je však citelně nižší než v úseku pod
obcí. Z toku také téměř vymizely doprovodné druhy ryb, vyžadující vyšší úživnost vody. Zcela vymizel
pod obcí hojný jelec tloušť, ale i většina ostatních druhů. Orlice nad Verměřovicemi je již klasickým
pstruhovým pásmem, vyznačujícím se oligotrofní vodou, která limituje druhové spektrum
zastoupených ryb i jejich početnost. Nižší početnost larev mihulí však bude zřejmě ovlivněna také
v důsledku malé plochy vhodných náplavů (provedené úpravy koryta, vyšší spád řeky). Odloveno bylo
9 jedinců mihule potoční.

8.3.

Průzkum vodních bezobratlých (makrozoobentosu)

Společenstvo makrozoobentosu je taxonomicky i ekologicky velmi heterogenním souborem
organismů, ve kterém najdeme řadu citlivých indikátorů, a jeho složení a struktura proto dobře
odráží kvalitu vodního ekosystému. Makrozoobentos je citlivý vůči organickému znečištění a složení
společenstva dobře odráží dlouhodobé podmínky na lokalitě. Pomocí standardně počítaného
saprobního indexu a na základě přítomnosti a abundance citlivých taxonů je možné dobře zhodnotit,
do jaké míry je tok vnosem znečištění poškozován. Organismy jsou relativně dlouhověké a v rámci
toku omezeně mobilní, a proto je makrozoobentos schopen zachytit dlouhodobý stav toku. Průzkum
makrozoobentosu Tiché Orlice nad a pod obcí Verměřovice byl z výše uvedených důvodů proveden
jako alternativa odběru vzorků vody pro chemické analýzy (koncentrace znečišťujících látek zjištěné
při jednom nebo několika málo odběrech mohou být zavádějící a nemusí objektivně vypovídat o
dlouhodobém stavu toku).
Vzorky makrozoobentosu byly odebrány na dvou profilech – pod obcí a nad obcí. Tyto profily se
překrývají s profily ichtyologického průzkumu, odběr vodních bezobratlých byl však proveden na
kratších odběrových úsecích, v souladu s použitou metodikou (viz dále). Hlavním cílem průzkumu
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bylo získat vzájemně srovnatelné vzorky makrozoobentosu, které by umožnily posoudit změny, ke
kterým v toku Tiché Orlice dochází v důsledku zaústění splaškových odpadních vod z obce. Zvoleny
byly proto odběrové úseky reprezentativní a zároveň co nejvíce vzájemně porovnatelné z hlediska
hydromorfologie toku a zastoupení mesohabitatů v korytě. Tyto parametry totiž významně ovlivňují
strukturu a složení společenstva makrozoobentosu, a proto by odebrání vzorků z hydromorfologicky
a habitatově nesrovnatelných úseků toku zastřelo případné rozdíly způsobené vnosem organického
znečištění, jehož vliv chceme analyzovat (to je také důvod, proč bylo upuštěno od odběru
makrozoobentosu na profilu umístěném v obci).
Odběr vzorků byl proveden multihabitatovou, semikvantitativní metodou PERLA (ČSN 75 7701, Kokeš
et al. 2006). Pro odběr byla použita odběrová síť o rozměrech 25 x 25 cm s velikostí ok 500 µm.
Odběr byl standardizován časem – vzorek byl odebírán po dobu 3 minut tak, aby byly postiženy
všechny přítomné mesohabitaty (peřeje, tůně, kořeny stromů, vodní vegetace apod.) adekvátně
jejich plošnému zastoupení v toku. Materiál byl fixován 4% formaldehydem a rozebrán a
determinován v laboratoři. Pro oba sledované profily byly sestaveny seznamy zaznamenaných taxonů
s jejich abundancemi ve vzorku, analyzována struktura a složení společenstva a vypočítán saprobní
index (ČSN 75 7716).
Celkem bylo determinováno 60 taxonů vodních bezobratlých, jejich kompletní seznam a počty
jedinců ve vzorcích jsou uvedeny v tabulce níže (Tab. 4).
Tab. 4: Kompletní přehled determinovaných taxonů vodních bezobratlých s jejich abundancemi ve vzorcích

vyšší taxonomická
skupina
Platyheminthes
Nematoda
Nematomorpha
Oligochaeta

Hirudinea
Crustacea
Mollusca
Ephemeroptera

Plecoptera

taxon
Dugesia gonocephala
Nematoda g.
Nematomorpha g.
Eiseniella tetraedra
Enchytraeidae fam.
Lumbriculus variegatus
Proppapus volki
Stylodrilus heringianus
Erpobdella octoculata
Erpobdella vilnensis
Asellus aquaticus
Gammarus fossarum
Ancylus fluviatilis
Pisidium casertanum
Baetis rhodani
Baetis scambus
Baetis sp. juv.
Ecdyonurus sp. juv.
Ecdyonurus submontanus
Electrogena sp. juv.
Ephemera danica
Ephemerella ignita
Habroleptoides confusa
Habrophlebia lauta
Rhithrogena sp. juv.
Leuctra albida
Leuctra sp. juv.
Perlodes sp. juv.

počet jedinců ve vzorku
Verměřovice
Verměřovice
nad obcí
pod obcí
98
32
14
2
18
60
30
120
34
116
160
160
76
160
4
4
2
18
56
134
172
12
194
164
52
88
174
276
42
12
8
50
8
2
8
26
8
12
8
138
104
52
48
2
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Trichoptera

Coleoptera

Diptera

Hydropsyche sp. juv.
Cheumatopsyche lepida
Lepidostoma basale
Limnephilidae fam.
Micrasema longulum
Micrasema minimum
Rhyacophila nubila
Rhyacophila sp. juv.
Sericostoma sp.
Silo sp. juv.
Elmis aenea
Elmis maugetii
Elmis sp.
Hydraena gracilis
Limnius volckmari
Orectochillus villosus
Oulimnius tuberculatus
Platambus maculatus
Brillia bifida
Ceratopogonidae fam.
Diamesa insignipes
Atherix ibis
Dicranota sp.
Epoicocladius ephemerae
Hemerodromia sp.
Hexatoma sp.
Polypedilum laetum
Potthastia longimana
Simulium sp. juv.
Simulium vernum
Tanytarsus sp.
Tvetenia verralli

počet taxonů
počet jedinců
Hodnota SI

18
44
18
12
8
12
2
16
128
44
40
36
38
38
32
26
20
2
12
20
4
4
2
20
6
8
2

96
4
288
48
24
32
144
28
20
52
28
196
8
84
4
20
12
36
4
16
20

20

50

12
124

55
2036
1,62

41
2904
1,72

Profil Tichá Orlice nad obcí Verměřovice
Průzkumem bylo zaznamenáno 55 taxonů vodních bezobratlých. Ve společenstvu jsou zastoupeny
všechny hlavní skupiny makrozoobentosu a jeho složení odpovídá přirozeným podmínkám podhorské
řeky. Zastoupeny jsou druhy vázané na čisté tekoucí vody. Mezi zde nalezené citlivé taxony lze řadit
např. zástupce pošvatek, jepice Habroleptoides confusa a všechny zástupce čeledi Heptageniidae,
některé zástupce chrostíků (např. rod Micrasema), z dvoukřídlých např. Atherix ibis (zajímavý druh,
který byl dříve řazený do červeného seznamu). Celková abundance bezobratlých byla 2036 jedinců ve
vzorku, hodnota saprobního indexu činila 1,62, což odpovídá beta-mezosaprobitě. Betamezosaprobita je definována hodnotou SI 1,5 - 2,5, tedy saprobita toku nad obcí se blíží hranici mezi
beta-mezosaprobitou a oligosaprobitou.
Profil Tichá Orlice pod obcí Verměřovice
Průzkumem bylo zachyceno 41 taxonů vodních bezobratlých. Při odběru vzorku byla zaznamenána
přítomnost zelených vláknitých řas, což společně s vyššími počty jedinců některých méně náročných
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taxonů a i vyšším celkovým počtem jedinců bezobratlých ve vzorku svědčí o vyšší úživnosti prostředí
oproti úseku toku nad obcí. Nápadná je absence citlivých taxonů jepic (rody Ecdyonurus, Electrogena,
Habroleptoides). Jiné čistomilné druhy jsou však i pod obcí přítomny, zajímavý je nárůst počtu
chrostíků rodu Micrasema, na kterém se pravděpodobně projevují habitatové preference (na lokalitě
pod bylo o něco více mechu, který preferují). Při odběru vzorku nebyla zaznamenána přítomnost
anaerobních nánosů a ve společenstvu jsou zastoupeny i některé čistomilné druhy vázané právě na
dobře prokysličené jemné sedimenty (např. hrabavé larvy jepic Ephemera danica). Podle hodnoty
saprobního indexu je rozdíl minimální, hodnota 1,72 odpovídá lepší beta-mezosaprobitě.

9. ÚDAJE O PROVEDENÝCH KONZULTACÍCH
V rámci zpracování naturového posouzení byly provedeny níže uvedené odborné konzultace, získané
informace byly v předkládaném naturovém hodnocení zohledněny a respektovány.
-

10.

RNDr. Lukáš Merta, Ph.D. – výsledky ichtyologického průzkumu a jejich interpretace, možné
vlivy vypouštění odpadních vod na populaci mihule potoční.
Mgr. Markéta Zíková (KÚ Pardubického kraje) – výskyt mihule potoční na území EVL Tichá
Orlice, poskytnutí podkladů.

IDENTIFIKACE A POPIS OČEKÁVANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU

Hodnocený záměr má charakter dalšího (tj. pokračujícího) vypouštění odpadních vod z kanalizace pro
veřejnou potřebu obce Verměřovice. Chybí tedy fáze výstavby/realizace záměru a očekávat lze pouze
vlivy provozu, resp. pokračování stávající činnosti.

10.1. Očekávané vlivy
Zvýšené zatížení toku organickými látkami a živinami
Po předčištění v septicích nebo domovních ČOV jsou do Tiché Orlice a náhonu vypouštěny odpadní
vody zejména z rodinných domů, několika rekreačních objektů, nemovitostí občanské vybavenosti
(kulturní dům, jídelna, základní škola), objektu truhlárny a objektu moštárny. Jedná se tedy o
splaškové vody, typické odpadní vody s převahou organických látek. Zvýšený přísun organicky
znečištěných odpadních vod do toku obecně vyvolává změny zejména v kyslíkovém režimu toku a
jeho oživení, zvyšuje se saprobita a trofie.
Znečištění jinými znečišťujícími látkami
Za běžných provozních podmínek je možné ve vypouštěných odpadních vodách předpokládat malé
množství některých znečišťujících látek, které typicky obsahují odpadní vody odváděné ze sídel, např.
farmaka, čistící prostředky aj. Při vypouštění odpadních vod z volných výustí však nelze vyloučit ani
riziko významnějšího znečištění Tiché Orlice větším množstvím některé znečišťující látky, která může
uniknout do kanalizace v některém z napojených objektů (nestandardní situace).

10.2. Přeshraniční vlivy
Vzhledem k poloze a charakteru záměru je možné přeshraniční vlivy vyloučit.
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11.

VYHODNOCENÍ OČEKÁVANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU

11.1. Metodický přístup k hodnocení vlivů
Vlivy záměru z hlediska jejich rozsahu a významnosti jsou vyhodnoceny ve vztahu k populaci mihule
potoční, která byla identifikována jako dotčená v EVL Tichá Orlice. Při hodnocení jsou zvažovány
možné vlivy vypouštění odpadních vod a také kumulativní a synergické vlivy a vlivy spolupůsobících
faktorů. Hodnocení dbá principu předběžné opatrnosti.
Významnost vlivů je hodnocena podle níže uvedené stupnice, která vychází z metodického materiálu
vydaného ve Věstníku MŽP XVII/11/2007 (Roth 2007).
Tab. 5: Stupnice použitá pro hodnocení významnosti vlivů (zdroj: Roth (2007)).

hodnota
-2

termín
významný
negativní
vliv

-1

mírně
negativní
vliv

0
+

bez vlivu
pozitivní
vliv

Popis
Negativní vliv podle odst. 9 § 45i ZOPK.
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.
Omezený/mírný/nevýznamný 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.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.
Příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; zlepšení ekologických nároků stanoviště
nebo druhu, příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

11.2. Vyhodnocení očekávaných vlivů záměru z hlediska jejich rozsahu a významnosti
Vlivy organického znečištění
Jak je již uvedeno výše, vypouštění splaškových, organicky znečištěných odpadních vod do vodního
toku obecně vyvolává změny v kyslíkovém režimu toku a jeho oživení. Přírodní vodní ekosystémy
mohou do jisté míry zvýšený přísun organických látek zvládat, zapojovat je do trofických řetězců a
látkových koloběhů v rámci autoregulačního systému samočištění. Na procesu samočištění se
uplatňují fyzikální, chemické a biologické procesy, jejichž účinnost závisí zejména na koncentraci
rozpuštěného kyslíku a jeho přísunu a aktivitě organismů. V procesu samočištění jsou organické látky
postupně odbourávány, produkty rozkladu jsou využity k tvorbě biomasy, některé zůstávají
rozpuštěné ve vodě, stávají se součástí sedimentů nebo unikají jako plyny do vzduchu. V obecné
rovině samočistící proces prochází nejdříve polysaprobní fází, kdy převládají redukční pochody a
intenzívní bakteriální činnost, navazuje fáze mezosaprobní, v níž jsou redukční a oxidační pochody
v rovnováze (alfa-mezosaprobní fáze) nebo oxidační pochody začínají převládat (beta-mezosaprobní
fáze), a dokončuje se v oligosaprobní fázi, kdy trvale převládají oxidační procesy. Lze předpokládat, že
k prvním dvěma fázím (polysaprobní a alfa-mezosaprobní), které jsou jednoznačně spojeny
s kyslíkovým deficitem, v Tiché Orlici dochází, ale pouze bezprostředně pod výustěmi odpadních vod.
Zde je znečištění i vizuálně patrné ve formě zákalu, zvýšeného množství sedimentu a bakteriálních a
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řasových nárostů. S ohledem na vodnost Tiché Orlice a proudění vody však evidentně dochází
k rychlému promíchání odpadních vod s relativně čistou a dobře prokysličenou vodou v řece a k jejich
dostatečnému naředění. Podle výsledků provedeného hydrobiologického průzkumu je zřejmé, že i
bezprostředně pod obcí (a zároveň ve vzdálenosti nižších desítek metrů pod výustí A) odpovídá
hodnota saprobního indexu lepší beta-mesosaprobitě a také přítomnost některých taxonů
makrozoobentosu citlivých vůči organickému znečištění, včetně druhů vázaných na dobře
prokysličené jemné sedimenty vylučuje, že by byl tok vnosem znečištění významněji poškozován.
S tímto závěrem korespondují i výsledky ichtyologického průzkumu, ze kterých je zřejmé, že úroveň
znečištění pod obcí není limitním faktorem pro mihuli potoční, neboť druh se zde hojně vyskytuje.
Minohy byly zaznamenány ve všech přítomných vhodných nánosech. Loveny byly minohy všech
věkových tříd a jejich početnost byla vysoká (běžně mezi 5 až 10 jedinci na 1 m2 plochy nánosu, někde
byla odhadnuta až na 20 jedinců na 1 m2 plochy nánosu). Přítomnost mihule potoční byla
ichtyologickým průzkumem potvrzena i přímo v obci Verměřovice, a to v úseku pod jezem, který je
přímo ovlivněný vypouštěním odpadních vod z části obce (výusť F) a zároveň také méně vodný (jedná
se o derivovaný úsek, náhonem na MVE je odváděno 0,5 m3/s vody při nízkém stavu vody v hlavním
korytě, nebo 1,6 m3/s při normálním stavu). Zároveň se v úseku Tiché Orlice v obci a pod obcí ve
vysokých početnostech vyskytují i další ekologicky citlivější, stanovištně původní druhy jako je zvláště
chráněná střevle potoční (Phoxinus phoxinus) nebo pstruh obecný potoční (Salmo trutta m. fario),
což také svědčí o tom, že tok není odpadními vodami z obce nadměrně zatěžován.
Pro doplnění uvedeného posouzení je dále uvedena orientační kvantitativní úvaha týkající se
možného příspěvku odpadních vod vypouštěných z volných výustí v obci Verměřovice ke znečištění
Tiché Orlice. Za použití směšovací rovnice je možné vypočítat, jak se zvyšují průměrné roční
koncentrace vybraných znečišťujících látek ve vodách Tiché Orlice, a to pro parametry, které jsou
sledovány v rámci monitoringu odpadních vod (tedy je pro ně známo množství vypouštěného
znečištění – tato data jsou uvedena v Tab. 1 v kap. 5.2) a jsou zároveň považovány za indikační pro
mihuli potoční: BSK5, nerozpuštěné látky, amoniakální dusík a celkový fosfor. Základní výchozí
hodnoty pro výpočet a jeho výsledky uvádí následující tabulka, specifikace dat použitých pro výpočet
je uvedena pod tabulkou.
Tab. 6: Orientační výpočet průměrných koncentrací vybraných znečišťujících látek v Tiché Orlici pod obcí Verměřovice

průměrná koncentrace v Tiché Orlici nad obcí
(průměr z let 2018 - 2020)*
množství v Tiché Orlici nad obcí **
množství vypouštěné z obce Verměřovice
(průměr z let 2018 - 2020) ***
průměrná koncentrace v Tiché Orlici pod obcí
(vypočítaná)

BSK5

NL

N-NH4

Pcelk

mg/l

2,09

5,07

0,06

0,14

t/rok

145,003

351,753

4,163

9,713

t/rok

0,739

0,651

0,482

0,057

mg/l

2,10

5,08

0,07

0,141

* použita byla data z profilu Tichá Orlice, Jablonné nad Orlicí (ř. km 79,92) poskytnutá Povodím Labe., s.p. (jde o
profil nejblíže nad Verměřovicemi, kde je kvalita vody pravidelně sledována v rámci provozního monitoringu)
** hodnoty jsou vypočítány s použitím uvedených hodnot průměrných koncentrací (první řádek tabulky) a
průměrného ročního průtoku Tiché Orlice (pro daný úsek Tiché Orlice byla uvažována hodnota Qa = 2,2 m3/s)
*** jedná se o data z monitoringu množství a kvality vypouštěných odpadních vod; průměrné množství
vypuštěného znečištění za rok je v tabulce uvedeno, ve výpočtu bylo použito také průměrné množství
vypuštěných odpadních vod (18159,333 m3/rok). Data jsou podrobně uvedena v Tab. 1 v kap. 5.2.

Z výpočtu je patrné, že pro vybrané parametry se v důsledku vypouštění odpadních vod z obce
Verměřovice průměrné koncentrace v Tiché Orlici zvyšují pouze v řádu setin mg/l, v případě fosforu
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dokonce jen v řádu tisícin mg/l. Důvodem je velká vodnost Tiché Orlice jako recipientu odpadních
vod. Nutno upozornit, že výpočet je proveden pouze pro průměrné hodnoty, pro jiné charakteristické
hodnoty (např. medián, percentil P90 nebo P95) není možné výpočet směšovací rovnicí takto
jednoduše provést. Uvedené výsledky jsou orientační, ale i tak potvrzují, že vliv organického
znečištění vypouštěného v obci Verměřovice na populaci mihule potoční jako předmětu ochrany EVL
Tichá Orlice lze v současnosti považovat za nevýznamný.
Je nicméně faktem, že ani kvalita vody nad obcí Verměřovice (resp. v profilu Tichá Orlice, Jablonné
nad Orlicí, ř. km 79,92) v řadě parametrů neodpovídá optimálním a cílovým hodnotám, které jsou
uvedeny pro mihuli potoční v SDO pro EVL Tichá Orlice (Horník 2014) a metodice Rosendorf et al.
(2020) (viz Tab. 7), a proto je v obecné rovině jakékoli další zhoršování kvality vody v důsledku
vypouštění nečištěných odpadních vod z obcí z dlouhodobého pohledu nežádoucí a mělo by být co
nejdříve řešeno výstavbou ČOV.
Tab. 7: Kvalita vody v Tiché Orlici v profilu provozního monitoringu č. 123 Jablonné nad Orlicí (ř. km 79,92).
Charakteristické hodnoty koncentrací vybraných ukazatelů a jejich porovnání s optimálními a cílovými hodnotami pro
mihuli potoční (Horník 2014; Rosendorf et al. 2020), červeně hodnoty, které optimálním a cílovým hodnotám nevyhovují.

ukazatel

BSK5

NL

N-NH4

P celk.

jednotka

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

typ charakteristické
hodnoty
průměr

2018

2019

2020

1,92

2,32

2,02

optimální nebo
cílová hodnota
není stanovena

minimum

1,5

1,5

1,3

není stanovena

maximum

2,5

3,9

2,6

4

medián

1,9

2,2

2,1

1,9

průměr

2,8

7,4

5

není stanovena

minimum

<2.0

<2.0

3

není stanovena

6

18

8

není stanovena

medián

<2.0

<2.0

4

5

průměr

0,042

0,058

0,066

není stanovena

minimum

0,01

0,01

0,05

není stanovena

maximum

0,07

0,1

0,1

0,031 *

medián

0,05

0,06

0,06

0,07

průměr

0,124

0,128

0,168

0,15

minimum

0,05

0,05

0,07

není stanovena

maximum

0,24

0,2

0,31

není stanovena

medián

0,11

0,1

0,11

0,07

maximum

*optimální hodnota je stanovena jako percentil P95, což ale i v ideálním případě odběru 12 vzorků ročně
znamená, že vyhovět musí všechny vzorky (tedy lze použít maximum); nutno říci, že jde o velmi přísnou
hodnotu, a to i v porovnání s cílovou hodnotou stanovenou jako medián v práci Rosendorf et al. (2020).

Možné vlivy jiných znečišťujících látek
V odpadních vodách odváděných ze sídel se vyskytují některé znečišťující látky jako jsou zbytky léčiv,
kosmetiky, čistících prostředků apod. S ohledem na velikost obce je možné za běžných provozních
podmínek předpokládat jen malá množství těchto kontaminantů a vzhledem k vodnosti Tiché Orlice
jejich dostatečné naředění podobně jako je tomu u organických látek. Negativní ovlivnění populace
mihule potoční se proto nepředpokládá.
Při vypouštění odpadních vod z volných výustí však nelze vyloučit ani riziko znečištění Tiché Orlice
nijak nekontrolovatelným unikem toxické látky, která se může dostat do kanalizace ve větším
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množství v některém z napojených objektů. Jednalo by se o nestandardní situaci, jejíž závažnost nelze
objektivně hodnotit, protože by závisela na množství a charakteru vypuštěné, resp. uniklé znečišťující
látky. Ve zcela teoretické rovině může být takovým únikem poškozena celá část EVL ležící pod výustí I,
která je umístěná ve Verměřovicích nejvýše proti proudu toku Tiché Orlice. Tato výusť leží cca 5,5 km
nad spodním koncem EVL. Celý potenciálně dotčený úsek je mihulí potoční využíván (podle Křížka
(2008) je úsek od Verměřovic po Kunčice jedním s úseků s nejlepší stabilitou biotopu). Celková délka
toku v EVL je přibližně 36 km, mihulí je využíváno přibližně 32 km (celý úsek toku v EVL mimo horního
úseku nad obcí Dolní Orlice a upraveného úseku pod Králíky). Tedy v případě závažného úniku
znečišťující látky by mohla být ovlivněna až necelá pětina využívaného úseku toku v EVL a tedy
podstatná část populace. Předpokládat lze možnost jejího pozdějšího obnovení z výše ležících úseků
toku a přítoků. Tento nejhorší možný scénář lze považovat za velmi nepravděpodobný s ohledem na
to, jaké objekty jsou na kanalizaci napojeny (nejedná se o průmyslové podniky), havárie menšího
rozsahu však reálně možné jsou. Vliv je s ohledem na předběžnou opatrnost hodnocen jako mírně
negativní.

11.3. Vyhodnocení sekundárních a kumulativních vlivů a vlivů spolupůsobících faktorů
Posuzovaný záměr je spojen výhradně s možným ovlivněním kvality vody v Tiché Orlici a jeho vlivy se
proto mohou kumulovat s vlivy dalších zdrojů znečištění. Přímo v obci Verměřovice je to ještě další
výusť označená jako J. Jedná se o volnou výusť z lokality nové výstavby rodinných domů "Na Skalách"
(aktuálně zkolaudováno 39 RD). Voda vypouštěná z této stoky je předčištěna domovní čistírnou
odpadních vod nainstalovanou u každého RD, vypouštění je povoleno rozhodnutím vodoprávního
úřadu ze dne 08.12.2015, č.j.: MUZBK-23553/2015/ZPZE-4/231.8/SCHP-163 (Veronika Štěpánková,
VaK Jablonné nad Orlicí, a.s., e-mailová komunikace, říjen 2021). Množství vypouštěného znečištění
ze stoky J je rovněž sledováno v rámci monitoringu, uvedeno je v tabulce níže (Tab. 8). jedná se o
malé množství ve všech sledovaných parametrech, a proto lze vyloučit významné ovlivnění populace
mihule potoční v EVL Tichá Orlice v důsledku kumulace vlivů.
Tab. 8: Množství vypuštěných odpadních vod a množství vypuštěného znečištění v roce 2020 z výusti J.

označení
období
výusti
J
2020

CHSKCr
t/rok
0,209

BSK5
t/rok
0,053

NL
t/rok
0,081

N-NH4+
t/rok
0,044

Pcelk.
t/rok
0,012

množství
m3/rok
3287

Na základě analýzy informačního systému EIA (www.cenia.cz) byly zjištěny některé další záměry
s možnými vlivy na mihuli potoční v EVL Tichá Orlice. Ve většině případů se jednalo o záměry spojené
se zásahy do vodního toku a tedy možnou fyzickou likvidací/degradací biotopu mihule potoční (např.
protipovodňová opatření, opravy mostů aj.), u kterých se kumulace s vlivy posuzovaného záměru
nepředpokládá. Dále byly zjištěny dva záměry výstavby/rozšíření lyžařských areálů zahrnující
zasněžování s navrhovaným odběrem vody z toku Tiché Orlice (PAK277, OV 6059, posuzování vlivů na
ŽP v letech 2007 – 2009). V tomto případě je synergické působení možné, protože odběr vody pro
zasněžování znamená snížení průtoku ve vodním toku a tedy omezení možnosti naředění odpadních
vod do toku vypouštěných. Vzhledem k vazbě na zimní období je ale možné vyloučit významné vlivy,
protože kyslíkový deficit vznikající v důsledku odbourávání nadbytku organických látek, který by mohl
ohrožovat populace citlivějších organismů v toku, obecně hrozí při vyšších teplotách vody.
Z hlediska spolupůsobících faktorů je relevantní probíhající klimatická změna a související riziko
většího kolísání průtoků v Tiché Orlici v budoucnu. Riziko představují letní období s nedostatkem
srážek a vysokými teplotami, neboť v době nízkých vodních stavů a vysokých teplot by mohlo
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docházet ke snižování obsahu kyslíku ve vodě pod kritickou mez pro náročnější druhy organismů,
včetně mihule potoční. Z tohoto důvodu je nutné usilovat o zlepšení kvality vody v Tiché Orlici, což
konkrétně v obci Verměřovice znamená usilovat o co nejrychlejší výstavbu ČOV.

11.4. Celkové vyhodnocení významnosti vlivů
Z provedeného vyhodnocení je zřejmé, že populace mihule potoční v EVL Tichá Orlice není
v současnosti vypouštěním odpadních vod z obce Verměřovice poškozována. Záměr nemá negativní
vliv na celistvost EVL ve smyslu udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí
ve vztahu k předmětu ochrany. S ohledem na potenciální rizika zejména v případě nízkých vodních
stavů a vysokých teplot, kdy by mohlo docházet ke snížení obsahu kyslíku pod kritickou mez, a rizika
spojená s nestandardními situacemi (haváriemi), které nelze vyloučit, je vliv hodnocen jako mírně
negativní (-1).

12.

POŘADÍ VARIANT ZÁMĚRU

Není relevantní.

13. ZÁVĚR POSOUZENÍ Z HLEDISKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ
OČEKÁVANÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU
Opatření, která by mohla účinně zmírnit stávající vlivy a rizika spojená s vypouštěním odpadních vod
ze stávajících osmi volných výustí kanalizace obce Verměřovice a zároveň by mohla být realizována
bez zásadní změny technického řešení kanalizace a zásahů do vodního toku Tiché Orlice, není možné
navrhnout. Stěžejní je vybudování čistírny odpadních vod a úprava kanalizace obce tak, aby mohly
být odpadní vody na tuto ČOV přivedeny, což by mělo být pro obec prioritou. Do té doby by neměly
být na kanalizaci zakončenou volnými výustěmi připojovány další objekty s možnou výjimkou RD
vybavených domovní ČOV, tak aby nedocházelo k dalšímu zhoršování stávajícího stavu. Podle sdělení
starosty obce Verměřovice se s novou výstavbou, která by byla napojována na kanalizaci zakončenou
volnými výustěmi aktuálně ani nepočítá (Ing. Václav Syka, e-mailová komunikace, říjen 2021).

14. POROVNÁNÍ MÍRY VLIVU ZÁMĚRU BEZ PROVEDENÍ OPATŘENÍ S MÍROU VLIVU
V PŘÍPADĚ JEJICH PROVEDENÍ
Není relevantní.

15.

ZÁVĚR POSOUZENÍ Z HLEDISKA VÝZNAMNOSTI VLIVU

Na základě provedeného vyhodnocení vlivů záměru „Vypouštění odpadních vod z volných výustí do
vod povrchových – VVT Tichá Orlice a náhonu MVE ve Verměřovicích“ na lokality soustavy Natura
2000, jejich předměty ochrany a celistvost lze konstatovat, že posuzovaný záměr nemá významně
negativní vliv (tedy negativní vliv dle §45i odst. 9 ZOPK) na předměty ochrany a celistvost evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí, které tvoří soustavu Natura 2000.
Identifikován byl mírný negativní vliv (-1) na mihuli potoční (Lampetra planeri) v EVL Tichá Orlice, a to
s ohledem na potenciální rizika zejména v případě nízkých vodních stavů a vysokých teplot, kdy by
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mohlo docházet ke snížení obsahu kyslíku pod kritickou mez, a také pro možnost havarijních událostí
spojených s nijak nekontrolovatelným vnosem kontaminantu do vodního toku. I když populace
mihule potoční v EVL Tichá Orlice není aktuálně poškozována, je zřejmé, že současný způsob
nakládání s odpadními vodami obce Verměřovice jejich předčištěním v septicích a několika
domovních ČOV a jejich následným odváděním do vod povrchových prostřednictvím kanalizace
zakončené volnými výustěmi je nevhodný a rizikový, a je proto třeba usilovat o co nejrychlejší
odkanalizování obce a výstavbu čistírny odpadních vod.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Stanovisko OOP podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění

Vypouštění odpadních vod z volných výustí do vod povrchových – VVT Tichá Orlice a náhonu MVE ve Verměřovicích
Posouzení vlivů záměru podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

