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ÚVOD

Popis záměru
Záměrem je stanovení dobývacího prostoru Lešany na výhradním ložisku
nevyhrazeného nerostu stavebního kamene Lešany (B3026400) a následná hornická
činnost spočívající v dobývání stavebního kamene na tomto ložisku. Těžba bude
realizována za použití běžných metod průmyslové těžby stavebního kamene. Expedice
bude

realizována

nákladními

automobily

po

lomových

komunikacích

k nově

vybudovanému výjezdu na silnici II/105.

Popis lokality
Původní přirozená vegetace
Z mapy potenciální přirozené vegetace lze vyčíst, že původní vegetaci území tvořily dvě
mapovací vegetační formace: biková a nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum
petraeae, Abieti-Quercetum) a černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum).
Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) se vyznačuje slabší
příměší až absencí méně či více náročných listnáčů – břízy (Betula pendula), habru
(Carpinus betulus, buku (Fagus sylvatica), jeřábu (Sorbus aucuparia), lípy srdčité (Tilia
cordata), na sušších stanovištích i s přirozenou příměsí borovice (Pinus sylvestris). Dub
letní (Quercus robur) se objevuje jen na relativně vlhčích místech. Zmlazené dřeviny
stromového patra jsou nejdůležitější složkou slabě vyvinutého patra keřového, kde se též
častěji objevuje Frangula alnus a Juniperus communis. Fyzignomii bylinného patra určují
(sub)acidofilní a mezofilní lesní druhy (Poa nemoralis, Luzula luzuloides, Vaccinium
myrtillus, Convallaria majalis, Festuca ovina, Deschampsia flexuosa, Calamagrostins
arundinacea, Melampyrum pratense aj.) Mechové patro bývá druhově pestré. Často se
v něm objevují Polytrichum formosum, Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium,
Leucobryum glaucum, Pohlia nutans aj.
Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Ta je tvořena
stinnými dubohabřinami s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) a habrem
(Carpinus betulus), s častou příměsí lípy (Tilia cordata, na vlhčích stanovištích T.
platyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a stanovištně náročných listnáčů (jasan –
Fraxinus excelsior, klen – Acer pseudoplanatus, mléč – A. platanoides, třešeň Cerasum
avium). V prosvětlených porostech se nachází dobře vyvinuté keřové patro tvořené
mezofilními druhy opadavých listnatých lesů. V bylinném patře se nachází především
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(Hepatica nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, L. niger,
Lamium galeobdolon agg., Melampyrum nemorosum, Mercurialis perennis, Asarum
europaeum, Pyrethrum corymbosum,Viola reichenbachiana) méně často trávy (Festuca
heterophylla, Poa nemoralis). Porosty jsou v současné době plošně velmi omezené vlivem
odlesnění, následné zemědělské činnosti i intenzivní zástavby.

METODIKA
Průzkum území byl zaměřen na zjištění současného biologického stavu lokality a
výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, uvedených ve vyhlášce MŽP č.
395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Inventarizační průzkumy byly provedeny
na celém území navrhovaného DP Lešany a v blízkém okolí.
Přítomnost bezobratlých živočichů byla zjišťována pomocí individuálního sběru,
zemních pastí, pokládání potravních návnad a smýkání vegetace. Průzkum bezobratlých
byl zaměřen na zvláště chráněné a vzácné druhy. Jako bioindikační skupina byli použiti
mravencovití

(Formicidae).

Přítomnost

obratlovců

byla

zaznamenávána

pomocí

krátkodobě umístěných pastí, vizuálně, akusticky (včetně použití detektoru netopýrů) a
pomocí pobytových znaků. Zaznamenávány byly i přeletující druhy ptáků. Přítomnost
živočichů v blízkém okolí byla zjišťována během terénních prací. Terénní průzkum
probíhal od dubna do prosince 2015.
U ochranářsky významných druhů je v tabulkách uvedena kategorie ochrany dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb. (O – ohrožený druh, SO- silně ohrožený druh, KO- kriticky
ohrožený druh) a dle Červeného seznamu (NT – téměř ohrožený, LC – málo dotčený, C2 –
silně ohrožené, C3 – ohrožené, C4a- vzácnější taxon vyžadující další pozornost - méně
ohrožený).
O – ohrožený druh
Druh rostliny či živočicha, který je ohrožený nebo vzácný, vědecky či kulturně velmi
významný a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazený mezi ohrožené druhy.
SO – silně ohrožený druh
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Druh rostliny či živočicha, který je ohrožený nebo vzácný, vědecky či kulturně velmi
významný a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazený mezi silně ohrožené druhy.
KO – kriticky ohrožený druh
Druh rostliny či živočicha, který je ohrožený nebo vzácný, vědecky či kulturně velmi
významný a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazený mezi kriticky ohrožené druhy.

C1 – kriticky ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR
Jako druhy kriticky ohrožené jsou hodnoceny velmi vzácné a ohrožené taxony s výskytem
omezeným jen na jednu nebo několik málo lokálních populací. Jejich početnost nedosahuje
ani 10 % dřívějšího zastoupení. Bez účinné ochrany by tyto taxony s velkou
pravděpodobností brzy zcela vymizely z flóry ČR.
C2 – silně ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR
Za silně ohrožené jsou považovány rostliny s prokazatelným a trvalým ústupem, jejichž
stav se snížil až na 50 % původního zastoupení. Aktuální vymizení jim nehrozí, bez
náležité ochrany se však mohou dostat do stavu kritického ohrožení.
C3 – ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR
Jedná se o rostliny se slabším, ale trvalým ústupem. Snížení jejich výskytu se pohybuje
mezi 50 až 80 % původního zastoupení.
C4 - vzácnější taxony cévnatých rostlin ČR vyžadující další pozornost
Do této skupiny patří druhy a poddruhy cévnatých rostlin vyžadující další pozornost, neboť
u nich lze předpokládat v krátké době ohrožení (C4a). Zároveň jsou do této kategorie
řazeny i taxony nedostatečně prostudované, u nichž zatím nelze přesněji stanovit stupeň
ohrožení (C4b).
NT – téměř ohrožený
Druh je blízko kategorie „zranitelný“, ale v současné době není považován za ohrožený.
LC – málo dotčený
Druh není považován za ohrožený, ani za potenciálně ohrožený.
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VÝSLEDKY

Flóra, biotopy
Během průzkumu byla zjištěna přítomnost 45 rostlinných druhů. Seznam nalezených druhů
a míst jejich výskytu je uveden v tab. č. 1. Žádný z nalezených druhů nepatří mezi zvláště
chráněné, dva druhy jsou uvedeny na Červeném seznamu rostlin (jedle bělokorá v kat.
C4a, tis červený v kat. C3). V území se nachází přírodní biotop L7.1 – suché acidofilní
doubravy a antropogenní biotopy: X8- křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy, X9A –
lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami, X 11 – paseky s nitrofilní vegetací.

Obr. 1: V území se střídají plochy jehličnatých a biologicky hodnotnějších listnatých
porostů
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Tab. 1: Seznam nalezených rostlinných taxonů
Latinský název
Abies alba
Aegopodium podagrarea
Anemone nemorosa
Anthriscus sylvestris
Artemisia vulgaris
Athyrium filix-femina
Avenella flexuosa
Betula pendula
Calluna vulgaris
Cerastium holosteoides
Dactylis glomerata
Epilobium montanum
Fagus sylvaticus
Festuca ovina
Fragaria vesca
Galium aparine
Geum urbanum
Hieracium murorum
Hypochaeris radicata
Larix decidua
Melampyrum pratense
Milium effusum
Mycelis muralis
Oxalis acetosella
Picea abies
Pinus sylvestris
Plantago media
Poa annua
Poa nemoralis
Polypodium vulgare
Pseudotsuga menziesii
Quercus robur
Quercus rubra
Rubus sp.
Rumex acetosa
Senecio vulgaris
Sorbus aucuparia
Taraxacum sect. Ruderalia
Taxus baccata
Tusillago farfara
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus

Ochrana
Český název
C4a
jedle bělokorá
bršlice kozí noha
sasanka hajní
kerblík lesní
pelyněk černobýl
papratka samičí
metlička křivolaká
bříza bělokorá
vřes obecný
rožec obecný
srha říznačka
vrbovka horská
buk lesní
kostřava ovčí
jahodník obecný
svízel přítula
kuklík městský
jestřábník zední
prasetník kořenatý
modřín opadavý
černýš luční
pšeničko rozkladité
mléčka zední
šťavel kyselý
smrk ztepilý
borovice lesní
jitrocel prostřední
lipnice roční
lipnice hajní
osladič obecný
douglaska tisolistá
dub letní
dub červený
ostružiník
šťovík kyselý
starček obecný
jeřáb ptačí
pampeliška lékařská
C3
tis červený
podběl lékařský
kopřiva dvoudomá
brusnice borůvka
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Latinský název
Verbascum sp.
Viola odorata
Viola riviniana

Český název
divizna
violka vonná
violka Riviniova

Ochrana

Fauna
Ze zástupců Formicidae byly nalezeny druhy Leptothorax acervorum, Camponotus
ligniperdus, Lasius brunneus, L. niger, M. rubra, M. lobicornis, M. ruginodis.
Leptothorax acervorum je eurytopní druh otevřených až mírně zastíněných stanovišť.
Lasius niger je plastický druh, preferující sušší až mezofilní stanoviště. Lasius brunneus
obývá lesní porosty, sady, aleje i zahrady. Camponotus lingiperdus je lesní druh obývající
smíšené a listnaté lesy, stanoviště porostlé keři s jednotlivými stromy (skalnaté svahy,
slunci exponované okraje lesů apod.). Myrmica rubra je biotopově plastický druh
s preferencí méně zastíněných stanovišť, žije na loukách, pastvinách, v zahradách, světlých
hájích a parcích, včetně zastavěných území. Myrmica ruginodis je druh obývající tmavé
lesy, v nichž nahrazuje M. rubra. M. lobicornis je vyskytuje ve všech biotopech kromě
podmáčených půd.
Z nalezených bezobratlých živočichů jsou chráněni pouze čmeláci rodu Bombus, patřící
mezi ohrožené druhy.
Průzkum potvrdil výskyt 45 druhů obratlovců: jednoho zástupce třídy obojživelníků i
plazů, 34 druhů ptáků a 9 druhů savců. Seznam nalezených druhů obratlovců je uveden
v tab. č. 2. Čtyři nalezené druhů obratlovců (slepýš křehký, vlaštovka obecná, veverka
obecná, netopýr velký) jsou uvedeny na seznamu zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č.
395/1992 Sb.

Tab. 2: Seznam nalezených druhů obratlovců
Třída
Obojživelníci
Plazi
Ptáci

Latinský název
Rana temporaria
Anguis fragilis

Český název
skokan hnědý
slepýš křehký

Anas platyrhynchos
Acrocephalus arundinaceus
Ardea cinerea
Buteo buteo

kachna divoká
rákosník velký
volavka popelavá
káně lesní

Ochrana
§SO
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Třída

Savci

Latinský název
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Certhia familiaris
Columba palumbus
Corvus corone
Cuculus canorus
Cyanistes caeruleus
Dendrocopos major
Emberiza citrinella
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Fulica atra
Garrulus glandarius
Hirundo rustica
Motacilla alba
Parus major
Periparus ater
Phasianus colchicus
Phylloscopus collybita
Pica pica
Picus viridis
Regulus ignicapillus
Regulus regulus
Sitta europaea
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Apodemus sp.
Capreolous capreolus
Erinaceus europaeus
Lepus europaeus
Martes martes
Myotis myotis
Sciurus vulgaris
Sus scrofa
Vulpes vulpes

Český název
stehlík obecný
zvonek zelený
šoupálek dlouhoprstý
holub hřivnáč
vrána obecná
kukačka obecná
sýkora modřinka
strakapoud velký
strnad obecný
červenka obecná
poštolka obecná
pěnkava obecná
lyska černá
sojka obecná
vlaštovka obecná
konipas bílý
sýkora koňadra
sýkora uhelníček
bažant obecný
budníček menší
straka obecná
žluna zelená
králíček ohnivý
králíček obecný
brhlík lesní
špaček obecný
pěnice černohlavá
kos černý
drozd zpěvný
drozd brávník
myšice
srnec obecný
ježek západní
zajíc polní
kuna lesní
netopýr velký
veverka obecná
prase divoké
liška obecná

Ochrana

§O

§KO
§O

§O –ohrožený druh, §SO – silně ohrožený druh, §KO – kriticky ohrožený druh
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Zvláště chráněné druhy
Během inventarizačních průzkumů bylo nalezeno 5 zvláště chráněných druhů živočichů.
Jejich seznam a kategorie ochrany dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zák. č. 114/1992 Sb.
jsou uvedeny v tab. č. 3.

Tab. 3: Seznam nalezených zvláště chráněných druhů
Latinský název
Anguis fragilis
Bombus sp.
Hirundo rustica
Myotis myotis
Sciurus vulgaris

Český název
395/1992 Přímé ovlivnění
ANO
slepýš křehký
§SO
ANO
čmelák
§O
NE
vlaštovka obecná
§O
NE
netopýr velký
§KO
ANO
veverka obecná
§O

§O - ohrožený druh, §SO - silně ohrožený druh, §KO - kriticky ohrožený druh

Obr. 2 Výskyt zvláště chráněných druhů: 1 – čmeláci Bombus sp., 2 – slepýš křehký, 3 –
veverka obecná, nezakresleno – vlaštovka obecná, netopýr velký
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Čmeláci Bombus sp.
Čmeláci rodu Bombus žijí v koloniích, živí se nektarem kvetoucích rostlin. Žijí na lukách,
v zahradách, na polích i v parcích. Hnízda si staví na povrchu nebo pod povrchem půdy.
Čmeláci se řídce vyskytují na lesních světlinách (paseky, lesní cesty) i v okolí záměru,
uskutečněním záměru nebude místní populace nijak významněji ovlivněna. V důsledku
těžby vzniknou nové pro čmeláky vhodné lokality a do budoucna tak lze vliv záměru
považovat za nulový či mírně pozitivní.

Slepýš křehký
Slepýš je eurytopní druh, bez specifických požadavků na oslunění lokality a charakter
vegetace. Obývá nejrůznější stanoviště, která vykazují určitou míru zemní vlhkosti
s bohatou vegetací a dostatkem potravy (plži, žížaly). Důležité jsou denní úkryty (kameny,
padlé dřevo, kyprá půda) a místa vhodná ke slunění. Nejhojnější je v listnatých a
smíšených lesích. Běžný je i na světlejších okrajích jiných typů lesů, lesních pasekách,
křovinatých stráních, starých sadech, kamenolomech, pískovnách, na loukách, okrajích
polí, rumištích, skládkách, parcích a zahrádkách. Jeho přítomnost byla zjištěna v jižní části
zkoumaného území, mimo jiné i na hranici plochy plánované deponie. V souvislosti
s těžbou lze v okrajových částech záměru očekávat vznik nových pro slepýše vhodných
biotopů. Záměr nebude mít na místní populaci téměř žádný negativní vliv, do budoucna lze
očekávat vliv mírně pozitivní.

Vlaštovka obecná
Vlaštovky hnízdí v kulturní krajině. Svá hnízda staví uvnitř budov či v průjezdech, potravu
(hmyz) loví ve vzduchu. Hnízdí na celém území ČR, hojnější je v nižších polohách. Počty
hnízdících vlaštovek pomalu klesají, v letech 2001-03 u nás hnízdilo 320-640 tisíc párů.
V dotčeném území vlaštovky nehnízdí, zaznamenány byly pouze přelety. Uskutečněním
záměru nebudou vlaštovky nijak ovlivněny.

Veverka obecná
Veverka obecná je vázána na stanoviště se stromy, na nichž si staví vlastní nebo upravuje
ptačí hnízda. Sbírá semena, plody, pupeny a letorosty dřevin, houby, ptačí vejce a mláďata.
Páří se od dubna do září. Veverka obecná, byla pozorována ve smrkovém lese ve střední
části území. Záborem území pro těžbu surovin dojde ke snížení rozlohy potravního i
reprodukčního biotopu (např. v lesích se hustoty veverek pohybují v rozmezí 0.1 až 0.3
12

rodin na 10 ha). Vliv na lokální populaci lze považovat za přijatelný, vhodné životní
podmínky pro veverky se nacházejí i v okolí záměru.

Netopýr velký
Jako zimoviště využívá podzemní prostory. Loví zejména velké druhy brouků, které sbírá
často ze země. Pravidelné přelety většinou nepřesahují 20 km, příležitostně však migruje i
na větší vzdálenosti. V České republice se vyskytuje prakticky na celém území, hojnější je
v nižších a středních nadmořských výškách. Nejvíce je ohrožen přestavbami střech a
půdních prostorů budov, kde se nacházejí letní kolonie. Dalšími faktory jsou rušení na
zimovištích a nevhodný způsob uzavírání vchodů do starých důlních děl a jeskyní.
V zájmovém území netopýři pouze loví potravu, ovlivněni budou nepřímo sníženým
množstvím potravní nabídky.

ZÁVĚR
V zkoumaném území převažují antropogenně silně ovlivněné biotopy. Ve východní části
se nachází i přírodní biotop suché acidofilní doubravy, díky jehož výskytu vegetace
částečně odpovídá potenciální přirozené. Během průzkumů nebyla potvrzena přítomnost
žádného zvláště chráněného druhu rostliny, jedle bělokorá a tis červený jsou zapsány na
Červeném seznamu rostlin ČR. V rámci zoologického průzkumu bylo nalezeno 5 zvláště
chráněných druhů (slepýš křehký, čmeláci Bombus sp., vlaštovka obecná, netopýr velký,
veverka obecná). Záměrem přímo ovlivněni budou čmeláci rodu Bombus, veverka obecná
a slepýš křehký. Území je využíváno jako hospodářský les, za biologicky hodnotnější lze
považovat pouze plochy porostlé listnatým a smíšeným lesem a světliny s výskytem
zvláště chráněných druhů. Všechny nalezené zvláště chráněné druhy žijí i v okolí záměru,
není třeba uskutečňovat žádná speciální nápravná opatření. Naopak lze očekávat, že
čmeláci i slepýši budou z dlouhodobějšího pohledu ovlivněni pozitivně, vzniknou nové
biotopy vhodné pro sběr/lov potravy i rozmnožování.

Nápravná opatření
Ochrana ptáků
S ohledem na ochranu ptáků (§5a zák. č. 114/1992 Sb.) bude nutné provádět odstranění
dřevin i skrývku lesní hrabanky pouze v mimohnízdním období tj. od konce září do konce
března.

13

