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1. Základní údaje
Název stavby:

„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)“
ve stupni PD“

Objednatel:

METROPROJEKT Praha a. s.
I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

Umístění záměru:

Stát:

Česká republika

Kraj:

Středočeský

Obec:

Kutná Hora, Církvice, Třebešice, Čáslav

Stručný popis záměru:
Náplní stavby je modernizace traťového úseku Čáslav (mimo) - Kutná Hora (mimo) tj. od km
278,717 do km 286,742. Daný traťový úsek je součástí celostátní dráhy, která leží na trati
zařazené do evropského železničního systému TEN-T v globální síti osobní i nákladní
dopravy s charakterem mimokoridorová trať celostátní dráhy. Místem stavby je trať (Brno -)
Havlíčkův Brod - Kolín (- Praha), označená v jízdním řádu pro cestující číslem 230, podle
tabulek traťových poměrů 324. Trať je dvoukolejná, elektrizovaná v daném úseku střídavou
trakční proudovou soustavu 25 kV/50 Hz, traťové zabezpečovací zařízení je 3. kategorie
typu AB. Dovolená traťová třída zatížení je D4, rychlost 80 až 120 km/h. Provozovatelem
dráhy je SŽDCs. o., místním správcem OŘ Praha.
Staveniště je situováno ve východní části Středočeského kraje v okrese Kutná Hora. V úseku
Čáslav – Kutná Hora se jedná převážně o mírně zvlněný terén. Staveniště je přístupné
převážně po stávajících komunikacích II. a III. třídy a po místních komunikacích. Využití
provizorních komunikací bude nutné v omezeném rozsahu.
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Obr. 1: Umístění posuzovaného záměru, černočerveně je vyznačena trasa záměru
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2. Geomorfologie
Přehled geomorfologického členění zájmové lokality podle Demka (1987) je uveden
v tabulce č. 1. Z hlediska nejnižších geomorfologických jednotek se záměr nachází
v podcelku Čáslavská kotlina na pomezí okrsků Ronovská kotlina a Žehušická kotlina.
Tab. 1: Geomorfologické členění zájmového území
Provincie
Česká vysočina
Soustava

Česká tabule

Podsoustava

Středočeská tabule

Celek

Středolabská tabule

Podcelek

Čáslavská kotlina

Okrsek

Ronovská kotlina
Žehušická kotlina

Ronovská kotlina je tvořená turonskými slínovci a písčitými slínovci, méně cenomanskými
pískovci. Při okrajích je tvořena pararulami a ortorulami složkami amfibolitů. Tato kotlina
zaujímá členitější erozně denundační reliéf okrajové oblasti tektonické sníženiny se
strukturně denundačními plošinami na křídových horninách, s relikty staropleistocenních a
mladotřetihorních teras a s exhumovaným předkřídovým zarovnaným povrchem a těsnými
erozními údolími v krystalických horninách v povodí středního toku Klejnárky a Doubravy.
Žehušická kotlina je níže položené území tektonické sníženiny při údolní Doubravě,
Klejnárce a přilehlém úseku Labe. Je tvořena především turonskými slínovci a písčitými
slínovci, z velké části zakrytými kvartérními říčními a eolickými sedimenty. Vyznačuje se
rovinným až ploše pahorkatinným reliéfem středopleistocenních a mladopleistocenních teras,
širokých údolních niv, pokryvů, závějí a drobných přesypů navátých písků, méně
zarovnaného slínovcového povrchu. Na ojedinělých amfibolitových a rulových sukách se
zachovaly stopy po příbojové činnosti křídového moře.
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3. Biogeografické členění zájmové lokality
Zájmové území se nachází podle biogeografického členění České republiky (Culek et al.
1996) v území přechodu Českobrodského bioregionu a Polabského bioregionu.
Českobrodský bioregion
Tento bioregion leží uprostřed středních Čech, zabírá přibližně Českobrodskou tabuli,
východní část Pražské plošiny a část Čáslavské kotliny. Bioregion tvoří plošiny na starších
sedimentech s pokryvy spraší a vegetací hájů s malými ostrovy acidofilních doubrav.
Významná jsou menší skalnatá údolí s acidofilními a teplomilnými doubravami i skalními
společenstvy. Převažuje slabě teplomilná biota 2. bukovo–dubového vegetačního stupně,
v jihozápadní části se nachází biota 3. dubovo–bukového vegetačního stupně. Biodiverzita je
podprůměrná, exklávních a mezních prvků je velmi málo. Potenciální přirozenou vegetaci
tvořily především háje svazu Carpinion a to především Melampyro nemorosi–Carpinetum.
V současnosti bioregionu dominují lignikultury smrku, akátu a borovice. Horninová stavba je
dána polohou na okraji české křídové pánve. Z jejího podloží vystupují směrem k jihu starší
útvary. Na východě se nachází pás červených pískovců a lupků českobrodského permu,
nejdále na východě je podloží tvořeno kutnohorským krystalinikem zastoupeným převážně
ortorulami. Reliéf má charakter tabule ukloněné od jihu k severozápadu až severovýchodu
s četnými malými výrazně zaříznutými údolími. Z půd převažují černozemě na spraších. Dle
Quitta (1975) leží převážná část území v teplé oblasti T 2, na jihu část bioregionu náleží
k mírně teplé oblasti MT 10. Flóra je charakterizována zastoupením hercynské hájové
květeny. Nevýrazné lokální mezní prvky jsou reprezentovány některými termofilnějšími druhy
těžších půd. Exklávní prvky jsou výjimečné. Fauna bioregionu je hercynského původu, silně
ochuzená, se západními vlivy. Převládá otevřená kulturní step s vmezeřenými zbytky
xerotermních společenstev. Vodní toky mají charakter potoků a menších říček náležejících
do pstruhového a lipanového pásma.
Polabský bioregion
Tento bioregion leží ve střední části středních Čech, zabírá Terezínskou, Mělnickou a
Nymburskou kotlinu a rozkládá se v nejnižší části české tabule. Typickým rysem bioregionu
je katéna niv, nízkých a středních teras. Dle Quitta (1975) leží bioregion v teplé oblasti T2.
Z půd převládá v nivě Labe fluvizem, na štěrkopíscích arenické kambizemě, na vátých
píscích půdy kyselých rankerů a podél bočních přítoků Labe černice. Biota patří do 2.
bukovo-dubového vegetačního stupně, vlivem substrátu ale bez buku. Na terasách převažují
borové doubravy s výskytem sarmatských prvků. V podmáčených sníženinách jsou typické
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slatinné černavy s ojedinělým výskytem tučnice české. Nereprezentativními částmi jsou
vystupující

svědecké

opukové

a

slínovcové

vrchy

s teplomilnými

doubravami

a

dubohabřinami a vyšší terasy s částečně hlinitým povrchem a dubohabrovými háji. V nivě
Labe jsou četné zbytky dnes již nezaplavovaných lužních lesů, fragmenty slatin a mrtvých
ramen. Na vyšších terasách jsou hojné kulturní bory. Nivní louky jsou zastoupeny relativně
málo. Dominuje zde orná půda, značnou plochu zabírají lidská sídla. Biota je dosti
diverzifikovaná. Flóra je dosti pestrá, převažuje soubor nivních druhů středoevropského typu.
Odpovídající fauna hercynského typu je silně ochuzená, se západními vlivy. Ojediněle se
vyskytují i zástupci xerotermní fauny. Labe a jeho větší přítoky náleží do cejnového pásma.
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4. Botanický průzkum
Potenciální přirozená vegetace
Potenciální přirozená vegetace představuje typ vegetace, který by se v daném území
přirozeně vyskytoval jako výsledek dlouhého sukcesního vývoje ve vazbě na specifické
faktory území. Je podmíněn především klimatem, půdními faktory, konfigurací terénu a
dalšími faktory. Znalost potenciální vegetace je významná pro lepší představu o charakteru
území a původním stavu vegetačního krytu v dané lokalitě, ochranu stávajících biotopů a
např. při revitalizačních projektech, v rámci kterých umožní s ohledem na stanovištní
podmínky stanovit optimální druhovou skladbu vysazovaných dřevin.
Dle mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová 2001) byla
v posuzovaném území podél vodních toků rekonstruována vegetace střemchových jasenin
(Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae), ve výše
položených místech pak vegetace černýšových dubohabřin (Melampyro nemorosiCarpinetum).
Střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion
glutinosae)
Střemchové jaseniny bývají tvořeny tří- až čtyřpatrovými porosty s dominantním jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior), resp. s olší lepkavou (Alnus glutinosa) či lípou srdčitou (Tilia
cordata), zastoupena bývá i střemcha obecná (Prunus padus) a dub letní (Quercus robur).
Keřové patro bývá velmi husté. V bylinném patře převažují hygrofyty a mezohygrofyty
(Aegopodium podagraria, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, Deschampsia cespitosa,
Impatiens noli-tangere a další). Jedná se o společenstvo širokých niv potoků v kolinním
stupni. Rozšířeno je v okrajových partiích České tabule. Výskyt přirozených porostů je
vzácný, většina byla smýcena a odlesněné pozemky jsou využívány jako louky.
Černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum)
Dominantními stromy těchto dubohabřin jsou dub zimní (Quercus petraea) a habr obecný
(Carpinus betulus). Častá je příměs lip (Tilia cordata, T. platyphyllos), dubu letního (Quercus
robur) a stanovištně náročnějších listnáčů jako je jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor
klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides) nebo třešeň ptačí (Prunus avium).
Ve vyšších nebo inverzních polohách se vyskytuje buk lesní (Fagus sylvatica) nebo jedle
bělokorá (Abies alba). Dobře vyvinuté keřové patro nalezneme pouze v prosvětlených
porostech a je tvořeno mezofilními druhy opadavých listnatých lesů. Bylinné patro je určeno
především mezofilními druhy bylin (Hepatica nobilis, Galium sylvaticum, Campanula
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persiciflora, Lathyrus vernus, Lathyrus niger, Lamium galeobdon, Melampyrum nemorosum,
Mercurialis perenis, Asarum europaeum, Pyrethrum corymbosum, Viola reichenbachiana)
méně často trávami (Festuca heterophylla, Poa nemoralis) (Neuhäuslová 2001).
Metodika průzkumu
Přírodovědný průzkum byl proveden na přelomu května a června 2016 tak, aby zachytil
současně pozdní jarní i letní aspekt vegetace. Zaměřen byl především na výskyt vzácných,
ohrožených a zvláště chráněných druhů, resp. stanovišť a biotopů. Dále byl zaměřen také na
výskyt invazních druhů rostlin a přítomnost přírodních a přírodě blízkých biotopů.
Průzkum byl prováděn pochůzkou po stávajícím tělese železniční trati, dále bylo důkladně
prozkoumáno také území případné přeložky. Zaznamenávány byly přítomné druhy, v případě
složitější determinace byl použit Klíč ke květeně ČR (Kubát 2002). Použité názvosloví
vychází z publikace Danihelka et al. (2012), údaje o přítomnosti v Červených seznamech
(Grulich 20120).
Aktuální stav vegetace
Posuzovaná železniční trať prochází úsekem mezi Kutnou Horou a Čáslaví. Z velké části
vede v souběhu se silnicí I/38, v okolí převažuje kulturní zemědělská krajina. V blízkosti
železnice se nachází dvě vodní plochy – rybník Utopenec u Církvic a rybník Vrabcov u
Třeběšic. Od rybníku Vrabcov směrem k železnici se rozkládají mokřadní a lesní
společenstva, v okolí kóty Bambous pak také zbytky suchých stráněk.
V okolí velké části železnice nebyly vyznačeny přírodní či přírodě blízké biotopy. Jako
hodnotné lze označit území s navrženým novým vedením železnice. Na vodní plochu
rybníka Vrabcov navazují rozsáhlé porosty rákosin eutrofních stojatých vod (M1.1), vegetace
vysokých ostřic (M1.7) a mokřadních vrbin (K1). Vodní tok Klejnárka s přírodě blízkým
charakterem dna doprovází porosty údolních jasanovo-olšových luhů (L2.2). Kóta Bambous
je porostlá mozaikou vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3) a mezofilních ovsíkových
luk (T1.1), které však silně zarůstají keři a ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius).
Na rákosiny rybníka Vrabcov navazuje vegetace vysokých ostřic v mozaice s mokřadními
vrbinami. Dominuje zde ostřice ostrá (Carex acutiformis), která vytváří rozsáhlé porosty.
Vtroušeny jsou zde další zástupci jako je ostřice pobřežní (Carex riparia) a ostřice
měchýřkatá (Carex vesicaria). Ve vlhčích partiích dominuje puškvorec obecný (Acorus
calamus). V porostu jsou dále vtroušeny kyprej vrbice (Lythrum salicaria), vrbina obecná
(Lysimachia vulgaris), opletník plotní (Calystegia sepium), místy vytváří porosty chrastice
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rákosovitá (Phalaris arundinacea). Dále se zde vyskytuje vrba bílá a křehká (Salix alba, S.
euxina), vrba košíkářská a popelavá (Salix viminalis, S. cinerea). Jedná se o poměrně
zachovalé porosty, bez větších degradací.
Směrem k železnici navazují porosty údolních jasanovo-olšových luhů o různé zachovalosti a
reprezentativnosti. Ve stromovém patře dominují olše lepkavé (Alnus glutinosa) či vysazené
topoly kanadské (Populus xcanadensis), v keřovém patře je zastoupena střemcha obecná
(Prunus padus), v eutrofizovanějších a ruderalizovanějších místech bez černý (Sambucus
nigra). V bylinném patře jsou zastoupeny vrbina hajní (Lysimachia nemorum), čistec lesní
(Stachys sylvatica), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), popenec obecný (Glechoma
hederacea), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria).
Kóta Bambous je s rybníkem Vrabcov spojena úvozovou cestou s ovocnými dřevinami
(třešeň ptačí (Prunus avium), hrušeň obecná (Pyrus communis)), přítomny jsou také brslen
evropský (Euonymus europaeus), trnka obecná (Prunus spinosa), růže šípková (Rosa
canina), v bylinném patře dominuje ostružiník křovitý (Rubus fruticosus agg.), česnáček
lékařský (Alliaria petiolata) a kuklík městský (Geum urbanum). Zaznamenána byla
přítomnost posedu bílého (Bryonia alba).

Obr. 2: Výstup z aktualizací mapování vrstvy biotopů v ČR (mapy.nature.cz)
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Samotná kóta je porostlá z velké části keři a náletovými dřevinami, místy byly zaznamenány
výchozy drobných skalek. Vrcholové partie představují silně zarůstající mezofilní ovsíkové
louky s přítomností srpku obecného (Falcaria vulgaris), máčky ladní (Eryngium campestre),
kakostu holubičího (Geranium columbinum), šalvěje luční (Salvia pratensis), svízele
siřišťového (Galium verum), pryšce chvojky (Euphorbia cyparissias), chlupáčku zedního
(Pilosella officinarum), zvonku rozkladitého (Campanula patula) a dalších. Silně zde však
expanduje ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), který výše zmíněné, méně konkurenčně
schopné druhy zásadně potlačuje.
V místech napojení nového vedení železnice na stávající těleso se nachází rozsáhlý,
degradovaný porost s dominující chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) a kopřivou
dvoudomou (Urtica dioica). Zaznamenán zde byl porost invazních celíků, a to jak celíku
kanadského, tak obrovského (Solidago canadensis, S. gigantea), dále vratiče obecného
(Tanacetum vulgare), pcháče osetu (Cirsium arvense), pelyňku černobýlu (Artemisia
vulgaris) a štětky plané (Dipsacus fullonum).
Vzhledem k tomu, že železniční těleso prochází intenzivně zemědělsky obhospodařovanou
krajinou, je železnice doprovázena především ruderální vegetací. V některých místech je
však v pásech mezi železnicí a poli, resp. na náspech vyvinuta zajímavá vegetace polních
plevelů. V okolí drážního km 286,2 byla zaznamenána rozsáhlá populace lnu rakouského
(Linum austriacum) a ostrožky východní (Consolida hispanica), místy dominuje vlčí mák
(Papaver rhoeas), vikev úzkolistá (Vicia angustifolia), zastoupeny jsou také hulevník vysoký
(Sisymbrium altissimum), rýt žlutý (Reseda lutea), mrkev obecná (Daucus carota), prlina rolní
(Lycopsis arvensis), lnice květel (Linaria vulgaris), ostropes trubil (Onopordum acanthium),
šedivka šedá (Beteroa incana), úhorník mnohodílný (Descurainia sophia). Vegetaci lze
označit jako jednoletou vegetaci polních plevelů a ruderálních stanovišť, svazu Atriplicion,
as. Descurainietum sophiae a Sisymbrietum altissimi. Místy se šíří ovsík obecný
(Arrhenatherum elatius), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos).
Rozsáhlé plochy seřadišť a okolí vlakových nádraží, resp. stanic představují silně
disturbovaná stanoviště. Ovlivněny jsou především aplikací herbicidních prostředků. Existují
však společenstva a druhy rostlin, kterým právě takovéto podmínky vyhovují. Jedná se o
jarní efemery a efemeroidy, rostliny s velmi krátkým životním cyklem, které nejsou
konkurenčně příliš zdatné. Plochy vlakového nádraží v Čáslavi porůstají masivně populace
lomikamene trojprstého (Saxifraga tridactylites), osívky jarní (Erophila verna), plevele
okoličnatého (Holosteum umbellatum), pomněnky rolní a drobnokvěté (Myosotis arvensis, M.
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stricta), vysýchavá stanoviště vyhovují krvavci menšímu (Sanguisorba minor), silence
obecné (Silene vulgaris) a třezalce tečkované (Hypericum perforatum).
V drážních km 279,1 – 279,9 se přímo v kolejišti vyskytuje rozsáhlá populace přesličky
větevnaté (Equisetum ramosissimum).

Obr. 3: Vegetace v zářezu železnice s lnem rakouským a mákem vlčím v okolí drážního km cca
286,2
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Obr. 4: Vegetace náspu v okolí drážního km 281,6

Obr. 5: Přeslička větevnatá v drážních km 279,1 – 279,9
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Obr. 6: Mokřadní společenstva na okraji rybníka Vrabcov

Soupis zaznamenaných druhů uvádí následující tabulka.
Tab. 2: Soupis zaznamenaných druhů

Taxon

Status

Taxon

Acer campestre
Acer negundo
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acorus calamus
Aegopodium podagraria
Agrimonia eupatoria
Agrostis capillaris
Alliaria petiolata
Allium oleraceum
Alnus glutinosa
Alopecurus pratensis
Amaranthus sp.
Anthemis arvensis
Anthriscus sylvestris
Arabidopsis thaliana
Arctium lappa
Arctium tomentosum

Lathyrus sylvestris
invazní, neofyt
Lemna minor
Lepidium campestre
Lepidium draba
naturalizovaný, neofyt
Linaria vulgaris
Linum austriacum
Lotus corniculatus
Lycopsis arvensis
Lysimachia nemorum
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Malus domestica
Matricaria chamomilla
naturalizovaný, archeofyt Medicago lupulina
Medicago sativa
Melilotus officinalis
naturalizovaný, archeofyt Myosotis arvensis
naturalizovaný, archeofyt Myosotis stricta

Status

naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, archeofyt
C4a autochtonní
naturalizovaný, archeofyt

naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, neofyt
naturalizovaný, archeofyt
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Arenaria serpyllifolia
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Astragalus glycyphyllos
Atriplex sp.
Avena fatua
Barbarea vulgaris
Berteroa incana
Betonica officinalis
Betula pendula
Brachypodium pinnatum
Brachypodium sylvaticum
Brassica napus
Bromus hordeaceus
Bromus inermis
Bromus sterilis
Bromus tectorum
Bryonia alba
Bunias orientalis
Calamagrostis epigejos
Calystegia sepium
Camelina microcarpa
Campanula patula
Capsella bursa-pastoris
Carduus acanthoides
Carduus sp.
Carex acutiformis
Carex muricata agg.
Carex praecox
Carex remota
Carex riparia
Carex vesicaria
Cerastium arvense
Cerastium glutinosum
Cerastium holosteoides
Cirsium arvense
Cirsium oleraceum
Conium maculatum
Consolida hispanica
Consolida hispanica
Consolida regalis
Convolvulus arvensis
Cornus sanguinea
Crataegus sp.
Dactylis glomerata

invazní, archeofyt

naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, archeofyt

z kultury

naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, archeofyt
invazní, neofyt

naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, archeofyt

C4a

invazní, archeofyt
invazní, archeofyt
naturalizovaný, neofyt
naturalizovaný, neofyt
naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, archeofyt

Myosoton aquaticum
Onopordum acanthium
Papaver rhoeas
Pastinaca sativa
Petasites hybridus
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Pilosella officinarum
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago media
Poa annua
Poa nemoralis
Poa pratensis
Poa trivialis
Populus tremula
Populus xcanadensis
Potentilla erecta
Prunus avium
Prunus cerasus
Prunus insititia
Prunus padus
Prunus spinosa
Pyrus communis
Ranunculus acris
Ranunculus sceleratus
Reseda lutea
Rhus typhina
Robinia pseudoacacia
Rosa canina
Rubus caesius
Rubus fruticosus agg.
Rumex acetosella
Rumex obtusifolius
Rumex patientia
Salix alba
Salix caprea
Salix cinerea
Salix euxina
Salix viminalis
Salvia pratensis
Sambucus nigra
Sanguisorba minor
Saxifraga tridactylites

naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, archeofyt

invazní, neofyt

naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, archeofyt

naturalizovaný, archeofyt

naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, neofyt
invazní, neofyt

naturalizovaný, neofyt

C3 - autochtonní, silně
ohrožený
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Dactylis polygama
Daucus carota
Descurainia sophia
Dipsacus fullonum
Dryopteris filix-mas
Echium vulgare
Equisetum arvense
Equisetum ramosissimum
Erigeron annuus
Erodium cicutarium
Erophila verna
Eryngium campestre
Erysimum durum
Erysimum cheiranthoides
Euonymus europaeus
Euphorbia cyparissias
Euphorbia esula
Falcaria vulgaris
Festuca pratensis
Festuca rubra
Festuca rupicola
Ficaria verna
Filipendula ulmaria
Fraxinus excelsior
Galium album
Galium aparine
Galium verum
Geranium columbinum
Geranium pratense
Geranium pyrenaicum
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Hedera helix
Hesperis matronalis
Holosteum umbellatum
Humulus lupulus
Hypericum perforatum
Chaerophyllum
aromaticum
Chelidonium majus
Chenopodium album
Impatiens parviflora
Iris pseudacorus
Juglans regia

Securigera varia
Sedum acre
naturalizovaný, archeofyt Senecio vernalis
Senecio vulgaris
Silene latifolia
Silene vulgaris
Sisymbrium altissimum
C2b, ohrožená
Sisymbrium officinale
invazní, neofyt
Solanum dulcamara
naturalizovaný, archeofyt Solidago canadensis
Solidago gigantea
Sonchus oleraceus
Stachys sylvatica
Stellaria media
Symphytum officinale
Syringa vulgaris
Tanacetum vulgare
Taraxacum sect. Ruderalia
Tilia cordata
Tragopogon orientalis
Trifolium campestre
Trifolium medium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tripleurospermum
inodorum
Trisetum flavescens
Turritis glabra
naturalizovaný, archeofyt Tussilago farfara
Typha angustifolia
naturalizovaný, neofyt
Typha latifolia
Ulmus glabra
Ulmus laevis
Urtica dioica
Valerianella locusta
naturalizovaný, neofyt
Verbascum thapsus
Veronica arvensis
Veronica hederifolia agg.
Veronica chamaedrys
Veronica sublobata
naturalizovaný, archeofyt Vicia angustifolia
Vicia cracca
invazní, neofyt
Vicia hirsuta
Vicia sepium
naturalizovaný, archeofyt Vicia tenuifolia

naturalizovaný, neofyt
naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, neofyt
naturalizovaný, archeofyt
invazní, neofyt
invazní, neofyt
naturalizovaný, archeofyt

naturalizovaný, neofyt
naturalizovaný, archeofyt

naturalizovaný, archeofyt

C4a

naturalizovaný, archeofyt

naturalizovaný, archeofyt
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Lamium album
Lamium purpureum
Lathyrus pratensis

naturalizovaný, archeofyt Vicia tetrasperma
naturalizovaný, archeofyt Viola arvensis
Viola hirta

V dotčeném území byla zaznamenána přítomnost zvláště chráněných, ohrožených a
vzácnějších druhů rostlin. V drážních km 279,1 – 279,9 byla zaznamenána populace
přesličky větevnaté (Equisetum ramosissimum), druhu, který je dle Vyhlášky č. 395/1992
Sb., v platném znění, řazen mezi druhy ohrožené. V Červeném seznamu ČR (Grulich 2012)
je řazen mezi druhy silně ohrožené (C2b). Tento druh se v posledních letech značně šíří na
antropicky ovlivněných stanovištích, vč. železnic (např. žst. Lysá nad Labem, žel. trať
Čelákovice – Neratovice, Hustopeče nad Bečvou apod., Fialová, vlastní pozorování).
Dalším zvláště chráněným druhem vázaným na plochy seřadišť a vlakových nádraží je
lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites). Zaznamenán byl na vlakovém nádraží
v Čáslavi. Tento druh obvykle roste na skalních stepích a výslunných stráních. Na
železničních náspech našel druhotné stanoviště. Uváděný je také z dalších nádraží (Praha,
jižní Morava, Šlapanice, Louky nad Olší, Ostrava Kunčice, Nový Jičín, Uničov, Třinec atd.
(Plášek et Cimalová 2009, Fialová, vlastní pozorování). U tohoto druhu byla v posledních
letech zaznamenána masová ferroviatická expanze (Plášek et Cimalová 2009), kdy na
mnoha místech pokrývá desítky m2, a to jak v České republice, tak po celé Evropě. Reisch
(2007) provedl genetickou studii tohoto druhu s porovnáním populací nacházejících se na
železnicích a v přirozených podmínkách. Genetická struktura rostlin se lišila mezi
přirozenými a člověkem vytvořenými stanovišti. Tato studie tedy podporuje domněnku, že
původ populací lomikamene trojprstého šířících se podél železnic se nachází v jiných
geografických regionech a nejedná se tedy o původní genotyp zkoumané oblasti.
Také v aktuálním Červeném seznamu ČR (Grulich 2012) a soupisu druhů ČR (Danihelka et
al. 2012) je poznámka, že v kategorii C3 (druhy ohrožené) jsou řazeny pouze autochtonní,
tedy domácí populace.
V okolí drážního km 286,2 byla na náspu zaznamenána populace lnu rakouského (Linum
austriacum), který je podle Červeného seznamu ČR (Grulich 20125) řazen mezi druhy
vyžadující další pozornost (C4a). Podobně jako u lomikamene trojprstého jsou do Červeného
seznamu řazeny pouze populace autochtonní. Původní populace se v ČR vyskytují pouze na
jižní Moravě, kde jej můžeme zaznamenat na skalních stepích a výslunných stanovištích. Na
obdobná stanoviště ve středních a severozápadních Čechách byl zavlečen, nově se šíří i
v teplejších oblastech podél železničních náspů (Kubát et al. 2002).
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V porostech vysokých ostřic navazujících na plochu rybníku Vrabcov byla zaznamenána
přítomnost ostřice pobřežní (Carex riparia), v navazujících lesních porostech pak roste jilm
vaz (Ulmus laevis). Oba druhy jsou řazeny mezi druhy vyžadující další pozornost (C4a).
Na liniové stavby je vázána celá řada invazních druhů. Podél železniční trati se šíří trnovník
akát (Robinia pseudoacacia), rukevník východní (Bunnias orientalis), celík kanadský a
obrovský (Solidago canadensis, S. gigantea). Na vlhčích místech byl zaznamenán javor
jasanolistý (Acer negundo). Z drobnějších druhů pak turan roční (Erigeron annuus) a
netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). Z výsadeb v okolí rybníku Vrabcov pochází
topoly kanadské (Populus xcanadensis).
V dotčeném území se nachází celá řada dřevin rostoucích mimo les, ať už se jedná o
výsadbu dřevin, náletové dřeviny či zapojené porosty dřevin. Některé z nich dosahují obvodu
kmene nad 80 cm v prsní výšce či rozlohy nad 40 m2.
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5. Zoologický průzkum
Metodika zoologického průzkumu
V květnu a červnu 2016 byl proveden zoologický průzkum zájmového území. Tento průzkum
následoval po podrobném studiu charakteristik dotčené oblasti. Průzkum byl prováděn
formou detailní obhlídky zájmového území a to jak území přímo dotčeného rekonstrukcí,
popř. výstavbou železniční tratě, tak i jeho okolí. Během průzkumu byly zaznamenávány
druhy živočichů jak vizuálně, tak i akusticky (především ptáci). V případě zaznamenání druhů
zvláště chráněných a druhů zapsaných v Červených seznamech či evropských směrnicích
byla zjišťována i jejich vazba na zájmové území. Během průzkumu byl hodnocen charakter
území, zdali poskytuje vhodné podmínky pro výskyt a vývoj různých skupin živočichů
zaznamenaných či předpokládaných v zájmovém území. Rovněž byly ohledávány stromy za
účelem zjištění, zda se na nich nacházejí ptačí hnízda nebo zda poskytují vhodné hnízdní
dutiny využitelné ptáky či netopýry. V případě savců byl při průzkumu kladen důraz na
zjišťování jejich pobytových znaků (stopy, trus, okus, nory apod.). Při nálezu odumřelých
kmenů byly odlupovány vzorkovací plošky kůry ke zjištění přítomnosti zástupců
saproxylického hmyzu. Při průzkumu byl posuzován i charakter prostředí, který napovídá o
možnosti výskytu druhů, které nebyly např. z důvodu noční aktivity během terénního
průzkumu zaznamenány, ale jsou ze širšího okolí zájmové lokality uváděny v literatuře.
Výsledky průzkumu zájmového území byly doplněny o údaje výskytu živočichů v zájmovém
území publikované v literatuře (Šťastný, Bejček et Hudec 2006, Mikátová et al. 2001,
Moravec 1994, Anděra et Hanzal 1995, 1996, Anděra 2000, Anděra et Beneš 2001, 2002,
Anděra et Červený 2004, Anděra et Hanák 2007, Hanák et Anděra 2005, 2006) a o údaje
zveřejněné v odborných databázích (avif.birds.cz, ceson.org, ndop.nature.cz).
U každého ohroženého druhu je uveden stupeň ohrožení, a to podle přílohy č. III vyhlášky
MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 175/2006 Sb. k zákonu ČNR č.
114/1992 Sb., v platném znění, podle Červených seznamů ČR (Šťastný et Bejček 2003,
Zavadil et Moravec 2003, Anděra et Červený 2003, Farkač et al. 2005). Dále je uvedeno, zda
se druh nachází v Příloze I Směrnice 79/409/EHS nebo v příloze II nebo IV Směrnice
92/43/EHS.
V další fázi bude zoologický průzkum doplněn o průzkum v časné jarní fázi s důrazem na
obojživelníky a hnízdící druhy ptáků.
K zařazení živočichů do jednotlivých kategorií ochrany byly použity následující zkratky
Druhy zvláště chráněné zákonem:


O – Ohrožený druh



SO – Silně ohrožený druh
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KO – Kriticky ohrožený druh

Druhy zapsané v červených seznamech:


EX – Vyhynulý



RE – Druh vymizelý na území ČR



EW – Vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě



CR – Kriticky ohrožený druh



EN – Ohrožený druh



VU – Zranitelný druh



NT – Téměř ohrožený druh



LC – Málo dotčený druh



NE – nevyhodnocené druhy



DD – taxon, o němž jsou nedostatečné údaje.

Druhy zapsané v evropských směrnicích


I – Druh zapsaný v příloze I Směrnice Rady Evropských společenství ze dne 2. dubna 1979 o
ochraně volně žijících ptáků (79/409/EHS)



II

–

Druh

zapsaný

v příloze

II

Směrnice

92/43/EHS

ze

dne

21.

května

1992

o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - Druhy živočichů
a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany


IV

–

Druh

zapsaný

v příloze

IV

Směrnice

92/43/EHS

ze

dne

21.

května

1992

o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin- Druhy živočichů
a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu


V

-

Druh

zapsaný

v příloze

V

Směrnice

92/43/EHS

ze

dne

21.

května

1992

o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - Druhy živočichů
a rostlin v zájmu Společenství, jejichž odchyt a odebírání ve volné přírodě a využívání může být
předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování

Názvosloví uváděných taxonů obratlovců vychází z aktuálně používané systematiky
(www.biolib.cz).
Posuzovaný záměr se nalézá v kvadrátu síťového mapování číslo 6057 a 6058
(www.biolib.cz).
Bezobratlí
V zájmovém území byly podél železniční tratě početně zaznamenávány dělnice čmeláka
rodu Bombus (Bombus sp.) (O). Náspy železniční tratě s přítomností kvetoucích rostlin pro
čmeláky představují především zdroj potravy. Místa vhodná pro umístění jejich hnízd
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očekáváme spíše na sušších místech v okolí železniční tratě, např. ve starých norách
hlodavců.
V blízkosti žst. Kutná Hora (mimo rekonstruovaný úsek) byla v blízkosti železniční tratě
zaznamenána imága otakárka fenyklového (Papilio machaon) (O). Housenky tohoto druhu
se vyvíjí především na miříkovitých rostlinách (Apiacae).
V úseku přeložky železniční tratě dojde ke kácení dřevin v RBC Vrabcov. V prostoru tohoto
biocentra se nacházejí i staré trouchnivějící stromy. Odlupováním kůry mrtvých kmenů byla
prověřována přítomnost saproxylických druhů hmyzu, konkrétně lesáka rumělkového
(Cucujus cinnaberinus) (SO, EN, II a IV), výsledek průzkumu v této lokalitě byl negativní.
Stromové dutiny níže při zemi, které by bylo možné prozkoumat a zjistit zde případnou
přítomnost páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) (SO, CR, I a II), nebyly v území
zaznamenány. Pro ochranu lesáka rumělkového a páchníka hnědého byla vyhlášena cca 3
km severně od záměru vzdálená PP Kačina.
Obojživelníci
V těsné blízkosti současné železniční tratě nebyli obojživelníci zaznamenáni. Lokalitou
s výskytem obojživelníků však prochází novostavba přeložky železniční tratě u Třebešic.
V lese mezi Třebešicemi a Lochy (v RBC Vrabcov) byla zaznamenána přítomnost skokana
hnědého (Rana temporaria) (NT, V). V rybníku Vrabcov nacházejícím se v blízkosti nového
přeloženého úseku železniční tratě se vyskytují skokani rodu Pelophylax (Pelophylax sp.)
v počtu až stovek jedinců. Dle akustických projevů se jednalo o skokana skřehotavého
(Pelophylax ridibundus) (KO, NT, V) a skokana zeleného (Pelophylax esculentus) (SO, NT,
V).
Moravec (1994) uvádí z rybníku Vrabcov výskyt rosničky obecné (Hyla arborea) (SO, NT,
IV). Její výskyt mimo období rozmnožování nelze vyloučit ve stromovém a keřovém patře
porostů v okolí rybníku.
Kolizní místa dopravy s obojživelníky nejsou z blízkosti záměru uváděny. Nejbližší kolizní
místo se nachází na silnici Mezi Novými Dvory a Svatým Mikulášem cca 2,5 km SV od
záměru. V tomto kolizním místě probíhá tah především ropuchy obecné (Bufo bufo) (O, NT)
(Mikátová et Vlašín 2004).
Plazi
V místech železniční tratě byla zaznamenána přítomnost ještěrky obecné (Lacerta agilis)
(SO, NT, IV) v nízké početnosti. Většina úseku současné železniční tratě prochází polními
biotopy a není pro výskyt ještěrek vhodná. Otevřené polní plochy totiž omezují kolonizaci
železničních náspů ještěrkami a zároveň neposkytují dostatek úkrytů v blízkosti náspu.
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V úseku záměru byla ještěrka zaznamenána pouze v žel. km 281,4, kde železniční trať
sousedí se starými zahradami. Zde železniční násep slouží ještěrkám jako potravní biotop a
místo ke slunění. Přítomnost ještěrek byla zaznamenána také v blízkosti žst. Kutná Hora,
mimo posuzovanou trasu záměru.
Vzhledem k charakteru rybníku Vrabcov (vodní plocha s výraznou litorální zónou a četným
výskytem obojživelníků) můžeme v prostoru této vodní plochy očekávat výskyt užovky
obojkové (Natrix natrix) (O, LC) udávané Mikátovou et al. (2001) z Malešova a Choltic.
Vyloučit nelze její výskyt i v prostoru rybníku Utopenec.
Ze zahrad v okolí záměru nelze vyloučit výskyt slepýše křehkého (Anquis fragilis) (SO, LC)
udávaného Mikátovou et al. (2001) z Močovic.

Ptáci
Trasa současné železniční tratě prochází především polním a urbánním prostředím.
Novostavba přeložky železniční tratě je vedena lesním celkem v blízkosti rybníku Vrabcov.
Hnízdění polních, lesních a městských ptáků probíhá především na dřevinách či křovinách,
popř. na zemi v jejich zákrytu. Vodní a mokřadní druhy ptáků využívají k hnízdění zejména
mokřadní porosty rybníků Vrabcov a Utopenec.
Během průzkumu byla zaznamenána jak běžná plejáda druhů ptáků, tak vzácnější druhy.
Pozorované druhy jsou uvedeny v tabulce č. 3.
Tab. 3: Druhy ptáků pozorované v zájmovém území
Zákonná
ochrana *

Červený
seznam**

O

VU

Český název

Latinský název

Potápka roháč

Podiceps cristatus

Kachna divoká

Anas platyrhynchos

Polák chocholačka

Aythya fuligula

Labuť velká

Cygnus olor

VU

Volavka popelavá

Ardea cinerea

NT

Moták pochop

Circus aeruginosus

Káně lesní

Buteo buteo

Poštolka obecná

Falco tinnunculus

Bažant obecný

Phasianus colchicus

Lyska černá

Fulica atra

Racek chechtavý

Chroicocephalus ridibundus

Holub domácí

Columba livia f. domestica

Holub hřivnáč

Columba palumbus

Hrdlička zahradní

Streptopelia decaocto

O

VU

Směrnice
EU ***

I a II

VU
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Zákonná
ochrana *

Červený
seznam**

Český název

Latinský název

Žluna zelená

Picus viridis

Strakapoud velký

Dendrocopos major

Rorýs obecný

Apus apus

Kukačka obecná

Cuculus canorus

Jiřička obecná

Delichon urbica

Vlaštovka obecná

Hirundo rustica

Skřivan polní

Alauda arvensis

Sýkora koňadra

Parus major

Sýkora modřinka

Cyanistes caeruleus

Sýkora babka

Poecile palustris

Mlynařík dlouhoocasý

Aegithalos caudatus

Konipas bílý

Motacilla alba

Pěnkava obecná

Fringilla coelebs

Zvonek zelený

Carduelis chloris

Zvonohlík zahradní

Serinus serinus

Stehlík obecný

Carduelis carduelis

Dlask tlustozobý

Coccothrausttes coccothraustes

Strnad obecný

Emberiza citrinella

Kos černý

Turdus merula

Drozd zpěvný

Turdus philomelos

Drozd kvíčala

Turdus pilaris

Rehek domácí

Phoenicurus ochruros

Slavík obecný

Luscinia megarhynchos

Špaček obecný

Sturnus vulgaris

Cvrčilka zelená

Locustella naevia

Rákosník obecný

Acrocephalus scirpacaeus

Rákosník velký

Acrocephalus arundinacaeus

Rákosník zpěvný

Acrocephalus palustris

Sedmihlásek hajní

Hippolais icterina

Budníček menší

Phylloscopus collybita

Pěnice slavíková

Sylvia borin

Pěnice černohlavá

Sylvia atricapilla

Pěnice hnědokřídlá

Sylvia communis

Vrabec domácí

Passer domesticus

LC

Vrabec polní

Passer montanus

LC

Kavka obecná

Corvus monedula

Krkavec velký

Corvus corax

Straka obecná

Pica pica

Sojka obecná

Garrulus glandarius

Směrnice
EU ***

LC
O
NT
O

LC

O

LC

SO

VU

SO

NT

O

VU
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Český název

Latinský název

Žluva hajní

Oriolus oriolus

Zákonná
ochrana *

Červený
seznam**

SO

LC

Směrnice
EU ***

*Druhy zvláště chráněné zákonem
O – ohrožený druh
SO – silně ohrožený druh
**Druhy zapsané na červeném seznamu (Šťastný et Bejček 2003)
LC – málo dotčený
NT – téměř ohrožený
VU - zranitelný
***Druhy zapsané v evropských směrnicích
I – Druh zapsaný v příloze I Směrnice Rady Evropských společenství ze dne 2. dubna 1979 o
ochraně volně žijících ptáků (79/409/EHS)
II - Druh zapsaný v příloze II Směrnice 92/43/EHS ze dne 21. května 1992
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - Druhy
živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí
ochrany

Potápka roháč (Podiceps cristatus) – byla zaznamenána na rybnících Vrabcov a Utopenec.
Vzhledem k rákosovým porostům obou rybníků lze předpokládat její hnízdění v obou
lokalitách. Ovlivnění potápek na rybníce Utopenec záměrem neočekáváme. Nelze vyloučit
ovlivnění potápky rušením z důvodu zvýšení intenzity hluku během výstavby přeložky
železniční tratě a provozu na ní
Labuť velká (Cygnus olor) – Její hnízdění bylo zaznamenáno v rákosinách rybníku Vrabcov.
Výstavbou novostavby přeložky železniční tratě nelze vyloučit vliv realizace a provozu
záměru na labuť rušením z důvodu zvýšení intenzity hluku.
Volavka popelavá (Ardea cinerea) – byla zaznamenána při lovu v prostoru rybníku
Utopenec. Volavka využívá rybníky v blízkosti záměru pouze jako potravní biotop. Druh
hnízdí v koloniích na stromech, žádné hnízdiště se v blízkosti záměru nenachází. Záměrem
nebude dotčena.
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) – byl zaznamenán při lovu v prostoru
rybníku Vrabcov. Druh hnízdí v koloniích. Nejbližší hnízdiště se dle databáze avif.birds.cz
nachází v prostoru Vavřineckého rybníku cca 18 km od záměru. Záměrem nebude dotčen.
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Jiřička obecná (Delichon urbica) – byla zaznamenána při přeletech na většině úseku trati.
Druh hnízdí na vnějších stranách budov. Hnízda zaznamenána nebyla. Záměrem dotčena
nebude.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) – byla zaznamenána při přeletech na většině úseku
trati. Druh hnízdí na vnitřních stranách budov. Byly zaznamenány zálety (patrně k hnízdům)
do nepoužívaných drážních budov v žst. Kutná Hora. Tyto objekty nejsou součástí
posuzovaného záměru. Druh nebude záměrem dotčen.
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) – min. 5 samčích teritorií slavíka se nachází
v blízkosti koncového úseku posuzovaného záměru ve směru na Kutnou Horu. Další min. 3
samčí teritoria se nachází mezi koncem posuzovaného úseku tratě a žst. Kutná Hora. Druh
hnízdí v blízkosti železniční tratě na zemi v místech zarostlých křovinami. Vyřezávání křovin
je nutné provádět mimo období hnízdění.
Rákosník velký (Acrocephalus arundinacaeus) – byl zaznamenán v rákosinách rybníku
Vrabcov. Nelze vyloučit ovlivnění rákosníka velkého rušením zvýšením intenzity hluku
během výstavby přeložky železniční tratě a během provozu v přeloženém úseku tratě.
Kavka obecná (Corvus monedula) – byla zaznamenána pouze na přeletu v Čáslavi. Druh
hnízdí ve městech v budovách nebo velkých dutinách stromů. Její dotčení záměrem
nepředpokládáme.
Krkavec velký (Corvus corax) – byl v počtu jednoho páru zaznamenán při sběru potravy
v polích nedaleko rybníku Utopenec. Druh hnízdí v rozsáhlejších lesních celcích, ideálně
s přítomností skalních útvarů. Záměrem nebude dotčen.
Žluva hajní (Oriolus oriolus) – byla zaznamenána v lese v RBC Vrabcov a v porostu dřevin u
Lochů. Druh hnízdí v korunách stromů. Kácení dřevin je nutné provádět mimo období
hnízdění. Výstavbou přeložky železniční tratě dojde k mírnému snížení hnízdních příležitostí
z důvodu kácení lesních dřevin v RBC Vrabcov.
Kromě významnějších druhů ptáků zaznamenaných během terénního průzkumu jsou ze
zájmového území udávány další druhy v databázi avif.birds.cz. Z prostoru rybníku Vrabcov je
z roku 2016 udáván výskyt slípky zelenonohé (Gallinula chloropus) (NT). Z minulých let je
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z této lokality v hnízdním období uváděn výskyt např. výskyt lejska šedého (Muscicapa
striata) (O, LC), chřástala vodního (Rallus aquaticus) (SO, VU), chřástala malého (Porzana
parva) (KO, CR, I a II) či potápky malé (Tachybaptus ruficollis) (O, VU).
Savci
V zájmovém území očekáváme výskyt především běžných druhů savců. Během průzkumů
byl zaznamenán zajíc polní (Lepus europaeus) (NT), srnec obecný (Capreolus capreolus) a
pobytové znaky kuny (Martes sp.) a krtka obecného (Talpa europaea). Podle pobytových
stop podél řeky Klejnárky migruje vydra říční (Lutra lutra) (SO, VU, II a IV). Předpokládat lze
také výskyt prasete divokého (Sus scrofa) a běžných urbánních savců jako jsou ježci
(Erinacaeus sp.) či potkan (Rattus norvegicus).
V lesním celku v RBC Vrabcov se nachází trouchnivějící stromy (především topoly)
s dutinami po hnízdění šplhavců a jinými úkryty (např. odlupy kůry) využitelnými pro netopýry
ať již v období rozmnožování, zimování či jarních a podzimních přeletů. Vhodnost této
lokality pro netopýry je zvýšena přítomností vodní plochy (rybník Vrabcov) s dostatkem
létajícího hmyzu v sousedství lesa. Z druhů využívajících stromové úkryty (Cepáková et Hort
2013) jsou z širšího okolí záměru (dotčených mapovacích čtverců) uváděny v databázi lokalit
České společnosti pro ochranu netopýrů (ceson.org) netopýr rezavý (Nyctalus noctula) (SO,
IV), netopýr hvízdavý (Pippistrelus pippistrelus) (SO, IV), netopýr ušatý (Plecotus auritus)
(SO, IV), netopýr černý (Barbastella barbastellus) (KO, II a IV), netopýr velkouchý (Myotis
bechsteini) (SO, DD, II a IV), netopýr vodní (Myotis daubentonii) (SO, IV), netopýr řasnatý
(Myotis natterery) (SO, IV), netopýr Brandtův (Myotis brandtii). (SO, IV).
Záměr nekříží dálkový migrační koridor pro velké savce ani neleží v migračně významném
území. Železniční trať spojující Kolín s Havlíčkovým brodem kříží dálkový migrační koridor
pro velké savce severně od intrávilánu Kutné Hory.
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6. Vlivy na flóru a faunu
Flóra
V lokalitě byl proveden botanický průzkum, při kterém byla zaznamenána přítomnost druhů
zvláště chráněných dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.
395/1992 Sb., v platném znění. Byly zde zaznamenány také druhy zařazené v Červeném
seznamu ČR (Grulich 2012). Ze zvláště chráněných druhů se jedná o přesličku větevnatou
(Equisetum ramosissimum) a lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites).
Přeslička větevnatá roste přímo v kolejišti v drážních km 279,1 – 279,9. Patří mezi druhy
ohrožené, původně rostoucí v písčinách, borech, na písčitých polích. Ačkoliv se jedná o
druh, který se v poslední době silně šíří na antropicky ovlivněných stanovištích, vč. celé řady
regionálních i lokálních železničních tratí, je nutné požádat o udělení výjimky ze zásahu do
biotopu tohoto druhu dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Vzhledem k jejímu
životnímu cyklu, intenzivnímu šíření a vysoké produkci výtrusů lze očekávat její opětovné
šíření zpět, i po stavebních úpravách na železnici, záchranné transfery tohoto druhu tedy
nedoporučujeme.
Lomikámen trojprstý vytváří porosty v kolejišti vlakového nádraží v Čáslavi. Jedná se o
druh, který se v poslední době silně šíří právě na železnici. Jak již bylo zmíněno výše,
genetická struktura lomikamene šířícího se podél železnic neodpovídá genotypu původních,
autochtonních populací. Také v Červeném seznamu ČR jsou v kategorii ohrožené řazeny
pouze populace autochtonní, rostoucí na skalních stepích a výslunných stráních. Z tohoto
důvodu tedy není třeba žádat o udělení výjimky ze zásahu do biotopy zvláště chráněného
druhu.
V okolí železnice byly zaznamenány také další druhy uvedené v Červeném seznamu ČR
(Grulich 2012) – len rakouský, ostřice pobřežní a jilm vaz. Významnější ovlivnění těchto
druhů během stavby nepředpokládáme.
Přírodní či přírodě blízké biotopy v dotčeném území byly zaznamenány v území okolo
rybníku Vrabcov, resp. mezi rybníkem a železniční tratí. Jedná se zejména o porosty
vysokých ostřic, rákosin, údolní jasanovo-olšové luhy, mezofilní křoviny a mezofilní ovsíkové
louky. Většina z těchto biotopů je charakteristická vyšší degradací.
Na liniové stavby je vázána celá řada invazních druhů. Podél železniční trati se šíří trnovník
akát (Robinia pseudoacacia), rukevník východní (Bunnias orientalis), celík kanadský a
obrovský (Solidago canadensis, S. gigantea). Na vlhčích místech byl zaznamenán javor
jasanolistý (Acer negundo). Z drobnějších druhů pak turan roční (Erigeron annuus) a
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netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). Z výsadeb v okolí rybníku Vrabcov pochází
topoly kanadské (Populus xcanadensis).
Během stavebních prací doporučujeme zaměřit pozornost na případné další šíření těchto
druhů a dále na případné zavlečení nových invazních druhů v souvislosti s pohyby objemů
stavebních materiálů a zeminy (např. křídlatky). V případě vzniku nových ložisek výskytu tyto
druhy okamžitě likvidovat.
V dotčeném území se nachází celá řada dřevin rostoucích mimo les, ať už se jedná o
výsadbu dřevin, náletové dřeviny či zapojené porosty dřevin. Některé z nich dosahují obvodu
kmene nad 80 cm v prsní výšce či rozlohy nad 40 m2. V případě nutnosti kácení dřevin
dosahujících zmíněných rozměrů je nutné získat povolení pro kácení dřevin rostoucích mimo
les.
Vzhledem k charakteru a umístění záměru a charakteru lokality lze považovat vliv
posuzovaného záměru na flóru jako akceptovatelný.
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Fauna
Vliv na bezobratlé
V blízkosti záměru bylo zaznamenáno několik zvláště chráněných zástupců bezobratlých.
Čmeláci rodu Bombus jsou druhem hnízdícím převážně mimo samotnou železniční trať.
Prostor železničního náspu pro ně představuje, z důvodu množství kvetoucích druhů rostlin,
především lokalitu ke sběru potravy. Podmáčený les v místě novostavby přeložky železniční
tratě neposkytuje ideální prostředí pro umístění hnízd čmeláků, jejich dělnice zde byly
pozorovány pouze na jednom místě.
Vhodné miříkovité rostliny, na kterých se vyvíjí housenky otakárka fenyklového (Papillio
machaon), se nacházejí jak v blízkosti železniční tratě, tak i v ruderálních biotopech v okolí.
Neočekáváme, že by záměr měl vliv na populace otakárka fenyklového.
Z důvodu výstavby přeložky železniční tratě dojde k rozsáhlému kácení lesních porostů
v RBC Vrabcov, včetně kácení starých odumřelých topolů. Tím může dojít ke snížení
příležitostí pro vývoj saproxylických skupin hmyzu. Výskyt zvláště chráněných druhů
saproxylického hmyzu v tomto RBC průzkum neprokázal.
Vliv na obojživelníky
Během průzkumu byl zaznamenán skokan hnědý (Rana temporaria) a skokani rodu
Pelophylax.
Dotčení obojživelníků stavebními pracemi v současné trase železniční tratě neočekáváme.
V těsné blízkosti současné trasy železniční tratě se nenacházejí lokality umožňující
rozmnožování obojživelníků. Negativně by byly v populace obojživelníků na lokalitách
v blízkosti současných úseků železnice ovlivněny pouze v případě havarijních stavů
spojených s úniky nebezpečných chemických látek do řeky Klejnárky či Křenovky a tím i do
rybníků Vrabcov, resp. Utopenec.
Výstavba přeložky železniční tratě bude vyžadovat rozsáhlé kácení dřevin v prostoru RBC
Vrabcov. Tím dojde k redukci vhodného prostředí pro skokana hnědého, popř. i pro rosničku
zelenou (Hyla arborea). Navíc bude nová železniční trať tvořit migrační překážku pro
obojživelníky (především skokana hnědého) v blízkosti jejich rozmnožovacího biotopu. Na
druhou stranu bude negativní vliv na migrační prostupnost pro obojživelníky snížen tím, že
v místech přemostění řeky Klejnárky a náhonu Vrabcov povede železniční trať na cca 290 m
dlouhém mostním objektu. Vliv na skokany rodu Pelophylax bude malý v případě, že nebude
stavbou zasáhnuto přímo do litorálů rybníku Vrabcov. Skokani zelení a skřehotaví totiž zimují
přímo v prostoru vodních ploch, pouze vzácněji na souši v jejich blízkosti. Výstavbou nové
železniční tratě tak nedojde ke vzniku závažné překážky mezi zimovištěm a místem
rozmnožování skokanů rodu Pelophylax.
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Pro realizaci záměru je nutné požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro zásah do biotopu
skokana zeleného (Pelophylax kl. esculentus), skokana skřehotavého (Pelophylax
ridibundus) a rosničky zelené (Hyla arborea).
Vliv na plazy
Na drážním tělese byla z plazů zaznamenána pouze ještěrka obecná (Lacerta agilis), výskyt
užovky obojkové (Natrix natrix) a slepýše křehkého (Anguis fragilis) i přes absenci nálezu
v okolí záměru očekáváme.
Ještěrka byla v posuzovaném úseku tratě zaznamenána pouze v počtu 1 ex. Pro výskyt
ještěrek je železniční těleso vhodné zejména pokud na něj navazují vhodné biotopy, např.
staré zahrady. Násep trati slouží ještěrkám jako potravní biotop a místo ke slunění, úkryty
pro kladení vajec a zimování se nachází v jeho sousedství. Dotčení populací ještěrek
neočekáváme.
Výstavbou přeložky železniční tratě dojde k mírnému omezení možností ke kladení vajec
v okolí rybníku Vrabcov. Zároveň dojde pro užovku ke vzniku nové migrační překážky
v blízkosti rybníku.
Ačkoliv nelze vyloučit výskyt slepýše křehkého i v lese v RBC Vrabcov, těžiště jeho výskytu v
oblasti očekáváme v mozaikovitém prostředí, např. zahrad obcí. Ovlivnění jeho populací
neočekáváme.
Pro realizaci záměru je nutné požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro zásah do biotopu
užovky obojkové (Natrix natrix).
Vliv na ptáky
V trase posuzované železniční trati se vyskytují polní, urbánní i lesní druhy ptáků.
V rámci realizace záměru bude provedeno kácení dřevin mimo les v blízkosti současné trasy
železnice. V úseku výstavby přeložky železniční tratě nedaleko Třebešic proběhne i kácení
lesních dřevin. Veškeré kácení musí být provedeno mimo období hnízdění ptáků, které
probíhá od dubna do srpna. V případě kácení dřevin mimo les se nebude jednat o zásah
spojený s výraznou redukcí hnízdních příležitostí pro ptáky zájmového území. Výrazné
kácení lesních porostů v úseku přeložky železniční tratě povede ke snížení hnízdních
příležitostí ptáků hnízdících v lese, např. žluvy hajní (Oriolus oriolus).
Některé druhy ptáků jsou svým hnízděním vázány na porosty rákosin, nejvýznamnější
porosty se nacházejí v litorálních zónách rybníku Vrabcov. Výstavbou přeložky železniční
tratě dojde ke změně hlukové situace v této lokalitě, konkrétně k vyššímu zatížení lokality
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hlukem z výstavby i provozu. Tím může být negativně ovlivněno případné hnízdění
mokřadních a vodních druhů ptáků.
Nelze vyloučit, že v rámci realizace záměru budou vybudovány protihlukové stěny. Pokud by
byla zvolena výplň protihlukových stěn z průhledného materiálu, mohlo by dojít k nárazům
letících ptáků do těchto ploch. Proto doporučujeme zvolit výplň protihlukových stěn
z neprůhledného materiálu, popř. průhledného, ale zabezpečeného polepem či pískováním
neprůhlednými vertikálními pruhy o šíři min. 2,5 cm a rozteči max. 12 cm.
Pro realizaci záměru je nutné požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro zásah do biotopu
žluvy hajní (Oriolus oriolus). Z důvodu rušení doporučujeme požádat také o výjimku ze
základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném

znění,

pro

motáka

pochopa

(Circus

aeruginosus),

rákosníka

velkého

(Acrocephalus arundinacaeus) a potápku roháče (Podiceps cristatus).
Vliv na savce
V zájmovém území očekáváme především výskyt běžných druhů savců. Pro pozemní druhy
mají liniové stavby vliv především jako migrační překážka. Touto problematikou se věnujeme
podrobněji ve Studii migrační prostupnosti.
V lesním porostu v RBC Vrabcov se nacházejí staré trouchnivějící stromy (především topoly)
poskytující úkryty pro netopýry (Microchiroptera). Nejcitlivějším obdobím pro netopýry je
květen až srpen, kdy se ve stromových úkrytech nachází rozmnožovací kolonie. V tomto
období využívá stromové úkryty největší množství netopýrů. K zimování využívá stromové
dutiny menší počet druhů netopýrů, typicky např. netopýr rezavý (Nyctalus noctula) či
netopýr vodní (Myotis daubentonii). Z hlediska ochrany netopýrů je nejvhodnějším obdobím
ke kácení období od září do 1. poloviny listopadu, kdy probíhají jejich podzimní přelety. Před
kácením v tomto RBC doporučujeme vytipování a označení starých doupných stromů. Tyto
stromy doporučujeme pokácet od září do 1. pol. listopadu. Pokud by jejich kácení proběhlo
od 1. pol. listopadu do konce března, doporučujeme, aby byl při kácení přítomen ekodozor,
jež by provedl po kácení kontrolu úkrytů a v případě nálezu netopýrů by mohl provést jejich
případný transfer do záchranné stanice pro živočichy.

Navrhovaná opatření na zmírnění vlivu:
1. Požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů dle §
56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro skokana zeleného (Pelophylax kl.
esculentus), skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus), rosničku zelenou (Hyla
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arborea), užovku obojkovou (Natrix natrix), žluvu hajní (Oriolus oriolus), motáka
pochopa (Circus aeruginosus), rákosníka velkého (Acrocephalus arundinacaeus) a
potápky roháče (Podiceps cristatus).
2. Požádat o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro přesličku větevnatou
(Equisetum ramosissimum).
3. Kácení dřevin rostoucích mimo les, vč. odstraňování křovin provádět mimo vegetační
období, tj. kácet je možné pouze v období od 1. listopadu do 31. března. V případě
nutnosti kácení ve vegetačním období je nutná přítomnost ekodozoru stavby, který
vyloučí případné hnízdění ptáků v kácených dřevinách.
4. Před kácením v RBC Vrabcov vyznačit doupné stromy. K jejich kácení z důvodu
možného využití netopýry přistoupit v období od 1. září do poloviny listopadu. Pokud
by bylo nutné kácet tyto stromy v pozdějším období (nejpozději však 31. března), je
třeba, aby byl při kácení těchto dřevin přítomen odborný ekodozor.
5. Průhledné plochy (např.

prosklené stěny zastávek)

doporučujeme

nahradit

neprůhledným materiálem nebo tyto stěny zabezpečit polepem či pískováním
minimálně 2,5 cm širokými neprůhlednými vertikálními pruhy o rozteči maximálně 12
cm.
6. Po dobu stavebních prací doporučujeme zajistit kontrolu stavby a realizaci
případných biotechnických opatření formou ekodozoru. Osoba provádějící ekodozor
by měla mít odpovídající vzdělání a zkušenosti z realizace podobných záměrů.
7. Během stavebních prací doporučujeme zaměřit pozornost na případné šíření
invazních druhů (trnovník akát, rukevník východní apod.) a dále na případné
zavlečení nových invazních druhů v souvislosti s pohyby objemů stavebních
materiálů a zeminy (např. křídlatky). V případě vzniku nových ložisek výskytu tyto
druhy okamžitě likvidovat.
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7. Závěr
V lokalitě byl proveden botanický průzkum, při kterém byla zaznamenána přítomnost druhů
zvláště chráněných dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.
395/1992 Sb., v platném znění. Byly zde zaznamenány také druhy zařazené v Červeném
seznamu ČR (Grulich 2012). Jedná se o přesličku větevnatou, pro kterou je třeba požádat o
udělení výjimky pro zásah do biotopu dle § 56 zákona 114/1992 Sb., v platném znění.
Zaznamenána byla také přítomnost lomikamene trojprstého, podél železnic se ovšem šíří
nepůvodní genotyp a proto není nutné o výjimku ze zásahu do biotopu pro lomikámen žádat.
Dále byla zaznamenána přítomnost dalších druhů Červeného seznamu ČR, zejména ve
vazbě na okolí rybníka Vrabcov. Jedná se o ostřici pobřežní a jilm vaz.
Přírodní či přírodě blízké biotopy v dotčeném území byly zaznamenány v území okolo
rybníku Vrabcov, resp. mezi rybníkem a železniční tratí. Jedná se zejména o porosty
vysokých ostřic, rákosin, údolní jasanovo-olšové luhy, mezofilní křoviny a mezofilní ovsíkové
louky. Většina z těchto biotopů je charakteristická vyšší degradací.
Na liniové stavby je vázána celá řada invazních druhů. Podél železniční trati se šíří trnovník
akát (Robinia pseudoacacia), rukevník východní (Bunnias orientalis), celík kanadský a
obrovský (Solidago canadensis, S. gigantea). Na vlhčích místech byl zaznamenán javor
jasanolistý (Acer negundo). Z drobnějších druhů pak turan roční (Erigeron annuus) a
netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). Z výsadeb v okolí rybníku Vrabcov pochází
topoly kanadské (Populus xcanadensis).
Během stavebních prací doporučujeme zaměřit pozornost na případné další šíření těchto
druhů a dále na případné zavlečení nových invazních druhů v souvislosti s pohyby objemů
stavebních materiálů a zeminy (např. křídlatky). V případě vzniku nových ložisek výskytu tyto
druhy okamžitě likvidovat.
Vybudováním nového tělesa železnice v blízkosti rybníku Vrabcov dojde k zásahu do
přírodních a přírodě blízkých biotopů.
Během zoologického průzkumu byla zaznamenána přítomnost několika zvláště chráněných
druhů.
Během stavebních prací v původní trase železniční tratě nedojde k závažnému ovlivnění
zvláště chráněných druhů živočichů. Jediný druh živočicha zvláště chráněného zákonem je
ještěrka obecná (Lacerta agilis), pro kterou však násep trati představuje pouze potravní
biotop a místo ke slunění. V blízkosti železniční trati se nacházejí dřeviny a křoviny, ve
kterých probíhá hnízdění ptáků. Kácení těchto dřevin je nutné provést mimo období hnízdění
ptáků.
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Nedaleko Třebešic dojde k výstavbě přeloženého úseku železniční tratě. Tento nově
budovaný úsek železnice povede přes lesní porosty RBC Vrabcov a v blízkosti rybníku
Vrabcov. Výstavba přeložky bude vyžadovat výrazné kácení dřevin rostoucích v lese. Tím
dojde k mírné redukci hnízdních příležitostí pro ptáky v oblasti a k redukci prostředí
vhodného pro výskyt lesních druhů obojživelníků. Navíc dojde ke změně hlukové situace,
která může mít negativní vliv na ptáky hnízdící v prostoru rybníku Vrabcov. Jelikož v lesním
porostu bude nutné kácet i staré doupné dřeviny, je před počátkem kácení nutné vyznačit
doupné stromy. Vzhledem k možnosti využití těchto dřevin jako úkryty netopýrů je ideální tyto
označené dřeviny kácet v období podzimních přeletů netopýrů nebo je popřípadě v zimním
období kácet za přítomnosti odborného ekodozoru.
Pro realizaci záměru doporučujeme požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany
zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro skokana
zeleného (Pelophylax kl. esculentus), skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus),
rosničku zelenou (Hyla arborea), užovku obojkovou (Natrix natrix), žluvu hajní (Oriolus
oriolus),

motáka

pochopa

(Circus

aeruginosus),

rákosníka

velkého

(Acrocephalus

arundinacaeus) a potápky roháče (Podiceps cristatus).
Posuzovaný záměr lze doporučit k realizaci.
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