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Základní údaje:
Investor:
NET4GAS, s.r.o.
Na H ebenech II 1718/8,
140 21 Praha 4 - Nusle
I : 27260364
DI : CZ 27260364
Zpracovatel dokumentace vlivu na životní prost edí:
INVEK s.r.o.
Vinohrady 998/46
369 00 Brno
I : 28346581
DI : CZ 28346581
Zpracovatel hodnocení:
Mgr. Vladimír Melichar
autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 67
zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní
autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45i
zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní
K ižíkova 9, 360 01 Karlovy Vary
I : 65541227
DI : CZ7405081893
Název zám ru:
VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE R/RAKOUSKO
Naturové hodnocení je zpracováno jako sou ást dokumentace vliv zám ru na životní prost edí
zpracované ve smyslu § 8 a p ílohy . 4 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní
prost edí, v platném zn ní.
P edpokládaný termín zahájení výstavby:
P edpokládaný termín dokon ení, uvedení do provozu:

v pr b hu roku 2020
v pr b hu roku 2022
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1. Úvod
1.1. Zadání
P edm tem naturového hodnocení reportu je p ipravovaná výstavba plynovodu „VTL PLYNOVOD
DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE R/RAKOUSKO“. Trasa zám ru je z ejmá z dokumentace vlivu
zám ru na životní prost edí. Jedná se o 75,6 km plynovodu o pr m ru 800/1200 mm. Trasa
plynovodu se p ímo dotýká n kolika lokalit soustavy Natura 2000.
K zám ru byla vydána následující stanoviska p íslušných orgán ochrany p írody:
Vyjád ení Krajského ú adu Jiho eského kraje . j. KUJCK 54893/2013/OZZL ze dne 8. 10. 2013 podle §
45i zákona 114/1992 Sb., kterým krajský ú ad vylou il významný negativní vliv na celistvost a lokality
soustavy Natura 2000.
Vyjád ení Správy CHKO Blanský les a Krajského st ediska eské Bud jovice . j. 10478/BL/13 ze dne
17. 10. 2013 podle § 45i zákona 114/1992 Sb., kterým správa vylou ila významný negativní vliv na
celistvost a lokality soustavy Natura 2000.
Vyjád ení Správy vojenského újezdu Boletice . j. 171-2/2013-1518 ze dne 19. 9. 2013 podle § 45i
zákona 114/1992 Sb., kterým správa nevylou ila významný negativní vliv na p íznivý stav a celistvost
PO a EVL Boletice.
Vyjád ení Správy CHKO Šumava . j. NPS 06844/2013/2 ze dne 30. 9. 2013 podle § 45i zákona
114/1992 Sb. V tomto vyjád ení správa nevylou ila významný negativní vliv zám ru na EVL Šumava a
PO Šumava V od vodn ní orgán ochrany p írody uvádí:

1.2. Cíl naturového hodnocení
Cílem naturového hodnocení je zjistit zda zám r má nebo nemá významný negativní vliv na p edm ty
ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000.

1.3. Postup zpracování
Postup prací p i zpracování naturového hodnocení byl následující:
Nejprve jsem se seznámil s dostupnou projektovou dokumentací zám ru (na úrovni dokumentace
pro územní ízení). Investorem byly p edloženy mapové podklady v m ítku 1:10 000 (mapy . 1, 2, 3,
a 4) a dále technický popis zám ru.
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Následn jsem prostudoval dostupné odborné podklady (viz. kapitola literatura).
Poté jsem provedl prvotní pr zkum celé trasy. Tzv. „vegeta ní screening“ byl provád n v srpnu 2013.
Výstupem z n j bylo krom aktuální vegeta ní mapy vyhledání lokalit pro podrobný
vertebratologický, floristický a entomologický pr zkum. Sou ástí screeningu byla rešerše dostupných
podklad .
Po prvotním screeningu následovala velmi d ležitá fáze konzultací se zástupci investora a jím
pov eným projektantem zám ru. V rámci koridoru vymezeného zásadami územního rozvoje
Jiho eského kraje byla trasa (v etn pracovního pruhu) upravena tak, aby byly minimalizovány st ety
s cennými biologickými lokalitami. Úpravy trasy z d vodu ochrany cenných biotop byly provedeny
celkem v 15 úsecích trasy. Z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000 byly významné p edevším úpravy
v EVL a PO Boletice a Šumava:
p echod K emžského potoka u PR Dobro kovské hadce
trasování u EVL“Svatý K íž
trasování podél Chvalšinského potoka
trasování kolem K enovského vrchu
pr chod kolem lokality Olymp
trasování p es lokalitu prameny Škeblice
pr chod Bliženským lesem
Upravená trasa musela samoz ejm krom biologických požadavk samoz ejm spl ovat i technické
parametry. V rámci t chto úprav se poda ilo vy ešit plošné a bodové st ety zejména s botanicky
hodnotnými lokalitami. Mezi st ety, které vy ešit tímto zp sobem nebylo možné, pat í p edevším
nezbytné p echody tok .
Následovaly podrobné p írodov decké pr zkumy na stabilizované trase. Floristický pr zkum byl
provád n na 15 lokalitách, kde charakter vegetace ukazoval na možný výskyt zvlášt chrán ných
druh rostlin. Byl provád n v srpnu až íjnu 2013 a v b eznu až ervnu 2014. Na každé lokalit byl
po ízen soupis druh cévnatých rostlin. Pokud zde byly zjišt ny druhy ochraná sky významn jší –
chrán né podle vyhlášky 395/92 Sb. nebo za azené do erveného seznamu (Grulich 2012) – byl jejich
výskyt alespo odhadem kvantifikován. Na každé z vytipovaných lokalit byly dále ur eny a
klasifikovány biotopy podle Katalogu biotop (Chytrý a kol. 2010).
Podrobný entomologický pr zkum byl provád n na 9 lokalitách b hem vegeta ní sezóny 2014.
Pr zkum byl zam en na vybrané indika ní skupiny hmyzu – vážky, motýli a brouky. Materiál byl
získán p evážn individuálním odchytem na kv tech, pod kameny a na ke ích. Sb ry byly dopln ny
smýkáním vegetace smýkadlem s kruhovým rámem o pr m ru 35 cm a oklepem v tví do
tvercového sklepávadla o hran 75 cm. Druhy spolehliv rozlišitelné v terénu byly pouze
zaznamenány, u ostatních druh bylo odebráno n kolik jedinc k determinaci v laborato i.
Vertebratologický pr zkum byl provád n podél celé trasy plynovodu. Celkem bylo podrobn ji
hodnoceno 27 lokalit, na kterých byly zjišt ny zvlášt chrán né druhy obratlovc nebo jiných cílen
zjiš ovaných skupin (velcí mlži, raci) v pr b hu sezón 2013 a 2014 (do konce ervna). Pr zkum byl
provád n standardními metodami, byl zam en na obojživelníky, plazy, ptáky a savce. Všechny tyto
skupiny byly sledovány vizuáln , u pták a obojživelník samoz ejm také akusticky, zárove byly
cílen vyhledávány další pobytové stopy.
Všechny pr zkumy byly zpracovávány jako p ílohy soub žn provád ného biologického hodnocené a
jejich výstupy jsou pln využitelné jako podkladové terénní pr zkumy pro naturový posudek.
P edb žné výstupy pr zkum a z nich vyplývající omezení byly konzultovány v rámci kontrolního dne
se zadavatelem. Byly konzultovány i technické možnosti ešení jednotlivých st et . Zám r byl
konzultován s místními experty (RNDr. Ji í Brabec – vliv ho e ek mnohotvarý eský, Doc. RNDr. Vít
Grulich, CSc. – vliv na flóru, Jan Hora – vliv na avifaunu).
Dále jsem si vyžádal si poskytnutí odborných dat o výskytu biotop a druh z nálezové databáze
AOPK R:
AOPK R (2014): Nálezová databáze ochrany p írody. (on-line georeferencovaná elektronická
databáze; portal.nature.cz). Verze 2014. Praha. Agentura ochrany p írody a krajiny R. (Citováno 266-2014). Výskyt naturových stanoviš a druh na trase zám ru.
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P edkládané naturové hodnocení je vypracováno ve struktu e podle Metodiky hodnocení
významnosti vliv p i posuzování podle § 45i zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve
zn ní pozd jších p edpis vydané jako ástka . 15/2007 ve V stníku MŽP.
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2. Údaje o zám ru
2.1. Základní údaje
Název zám ru
VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE R/RAKOUSKO
Rozsah (kapacita) zám ru:
Základní kapacitní údaje zám ru jsou následující:
délka:
pr m r:

cca 76 km
800/1200 mm

Umíst ní zám ru (kraj, obec, katastrální území)
Zám r je lokalizován do Jiho eského kraje. Trasa zám ru je z ejmá z dokumentace vlivu zám ru na
životní prost edí.
Zám r je umíst n na území následujících územních jednotek:
Kraj
Jiho eský

Okres
Písek
Strakonice
eské
Bud jovice

ORP
Písek
Strakonice
eské
Bud jovice

POÚ
Protivín
Vod any
Hluboká nad
Vltavou
Zliv
eské
Bud jovice

Prachatice

Prachatice

Netolice

Prachatice

eský
Krumlov

eský
Krumlov

eský
Krumlov

Horní Planá
-----

-----

Obec
Protivín
í enice
D íte

Katastrální území
k.ú. Zábo í u Protivína
k.ú. í enice
k.ú. Záblatí

Dív ice
Sedlec

k.ú. Dív ice
k.ú. Léka ova Lhota

Hlavatce
Malovice

k.ú. Hlavatce u eských Bud jovic
k.ú. Malovice u Netolic
k.ú. Pode išt
Olšovice
k.ú. Olšovice
Mahouš
k.ú. Mahouš
Babice
k.ú. Babice u Netolic
Lhenice
k.ú. Dolní Chráš any
k.ú. Horní Chráš any
k.ú. Vodice u Lhenic
k.ú. Lhenice
k.ú. Vadkov
k.ú. T eš ový Újezdec
Ktiš
k.ú. Sm de
k.ú. Dobro kov
Chvalšiny
k.ú. St emily
k.ú. Chvalšiny
Kájov
k.ú. K enov u Kájova
Ho ice na k.ú. Svíba
Šumav
k.ú. Sklá e na Šumav
k.ú. Ho ice na Šumav
k.ú. Mýto u Ho ic na Šumav
erná
v k.ú. erná v Pošumaví
Pošumaví
Frymburk k.ú. Frymburk
Vojenský
k.ú. Boletice
újezd
Boletice
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Zám r je umís ován do nového území, ojedin le je veden v soub hu se stávajícími produktovody
(plynovody, ropovody). Trasa p edstavuje, s ohledem na možnosti a limity území, relativn nejkratší
spojku obou stanovených koncových bod , bez vytvá ení významn jších závlek a bez prodlužování
jejího vedení v krajin .
Navržený koridor je sou ástí územn plánovací dokumentace. V Politice územního rozvoje R je
zám r identifikován pod íslem P1, v Zásadách územního rozvoje Jiho eského kraje pod íslem Ep10,
kde respektuje vymezený koridor, avšak v úseku mezi cca km 48,0 - 55,5 je trasa z p vodní trasy
odklon na a prochází územím vojenského újezdu Boletice. Tato zm na je p edm tem aktualizace
ZÚR Jiho eského kraje. Jedná se o zám r republikového významu.
Stru ný popis technického a technologického ešení zám ru, varianty
Projektovaný plynovod (DN 800/1200) je za azen do podskupiny B2 - vysokotlaké plynovody nad 4
MPa do 10 MPa v etn . Požadavky na navrhování, stavbu a provoz tohoto plynovodu s výše
uvedeným provozním tlakem jsou stanoveny v TPG 702 04, SN EN 12732, N EN 12327 a SN EN
1594.
Celá trasa plynovodu je ešena jako jeden technologický celek s možností obousm rného provozu.
Plynovodem bude dopravován zemní plyn.
Plynovod bude zhotoven z ocelových trub jednotné délky a tlouš ky st ny. Jednotlivé trubky budou
p epravovány na trasu postupn podle pot eby a složeny podél rýhy (transport probíhá v prostoru
pracovního pruhu). Spojování sva ováním bude provád no na povrchu. Sm rové horizontální i
vertikální zm ny budou ešeny ohybem. Potrubí bude následn ukládáno do rýhy.
V trase plynovodu se p edpokládá využití pracovního pruhu v ší ce až 36 m (závisí na p íslušné
dimenzi plynovodu). Na zem d lsky obhospoda ovaných pozemcích bude skryta ornice v ší ce celého
pracovního pruhu, tj. 36 m, v mocnosti stanovené geologickým pr zkumem (pr m rn 0,3 m). Ornice
bude uložena tak, aby nedošlo k jejímu smíchání s výkopkem. Na pozemcích ur ených k pln ní funkce
lesa bude pro realizaci stavby využíván pracovní pruh v ší ce až 30 m, v nutných (od vodn ných)
p ípadech pak m že být užší. Výstavba je obvykle provád na v n kolika úsecích vícemén soub žn .
Výkop rýhy pro pokládku plynovodu se bude provád t v tšinou strojn , v kritických místech je možno
použít ru ního kopání. Ší e výkopu ve dn se p edpokládá cca 2 m, krytí plynovodu bude minimáln
0,9 m nad úrovní trubky. V místech s vysokou hladinou podzemní vody a u p echod vodních tok
bude potrubí opat eno zat žovacími betonovými sedly, která brání vyplavení potrubí vlivem
p sobení vodního vztlaku. Technologie p echodu Lipna není definitivn stanovena, p edpokládá se
volná pokládka potrubí na dno nádrže a jeho zatížení betonovými sedly. Pro k ížení významných
silni ních a železni ních komunikací budou využity protlaky (tzn. bez narušení povrchu), kolmo na osu
komunikací. Technicky je možno realizovat bu protlak, který využívá vyhloubených šachet na obou
stranách koridoru (železnice, vodního toku) nebo tzv. ízený protlak z povrchu. Plynovod je instalován
p ímo v podzemí a vyžaduje jen vstupní a výstupní šachtu.
Provoz plynovodu vyžaduje provád ní kontrol v intervalu cca 1x m sí n , v tšinou formou leteckých
inspekcí, zahrnující pr let nad trasou plynovodu. P i kontrolách je zjiš ován stav ochranného pásma
plynovodu, stav porost , ochranných prvk plynovodu a jsou detekovány p ípadné vizuální úniky
plynu.
Plynovod je považován za trvalou stavbu. Materiálov je konstruován na provozní dobu cca 30 a více
let. V pr b hu provozu jsou automaticky provád ny pravidelné kontroly kvality a t snosti potrubí.
Pokud je rozhodnuto plynovodem již dále plyn nedistribuovat, pak je potrubí odplyn no a poté bu
vytrháno, nebo rozd leno na menší úseky, zadýnkováno a ponecháno v zemi.
Linie plynovodu je z provozních a bezpe nostních d vod v délkov limitovaných vzdálenostech
rozd lena na samostatn odstavitelné úseky vsazením uzáv r do potrubí. V p ípad havárie uzáv r
automaticky uzav e porušený úsek. P i normálním provozním režimu je uzáv r používán pro
odtlakování odstaveného úseku a jeho zp tném zprovozn ní.
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Na trase je p edpokládána výstavba 5 trasových uzáv r v t chto lokalitách: Zábo í, Lhenice,
Chvalšiny, Dolní Vltavice, Kyselov. Plynovod bude v terénu ozna en žluto- erveno-žluto- ernými
orienta ními sloupky. Funkci ozna ení plní též icha ky a propojovací objekty.
Navrhovaný VTL plynovod jako plynárenské za ízení ve smyslu energetického zákona . 458/2000 Sb.,
v platném zn ní, je chrán n ochranným pásmem k zajišt ní jeho bezpe nosti a spolehlivosti provozu.
Pásmo dle §68 iní 4 m na ob strany od p dorysu plynovodu, u technologických za ízení (nap .
trasový uzáv r) 4 m od p dorysu objektu.
V lesních pr secích udržuje provozovatel p epravní soustavy/plynovodu na vlastní náklad volný pruh
pozemk o ší ce 2 m na ob strany od osy plynovodu; vlastníci i uživatelé dot ených nemovitostí
jsou povinni jim tuto innost umožnit. Vysazování trvalých porost ko enících do hloubky více než 20
cm nad povrch plynovodu podléhá tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu o ší ce 2 m na ob
strany od osy plynovodu.

P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
P edpokládaný termín zahájení výstavby:
P edpokládaný termín dokon ení, uvedení do provozu:

v pr b hu roku 2020
v pr b hu roku 2022

Délka provozu zám ru (nejde-li o zám r/provoz trvalý)
Plynovod je považován za trvalou stavbu.
Možnost kumulace s jinými zám ry
Zám r bude interferovat s rozvojovými zám ry v území (dopravní a technická infrastruktura,
urbanizace apod.). Protože zám r je v souladu se zásadami územního rozvoje Jiho eského kraje i
územních plán dot ených obcí, jejichž sou ástí je i posouzení udržitelného rozvoje území, není
o ekávána významná kumulace negativních vliv .
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Možné p eshrani ní vlivy
P eshrani ní vlivy nejsou uvažovány. P ipojení plynovodu na soustavu v Rakousku není sou ástí
hodnoceného zám ru. Rakouský úsek plynovodu bude budován rakouským partnerem, který též
zajistí vyhodnocení vliv na životní prost edí na rakouské stran .

2.2. Údaje o vstupech
Údaje o vstupech a výstupech jsou podrobn uvedeny v dokumentaci vlivu zám ru na životní
prost edí. Zde se uvádí jen údaje o vstupech a výstupech, u kterých je možné p edpokládat vliv na
p edm ty ochrany soustavy Natura 2000. Z tohoto hlediska jsou významné pouze vlivy ve fázi
výstavby, vlivy ve fázi provozu jsou zcela nevýznamné.
P da – zábor p dy, výkopové práce, výsypky, bagrování atd.
Realizace zám ru vyžaduje trvalý zábor zem d lského p dního fondu (ZPF) na plochách ur ených pro
výstavbu doprovodných staveb plynovodu, tj. trasových uzáv r , p ípadn p íjezdových komunikací.
Trvalé odn tí pozemk ur ený k pln ní funkce lesa (PUPFL) není nárokováno. Trvalé omezení PUPFL
svým rozsahem odpovídá ploše vymezené ochranným pásmem plynovodu.
Trvalé odn tí nebo omezení: 2,9 ha (z toho 0,2 ha ZPF a 2,7 ha PUPFL). Trvalý zábor bude pouze na
ZPF (trasové uzáv ry a doprovodné komunikace), v p ípad PUPFL se jedná o trvalé omezení v ploše
ochranného pásma.
Klasifikace rozsahu do asného záboru na pozemcích ZPF závisí na asové náro nosti provád ných
prací. Doba provád ní zemních prací, tj. uložení potrubí a následná rekultivace, bude trvat mén než
1 rok. Pro pot ebu stanovení rozsahu dot ených ploch je tedy použit obecn jší termín, a to zábor p i
výstavb . V p ípad PUPFL se jedná o do asné omezení. Zábor ploch ZPF p i výstavb , stejn jako
do asné omezení PUPFL, bude realizován v ploše pracovního pruhu, který se p edpokládá v ší ce 36
m (ZPF, ostatní plochy) a 30 m (PUPFL), dále na plochách ur ených pro výstavbu trasových uzáv r
(pouze ZPF, ostatní plochy).
Do asné odn tí (stavební zábor): 269,7 ha (z toho 228,8 ha ZPF, 15,5 ha PUPFL, 25,4 ha ostatní).
Voda – erpání vody
Z pohledu p edm t ochrany soustavy Natura 2000 jsou tyto nároky v nevýznamných objemech.
Dodavatel stavby se je zajistí z vlastních zdroj , nap . z ve ejného vodovodu a sítí.
Nároky na dopravní infrastrukturu
Nejvýznamn jší, avšak jednorázové, dopravní nároky lze o ekávat v období výstavby. V tomto období
bude nutno zajistit: smýcení vzrostlých strom v ochranném pásmu plynovodu a pracovním pásu,
skrývku ornice, výkop rýhy pro uložení plynovodu, transport trubek od výrobce a na místo montáže a
ukládání, zához výkopu a uložení ornice a další dopravní nároky.
Údržbu koridoru trasy plynovodu (vysekávání náletu a podrostu v ochranném pásmu - týká se
zejména lesních úsek ) provádí p íslušný vlastník nebo správce pozemk (lesní spole nost), dopravní
nároky jsou i v tomto p ípad pom rn malé a v pr b hu prací nep ekro í jednotky vozidel denn .
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2.3. Údaje o výstupech
Emise do ovzduší
V pr b hu výstavby bude docházet k asov omezené emisi tuhých zne iš ujících látek vyvolané
terénními a stavebními pracemi. Emitované množství bude velmi prom nné v závislosti na
klimatických podmínkách, jsou navržena všeobecná opat ení pro omezení emise. Doprava stavebních
materiál a provoz stavebních stroj bude zdrojem emisí ze spalovacích motor . Z pohledu p edm t
ochrany soustavy Natura 2000 jsou emise do ovzduší nevýznamné.
Odpadní vody
Jímání deš ových vod nebude provád no. V pr b hu výstavby bude v p ípad pot eby provád no
erpání srážkových vod ze stavební rýhy, erpaná voda bude voln vypoušt na na okolní pozemky.
Problematické m že být erpání vody ze stavebních jam v blízkosti vodních tok . Vhodný
technologický postup, zajiš ující by v t chto místech kv li erpání vody nedocházelo ke zbyte nému
zákalu vodních tok nad nezbytnou míru, bude stanoven v projektové dokumentaci.
Odpady
Problematika odpadového hospodá ství p i výstavb je spolehliv ešitelná v rámci platné legislativy,
tj. v režimu zákona . 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou t íd ny a shromaž ovány dle
jednotlivých druh a kategorií a zabezpe eny p ed nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo
únikem. P vodcem odpadu bude provád cí firma, odpady budou zneškod ovány oprávn nou
osobou.
Problematika odpadového hospodá ství za provozu zám ru je spolehliv ešitelná v rámci platné
legislativy, tj. v režimu zákona . 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou t íd ny a shromaž ovány
dle jednotlivých druh a kategorií a zabezpe eny p ed nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo
únikem. P vodcem odpadu bude provozovatel za ízení, odpady budou zneškod ovány oprávn nou
osobou.
Zá ení (zejména sv telné)
P i stavb plynovodu bude emitováno sv telné zá ení svítícími vozidly. Bude mít rušivý efekt zejména
na no ní druhy živo ich , ptáky a savce. Vliv bude identifikovatelný minimáln ve vzdálenosti
ú inného dosvitu dálkových sv tel, tj. p ibližn 200 m.
Hluk a vibrace
V pr b hu výstavby bude hluk dosahovat (v denním období mezi 7:00 až 21:00):
< LA = 78 dB/10 m (špi kov krátkodob )
< LA = 72 dB/10 m (pr m rn )
V rámci výstavy plynovodu bude emitována významná hluková zát ž do okolí. Bude mít rušivý efekt
zejména na živo ichy s p evažující akustickou komunikací (ptáci, obojživelníci a netopý i) a na citlivé
druhy. Nap . pro ptáky se uvádí pásmo významného ovlivn ní 100 až 500 m od komunikace (Garniel,
Mierwald 2010).
Potenciální vibrace vznikající p i provád ní stavebních prací (stavební doprava a technologie) jsou
utlumeny v podloží na zanedbatelné hodnoty již v bezprost edním okolí místa jejich vzniku (do
vzdálenosti nejvýše v ádu jednotek metr od zdroje) a neší í se do širšího okolí. Možnost využití
trhacích prací bude blíže specifikována v dalším stupni projektové p ípravy, po provedení inženýrskogeologického pr zkumu.
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3. Údaje o EVL a PO
3.1. Identifikace potencionáln dot ených evropsky významných lokalit a pta ích oblastí
V souvislosti se zám rem byl zvažován vliv na všechny lokality soustavy Natura 2000. Podrobn ji byly
vyhodnoceny všechny lokality soustavy Natura 2000 ve vzdálenosti cca 0,5 km od zám ru, což se jeví
jako hrani ní vzdálenost identifikovatelných negativních vliv zejména p i výstavb plynovodu.
Hodnoceny byly tyto evropsky významné lokality a pta í oblasti:
Název
EVL CZ0314124
Blanský les

EVL CZ0314024
Šumava

P edm t ochrany
3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svaz
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion.
6190 Pannonské skalní trávníky (Stipo-Festucetallia
pallentis)
6210 Polop irozené suché trávníky a facie k ovin na
vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význa ná
nalezišt vstava ovitých - prioritní stanovišt .
6210 Polop irozené suché trávníky a facie k ovin na
vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo
hlinito-jílovitých p dách (Molinion caeruleae)
6510 Extenzivní se ené louky nížin až podh í
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých
svah
9110 Bu iny asociace Luzulo-Fagetum
9130 Bu iny asociace Asperulo-Fagetum
9170 Dubohab iny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91U0 Lesostepní bory
4094 Ho e ek mnohotvarý eský (Gentianella praecox
subsp. bohemica)
1096 Mihule poto ní (Lampetra planeri)
1061 Modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
1059 Modrásek o kovaný (Maculinea teleius)
1324 Netopýr velký (Myotis myotis)
1078 P ástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)
1361 Rys ostrovid (Lynx lynx)
1163 Vranka obecná (Cottus gobio)
1014 Vrko útlý (Vertigo angustior)
3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až
subalpínského stupn kontinentální a alpínské oblasti a
horských poloh a jiných oblastí, s vegetací t íd
Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
3150 P irozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu
Magnopotamion nebo Hydrocharition
3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svaz
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion.
4030 Evropská suchá v esovišt
5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na
v esovištích nebo vápnitých trávnících
6230 Druhov bohaté smilkové louky na silikátových
podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evrop v
podhorských oblastech)
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Vzdálenost
Trasa na dvou místech
prochází EVL Blanský les (km
29,8-30,8 a km 36,0-39,5 ).
Správa CHKO vylou ila
významný negativní vliv
zám ru.

Trasa na dvou místech
prochází EVL Šumava (km
31,9-36,0 a km 65,7-75,6 ).
Správa CHKO nevylou ila
významný negativní vliv
zám ru.
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EVL CZ0312226
Svatý K íž

EVL CZ0314123
Boletice

6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo
hlinito-jílovitých p dách (Molinion caeruleae)
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová spole enstva nížin
a horského až alpínského stupn
6510 Extenzivní se ené louky nížin až podh í
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
7110 Aktivní vrchovišt
7140 P echodová rašeliništ a t asovišt
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých
svah
9110 Bu iny asociace Luzulo-Fagetum
9130 Bu iny asociace Asperulo-Fagetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91D0 Rašelinný les
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a
boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
9410 Acidofilní smr iny (Vaccinio-Piceetea)
4094 Ho e ek mnohotvarý eský (Gentianella praecox
subsp. bohemica)
1393 Srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)
1096 Mihule poto ní (Lampetra planeri)
1324 Netopýr velký (Myotis myotis)
1029 Perlorodka í ní (Margaritifera margaritifera)
1361 Rys ostrovid (Lynx lynx)
1914 St evlík Ménétriés v (Carabus menetriesi pacholei)
1303 Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
1355 Vydra í ní (Lutra lutra)
4094 Ho e ek mnohotvarý eský (Gentianella praecox
subsp. bohemica)

3150 P irozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu
Magnopotamion nebo Hydrocharition
6230 Druhov bohaté smilkové louky na silikátových
podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evrop v
podhorských oblastech)
6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo
hlinito-jílovitých p dách (Molinion caeruleae)
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová spole enstva nížin
a horského až alpínského stupn
6510 Extenzivní se ené louky nížin až podh í
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
7110 Aktivní vrchovišt
7140 P echodová rašeliništ a t asovišt
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých
svah
9110 Bu iny asociace Luzulo-Fagetum
9130 Bu iny asociace Asperulo-Fagetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a
boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
1758 Popelivka sibi ská (Ligularia sibirica)
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Trasa prochází v t sné
blízkosti EVL ve vzdálenosti
15-20 m (km 43,9-44,2 ).
Krajský ú ad Jiho eského
kraje vylou il významný
negativní vliv zám ru.
Trasa t sn ve vzdálenosti
ádov stovek i desítek
metr obchází EVL, na
jednom míst EVL p ímo
prochází (km 48,2-49,0 ).
Správa VÚ nevylou ila
významný negativní vliv
zám ru.
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CZ0311040
PO Boletice

CZ0311041
PO Šumava

1061 Modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
1059 Modrásek o kovaný (Maculinea teleius)
1029 Perlorodka í ní (Margaritifera margaritifera)
1361 Rys ostrovid (Lynx lynx)
1914 St evlík Ménétriés v (Carabus menetriesi pacholei)
1163 Vranka obecná (Cottus gobio)
A122 Ch ástal polní (Crex crex)
A241 Datlík t íprstý (Picoides tridactylus)
A104 Je ábek lesní (Bonasa bonasia)
A217 Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
A246 Sk ivan lesní (Lullula arborea)

A122 Ch ástal polní (Crex crex)
A030 áp erný (Ciconia nigra)
A236 Datel erný (Dryocopus martius)
A241 Datlík t íprstý (Picoides tridactylus)
A104 Je ábek lesní (Bonasa bonasia)
A217 Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
A223 Sýc rousný (Aegolius funereus)
A108 Tet ev hlušec (Tetrao urogallus)
A107 Tet ívek obecný (Tetrao tetrix )

Trasa t sn ve vzdálenosti
ádov stovek i desítek
metr PO, v jihozápadní
ásti jí prochází (km 48,254,2 ).
Správa VÚ nevylou ila
významný negativní vliv
zám ru.
Trasa v záv re ném úseku
prochází PO Šumava (km
72,9-75,6 ).
Správa CHKO nevylou ila
významný negativní vliv
zám ru.

Výb r dot ených lokalit zám ry prob hl s p ihlédnutím k následujícím aspekt m:
•

Lokalita je v p ímém územním st etu

•

Lokalita je v bezprost ední blízkosti

•

Lokalita a její p edm ty ochrany mohou být ovlivn ny v souvislosti se vstupy nebo výstupy
(t žba surovin, doprava, odb ry p ípojky, odpady, emise hluku, sv tla a polutant apod.) a to
jak p i p íprav , realizaci, tak p i vlastním provozu.

Na základ tohoto p ístupu byly vyhodnoceny jako potencionáln dot ené tyto lokality:
•
•
•
•
•
•

EVL CZ0314124 Blanský les 1)
EVL CZ0314024 Šumava 2)
EVL CZ0312226 Svatý K íž 3)
EVL CZ0314123 Boletice 4)
CZ0311040 PO Boletice 4)
CZ0311041 PO Šumava 2)

1)

P íslušným orgánem ochrany p írody je Správa CHKO Blanský les a Krajské st edisko
Bud jovice
2)
P íslušným orgánem ochrany p írody je Správa CHKO a NP Šumava.
3)
P íslušným orgánem ochrany p írody je Krajský ú ad Jiho eského kraje.
4)
P íslušným orgánem ochrany p írody je Správa vojenského újezdu Boletice.
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3.2. Popis dot ených lokalit
Zdroj: http://nature.cz/natura2000
Obrázek . 1: Trasa zám ru (tmavá linie) a evropsky významné lokality (fialové plochy)

EVL Šumava

EVL Blanský les

EVL Boletice

EVL Šumava

3.2.1. EVL CZ0314124 Blanský les
Rozloha:
Nadmo ská výška:

22211,9424 ha
422 - 1083 m n. m.

Poloha:
Rozsáhlé území severn od eského Krumlova. Zahrnuje tém celou CHKO Blanský les a navazující
údolí eky Vltavy v úseku mezi eským Krumlovem a Boršovem nad Vltavou.
Geomorfologie a reliéf:
Lokalita Blanský les pat í do celku Šumavské podh í, podcelku Prachatická hornatina, která je
tvo ena územními okrsky Blanský les a K emžská kotlina, okrajov do lokality zasahují Lhenická
brázda na západ a Chvalšinská kotlina na jihozápad . Malá ást území na severozápad pat í k
podcelku Bavorovská vrchovina (okrsek Netolická pahorkatina).
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Masiv Blanského lesa je tvo en dv ma výraznými h bety šumavského (SZ-JV) sm ru. Má charakter
ploché hornatiny, nejvyšší nadmo ské výšky dosahuje vrcholem Klet (1 084 m). etné tvary
mezoreliéfu jsou dokladem intenzivního zv trávání v periglaciálních podmínkách – balvanité sut ,
kamenná mo e, mrazové sruby, skalní v že a tory. V centrální ásti oblasti se rozprostírá K emžská
kotlina. Její osu tvo í K emžský potok vlévající se pod z íceninou hradu Dív í kámen do Vltavy. Údolí
Vltavy a jejích bo ních p ítok je velmi lenité, místy až ka onovitého rázu. Svahy mají r znou
orientaci a sklon a dosahují výšky až 100 m. Vyskytují se zde rozsáhlé skalní útvary, su ové svahy a
vzácn i blokové sut . Nejnižším bodem území je Vltava nad Boršovem nad Vltavou (400 m n. m.).
Krajinná charakteristika:
Blanský les je dob e zachovaný krajinný celek s vyváženým p írodním prost edím bez vážn jších
negativních vliv lidské innosti, s rozsáhlými plochami p írod blízkých lesních spole enstev a
pestrou mozaikou nelesních biotop v závislosti na pestrosti podloží.
Podnebí:
Pr m rné ro ní teploty se v území pohybují zhruba od 7,5° C do 5° C, jen na vrcholu Klet jsou slab
pod 5° C. Ro ní úhrn srážek na Kleti je pouze 720 mm a v K emžské kotlin 560 mm. Celkov lze
podnebí Blanského lesa charakterizovat jako relativn teplejší a sušší než by odpovídalo normál m v
t chto nadmo ských výškách. Je to zp sobeno zejména záv trnou polohou za šumavským h ebenem.
Biota:
Lesy pokrývají p ibližn 56 % území, podíl listná je 27 %. Nejvýznamn jší jsou smíšené podhorské
kv tnaté (L5.1) a acidofilní (L5.4) bu iny s roztroušeným až hojným výskytem jedle b lokoré (Abies
alba), místy s p ím sí javor , lip, jilmu horského (Ulmus glabra) a smrku ztepilého (Picea abies).
P evažující jednotkou jsou kost avové bu iny (asociace Festuco altissimae-Fagetum), vzácn ji se
vyskytují ky elnicové bu iny asociace Dentario enneaphylli-Fagetum (obojí L5.1). Na chudších
stanovištích rostou acidofilní bikové bu iny asociace Luzulo-Fagetum, ve vrcholových partiích Klet se
zachovaly fragmenty smrkových bu in (L5.4) as. Calamagrostio villosae-Fagetum. V severozápadní
ásti území a v údolí Vltavy je významný výskyt su ových les (L4) svazu Tilio-Acerion, zastoupených
asociacemi Lunario-Aceretum, Mercuriali-Fraxinetum, Aceri-Carpinetum a Arunco-Aceretum. Ze
vzácných druh su ových les lze uvést nap . om j vl í mor (Aconitum lycoctonum), m sí nici
vytrvalou (Lunaria rediviva) a kapradinu lalo natou (Polystichum aculeatum). V K emžské kotlin
rostou na hadcovém podloží typicky vyvinuté hadcové bory (L8.1) as. Asplenio cuneifolii-Pinetum s
charakteristickými rostlinnými druhy, nap . sleziníkem hadcovým (Asplenium cuneifolium) a
hvozdíkem kartouzkem hadcovým (Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons). Druhým typem bor
jsou tzv. "lesostepní bory" (L8.2)" vyskytující se v návaznosti na vápencové podloží. Charakteristickým
prvkem t chto bor je druhov velmi bohatý bylinný podrost s množstvím chrán ných druh rostlin.
V ka onu Vltavy, v blízkosti v tších p ítok a v okrajových partiích Blanského lesa se vyskytují
doubravy (L7.1) svaz Luzulo albidae-Quercetum petraeae a hercynské dubohab iny (L3.1) svaz
Carpinion, drobné toky doprovází jasanovo-olšové luhy (L2.2) podsvazu Alnenion glutinoso-incanae,
nap . horní tok K emžského potoka. V lenitém ka onu Vltavy se nachází krom pestré mozaiky
lesních spole enstev (bu iny, doubravy, su ové lesy, reliktní bory, jedliny) místy i skalní výchozy se
št rbinovou vegetací silikátových (S1.2) a vápnitých (S1.1) skal a drolin svaz Asplenion septentrionalis
a svaz Potentillion caulescentis s ta icí skalní Arduinovou (Aurinia saxatilis subsp. arduini), vzácný je
výskyt kapradinky skalní (Woodsia ilvensis). Velmi vzácn se v ka onu Vltavy vyskytuje i skalní
vegetace s kost avou sivou (T3.1) svazu Alysso-Festucion pallentis.
Nelesní biotopy jsou reprezentovány p edevším mezofilními ovsíkovými loukami (T1.1) sv.
Arrhenatherion elatioris, vlhkými pchá ovými loukami (T1.5) sv. Calthion palustris a spole enstvem
vysokobylinných tužebníkových lad (T1.6) podsvazu Filipendulenion. Na extensivn
obhospoda ovaných loukách jsou vyvinuty st ídav vlhké bezkolencové louky (T1.9) sv. Molinion
caeruleae. Po celém území se vzácn vyskytují smilkové (T2.3) sv. Violion caninae a velmi vzácn
acidofilní suché trávníky (T3.5) sv. Koelerio-Phleion phleoidis chudých nebo málo produktivních p d
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na sou asných pop . bývalých pastvinách nebo jednoro n
se ených loukách.
Významným typem nelesní vegetace koncentrované na vápencové vložky jsou širokolisté suché
trávníky (T3.4) sv. Bromion erecti, nejvýrazn ji vyvinuté jsou v NPR Vyšenské kopce u eského
Krumlova. Tento typ vegetace hostí velké množství sv tlomilných, vápnomilných a hájových druh .
Rostou zde nap íklad ho ec k ížatý (Gentiana cruciata), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum),
ost ice Micheliova (Carex michelii) a dominující b lozá ka v tevnatá (Anthericum ramosum). asto
navazující vegetací jsou k ovinná spole enstva (K3) sv. Berberidion s dominantní lískou obecnou
(Corylus avellana) a hojnými dalšími druhy k ovin – trnkou obecnou (Prunus spinosa), d iš álem
obecným (Berberis vulgaris), brslenem evropským (Euonymus europaea), ešetlákem po istivým
(Rhamnus cathartica) a další. V bylinném pat e p evládají hájové druhy: ernýš hajní (Melampyrum
nemorosum), vále ka prapo itá (Brachypodium pinnatum), kopytník evropský (Asarum europaeum),
jaterník podléška (Hepatica nobilis) atd.
Vodní spole enstva (V4A) sv. Batrachion fluitantis s lakušníkem vodním (Batrachium aquatile) a
stolístkem st ídavokv tým (Myriophyllum alterniflorum) se nacházejí v e išti Vltavy. Na rybnících se
vyskytují porosty ok ehk (V1) sv. Lemnion minoris a na jejich okrajích mok adní spole enstva s
porosty rákosin (M1.1) a vysokých ost ic (M1.7) svazu Phragmition communis a svazu Magnocaricion
elatae.
Ho e ek eský (Gentianella bohemica) se vyskytuje na jediné lokalit , p iléhající k severnímu kraji
NPR Vyšenské kopce u obce Vyšný.
V lokalit Blanský les bylo zaznamenáno p ibližn 52 druh savc , 115 druh pták , 6 druh plaz ,
10-12 druh obojživelník , 19 druh ryb a kruhoústých. Naprostou v tšinu fauny p edstavují
bezobratlí.
Charakteristická je lesní fauna, p edevším p írod blízkých souvislých bukových lesních porost , ale i
smíšených porost vyšších poloh, kde se vyskytují rys ostrovid (Lynx lynx), áp erný (Ciconia nigra),
holub doup ák (Columba oenas), je ábek lesní (Bonasia bonasia), sýc rousný (Aegolius funereus), výr
velký (Bubo bubo), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), v elojed lesní (Pernis apivorus), datel
erný (Dryopopus martius), lejsek malý (Ficedula parva). Z bezobratlých zde žije celá ada druh
hmyzu, pavouk a m kkýš .
Mimo ádn pestrou faunu najdeme na výchozech vápenc , kde žijí nejcenn jší stepní, xerofilní a
xeromontánní spole enstva živo ich , pop . dealpinské druhy. Významné jsou druhy motýl jako
nap . soumra ník západní (Pyrgus trebevicensis), b lásek hrachorový (Leptidea sinapis), modrásek
hn doskvrnný (Polyommatus daphnis), perle ovec prost ední (Argynnis adippe), oká klub nkový
(Erebia aethiops), zelená ek devaterníkový (Adscita geryon), sedm druh v etenušek a p ástevník
kostivalový (Callimorpha quadripunctaria). Mezi významné druhy motýl vázané na mok adní
biotopy jsou modrásek o kovaný (Maculinea teleius), hn dásek rozrazilový (Melitaea diamina)
vyskytující se nap . v PP Provázková louka a navíc v Zámeckém parku ervený dv r i modrásek
bahenní (Maculinea nausithous).
Mimo ádná je i fauna brouk a blanok ídlých – skupina žahadloví (Acaluata) s 225 druhy, ploštic se
70 druhy a m kkýš nap . drobni ka válcovitá (Truncatellina cylindrica), bezo ka šídlovitá (Cecilioides
acicula), zrnovka mechová (Pupilla muscorum) a oblovka drobná (Cochlicopa lubricella).
Fauna potok , rybník , mok ad a niv není na území Blanského lesa dominantní, ale p edstavuje
významný podíl biodiverzity. Vyskytují se zde nap . vydra í ní (Lutra lutra), ch ástal vodní (Rallus
aquaticus), áp bílý (Ciconia ciconia), moták pochop (Circus aeruginosus), led á ek í ní (Alcedo
atthis), slavík modrá ek (Luscinia svecica), olek velký (Triturus cristatus), ku ka obecná (Bombina
bombina) a vrko útlý (Vertigo angustior), jehož populace žijí na vlhkých loukách (nap . v PR
Dobro kovské hadce v niv K emžského potoka). K emžský i Chvalšinský potok je osídlen také mihulí
poto ní (Lampetra planeri), vrankou obecnou (Cottus gobio) a vzácn i st evlí poto ní (Phoxinus
phoxinus). V K emžském potoce byla v minulosti také zaznamenána menší populace perlorodky í ní
(Margaritifera margaritifera).
Významné jsou též letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis), soust ed né do p dních prostor
kostel v sídlech Brloh a Chvalšiny.
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V roce 2005 byl v PR Dív í Kámen nalezen evropsky významný mech z p ílohy II Sm rnice o
stanovištích dvouhrotec zelený (Dicranum viride).
Kvalita a význam:
Nejzachovalejší a nejcenn jší ástí lokality Blanský les jsou listnaté a smíšené p írod blízké lesní
porosty (kv tnaté a acidofilní bu iny) v masívu Kleti, Vysoké B ty, Buglaty a vrchu Bulový (nejcenn jší
porosty jsou dnes sou ástí MZCHÚ). Mezi zachovalé lesní porosty lze adit reliktní hadcové bory a
lesostepní bory na vápencích, pop . su ové lesy soust ed né na ka on eky Vltavy, její p ítoky a skalní
rozpady. Významná je vegetace hostící adu hájových a sv tlomilných druh rostlin azená k suchým
acidofilní doubravám a hercynským dubohab inám. K významné nelesní vegetaci pat í
semixerotermní travinobylinná spole enstva širokolistých a acidofilních suchých trávník , zvlášt
vyvinutá v NPR Vyšenské kopce a PP Kalamandra, kde hostí celou adu ohrožených, vzácných a
významných druh nap . sasanku lesní (Anemone sylvestris), kruštík tmavo ervený (Epipactis
atrorubens), zárazu bílou pravou (Orobanche alba subsp. alba). Charakteristickou vegetací skal
ka onu Vltavy, mrazových srub a skalních v ží je št rbinová vegetace silikátových skal a drolin a
ojedin lý výskyt skalní vegetace s kost avou sivou (Festuca pallens). Další významnou vegetací jsou
smilkové trávníky, mezofilní lu ní spole enstva a vegetace luk s vyšší (nebo kolísající) hladinou
podzemní vody (pchá ové, tužebníkové a bezkolencové louky.
V pozdn letním období vytvá í výrazný aspekt makrofytní vegetace vodních tok v ece Vltav .
Vyskytují se zde vzácné druhy vodních rostlin, nap . rdest prorostlý (Potamogeton perfoliatus) a
stolístek st ídavokv tý (Myriophyllum alterniflorum), jehož centrum výskytu je práv v jižních
echách.
Nep ehlédnutelným druhem EVL Blanský les je subendemit eské kotliny ho e ek eský (Gentianella
bohemica). Zdejší populace ítá stovky jedinc .
Rozsáhlé lesní komplexy sousedící s nedalekou Šumavou jsou vhodným úto išt m rysa ostrovida
(Lynx lynx), ze kterého m že pronikat na další lokality ve volné krajin .
Pro mihuli poto ní (Lampetra planeri) je velmi významnou lokalitou K emžský potok (od Dobro kova
po Cvr k v mlýn nad obcí Brloh, í ní km 15), pro vranku obecnou (Cottus gobio) je nejvýznamn jší
úsek Chvalšinského potoka na území PP Meandry Chvalšinského potoka. PR Dobro kovské hadce je
významnou lokalitou vrko e útlého (Vertigo angustior).
Lokality p ástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria) ležící v rámci lokality Blanský les
(zejména Brloh, Dív í kámen, Holubovské hadce, Vyšenské kopce) jsou vymezeny jako místa jeho
nejsiln jšího výskytu v horním Povltaví.
V oblasti se nacházejí dv lokality (Brloh, Chvalšiny), které jsou sídlem regionáln významných letních
kolonií netopýra velkého (Myotis myotis).
Na území PP Provázková louka a Zámeckého parku ervený dv r se vyskytují populace motýl :
modráska bahenního (Maculinea nausithous) a modráska o kovaného (Maculinea teleius). Ob
populace se jeví jako velmi perspektivní s možností ší ení do okolí.
Zranitelnost:
Významným faktorem ohrožujícím lesní p írod blízké listnaté nebo smíšené porosty je jejich
p evád ní na jehli naté kultury a dále vysoké stavy zv e znemož ující p irozené zmlazení jedle
b lokoré a listná . Ohrožení nelesních ploch spo ívá p edevším v ukon ení obhospoda ování a
následné degradaci nebo zar stání lu ních porost náletem d evin. Zát ží území je rovn ž vzr stající
vodácká rekreace na ece Vltav a turistická aktivita p edevším v okolí vrcholu Klet a z íceniny hradu
Dív í kámen. Z hlediska krajinného rázu jsou problematické aktivní lomy (p edevším kamenolom
Plešovice) a výstavba nových radiokomunika ních za ízení. V neposlední ad je zde velmi negativní
trend odvod ování zem d lských ale i lesních území.
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3.2.2. EVL CZ0314024 Šumava
Rozloha:
Nadmo ská výška:

171925.2166 ha
463 - 1386 m n. m.

Poloha:
Poho í na JZ R p i státní hranici s Rakouskem a Spolkovou republikou N mecko. Lokalita zahrnuje
území NP Šumava a CHKO Šumava a ást biosférické rezervace Šumava. Území sahá od obce Svatá
Kate ina (okres Klatovy) na SZ k obci P ední Výto (okres eský Krumlov) na JV.
Geomorfologie a reliéf:
Geomorfologie: Šumavskou megaantiklinálu, která má sm r JV-SZ a jeví z etelnou vazbu na zvedající
se v tev centrálního moldanubického plutonu, lze rozd lit na morfostruktury nižšího ádu, a to
pohrani ní trojmezenskou megaantiklinálu s vrcholy p es 1 300 m n. m., vltavickou megasynklinálu
sledující zlomovou linii podél horního toku Vltavy a vnitrozemskou boubínsko-želnavsko-kle skou
megaantiklinálu, která pokra uje dále do Novohradských hor. K severu uklon né k ídlo šumavské
megaantiklinály tvo í šumavské a novohradské podh í, charakterizované silným erozním
roz len ním, zna nou výškovou lenitostí a pestrostí tvar podmín ných r znou geomorfologickou
hodnotou hornin.
K nejmladším formám šumavského reliéfu pat í vedle r zných tvar pleistocenního kryogenního
zv trávání a odnosu hornin n kolik kar vytvo ených v dob lokálního würmského zaledn ní v
depresích pod nejvyššími vrcholy, z nichž v tšina je dnes p em n ná v jezera hrazená morénami.
Reliéf: Šumava je vráso-zlomové k jihovýchodu uklon né poho í s okraji vysokými kolem 1 000 m n.
m. Reliéf je zna n lenitý, ovlivn ný hydrologickými a klimatickými pom ry, se zbytky zarovnaných
povrch na náhorních plošinách a širokých h betech. Nad rozlehlé horské temeno vy nívají
rozptýlené klenby hlavních vrchol , a to o 300 výškových m i více.
Krajinná charakteristika:
Jde o území montánního a submontánního stupn s vysokou ekologickou stabilitou a velkým podílem
p irozených a p írod blízkých spole enstev. Z dochovaných p irozených stanoviš jsou to p edevším
pralesovité porosty, rašeliništ , mok ady, vodní toky, ledovcová jezera, extrémní stanovišt s
p vodními biotopy a sukcesní stádia blízká p irozenému stavu. Do t chto fragment ekosystém ,
které z staly v minulosti ušet eny intenzivních lidských zásah , je soust ed na ochrana a snaha o
jejich zachování p i ponechání samovolnému vývoji.
K p írod blízkým spole enstv m pat í zejména druhov bohaté plochy antropogenního bezlesí
(louky, pastviny, lu ní mok ady) a mladá, i dostate n nerozvinutá sukcesní spole enstva s výraznou
druhovou diverzitou.
Biota:
Na Šumav se vyskytují ty i typy zonální vegetace - acidofilní doubravy, kv tnaté bu iny, acidofilní
horské bu iny a klimatické smr iny. Porosty acidofilních doubrav sv. Genisto germanicae-Quercion se
však do dnešní doby vícemén nedochovaly, zbytky p vodních porost lze najít pouze v okrajových
partiích území. V nadmo ských výškách 600-1100 m zejména na JV území se dochovala ada porost
kv tnatých bu in a jedlin sv. Fagion, podsv. Eu-Fagenion, Galio-Abietenion, as. Dentario enneaphylliFagetum, Festuco altissimae-Fagetum a Abietetum hercynicum. Porosty acidofilních horských bu in
sv. Luzulo-Fagion, as. p evážn Calamagrostio villosae-Fagetum, se vyvinuly na p echodu mezi
kv tnatými bu inami a klimaxovými smr inami v nadmo ských výškách 1000-1300 m. Klimaxové
smr iny sv. Piceion excelsae jsou vázány pouze na nejvyšší vrcholové a h ebenové partie v polohách
v tšinou nad 1200 m n. m., jen na severních svazích sestupují do nadmo ské výšky 1150 m. P evážná
ást t chto porost náleží široké as. Calamagrostio villosae-Piceetum, na lokáln p ízniv jších
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stanovištích (nap . v jezerních karech) se vyvinuly vysokobylinné kapradinové smr iny as. Athyrio
alpestris-Piceetum z rámce sv. Athyrio alpestris-Piceion.
Na zazem ných sutích nebo v za íznutých roklinách se vyvinula azonální spole enstva su ových a
roklinových les sv. Tilio-Acerion, as. Mercuriali-Fraxinetum, velmi vzácn i as. Lunario-Aceretum.
Malé plochy skalních ostrožen a kamenných mo í por stají reliktní bory a borové b eziny sv. DicranoPinion, as. Betulo carpaticae-Pinetum a as. Dicrano-Pinetum. Na podmá ených stanovištích, jako
doprovod v tšiny potok a prameniš v zalesn ných oblastech, se v nadmo ských výškách nad 600 m
vyvinuly podmá ené smr iny a jedliny, které shrnuje široká as. Mastigobryo-Piceetum, resp. v nižších
polohách Equiseto-Piceetum. Na kontaktech údolních vrchoviš se místy dochovaly velmi p irozené
rašelinné b eziny as. Betuletum pubescentis, na obvodu mnohých vrchoviš jsou vyvinuty zakrslé
ídké rašelinné smr iny (as. Sphagno-Piceetum). Spolu s podmá enými smr inami, údolními luhy as.
Alnetum incanae a rašelinným lu ním bezlesím, tvo í tyto porosty v kotlin horního a st edního toku
K emelné jedine nou vegeta ní mozaiku. Ve Vltavském luhu k nim p istupují také spole enstva
bažinných vrbin sv. Salicion cinereae, as. Salicetum pentandro-auritae. Vzácn jsou v nejjižn jší ásti
vltavského luhu vytvo eny i podmá ené smrkové olšiny as. Piceo-Alnetum. Jedná se o zvláštní typ
údolních olšin (sv. Alnion incanae, posv. Alnenion glutinoso-incanae).
Pro Šumavu typická spole enstva rašeliniš jsou (zejména ve Vltavské kotlin ) zastoupena
subkontinentálními blatkovými (as. Pino rotundatae-Sphagnetum) a rašelinnými bory (as. Vaccinio
uliginosi-Pinetum) a otev enými rašeliništními spole enstvy svaz Sphagnion medii, OxycoccoEmpetrion hermaphroditi a Leuco-Scheuchzerion. V komplexu náhorních vrchoviš Šumavských plání
jsou vyvinuta spole enstva rašelinné kle e (Pinus × pseudopumilio) azená k široké as. Pino
rotundatae-Sphagnetum. V nich jsou hojné volné plochy a místy také rašelinná jezírka s vegeta ní
mozaikou spole enstev sv. Sphagnion medii (as. Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici,
Eriophoro vaginati- Sphagnetum recurvi), boreálních typ bultových spole enstev sv. OxycoccoEmpetrion hermaphroditi (as. Empetro hermephroditi-Sphagnetum fusci), fragment oceanicky
lad ných fytocenóz sv. Oxycocco-Ericion (porosty blízké as. Scirpo austriaci-Sphagnetum papillosi) a
rašelinotvorné vegetace šlenk sv. Leuko-Scheuchzerion s n kolika vylišenými asociacemi, z nichž
nejcenn jší je as. Scheuchzerio-Sphagnetum cuspidati. Na minerotrofních rašeliništích (slatiništích)
jsou vyvinuta spole enstva sv. Caricion fuscae, as. Willemetio-Caricetum paniceae, vzácn i as.
Caricetum goodenowii. Na bazicky bohatších podkladech byly ve vyšším P edšumaví a nižší Šumav
hojn roztroušené fytocenózy z rámce sv. Caricion davallianae, které však prakticky zanikly. Byly
zastoupeny as. Valeriano dioicae-Caricetum davallianae. Na tuto asociaci navazují sukcesn
pokro ilejší stádia vegetace velmi podobného floristického složení z okruhu sv. Sphagno
warnstorfiani-Tomenthypnion azené k as. Sphagno warnstorfiani-Eriophoretum latifolii. Dnešní
výskyt t chto spole enstev je rovn ž siln redukován. Vegetace sv. Caricion demissae, vyskytující se
jen v maloplošných fragmentech v rámci širšího vegeta ního komplexu kyselých lu ních rašeliniš , je
zastoupena as. Chrysohypno-Trichophoretum alpini a Amblystegio stellati-Caricetum paniceae.
Oligotrofní rašeliništní fytocenózy ádu Scheuchzerietalia palustris jsou zastoupeny kyselými
ost icovými porosty siln zvodn lých stanoviš z rámce sv. Sphagno recurvi-Caricion canescentis.
Nejb žn jším spole enstvem je as. Carici rostratae-Sphagnetum apiculati z lagg vrchoviš , lu ních
prameništních systém a okraj oligotrofních vodních ploch.
V mrtvých, pomalu zazem ovaných í ních ramenech v niv horní Vltavy, jsou vyvinuta spole enstva
vzplývavých a pono ených rostlin m lkých tekoucích vod sv. Batrachion fluitantis s dosud relativn
hojným druhem Myriophyllum alterniflorum (as. Myriophylletum alterniflori). Ve slepých
oligotrofních í ních ramenech se dochovaly zbytky vzácného spole enstva as. Nupharetum pumili.
Složitou vegeta ní mozaiku Vltavské kotliny dokreslují vysokostébelné bažinné i krátkostébelné
ost icové porosty sv. Caricion gracilis a Caricion rostratae, po í ní rákosiny sv. Phalaridion
arundinacea, as. Caricetum buekii a vzácn as. Chaerophyllo-Phalaridetum arundinaceae a
vysokobylinné nivní louky, pob ežní a bažinné vysokobylinné porosty sv. Sparganio-Glycerion
fluitantis a Oenanthion aquaticae.
Antropogenn podmín nou a velmi hodnotnou složku šumavské p írody p edstavují lu ní
spole enstva. Podél vodních tok i v mírných svahových polohách nižší až st ední Šumavy z staly v
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menších fragmentech dochovány p irozené podmá ené a hydrofilní vysokobylinné nivní louky sv.
Molinion a zejména Calthion, které v tšinou bezprost edn navazují na prameništní systémy. Z rámce
podsvazu Calthenion, který sdružuje p vodn dvouse né louky st ídav mokrých stanoviš , se
nej ast ji vyskytují porosty s výraznou dominancí jednoho druhu, nap . sk ípiny lesní (Scirpus
sylvaticus) v as. Scirpetum sylvatici nebo hadího ko ene v tšího (Bistorta major) a pchá e bahenního
(Cirsium palustre) v as. Polygono-Cirsietum palustris. V podobných porostech as. Angelico-Cirsietum
palustris, která je ast jší v severozápadní ásti Šumavy, se více uplat uje d hel lesní (Angelica
sylvestris). Ob as kosené vysokobylinné porosty, jejichž dominantou je vždy tužebník jilmový sdružuje
podsvaz Filipendulenion. Nejrozší en jším spole enstvem podsvazu jsou na Šumav porosty as.
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum. V aluviích ek a potok se st ídav vyskytuje as. Chaerophyllo
hirsuti-Filipenduletum a na okrajích svahových prameniš také as. Cirsio heterophylli-Filipenduletum.
Dalším typem p irozených šumavských luk jsou mezofilní psine kové, trojšt tové a rdesnové horské
louky azené do rámce svazu Polygono-Trisetion. Spíše jen okrajov se v nižších polohách Šumavy
vyskytují mezofilní lu ní spole enstva svaz Arrhenatherion (as. Poo-Trisetetum), Alopecurion
pratensis (as. Agropyro-Alopecuretum a Sanguisorbo-Deschampsietum cespitosae) a pastviny sv.
Cynosurion (as. Festuco-Cynosuretum). Charakteristickou mezofilní travinnou formací jsou
krátkostébelné pastviny nižších a st edních poloh Šumavy sv. Violion caninae. Tato spole enstva
mezických až subxerických stanoviš jsou na Šumav zastoupena asociacemi Hyperico-Polygaletum,
Gymnadenio-Nardetum a jen v nižších polohách as. Thymo-Festucetum ovinae. ást spole enstev,
zejména ve vyšších polohách, je však vázána i na kontaktní zóny prameniš a rašeliniš . Tyto v tšinou
maloplošné porosty druhotn podmá ených smilkových luk jsou azeny ke sv. Nardo-Juncion
squarrosi (as. Nardo-Juncetum squarrosi) a tvo í p echod mezi spole enstvy svaz Violion caninae a
Caricion fuscae. Unikátní travinnou formací vysoké Šumavy jsou smilkové pastviny sv. Nardion, velmi
p irozeného tém subalpinského charakteru. Velmi osobitou vegeta ní formací jsou v esovištní
pastviny a kamenitá lada sv. Genistion. Nejb žn jší fytocenózou je as. Calluno-Vaccinietum, ale pro
Šumavu je zvláš typická a dosud hojná as. Arnico montanae-Callunetum.
Velmi významný a cenný je komplex azonálních spole enstev v šumavských jezerních karech.
P edevším díky specifickým geomorfologickým a klimatickým podmínkám jsou zde již pod hranicí lesa
fragmentárn vytvo ena subalpinská krátkostébelná travinná a ke í ková spole enstva sv. Juncion
trifidi. Na horních plochách skal v karech erného a Plešného jezera se vyskytují skalní kle ové
porosty sv. Pinion mughi, ale mnohem rozsáhlejší kle ové porosty na minerálním substrátu jsou
vytvo eny na kamenných mo ích mimo jezerní kary (Plechý a T ístoli ník, hrani ní h eben
Královského hvozdu, v menších fragmentech i v oblasti Šumavských plání). Charakteristicky jsou v
uvedených karech vyvinuta spole enstva silikátových skal a drolin sv. Androsacion vandellii, i
vysokostébelné kapradinové nivy sv. Dryopteridi-Athyrion a vysokostébelné subalpinské trávníky sv.
Calamagrostion villosae na úpatí skalních stup . Kapradinové nivy zde tvo í specifickou šumavskou
as. Gentiano pannonicae-Athyrietum alpestris.
V unikátních vodních submerzních spole enstvech jezer sv. Isoëtion lacustris roste v erném jeze e
šídlatka jezerní (Isoëtes lacustris) a v Plešném jeze e v as. Isoëtetum echinosporae šídlatka
ostnovýtrusná (Isoëtes echinospora).
Ho e ek eský (Gentianella praecox subsp. bohemica) p ežívá dosud ve dvou menších, ale stabilních
populacích: pastviny nad silnicí pod Kvildou v NP Šumava, pastviny v PR Hamižná u Hartmanic v CHKO
Šumava; jednotlivé exemplá e byly nalezeny v okolí Hadího vrchu (JV od Javorné).
Významná lokalita srpnatky fermežové (Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus) se nachází cca 0,5
km jižn od bývalé obce Zh í na pravém b ehu í ky K emelná. V roce 2005 zde byla na jednom
míst nalezena velice rozsáhlá populace tohoto mechu na ploše cca 3-5 m2. Jedná se o lu ní
prameništ velice významné i z hlediska cévnatých rostlin, najdeme zde nap . ost ici chudokv tou
(Carex pauciflora), ost ici dvoudomou (C. dioica), ost ici blešní (C. pulicaris), suchopýrek alpský
(Trichophorum alpinum), všivec bahenní (Pedicularis palustris) apod. Dále byl tento mech z p ílohy II
Sm rnice o stanovištích v roce 2004 nalezen v PR Zh ská plá , kde populace por stá plochu cca
0,2 m2.
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V roce 2006 byl v NPR Boubínský prales po 47 letech úsp šné ov en výskyt evropsky významného
mechu z p ílohy II Sm rnice o stanovištích Buxbaumia viridis (šikoušek zelený).
Fauna bezobratlých Šumavy se významn liší od severo eského (sudetského) pásma hor absencí ady
druh pro uvedená horstva specifických, na druhé stran je zde významný, i když nepo etný, výskyt
alpských element . Význa nými biotopy jsou zejména kv tnaté bu iny a jedlobu iny (st evlík Carabus
irregularis, rohá ek Sinodendron cylindricum, ada stenotopních plž ), klimaxové smr iny (st evlí ek
Pterostichus selmanni, tesa ík Tragosoma depsarium, m ra Xestia speciosa aj.), kamenné sut v
nejvyšších polohách (st evlí ek Oreonebria sumavica, drab ík Mycetoporus mulsanti, zavíje Eudonia
petrophila aj.) a zejména rašeliništ (st evlík Carabus menetriesi, perle ovec Boloria aquilonaris, více
druh m r, ada specifických druh dvouk ídlých, pavouk aj.). Z vodních biotop mají velmi
zajímavou faunu bezobratlých oligotrofní horské potoky - perlorodka í ní (Margaritifera
margaritifera) - s významnými populacemi v Blanici a Zlatém potoce, chrán ná íhalka Atherix ibis,
kalužnatka Thaumalea bezzii, mnoho význa ných druh jepic a chrostík a šumavská jezera s
charakteristickou faunou planktonních korýš .
Obratlovci: Významný je p edevším výskyt n kterých boreomontánních a horských druh v
rozsáhlých šumavských lesích - datlík t íprstý (Picoides tridactylus), kos horský (Turdus torquatus),
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), rejsek horský (Sorex
alpinus) aj. Po etn významné jsou šumavské populace kurovitých pták - tet ev lesní (Tetrao
urogallus), tet ívek obecný (Tetrao tetrix), je ábek lesní (Bonasa bonasia). Mnohé významné druhy
jsou vázány na etné šumavské oligotrofní vodní toky s charakteristickou faunou - nap . vranka
obecná (Cottus gobio), mihule poto ní (Lampetra planeri) aj. Pro vranku obecnou jsou
nejvýznamn jší p edevším horní tok Blanice, K emelná od soutoku s Prášilským potokem po silnici
Skelná - Slu í tah v etn Prášilského potoka po silnici Skelná - Prášily a Slatinného potoka po silnici
Skelná - Slu í tah, ezná od státní hranice k pramen m v etn p ítok , Voly ka od Vimperka po silnici
u Lipky a Sv tlá. Pro mihuli poto ní a vranku obecnou je velmi významným biotopem povodí Teplé
Vltavy, p edevším Teplá Vltava od soutoku s asnicí po Františkov ( .km 394,3-420,8) v etn p ítok asnice ( .km 0-11,2), Zelenohorský potok ( .km 0-2,0), Vyd í potok ( .km 0-3,5) a Vltavský potok
( .km 0-3,0). Na vodní toky je vázána také po etn významná populace vydry í ní (Lutra lutra).
Šumavská populace rysa ostrovida, vzniklá repatriací v 80. letech 20. století, je t žišt m výskytu
tohoto druhu v eské republice. Velmi významná jsou i zimovišt netopýr - netopýr velký (Myotis
myotis), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) aj. - ve štolách v Amálin údolí u Kašperských Hor
a v tunelu Schwarzenberském kanálu u Jeleních Vrch .
Kvalita a význam:
Dnešní podoba Šumavy je mnohoúrov ovou mozaikou biotop p írodních nebo r znou m rou
ovlivn ných inností lov ka, která vytvá í zcela ojedin lý celek s mimo ádným významem nejen v
rámci eské republiky. Ve všech typech biotop se vyskytuje celá ada vzácných a chrán ných druh
rostlin a živo ich a samotná stanovišt mají vysokou p írodní hodnotu. Cenné jsou zejména
dochované komplexy rašeliništních a mok adních biotop , pralesovité porosty i druhov bohaté
porosty sekundárního bezlesí.
Celé území je areálem výskytu rysa ostrovida (Lynx lynx), lokáln je evidován výskyt dalších
významných evropsky druh živo ich , v tšinou s pom rn d ležitým podílem jejich populací v rámci
R, a to vydra í ní (Lutra lutra), netopýr velký (Myotis myotis), vrápenec malý (Rhinolophus
hipposideros), vranka obecná (Cottus gobio), mihule poto ní (Lampetra planeri), perlorodka í ní
(Margaritifera margaritifera), st evlík Ménetries v (Carabus menetriesi pacholei) a rostlin ho e ek
mnohotvarý eský (Gentianella bohemica), s dv ma menšími, ale vcelku stabilními populacemi.
Lokalita srpnatky fermežové (Hamatocaulis vernicosus) u K emelné v blízkosti bývalé obce Zh i je
regionáln velice významná. Významný výskyt mechu z p ílohy II Sm rnice o stanovištích Buxbaumia
viridis (šikoušek zelený).
Zranitelnost:
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Budoucnost lesních porost je podmín na citlivým lesním hospoda ením, porosty smr in jsou
ohrožovány k rovcovou kalamitou. Lu ní porosty jsou na jedné stran ohroženy intenzivním
obhospoda ováním (zejména v blízkosti zem d lských farem), na druhé stran na mén p ístupných
místech absencí pravidelného hospoda ení. Mok adní a rašeliništní biotopy jsou lokáln ohroženy
eutrofizací (zejm. v zem d lsky využívaných oblastech) a odvod ováním (v tšinou funk ními zbytky
odvod ovací sít vybudované v minulosti, výjime n i nov zbudovaným odvodn ním).
K negativním vliv m pat í i rychle rostoucí turistický ruch – zejména cykloturistika, dále p ší turistika
a chata ení, resp. chalupa ení. V posledních letech se projevuje velmi vysoká zát ž p sobení vodní
turistikou. Populace rysa je ohrožována nelegálními odst ely.

3.2.3. EVL CZ312226 Svatý K íž
Rozloha:
Nadmo ská výška:

8.3988 ha
562 - 603 m n. m.

Poloha:
Komplex svažitých luk , odd lených mezemi, remízky a menšími lesíky na JZ, SZ, S až SSV svazích kóty
Svatý k íž (647 m n. m.) JZ od obce Chvalšiny.
Geomorfologie a reliéf:
Lokalita leží v Prachatické hornatin (v její ásti Chvalšinská kotlina. Geomorfologicky výrazný vrch
Svatý k íž se nachází v jihozápadní ásti Chvalšinské kotliny. Sklon svah kolísá od 5 do 15 stup ,
orientace svah v rámci lokality je jižní, jihozápadní, severozápadní a severní.
Krajinná charakteristika:
St edn lenitá krajina kotliny s výrazn jšími vrchy na okrajích, výrazn ohrani ená na severu svahy
Blanského lesa a na jihu siln lenitou vyšší ástí eskokrumlovské vrchoviny, historicky dlouhodob
kultivovaná (nap . ervený Dv r), s pestrou mozaikou polí, luk a drobn jších les a s pom rn
ídkými, spíše v tšími sídly (Chvalšiny).
Biota:
Celá lokalita je tvo ena lu ními porosty od vegetace širokolistých teplomilných trávník po mezické
porosty (podrobn ji viz dále) a mozaikou k ovin (K3 Vysoké mezofilní a xerofilní k oviny), remízk
náletových d evin (X12 Nálety pionýrských d evin) a polokulturních les (X9a Lesní kultury s
nep vodními jehli natými d evinami).
Mezofilní až semixerotermní travinná spole enstva hostí druhov pestrou entomofaunu (nap . denní
motýli, blanok ídlí, rovnok ídlí aj.).
Kvalita a význam:
1) "SZ louky": Populace G. praecox ssp. bohemica na t chto loukách byla až donedávna nejbohatší,
plošn nejrozsáhlejší a nejstabiln jší populací nejen v R, ale v celém areálu taxonu. V letech 2000 až
2003 ítala populace 270 (2000) až 1134 (2002), p i emž menší popula ní hustoty v letech 2000 a
2001 lze p i íst na vrub nevhodné dob se e.
2) "Louka nad m stem": Zbytková populace G. praecox ssp. bohemica kolísala v letech 2001 až 2003
mezi 9 (2002) až 28 (2001) kvetoucími exemplá i.
3) "JZ louka": St edn bohatá populace G. praecox ssp. bohemica ítající v letech 2000 až 2002
celkem cca 40 (2000, 2001) až 225 (2002) kvetoucích exemplá se rozkládá kolem p íležitostn
využívané cesty loukou. V roce 2003 nebyl zaznamenán žádný kvetoucí exemplá , což bylo
pravd podobn zp sobeno na jedné stran suchým jarem a létem a na stran druhé p esypáním
ásti populace zásypem pro zv (zbytky obilovin, pe iva apod.).
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V roce 2004 bylo v rámci celé lokality Svatý K íž napo ítáno 242 kvetoucích ex. (doznívající d sledek
p edchozího extrémn suchého roku), ale v roce 2005 se po etnost populace op t zvýšila na 1760
kvetoucích ex.
Zranitelnost:
1) "SZ louky": Neobhospoda ování, zar stání náletem, hromad ní sta iny a mechorost , zapojování
drnu. P i obnovení obhospoda ování místním statkem pak naopak se v nevhodnou dobu, možné
hnojení luk apod.
2) "Louka nad m stem": Postupné zar stání d evinami. Další expanze kop ivy dvoudomé.
3) "JZ louka": Postupné zar stání k ovinnou vegetací v d sledku neobhospoda ování. P ímá likvidace
lokality zásypy pro zv . Postupná degradace a ruderalizace lu ních porost .

3.2.4. EVL CZ0314123 Boletice
Rozloha:
Nadmo ská výška:

20348.7324 ha
542 - 1221 m n. m.

Poloha:
Rozsáhlé území v severní a st ední ásti vojenského výcvikového prostoru Boletice mezi eským
Krumlovem a Volary.
Geomorfologie a reliéf:
Vrchovina až hornatina, tvo ená vysokými svahy, které spadají do širokých kotlin rázu tektonických
brázd (Lhenická brázda, Chvalšinská kotlina, Olšinská kotlina, Vltavická brázda). Sníženiny mají místy
charakter inverzních kotlin. Místy jsou hluboce za íznutá údolí potok , nap . údolí Ra ínského a
Chlumanského potoka a potoka Olšina. Pod vrcholy se roztroušen vyskytují mrazové sruby, velmi
vzácn i balvanité rozpady. Relativní p evýšení dosahuje místy výšky až 500 m. Nejvyšším bodem je
Lysá (1228 m n. m.), nejnižší bod leží ve výšce asi 565 m n. m.
Krajinná charakteristika:
V minulosti dosti hust osídlená, v sou asné dob opušt ná krajina s diverzifikovaným komplexem
podhorských až horských lesních i nelesních stanoviš . V nižší východní ásti mozaika lesík a
odlesn ných ploch s hojnými rozsáhlými porosty sukcesních stádií na bývalé nelesní p d , ve vyšší
západní ásti tém souvislé lesní komplexy.
Biota:
Základním typem stanoviš je komplex kv tnatých (L5.1) a acidofilních (L5.4) bu in s vegetací svaz
Fagion a Luzulo-Fagion. Ve vyšších polohách jde p evážn o smíšené lesy s p evahou buku, v nižších
polohách dominuje jedle. Na strmých svazích se ídce vyskytují su ové lesy (L4) svazu Tilio-Acerion,
asto rovn ž s dominující jedlí. Na lesních prameništích a v nivách potok se nacházejí nivní porosty
(L2.2) podsvazu Alnenion glutinoso-incanae, ve vyšších polohách i podmá ené smr iny (L9.2) as.
Mastigobryo-Piceetum, ve vyšších polohách jsou p ítomny olšiny (L2.1) s olší šedou (Alnetum
incanae). Na ložiscích humolit lze nalézt ostr vky rašelinných bor (L10.2) as. Vaccinio uliginosiPinetum sylvestris, výjime n i bor blatkových (L10.4) a rašelinných b ezin (L10.1) svazu Betulion
pubescentis. Na skalních útvarech je typická vegetace svazu Hypno-Polypodion, místy jsou na skalních
teráskách drobné porosty ke í k (Vaccinion).
K plošn rozsáhlým typ m nelesních stanoviš pat í mezofilní louky – v území se projevuje gradient
od ovsíkových luk (T1.1) sv. Arrhenatherion k mén vyhran ným typ m horských trojšt tových luk
(T1.2) sv. Polygono-Trisetion. Mezofilní louky z ejm p edstavují porosty na n kdejší orné p d a
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jejich druhová skladba je vesm s nevyhran ná. Zejména ve vyšších polohách se vyskytují acidofilní
smilkové louky (T2.3) sv. Violion caninae, které ojedin le p echázejí až do ke í kových porost
(Vaccinion). Na vlhkých stanovištích je velmi pestrá mozaika rašelinných luk (R2.2) svazu Caricion
fuscae, vzácn i slatinných rašeliniš svaz Caricion demissae a Sphagno warnstorfianiTomenthypnion, které místy p echázejí do p echodových rašeliniš (R2.3) s vegetací svazu Sphagno
recurvi-Caricion canescentis. Zejména v údolí Rysího a Puché ského potoka, mén i v niv potoka
Olšiny je vyvinuta i vrchovištní vegetace (R3.1) svazu Sphagnion medii. Na vlhkých místech kolem
potok se vyskytuje vegetace pchá ových luk (T1.5), vysokobylinná lada (T1.6) s vegetací podvazu
Filipendulenion jsou pom rn vzácná. Zejména v nižších polohách jsou typickým prvkem st ídav
vlhké bezkolencové louky (T1.9) sv. Molinion, v nichž se roztroušen a maloplošn vyskytují ostr vky
výše zmín né slatinné vegetace. Maloplošn byly zjišt ny i vodní biotopy s vegetací s dominantním
rdestem alpským (Potametum alpinae), vegetace parožnatek a lu ní prameništ (CardaminoMontion).
Vzhledem k r znorodosti stanoviš , resp. podklad je zde velmi bohatá kv tena se zastoupením
r zných floristických prvk . Vyznívá zde ada mezofilních až subtermofilních druh ve zna ných
nadmo ských výškách, nap . vále ka prapo itá (Brachypodium pinnatum), jetel prost ední (Trifolium
medium), sasanka lesní (Anemone sylvestris), kruštík tmavo ervený (Epipactis atrorubens), na druhé
stran se zde vyskytují i význa né podhorské a horské prvky, nap . bika lesní (Luzula sylvatica), b.
sudetská (L. sudetica), sítina kostrbatá (Juncus squarrosus), podb lice alpská (Homogyne alpina),
kerblík lesklý (Anthriscus nitida), kamzi ník rakouský (Doronicum austriacum), koprní ek bezobalný
(Ligusticum mutellina), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea). Velmi význa ným jevem je zna né
zastoupení rozmanitých vstava ovitých, nap . vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia), v.
zelenavého (P. chlorantha), prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), p. Fuchsova (D. fuchsii) a
kruštíku bahenního (Epipactis palustris). Bohat jsou zastoupeny též hrušti kovité (Pyrolaceae), z
nichž zde byla zjišt na hruštice jednostranná (Ramischia secunda), hrušti ka menší (Pyrola minor), h.
prost ední (P. media), h. zelenavá (P. chlorantha) i h. okrouhlolistá (P. rotundifolia). Pro mok adní
stanovišt jsou typické r zné druhy ost ic, významné jsou zejména o. Davallova (Carex davalliana), o.
blešní (C. pulicaris) a o. dvoudomá (C. dioica). Typickým prvkem je kosatec sibi ský (Iris sibirica),
ho ec ho epník (Gentiana pneumonanthe), na n kolika místech byla zjišt na ba i ka bahenní
(Triglochin palustre). Unikátní je výskyt popelivky sibi ské (Ligularia sibirica) v rašelinném nelesním
mok adu nad rybníkem Olšina.
Bezobratlí: Vzhledem k r znorodosti biotop je fauna bezobratlých velmi pestrá. V nižších polohách a
na výslunných stanovištích se vyskytují pom rn teplomilné faunistické prvky (st evlík Carabus
scheidleri, zvláš chrán ný druh; sluné ko Ceratomegilla notata; tesa ík Pogonocherus decoratus; více
druh v etenušek). B žné jsou podhorské až horské druhy (oká Erebia ligea, st evlí ek Pterostichus
pumilio, mrchožrout Silpha carinata, drab íci Atrecus affinis a Anthophagus omalinus, mandelinky
Orina speciosissima, Luperus virdipennis, nosatci Plinthus sturmi a Simo hirticollis). Žije zde ada jinde
vzácných nebo mizejících druh vázaných p evážn na jedlobu iny (nap . k ísek Issus coleoptratus,
bedlobytka Tetragoneura ambigua, íhalka Rhagio latipennis, ostrožka Thereva microcephala,
leskná ek Epuraea pallescens, rohá ek Sinodendron cylindricum). Nosatec Otiorhynchus labilis,
vyskytující se v naší republice jen v jihozápadních echách, se v oblasti Boletic vyskytuje na hranici
svého areálu. Významná je entomofauna mok ad , kde byli zjišt ni chrán ní motýli – modrásek
bahenní (Maculinea nausithous) a m. o kovaný (M. teleius) a pozoruhodn jší druhy jsou známé i z
dalších ád (lupice Hercostomus vivax, b ežnice Notiphila venusta, mandelinky-d ep íci Mniophila
muscorum a Minota obesa). Velmi významný je výskyt st evlíka Carabus menetriesi na rašeliništích.
Oligotrofní potoky území Boletic mají specifickou faunu, nejvýzna n jší je pro n výskyt perlorodky
í ní (Margaritifera margaritifera). V území leží zna ná ást povodí horní Blanice, kde je
nejvýznamn jší st edoevropská populace perlorodky. Vlastní výskyt perlorodky v Blanici je již
v tšinou mimo hranice území, ale hospoda ení v celém povodí ovliv uje tuto populaci naprosto
zásadním zp sobem (je to sou ást ochranného pásma sou asné NPP „Blanice“). Také v Chvalšinském
potoku a v K emžském potoku (do území zasahuje ást povodí – Chlumanský potok) jsou p ežívající
populace perlorodky.
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Obratlovci: Významný je výskyt n kterých boreomontánních druh v rozsáhlých lesích vojenského
výcvikového prostoru - nap . datlík t íprstý (Picoides tridactylus), kulíšek nejmenší (Glaucidium
passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus). Po etn významné jsou populace n kterých kurovitých je ábek lesní (Bonasa bonasia) v lesích a p i lesních okrajích, tet ívek obecný (Tetrao tetrix) zejména
na vojenských cvi ištích a na otev ených i mozaikovitých sukcesních plochách. V prostoru
vojenských cvi iš a otev ených sukcesních ploch zde žijí také významné populace ch ástala polního
(Crex crex), sk ivana lesního (Lullula arborea), p nice vlašské (Sylvia nisoria) a uhýka obecného
(Lanius collurio). Populace rysa ostrovida (Lynx lynx) vznikla repatriací druhu v 80. letech 20. století na
Šumavu. Na oligotrofní toky v území - povodí Blanice, Chlumanský potok, Chvalšinský potok - jsou
vázány populace perlorodky í ní (Margaritifera margaritifera), mihule poto ní (Lampetra planeri) a
vranky obecné (Cottus gobio).
Kvalita a význam:
Mimo ádn hodnotné území, v n mž byla v 2. polovin 20. století zlikvidována všechna sídla,
prakticky zde skon ilo b žné zem d lské obhospoda ování. Využitím území pro vojenský výcvik došlo
ke specifickému vývoji krajinných struktur. Druhov velmi bohaté území, v n mž se prolínají horské i
teplomilné prvky.
ada ohrožených druh
zde má mimo ádn
bohaté populace.
Na zna ném výškovém i horizontálním gradientu jsou zde zachovány rozsáhlé lesní komplexy, ve
st edoevropských podmínkách s unikátním bohatým zastoupením jedle (Abies alba), která na ad
míst zcela dominuje ve stromovém pat e - jde o nejvýznamn jší a plošn nejrozsáhlejší jedlové lesy v
eské republice.
Zranitelnost:
D ležitým p edpokladem existence rozsáhlých neeutrofizovaných ploch s nelesní vegetací na
minerálním i organickém podkladu je vodní režim narušený jen na omezených místech a absence
zdroj komunálního i zem d lského zne išt ní (v etn absence užívání hnojiv a pesticid ). Oba výše
uvedené p edpoklady mají podstatný vliv na zpomalených procesech p irozené sukcese. Na dosti
rozsáhlých plochách se vyskytují p irozená sukcesní stádia na n kdejší zem d lské p d , ale velmi
asto s úplnou nebo tém úplnou absencí ruderálních druh .

3.2.5. PO CZ0311040 Boletice
Rozloha:
Nadmo ská výška:

23565.2157 ha
540 - 1225 m n. m.

Poloha:
Území se nachází v jižních echách mezi obcemi P kná, Želnava, Horní Planá, Kájov, Chvalšiny, Ktiš,
K iš anov a Zbytiny. áste n leží na území CHKO Šumava a ve vojenském újezdu Boletice.
Geomorfologie a reliéf:
Území pat í do celku eskokrumlovské vrchoviny, podcelek Boletická vrchovina. Nejvyšší vrchol Lysá
(1228,3 m n. m.). Velké výškové rozdíly (Olšina 740 m n. m.). Východním sm rem se terén snižuje až
na 530 m n. m. Reliéf je tvo en adou vícemén izolovaných vrch se zarovnaným povrchem mezi
nimi.
Biota:
Pta í oblast je navržena v hranicích vojenského výcvikového prostoru Boletice. Jedná se o velmi
pestré území s pom rn vysokou lesnatostí. P evažují lesní druhy avifauny, v etn mnoha klí ových
druh z hlediska ochrany p írody. V lesních ekosystémech se dochovalo více fragment p irozených
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stanoviš pralesního charakteru (nap . erný les, Bulov, Dlouhý h bet). Na tato stanovišt jsou svým
výskytem vázány n které významné druhy jako datlík t íprstý (Picoides tridactylus),
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), kos horský (Turdus
torquatus), áp erný (Ciconia nigra), vzácn tet ev hlušec (Tetrao urogallus).
Kvalita a význam:
Velmi významným fenoménem celé oblasti jsou plochy antropogenního bezlesí v r zném stupni
sekundární sukcese a na výcvikových plochách specificky ovlivn né vojenskou inností. Díky tomu je
dnes oblast pestrou mozaikou r zných stanoviš a p es svojí relativn vysokou nadmo skou výšku
mnohé lokality vykazují pom rn vysokou druhovou pestrost ornitocenóz. Pta í oblast byla
vymezena s ohledem na ochrany p ti druh , ale byl zde zaznamenán výskyt 16 dalších druh p ílohy
I. Jedním z kritériových druh je tet ívek obecný (Tetrao tetrix), jehož populace v oblasti hojn
využívá mozaiku stanoviš vzniklou na opušt ném sekundárním bezlesí a ovliv ovanou specifickou
vojenskou inností a tvo í spolu s populací v hornovltavské kotlin jádro výskytu druhu v celých
jižních a západních echách. V celé oblasti se vyskytuje je ábek lesní (Bonasa bonasia), který obsazuje
r zná stanovišt : vyskytuje se i v klimaxových smr inách, horských smíšených porostech, ale nejvyšší
hustoty jsou v lenitých územích, kde se prolíná les s bezlesím, zejména dlouhodob
neobhospoda ovaným, v ekotonech na rozhraní smíšených porost se zar stajícím bezlesím, asto na
kontaktu s b ehovými porosty kolem menších tok . Zejména preferuje mozaiky porost olše šedé,
lísky a je ábu (potrava) s jehli nany (úkryt). Starší lesní komplexy obývá i kulíšek nejmenší
(Glaucidium passerinum) a datlík t íprstý (Picoides tridactylus). Ve vazb na vojenská cvi išt s
p ítomností siln narušovaných ploch bez vegetace (tankové cesty, taktická cvi išt ) se zde hojn ji
vyskytuje sk ivan lesní (Lullula arborea). Na vhodných stanovištích sekundárního bezlesí se rozptýlen
po celé oblasti vyskytuje a hnízdí ch ástal polní (Crex crex) a bekasina otavní (Gallinago gallinago) 10-30 pár . Velmi po etná je populace uhýka obecného (Lanius collurio) - 50-100 pár .
Zranitelnost:
Útlum vojenské innosti na jiných lokalitách: zar stání ploch a tím úbytek biotop druh vázaných na
sekundární stanovišt
závislé na vojenském výcviku (sk ivan lesní, p nice vlašská).
Velkoplošné vy ezávání náletových d evin, zejména b ízy v lokalitách, kde zimují tet ívci.
Pokra ující vytvá ení smrkových monokultur a eliminace p irozených smíšených porost (datlík
t íprstý, kulíšek nejmenší). Zám r výstavby lyža ského areálu.

3.2.5. PO CZ0311041 Šumava
Rozloha:
Nadmo ská výška:

97492.9858 ha
530 - 1375 m n. m.

Poloha:
Pta í oblast se nachází v jižních echách, p i státních hranicích s Rakouskem a N meckem. Leží mezi
obcemi Železná Rudy, Nýrsko, Hartmanice, Nicov, Nové Hut , Borová Lada a Strážný. Pokrývá celý
Národní park Šumava a ást CHKO Šumava. V nejdelším míst oblast m í cca 61 km v nejširším 22
km.
Geomorfologie a reliéf:
Rozsáhlá plochá hornatina na jihu a jihozápad ech, p i hranicích s N meckem a Rakouskem.
Nejvyšším vrcholem eské strany je Plechý (1 378 m n. m.). Celé poho í je protaženo ve sm ru
severozápad – jihovýchod v délce 120 km, na jihovýchod p echází v Novohradské hory a
Novohradské podh í, na severozápad je Všerubskou vrchovinou odd leno od eského lesa.
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Sm rem do vnitrozemí je Šumava lemována nižšími a více lenitými h bety Šumavského podh í.
Zarovnané povrchy p ekrývají mocné vrstvy zv tralin s etnými tvary periglaciálního a výjime n i
glaciálního p vodu. Vrcholným „dílem“ ledovc je n kolik šumavských jezer (na eské stran erné,
ertovo, Laka, Prášilské a Plešné). Charakteristickým reliéfem Šumavy je st ídání rozsáhlých h bet s
nemén rozsáhlými plán mi. V jejich nejnižších ástech bývají rašeliništ (slat ) s reliktní ledovcovou
kv tenou.
Biota:
P evládají smrkové monokultury, na zna ných plochách se však zachovaly zbytky p irozených les .
Nejvýznamn jší jsou horské klimatické smr iny ve vrcholových partiích nad 1 100 m, zna n
poškozené k rovcovou kalamitou, a smíšené smrko-jedlobukové lesy v nižších polohách. Typickým
ekosystémem Šumavy jsou po etná vrchovištní a údolní rašeliništ , pokrytá p evážn stromovými a
kle ovými porosty borovice blatky. Z nelesních stanoviš jsou nejvýznamn jší velké komplexy
mokrých a rašelinných luk, vzniklých hlavn extenzivním obhospoda ováním nebo úplnou absencí
hospoda ení v posledních desetiletích. V území je prokázáno 145 hnízdících druh pták , p edevším
se jedná o druhy lesních a lu ních biotop . Celoevropsky významné je území zejména z hlediska
p ežívání reliktních populací n kterých boreálních druh avifauny.
Kvalita a význam:
Šumava hostí celkem 27 druh p ílohy I, z nichž 9 druh je p edm tem ochrany této pta í oblasti.
Mezi nejvýznamn jší druhy oblasti pat í lesní kurovití ptáci, zejména tet ev hlušec (Tetrao urogallus).
Jeho populace na Šumav je dnes jedinou reprodukceschopnou populací v rámci eské republiky a
p edstavuje zhruba 90 % výskytu v eské republice. Velmi významná je i z hlediska ostatních
zbytkových populací v rámci st edohorských ekosystém st ední Evropy. Typickými stanovišti jsou v
sou asnosti klimatické smr iny, podmá ené smr iny a náhorní vrchovišt . Jádro hnízdního výskytu je
v oblastech obvykle nad 1000-1100 m, v nižších polohách je hnízd ní ojedin lé. Velmi po etná
šumavská populace je ábka lesního (Bonasa bonasia) je vedle Alp nejv tší ve st ední Evrop . Druh se
vyskytuje v zón klimatických smr in, ve smíšených horských porostech, ale nejvyšší hustoty
dosahuje v lenitých územích, kde se prolíná les s bezlesím, asto dlouhodob neobhospoda ovaným,
v ekotonech na rozhraní smíšených porost se zar stajícím bezlesím, asto na kontaktu s b ehovými
porosty kolem menších tok . Zejména je po etný v územích s mozaikou porost olše šedé, lísky a
je ábu (potrava) s jehli nany (úkryt). Velmi významná je zde i populace tet ívka obecného (Tetrao
tetrix), který je vázán hlavn na vrchovišt náhorního a zejména údolního typu, rašelinné b eziny,
sukcesní plochy sekundárního bezlesí, áste n využívané jako louky i pastviny, n které ležící ladem
a v r zném stupni zar stání pionýrskými d evinami. Populace tet ívka v navržené pta í oblasti
Šumava spole n s populací ve vojenském prostoru Boletice tvo í jádro výskytu druhu v celých jižních
a západních echách. P edevším ve smr inách p irozeného charakteru a áste n i ve smrkových
monokulturách ve vyšších polohách (cca nad 900 m) hnízdí v celé oblasti datlík t íprstý (Picoides
tridactylus). Na stejných stanovištích, hlavn v rozvoln ných porostech a na jejich okrajích p i r zných
typech bezlesí hnízdí kos horský (Turdus torquatus). Velmi po etné jsou populace kulíška nejmenšího
(Glaucidium passerinum) a sýce rousného (Aegolius funereus). Ob tyto sovy se vyskytují v celé
oblasti a hnízdí jak ve smíšených porostech, tak i ve smrkových monokulturách, pokud zde naleznou
vhodné hnízdní dutiny. Zejména zbytky p irozených smíšených porost jsou místem hnízdního
výskytu datla erného (Dryocopus martius). Rozptýlen v celé oblasti, p edevším ve zbytcích starých
bu in, hnízdí áp erný (Ciconia nigra). Velmi významná je v území populace ch ástala polního (Crex
crex), svým výskytem vázaného na mozaiku antropogenního bezlesí. Pestrá mozaika bezlesých enkláv
v r zném stadiu sukcese a asto ve vazb na mok ady, vytvá í specifické podmínky i pro další druhy
významné z hlediska ochrany p írody – pro bekasinu otavní (Gallinago gallinago), hýla rudého
(Carpodacus erythrinus), bramborní ka hn dého (Saxicola rubetra), cvr ilku zelenou (Locustella
naevia), uhýka obecného (Lanius collurio), uhýka šedého (Lanius excubitor), slavíka modrá ka
st edoevropského (Luscinia svecica svecica) aj. Šumava je také významnou oblastí výskytu n kterých
druh pták , jejichž populace nejsou po etné, avšak jedná se o vzácné druhy s nízkými popula ními
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hustotami a nebo o malé, izolované populace významné svou reliktností. Mezi takové druhy pat í
sokol st hovavý (Falco peregrinus), který zde na dvou lokalitách hnízdí vícemén nep etržit nejmén
již od 80. let 20. století. Na Šumav se vyskytuje a hnízdí reintrodukovaná populace puštíka b lavého
(Strix uralesnis). Jedná se o jedinou oblast výskytu v echách a druhou v rámci celé eské republiky.
Malá izolovaná populace strakapouda b loh betého (Dendrocopos leucotos) je významným reliktem
oblasti. Ostr vkovitý hnízdní výskyt je vázaný úzce jen na zbytky smíšených porost p irozeného
charakteru (kv tnaté a horské acidofilní bu iny pralesovitého charakteru). Lejsek malý (Ficedula
parva) je indikátorem smíšených les p irozeného charakteru se zastoupením mladých vývojových
stadií lesa s p evahou buku.
Zranitelnost:
Stav lesních ekosystém a jejich postižení vlivem k rovcové kalamity, zejména stav zóny klimatických
smr in: usychání a rozpad stromového patra porost asto na velkých plochách, vznik holin a
fragmentace lesních ekosystém (tet ev hlušec, datlík t íprstý).
Mimo území NP Šumava stále preference smrkových monokultur, velmi pomalé a neefektivní
uplat ování princip p írod bližšímu hospoda ení v lesích.
Intenzivní a neregulovaná pastva skotu (ch ástal polní).
Nár st antropogenního tlaku související s postupnou rekolonizací – rozvoj obcí, výstavba.
Doprava: vzr stající dopravní zatížení horské ásti Šumavy, zejména tranzity Vimperk - Strážný,
Železná Ruda - Klatovy a Železná Ruda - Hartmanice (narušení celistvosti území, p ímé ohrožení
druh ).
Turistické zatížení n kterých citlivých lokalit (Poledník, Plechý, Boubín, Povyd í), p ímé rušení (nap .
Nové Hut ), hrani ní p echody (pod Plechým, Gsenget), vodácké zatížení horní Vltavy ve Vltavském
luhu (týká se zejména tet evovitých pták , lokáln m že jít i o kritický faktor).
P ímé rušení související se sportovním rybolovem na pravém b ehu Lipenské nádrže (tokaništ
tet ívk ).
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Obrázek . 2: Trasa zám ru (tmavá linie) a pta í oblasti (modré plochy)

PO Boletice

PO Šumava
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3.3. Dot ené p edm ty ochrany
Na základ dostupných nálezových dat, vlastních terénních pr zkum , konzultací a dalších údaj z
informa ních zdroj bylo vyhodnoceno, které p edm ty ochrany výše uvedených EVL a PO mohou
být dot eny zám rem. Zvažován byl p edevším charakter zám ru a všechny jeho vlivy, vstupy a
výstupy.
3.3.1. EVL CZ0314124 Blanský les
P edm t ochrany

P ítomnost
p edm tu
ochrany
ne

Možnost
ovlivn ní

ne

ne

6210 Polop irozené suché trávníky a facie
k ovin na vápnitých podložích (FestucoBrometalia),
význa ná
nalezišt
vstava ovitých - prioritní stanovišt .
6210 Polop irozené suché trávníky a facie
k ovin na vápnitých podložích (FestucoBrometalia)
6410 Bezkolencové louky na vápnitých,
rašelinných nebo hlinito-jílovitých p dách
(Molinion caeruleae)
6510 Extenzivní se ené louky nížin až
podh í (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

8220 Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svah

ne

ne

9110 Bu iny asociace Luzulo-Fagetum

ne

ne

9130 Bu iny asociace Asperulo-Fagetum

ne

ne

9170
Dubohab iny
Carpinetum

Galio-

ne

ne

9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích,
sutích a v roklích

ne

ne

91U0 Lesostepní bory

ne

ne

4094
Ho e ek
mnohotvarý
eský
(Gentianella praecox subsp. bohemica)

ne

ne

3260 Nížinné až horské vodní toky
s vegetací svaz Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion.
6190 Pannonské skalní trávníky (StipoFestucetallia pallentis)

asociace

ne

Od vodn ní
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Jeden segment leží v blízkosti trasy
(40 m), vzdálenost byla prov ena
jako dostate ná, aby biotop nebyl
v bec dot en.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty druhu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
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1096 Mihule poto ní (Lampetra planeri)

ne

ne

Výskyty druhu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny. Pro snížení rizika
ovlivn ní K emžského potoka p i
p echodu plynovodu je p esto
navrženo zmír ující opat ení.
Výskyty druhu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty druhu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Vzhledem k charakteru zám ru
nebude druh ovlivn n.
Výskyty druhu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Vzhledem k charakteru zám ru a
jeho umíst ní tak ka výhradn mimo
lesnaté oblasti nebude druh
ovlivn n.
Výskyty druhu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny. Pro snížení rizika
ovlivn ní K emžského potoka p i
p echodu plynovodu je p esto
navrženo zmír ující opat ení.
Zvýší se pravd podobnost úhynu p i
migracích, migrace do okolí budou
omezeny.

1061 Modrásek
nausithous)

bahenní

(Maculinea

ne

ne

1059 Modrásek
teleius)

o kovaný

(Maculinea

ne

ne

1324 Netopýr velký (Myotis myotis)

ne

ne

1078 P ástevník kostivalový (Callimorpha
quadripun-ctaria)

ne

ne

1361 Rys ostrovid (Lynx lynx)

ne

ne

1163 Vranka obecná (Cottus gobio)

ne

ne

1014 Vrko útlý (Vertigo angustior)

ne

ne

P ítomnost
p edm tu
ochrany
ne

Možnost
ovlivn ní
ne

Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.

ne

ne

ne

ne

ano

ano

ano

ano

Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Územní st et s tímto biotopem byl
identifikován na lesním pr seku v km
74,2-74,7 trasy.
Územní st et s fragmenty biotopu na
okraji louky na zar stající ploše 75,075,3 v km trasy

3.3.2. EVL CZ0314024 Šumava
P edm t ochrany
3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody
nížinného až subalpínského stupn
kontinentální a alpínské oblasti a horských
poloh a jiných oblastí, s vegetací t íd
Littorelletea uniflorae nebo IsoëtoNanojuncetea
3150 P irozené eutrofní vodní nádrže s
vegetací typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition
3260 Nížinné až horské vodní toky
s vegetací svaz Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion.
4030 Evropská suchá v esovišt
6230 Druhov bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evrop v podhorských

Od vodn ní
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oblastech)
6410 Bezkolencové louky na vápnitých,
rašelinných nebo hlinito-jílovitých p dách
(Molinion caeruleae)
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová
spole enstva nížin a horského až alpínského
stupn
6510 Extenzivní se ené louky nížin až
podh í (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)

ne

ne

ano

ano

ano

ano

7110 Aktivní vrchovišt

ne

ne

7140 P echodová rašeliništ a t asovišt

ne

ne

8220 Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svah

ne

ne

9110 Bu iny asociace Luzulo-Fagetum

ne

ne

9130 Bu iny asociace Asperulo-Fagetum

ne

ne

9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích,
sutích a v roklích

ne

ne

91D0 Rašelinný les

ne

ne

91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
9410 Acidofilní smr iny (Vaccinio-Piceetea)

ano

ano

ano

ano

4094
Ho e ek
mnohotvarý
eský
(Gentianella praecox subsp. bohemica)

ano

ano

1393 Srpnatka fermežová (Hamatocaulis
vernicosus)

ne

ne

1096 Mihule poto ní (Lampetra planeri)

ano

ano

1324 Netopýr velký (Myotis myotis)

ne

ne

1029 Perlorodka
margaritifera)

ano

ano

ano

ano

í ní

1361 Rys ostrovid (Lynx lynx)

(Margaritifera

Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Územní st et s tímto biotopem byl
identifikován na okraji Bliženského
lesa v km 66,3-66,4 trasy.
Územní st et s tímto biotopem byl
identifikován na pravém b ehu Lipna
v km 73,9-74,0 trasy.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Územní st et s tímto biotopem byl
identifikován na okraji Bliženského
lesa v km 66,5-66,6 trasy.
Územní st et s tímto biotopem byl
identifikován na pravém b ehu Lipna
v km 74,7-75,3 trasy.
Druh by mohl být ovlivn n p i
pr chodu trasy v blízkosti PR
Dobro kovské hadce.
Výskyty druhu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Druh m že být ovlivn n p i p echodu
K emžského/Dobro kovského
potoka.
Vzhledem k charakteru zám ru
nebude druh ovlivn n.
Druh m že být ovlivn n p i p echodu
K emžského/Dobro kovského
potoka. Vzhledem ke stavu zdejší
populace se jedná o vyhodnocení z
d vodu p edb žné opatrnosti.
Druh m že být ovlivn n rušením p i
pr chodu trasy lesnatými úseky v km
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1914 St evlík Ménétriés v
menetriesi pacholei)

(Carabus

ne

ne

(Rhinolophus

ne

ne

ano

ano

P ítomnost
p edm tu
ochrany
ano

Možnost
ovlivn ní

P ítomnost
p edm tu
ochrany
ne

Možnost
ovlivn ní

ne

ne

ne

ne

ano

ano

ne

ne

7110 Aktivní vrchovišt

ne

ne

7140 P echodová rašeliništ a t asovišt

ne

ne

1303
Vrápenec
hipposideros)

malý

1355 Vydra í ní (Lutra lutra)

66,5-70,2 (Bliženský les) a v km 72,975,6 (pravý b eh Lipna).
Výskyty druhu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Vzhledem k charakteru zám ru
nebude druh ovlivn n.
Druh m že být ovlivn n rušením a
do asnou fragmentací loveckého
okrsku p i p echodu
K emžského/Dobro kovského
potoka a na obou b ezích Lipna.

3.3.3. EVL CZ312226 Svatý K íž
P edm t ochrany
4094
Ho e ek
mnohotvarý
eský
(Gentianella praecox subsp. bohemica)

ano

Od vodn ní
Druh by mohl být ovlivn n p i
pr chodu trasy v blízkosti PP Svatý
k íž.

3.3.4. EVL CZ0314123 Boletice
P edm t ochrany
3150 P irozené eutrofní vodní nádrže s
vegetací typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition
6230 Druhov bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evrop v podhorských
oblastech)
6410 Bezkolencové louky na vápnitých,
rašelinných nebo hlinito-jílovitých p dách
(Molinion caeruleae)
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová
spole enstva nížin a horského až alpínského
stupn
6510 Extenzivní se ené louky nížin až
podh í (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)

ne

Od vodn ní
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Územní st et s tímto biotopem byl
identifikován v niv Dolanského
potoka v km 48,8-48,9 trasy.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
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8220 Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svah

ne

ne

9110 Bu iny asociace Luzulo-Fagetum

ne

ne

9130 Bu iny asociace Asperulo-Fagetum

ne

ne

9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích,
sutích a v roklích

ne

ne

91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
1758 Popelivka sibi ská (Ligularia sibirica)

ano

ano

ne

ne

1061 Modrásek
nausithous)

bahenní

(Maculinea

ne

ne

1059 Modrásek
teleius)

o kovaný

(Maculinea

ne

ne

1029 Perlorodka
margaritifera)

í ní

(Margaritifera

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

1361 Rys ostrovid (Lynx lynx)

1914 St evlík Ménétriés v
menetriesi pacholei)

(Carabus

1163 Vranka obecná (Cottus gobio)

Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty biotopu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Územní st et s tímto biotopem byl
identifikován v niv Dolanského
potoka v km 48,8-48,9 trasy.
Výskyt druhu je v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebude proto
ovlivn ny.
Známé výskyty druhu jsou v
dostate né vzdálenosti od trasy a
nebudou proto ovlivn ny. Na
potencionáln vhodné lokalit
Dolanský potok nebyl p i pr zkumu
zjišt n.
Známé výskyty druhu jsou v
dostate né vzdálenosti od trasy a
nebudou proto ovlivn ny. Na
potencionáln vhodné lokalit
Dolanský potok nebyl p i pr zkumu
zjišt n.
Výskyty druhu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Vzhledem k charakteru zám ru a
jeho umíst ní tak ka výhradn mimo
lesnaté oblasti (v rámci této EVL)
nebude druh ovlivn n.
Výskyty druhu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
Výskyty druhu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebudou
proto ovlivn ny.
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3.3.5. PO CZ0314123 Boletice
P edm t ochrany

P ítomnost
p edm tu
ochrany
ano

Možnost
ovlivn ní

Od vodn ní

ano

A241 Datlík t íprstý (Picoides tridactylus)

ne

ne

A104 Je ábek lesní (Bonasa bonasia)

ano

ano

A217 Kulíšek
passerinum)

ne

ne

ano

ano

Územní st et se známými výskyty
druhu.
Biotopy druhu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebude proto
ovlivn n.
Územní st et s potencionáln
vhodnými biotopy druhu, výskyt
v území kudy trasa prochází, možné
rušení.
Biotopy druhu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebude proto
ovlivn n.
Územní st et se známými výskyty
druhu.

Možnost
ovlivn ní

Od vodn ní

A122 Ch ástal polní (Crex crex)

P ítomnost
p edm tu
ochrany
ano

ano

A030 áp erný (Ciconia nigra)

ano

ne

A236 Datel erný (Dryocopus martius)

ano

ano

A241 Datlík t íprstý (Picoides tridactylus)

ne

ne

A104 Je ábek lesní (Bonasa bonasia)

ano

ano

A217 Kulíšek
passerinum)

ano

ano

Územní st et se známými výskyty
druhu.
Hnízdišt druhu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebude proto
ovlivn n. Do území pouze zaletuje za
potravou
Územní st et se známými výskyty
druhu.
Biotopy druhu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebude proto
ovlivn n.
Územní st et s potencionáln
vhodnými biotopy druhu, výskyt
v území kudy trasa prochází, možné
rušení.
Územní st et s potencionáln
vhodnými biotopy druhu.

A223 Sýc rousný (Aegolius funereus)

ano

ano

Územní st et s potencionáln
vhodnými biotopy druhu.

A108 Tet ev hlušec (Tetrao urogallus)

ne

ne

A107 Tet ívek obecný (Tetrao tetrix )

ano

ano

Biotopy druhu jsou v dostate né
vzdálenosti od trasy a nebude proto
ovlivn n.
Územní st et se známými výskyty
druhu.

A122 Ch ástal polní (Crex crex)

nejmenší

(Glaucidium

A246 Sk ivan lesní (Lullula arborea)

3.3.6. PO CZ0311041 Šumava
P edm t ochrany

nejmenší

(Glaucidium
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4. Hodnocení vliv zám ru na EVL a PO
4.1. Hodnocení úplnosti podklad pro posouzení
Odborné podklady a nálezová data jsou dostate né pro provedení hodnocení a vyslovení níže
uvedených záv r . U skryt žijících nebo obtížn zjistitelných druh hodnocení zahrnuje i p im enou
míru principu p edb žné opatrnosti a vychází také z biotopových nárok .

4.2. Možné vlivy zám ru
Jako možné vlivy zám ru byly identifikovány následující:
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

2/ Rušení hlukem, vibracemi nebo sv telným zne išt ním p i výstavb .
Sv telné zne išt ní m že být významným faktorem zejména pro no ní druhy živo ich .
Osv tlení je významn ji ú inné do 200 m zdroje.
Hlukové zne išt ní je negativní zejména pro druhy s akustickým dorozumíváním pro druhy
extrémn citlivé na hluk. Negativní efekt se projevuje významn do 500 m od zdroje, pak jeho
negativní vliv na živo ichy klesá, by je v krajin samoz ejm p ítomen.
3/ Zvýšené riziko úhyn jedinc živo ich , p i terénních pracích, ve stavební rýze a jamách.
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4.3. Hodnocení vliv zám ru na dot ené p edm ty ochrany
Cílem tohoto naturového hodnocení je popsat vliv zám ru na p edm ty ochrany a celistvost evropsky
významných lokalit a pta ích oblastí. U dot ených lokalit soustavy Natura 2000 a jejich p edm t
ochrany je nutné zachování p íznivého stavu z hlediska jejich ochrany.
Pro hodnocení významnosti vliv byla využita stupnice p evzatá z metodiky naturového posouzení
MŽP R z roku 2007; Tab. .5.

Vliv

Hodnota

Významný
negativní

-2

Mírn negativní

-1

Nulový

0

Mírn pozitivní

+1

Významný
pozitivní

+2

Popis
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylu uje realizaci zám ru (resp. zám r je možné realizovat pouze v ur ených
p ípadech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvida ní vliv na stanovišt i populaci druhu nebo její
podstatnou ást; významné narušení ekologických nárok stanovišt nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do p irozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání zám ru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylu uje realizaci zám ru.
Mírný rušivý vliv na stanovišt
i populaci druhu; mírné narušení
ekologických nárok stanovišt nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do p irozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmír ujícími opat eními.
Zám r nemá žádný vliv.
Mírný p íznivý vliv na stanovišt
i populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nárok stanovišt nebo druhu, mírn p íznivý zásah do biotopu
nebo do p irozeného vývoje druhu.
Významný p íznivý vliv na stanovišt i populaci druhu; významné zlepšení
ekologických nárok stanovišt nebo druhu, významný p íznivý zásah do
biotopu nebo do p irozeného vývoje druhu.

Poznámka: Vlivy na prioritní stanovišt i druhy nemohou být hodnoceny stejn jako u ostatních
p edm t ochrany (viz § 45i, odst. 10). Platí, že p i identifikaci významného negativního vlivu na
lokality s prioritními typy p írodních stanoviš a druhy je vždy t eba prokázat p evažující d vody
ve ejného zájmu týkající se ve ejného zdraví, ve ejné bezpe nosti nebo p íznivých d sledk
nesporného významu pro životní prost edí. V takovém p ípad je na Ministerstvu životního prost edí,
aby rozhodlo o od vodn nosti realizace zám ru, p ípadn aby požádalo o stanovisko Evropskou
komisi.
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4.3.1. EVL CZ0314024 Šumava
•

4030 Evropská suchá v esovišt

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Vegetace drobných ke í k s p evahou v esu, v horských a podhorských polohách též s bor vkou a
brusinkou, vzácn s medv dicí nebo s v esovcem, v pahorkatin jihozápadní Moravy i s kru inkou
chlupatou. P imíšeny jsou r zné druhy trávy, ost ice a širokolistých bylin, celkov však jde o vegetaci
druhov chudou. Významn se uplat ují mechorosty a lišejníky. Primární výskyty se nacházejí na
skalních hranách a výchozech živinami chudých hornin. Na zásaditých horninách se vyskytují jen na
odvápn ných p dách. Sekundární výskyty vznikají po odlesn ní na místech acidofilních doubrav,
borových doubrav, acidofilních bu in, reliktních bor a smr in. P dy jsou mineráln chudé, m lké
nebo hlubší s vyluhovaným p dním horizontem. Rozkladem opadu z ke í k dochází k okyselování
p dy. P i zastín ní tato sv tlomilná vegetace rychle ustupuje, proto je t eba zvlášt sekundární
lokality obhospoda ovat (vypalování, pastva).
Kvantitativní údaje
Celková plocha v R

1 968,00 ha

Celková plocha ve všech EVL v R

Je p edm tem ochrany ve 45 EVL. Údaj o celkové
ploše v EVL není dostupný.

Plocha v dot ené EVL

132,97 ha

Kvalita
V pr seku pod elektrovodem (km 74,2-74,7 trasy), který plynovod na dvou místech p echází byl
zjišt n fragmentární výskyt tohoto biotopu. Krom b žných druh jako je v es obecný (Calluna
vulgaris), brusnice bor vka (Vaccinium myrtillus) nebo brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea) zde
nalezneme menší populace n kolika zvlášt chrán ných druh rostlin – plešky stopkaté (Willemetia
stipitata), všivce lesního (Pedicularis sylvatica) a prhy arniky (Arnica montana). Typický je i výskyt
plavun vidla ky (Lycopodium clavatum). Pr sek pozvolna zar stá d evinami a hasivkou orli í
(Pteridium aquilinum), na druhou stranu disturbován p i t žb d eva. Jde vcelku o b žný typ výskytu
biotou v území.
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

Podíl ovlivn ní - plocha
Bude ovlivn no 0,03 ha biotopu. Ovlivn ní bude reverzibilní, navíc obdobný biotopu m že vzniknout
na novém pr seku v ochranném pásmu plynovodu.
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
4030 Evropská suchá v esovišt

Hodnocení vlivu
-1 (mírný negativní vliv)
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•

6230 Druhov bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v
kontinentální Evrop v podhorských oblastech)

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Nízké trsnaté smilkové trávníky se vyskytují v podhorských, horských až subalpínských polohách jako
náhradní vegetace po r zných typech acidofilních les , vzácn ji kle ových porost . Primárn se tato
vegetace nachází v obvodech sudetských kar . Osidlují pom rn hluboké, sušší až vlhké, humózní,
pís itohlinité, kyselé p dy, které jsou pom rn chudé na živiny.
Kvantitativní údaje
Celková plocha v R

1 841,80 ha

Celková plocha ve všech EVL v R

Je p edm tem ochrany ve 43 EVL. Údaj o celkové
ploše v EVL není dostupný.

Plocha v dot ené EVL

1 432,67 ha

Kvalita
Lokalita zahrnuje zar stající plochu naproti bývalé rot u Kyselova (v km 75,0-75,3 trasy). Vegetace
má dnes charakter smilkové louky (T2.3B) až sekundárního v esovišt (T8.2B) se smilkou tuhou
(Nardus stricta) a v esem obecným (Calluna vulgaris). Lokalita je bez údržby a zar stá d evinami –
smrkem, borovicí a vrbou ušatou (Salix aurita). Vyskytuje se zde menší populace všivce lesního
(Pedicularis sylvatica). Rostou zde i adventivní druhy, poz statky výsadeb jako je – rybíz (Ribes sp.) a
narcisky (Narcissus sp.). Drobný fragment smilkové louky obdobného charakteru se nachází na trase
v lemu lesa p ibližn o 50 m dále.
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

Podíl ovlivn ní - plocha
Bude ovlivn no 0,03 ha biotopu. Ovlivn ní bude reverzibilní, navíc obdobný biotopu m že vzniknout
na novém pr seku v ochranném pásmu plynovodu.
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
6230 Druhov bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech (a v
kontinentální Evrop v podhorských oblastech)

Hodnocení vlivu
-1 (mírný negativní vliv)
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•

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová spole enstva nížin a horského až alpínského
stupn

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Jednotka zahrnuje vysokobylinná spole enstva v nivách planárního až alpínského stupn . Jedná se o
uzav ená spole enstva s p evahou vysokých širokolistých bylin rostoucích na b ezích a náplavech
horských potok a byst in, ve vlhkých žlabech a kotlinách v montánním stupni, zejména však v
subalpínském a alpínském stupni, pat í sem také vegetace pravideln zaplavovaných luk a vlhké louky
podél ek a potok nebo na prameništích. Vzhled porost je velmi rozdílný a výrazn ho ovliv ují
jejich dominanty. Jednotka se vyskytuje na r zných geologických podložích od bazických a
neutrálních až po mírn kyselé, v tšinou humózní, vlhké a propustné p dy. Charakteristickým
druhem lem horských potok je nap . dev tsil léka ský, v subalpínských vysokobylinných a
kapradinových nivách je to havez esná ková a papratka horská, v bylinných lemech nížinných ek se
pak asto vyskytuje opletník plotní, ve vlhkých loukách m že dominovat tužebník jilmový nebo kakost
bahenní, pop . rozrazil dlouholistý i pryšec lesklý.
Kvantitativní údaje
Celková plocha v R

17 086,00 ha

Celková plocha ve všech EVL v R

Je p edm tem ochrany v 78 EVL. Údaj o celkové
ploše v EVL není dostupný.

Plocha v dot ené EVL

1 187,29 ha

Kvalita
Lokalita zahrnuje ruderalizované a eutrofizované porosty na okraji intenzivn využívaných luk a
Bliženského lesa v km 66,3-66,4 trasy. Nalezneme v nich jen bazální druhy biotopu jako je tužebník
jilmový (Filipendula ulmaria), sk ípina lesní (Scirpus sylvaticus), sítina rozkladitá (Juncus effuzus).
Významné je zastoupení nežádoucích druh jako je kop iva dvoudommá (Urtica dioica).
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

Podíl ovlivn ní - plocha
Bude ovlivn no 0,6 ha biotopu. V p ípad dob e provedené rekultivace lze p edpokládat alespo
áste nou spontánní regeneraci stanovišt .
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová
spole enstva nížin a horského až alpínského
stupn

Hodnocení vlivu
-1 (mírný negativní vliv)
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•

6510 Extenzivní se ené louky nížin až podh í (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Extenzivn hnojené, jedno- až dvojse né louky s p evahou vysokostébelných travin jako je ovsík
vyvýšený, psárka lu ní, trojšt t žlutavý, tomka vonná nebo kost ava ervená. Vyskytují se v aluviích
ek, na svazích, náspech, v místech bývalých polí, na zatravn ných úhorech a v ovocných sadech od
nížin do hor, v tšinou v blízkosti sídel. Osidlují mírn kyselé až neutrální, st edn hluboké až hluboké,
mírn vlhké až mírn suché p dy s dobrou zásobou živin. Variabilita t chto porost je pom rn
široká. Velká prom nlivost druhového složení odráží pom rn široké ekologické spektrum a místní
zp sob hospoda ení.
Kvantitativní údaje
Celková plocha v R

20 307,10 ha

Celková plocha ve všech EVL v R

Je p edm tem ochrany ve 100 EVL. Údaj o
celkové ploše v EVL není dostupný.

Plocha v dot ené EVL

3 698,74 ha

Kvalita
Lokalita (v km 73,9-74,0 trasy) zahrnuje intenzivn využívané louky s dosevem a hnojením v minulosti
na hranici biotopu X5 (kvalita W). Louky pod Pláni kou uvád né jako T1.1 ve vrstv mapování
biotop byly vyhodnoceny jako biotop X5.
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

Podíl ovlivn ní - plocha
Bude ovlivn no 0,2 ha biotopu. Protože po rekultivaci za p edpokladu zem d lského hospoda ení lze
p edpokládat obnovu biotopu v totožné kvalit , není identifikován negativní vliv.
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová
spole enstva nížin a horského až alpínského
stupn

Hodnocení vlivu
0 (žádný vliv)
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•

91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Jednotka zahrnuje lužní lesy v nejnižších ástech aluvií ek a potok , kde jsou hlavním ekologickým
faktorem pravidelné záplavy zp sobené povrchovou vodou nebo zamok ení zp sobené podzemní
vodou. Pat í sem nezapojené vrbo-topolové porosty (m kký lužní les) rozší ené v záplavových
územích v tších ek a olšiny podél potok a menších ek ve vyšších polohách. Charakteristicky se
uplat ují nitrofilní a hygrofilní druhy.
Kvantitativní údaje
Celková plocha v R

29 700 ha

Celková plocha ve všech EVL v R

Je p edm tem ochrany ve 102 EVL. Údaj o
celkové ploše v EVL není dostupný.

Plocha v dot ené EVL

1 283,69 ha

Kvalita
Dot en bude pouze okraj porostu (v km 66,5-66,6 trasy) na okraji Bliženského lesa a dále sukcesní
porost s p evažující vrbou k ehkou (Salix fragilis) v km 69,2 trasy. Porost v Bliženském lese je narušen
melioracemi a je hospodá ky využívaný, p evažuje zde smrk, olše lepkavá je pouze vtroušena. Druhý
porost je sukcesního p vodu, narušen elektrovodem.
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

Podíl ovlivn ní - plocha
Bude ovlivn no maximáln n kolik stovek m2 biotopu. P esný rozsah bude z ejmý po vyty ení
pracovního pruhu v terénu. V p ípad dob e provedené rekultivace lze p edpokládat spontánní
regeneraci stanovišt .
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

Hodnocení vlivu
-1 (mírný negativní vliv)
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•

9410 Acidofilní smr iny (Vaccinio-Piceetea)

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Jehli naté lesy s dominantním smrkem ztepilým, který tvo í r znov ké porosty. Ve stromovém a
ke ovém pat e se krom smrku uplat ují i listná e nap . javor klen a je áb pta í. Bylinné patro je
dosti zastín né a má prom nlivou pokryvnost. Mechové patro je dob e vyvinuté a jeho pokryvnost
dosahuje zejména u rašelinných smr in až 90%.
Smr iny se vyskytují od montánního stupn výše. V nižších polohách jde o azonální vegetaci
podmá ených, oglejených nebo zrašelin ných p d a vrcholových náv trných kopc a skalnatých
h eben . V horách jsou smr iny p evládajícím typem lesa na svazích a plošinách horských h eben s
podzolovými a kamenitými p dami, vzácn ji se vyskytují i na rankerech a v extrémních p ípadech na
skalních výchozech a blokovaných sutích.
Kvantitativní údaje
Celková plocha v R

68 592,00 ha

Celková plocha ve všech EVL v R

Je p edm tem ochrany v 70 EVL. Údaj o celkové
ploše v EVL není dostupný.

Plocha v dot ené EVL

21 314,96 ha

Kvalita
V úseku km 74,7-75,3 trasa prochází kulturními smrkovými porosty, které mají mírn podmá ený
charakter. V bylinném pat e p evažují druhy jako brusnice bor vka (Vaccinium myrtillus), t tina
chloupkatá (Calamagrostis villosa) nebo metli ka k ivolaká (Avenella flexuosa). Z typických druh je
p ítomna d ípatka horská (Soldanella montana), p esli ka lesní (Equisetum sylvaticum), sedmikvítek
evropský (Trientalis europaea), z rašeliník pak Sphagum rusovi, S. girgensohnii. V tší ást porost je
práv v obnov , nebo se jedná o stejnov ké mlaziny.
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

Podíl ovlivn ní - plocha
Bude ovlivn no p ibližn 0,6 ha biotopu. V p ípad dob e provedené rekultivace lze p edpokládat
spontánní regeneraci stanovišt obdobné kvality.
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
9410 Acidofilní smr iny (Vaccinio-Piceetea)

Hodnocení vlivu
-1 (mírný negativní vliv)
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•

4094 Ho e ek mnohotvarý eský (Gentianella praecox subsp. bohemica)

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Ho e ek eský rostl na pastvinách, krátkostébelných loukách, se ených vlh ích loukách (zejména
bezkolencových) a na mnoha narušovaných stanovištích (okraje cest, okraje lom , lesní lemy). Jeho
rozší ení se v posledních padesáti letech velmi drasticky snížilo, nyní se vyskytuje zejména na
stávajících i nedávno opušt ných pastvinách a na pravideln obhospoda ovaných loukách, nebo
snáší jen rozvoln né porosty bylin. Ho e ek eský pat í mezi dvouleté byliny, jeho semena dozrávají
od konce léta až do poloviny listopadu (podle pr b hu po así a nadmo ské výšky lokality). ást živých
semen klí í po átkem následující vegeta ní sezóny, ást z stává v p d nenaklí ena a je schopná
vyklí it za vhodných podmínek i po n kolika letech. Množství vyklí ených semen je ovliv ováno
zejména vhodným prostorem (nej ast ji narušená místa ve vegetaci apod.) a vhodnými
mikroklimatickými podmínkami (zejména dostatek vlhkosti). Druh je na po átku vývinu mykotrofní.
Kvantitativní údaje
Celková populace v R

Druh se recentn vyskytuje na 70 lokalitách v R.

Celková populace ve všech EVL v R

Je p edm tem ochrany ve 20 EVL.

Populace v dot ené EVL

Lokality v EVL Šumava spolu s lokalitami
v Šumavské p edh í zahrnují jádrové populace a
tvo í centrum rozší ení v rámci areálu druhu.
Lokalita v PR Dobro kovské hadce pat í k t m
po etným.

Kvalita
Trasa plynovodu i po úprav prochází v pom rn t sném soub hu s hranicí PR Dobro kovské hadce.
Na této lokalit byly v posledních letech pozorovány desítky až tisíce exemplá (2009: 3445 ex.).
Ho e ek mnohotvarý eský se vyskytuje v severní polovin chrán ného území (obr. 3 a 4), nem l by
být tedy zám rem v bec dot en. Z d vodu p edb žné opatrnosti je ale navrženo zmír ující opat ení
spo ívající v d kladném nep ekro itelném vyty ení hranice pracovního pruhu.
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).
Podíl ovlivn ní - populace
Populace ho e ku mnohotvarého eského by na této lokalit nem la být v bec dot ena.
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
4094 Ho e ek mnohotvarý eský (Gentianella
praecox subsp. bohemica)

Hodnocení vlivu
0 (žádný vliv)
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Obrázek . 3: Lokalizace populace ho e ku mnohotvarého eského (žlut ohrani ené polygony) v PR
Dobro kovské hadce ( erven potencionáln vhodný biotop).

Obrázek . 4: Pr b h trasy plynovodu (tmavá linie) kolem PR Dobro kovské hadce (zelená plocha)
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•

1096 Mihule poto ní (Lampetra planeri)

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Mihule poto ní je neparazitickým druhem vyskytujícím se výhradn ve sladkých tekoucích vodách s
jemnými bahnitými náplavami ve kterých žijí larvy (zvané minohy) zahrabány v jemném sedimentu.
Úseky s pís itým až št rkovitým dnem využívají dosp lé mihule jako místa t ení. Živí se p edevším
detritem, rozsivkami, asami a jemnými zbytky rostlin. V tšinou ve tvrtém nebo pátém roce života
dochází k metamorfóze, kdy se z larev stávají plodní dosp lci. Dosp lí jedinci již potravu nep ijímají a
po t ení hynou.
Nejvýznamn jšími faktory ohrožení pro mihuli poto ní jsou nevhodné úpravy tok , p i nichž dochází
k likvidaci vhodných náplav a dnového substrátu pro život minoh a také dlouhodobé zne išt ní
n kterých potok a ek a nadm rná rybí obsádka. P es p íznivé zprávy o op tovném celoplošném
rozší ení mihule poto ní ve svém p vodním areálu je nutné zachovat toky, v nichž se vyskytuje, ve
stavu umož ujícím její dlouhodobou existenci. Je zapot ebí p ísn chránit obývaný biotop a p ípadn
umožnit jeho další rozší ení vhodnými úpravami, po kterých se vytvo í více vyhovujících stanoviš . Je
nutné vyvarovat se p edevším zahlubování tok , zpev ování koryt a t žby jemných náplav .
Kvantitativní údaje
Celková populace v R

Druh se recentn vyskytuje na vyšších desítkách
až stovkách lokalit v R.

Celková populace ve všech EVL v R

Je p edm tem ochrany ve 28 EVL.

Populace v dot ené EVL

Na Šumav se vyskytuje dosud pom rn asto ve
vhodných vodních tocích. Takovým tokem je
v p ípad trasy plynovodu K emžský potok.

Kvalita
Z K emžského potoka pod Dobro kovskými hadci je udáván recentní výskyt (2002, 2004) mihule
poto ní. Údaje o po etnosti a popula ní hustot nejsou k dispozici.
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

3/ Zvýšené riziko úhyn jedinc živo ich , p i terénních pracích, ve stavební rýze a jamách.
Podíl ovlivn ní - populace
Biotop mihule poto ní bude ovlivn n jednak v míst p echodu vodního toku, kde m že dojít i
k po etn nevýznamnému úhynu jedinc zahrabaných v substrátu, a jednak zákalem p i provád ní
p ekopu. Významnost vlivu zákalu je odvislá zejména od doby jeho trvání. Pro zmírn ní vlivu je
navrženo opat ení spo ívající zejména v asovém omezení doby p ekopu a v prov ení možnosti
využití co nejšetrn jší technologie pr chodu p es vodní tok.
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
1096 Mihule poto ní (Lampetra planeri)

Hodnocení vlivu
-1 (mírný negativní vliv)
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•

1029 Perlorodka í ní (Margaritifera margaritifera)

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Perlorodka í ní je druhem chladných, istých a málo úživných (oligotrofních) vod potok a menších
ek ve vyšších polohách. Tém výlu n se jedná o toky, pramenící na geologickém podloží s nízkým
obsahem vápníku. Její existence je závislá na specifickém p írodním spole enstvu celého povodí a to
jak z hlediska zdroj potravy, tak i z hlediska reprodukce.
Populace perlorodky í ní jsou ohroženy zejména zne išt ním vody a nep íznivými zm nami p dních
a vegeta ních pom r a zp sob hospoda ení v povodí. Velkoplošné formy zem d lského
hospoda ení, systematické odvod ování, zm ny p vodní skladby les na p evážn smrkové
monokultury, používání t žké techniky stejn jako všechny postupy vedoucí k nadm rnému
zvyšování eroze jsou rizikovými faktory.
Kvantitativní údaje
Celková populace v R

Druh se recentn vyskytuje jen v n kolika
vodních tocích v Ašském výb žku, Na Šumav a
v jejím Podh í a na eskomoravské vyso in .

Celková populace ve všech EVL v R

Je p edm tem ochrany v 5 EVL (zahrnují všechny
recentní lokality).

Populace v dot ené EVL

V EVL Šumava se vyskytují poslední relativn
po etné populace druhu, zejména v povodí
Blanice, Teplé Vltavy a Zlatého potoka, ostatní
lokality v etn populace v K emžském potoce
jsou vymírající, málo po etné.

Kvalita
Z K emžského potoka pod Dobro kovskými hadci je udáván výskyt perlorodky í ní naposledy 2005
v po tu mén než 50 ex. Tok byl ozna en jako nevhodný pro juvenilní jedince. P i terénním pr zkum
zde výskyt ov en nebyl, nelze jej ale vylou it.
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

Podíl ovlivn ní - populace
Vzhledem ke stavu zdejší populace je vliv ozna en jako mírn negativní zejména z ohledem na princip
p edb žné opatrnosti. Je totiž možné, že p eci jen ást populace perlorodky v toku dosud p ežívá.
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
1029 Perlorodka í ní (Margaritifera
margaritifera)

Hodnocení vlivu
-1 (mírný negativní vliv)
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•

1361 Rys ostrovid (Lynx lynx)

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Za primární prost edí rysa v Evrop a na Sibi i se považují lesy všeho druhu, obývá však i tundru v
severních oblastech, st edoasijské stepi a polopoušt .
Je to samotá ské teritoriální zví e, okrsky jedinc stejného pohlaví se mohou z malé ásti p ekrývat.
Teritorium samce bývá v tší a obsahuje i více teritorií samic. Rys je aktivní hlavn v noci. Jeho potrava
je dosti rozmanitá, nejd ležit jší složku tvo í menší kopytníci. V našich podmínkách je zcela
dominantní srnec. V oblastech, kde zv nebyla na p ítomnost rysa zvyklá, dosahuje zastoupení srnce
v potrav vyšší podíl, než v místech s tradi ním výskytem rysa. Hlavní p í inou ohrožení rysa
ostrovida je p ímé pronásledování ze strany lov ka.
Významným faktorem se však stává i fragmentace vhodných biotop a vysoká míra rušení.
Nejd ležit jší sou ástí ochraná ských opat ení je tedy osv ta a to p edevším mezi mysliveckou
ve ejností.
Kvantitativní údaje
Celková populace v R

Celková po etnost rysa R se pohybuje mezi 65100 jedinci.

Celková populace ve všech EVL v R

Je p edm tem ochrany ve 4 EVL.

Populace v dot ené EVL

Na Šumav a v jejím podh í se vyskytuje v tšina
populace v R.

Kvalita
Z použitých údaj i z vlastního terénního pr zkumu je z ejmé, že zejména lesnaté oblasti na levém i
pravém b ehu Lipna, kterými trasa plynovodu prochází, jsou rysem trvale obydlené.
Identifikace vliv na PO
2/ Rušení hlukem, vibracemi nebo sv telným zne išt ním p i výstavb .
Podíl ovlivn ní - populace
P i výstavb plynovodu budou rušeni jedinci rysa ostrovida minimáln ve dvou r zných teritoriích.
Pro zmírn ní negativního vlivu bylo navrženo opat ení spo ívající v termínovém a asovém omezení
prací.
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
1361 Rys ostrovid (Lynx lynx)

Hodnocení vlivu
-1 (mírný negativní vliv)
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•

1355 Vydra í ní (Lutra lutra)

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
V rámci svého areálu osídluje vydra í ní tém všechny typy vodních biotop od vodních tok p es
jezera, mok ady a skalnatá mo ská pob eží. Populace obývající naše území obsazuje t i rozdílné typy
biotop - horské oligotrofní vodní toky, vrchovinné toky s kaskádami malých a st edních rybník a
ploché rybni ní oblasti. Vydra nemá pevnou dobu pá ení, s mlá aty se m žeme setkat b hem celého
roku. Pé e o mlá ata trvá tém jeden rok. V potrav vydry výrazn p evažují ryby, dopl kov též
obojživelníci, korýši, drobní savci, vodní hmyz a další.
V souvislosti s obecným zlepšením kvality vod v devadesátých letech za ala populace vydry postupn
zvyšovat po etnost a zv tšovat areál rozší ení. V posledních letech se však objevily další ohrožující
faktory, p edevším autoprovoz a nelegální lov, kterým se zejména vlastníci rybník snaží ešit škody,
které vydra p sobí na rybí obsádce.
Kvantitativní údaje
Celková populace v R

Po etnost v
jedinc .

R se odhaduje na 2200-2900

Celková populace ve všech EVL v R

Je p edm tem ochrany ve 26 EVL.

Populace v dot ené EVL

V EVL Šumava žije ve všech vhodných biotopech.

Kvalita
Z použitých údaj i z vlastního terénního pr zkumu je z ejmé, že se vydra vyskytuje v celém území
podél zarybn ných vodních tok a nádrží. Na trase plynovodu se jedná zejména o K emžský potok a
b ehy VN Lipno.
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

2/ Rušení hlukem, vibracemi nebo sv telným zne išt ním p i výstavb .
3/ Zvýšené riziko úhyn jedinc živo ich , p i terénních pracích, ve stavební rýze a jamách.
Podíl ovlivn ní - populace
P i výstavb plynovodu budou rušeni jedinci vydry minimáln ve dvou r zných místech. Stavební ruch
na b ezích vodních tok vydra bez problém v no ních hodinách p i migracích za potravou za klidu
p ekoná. Je však nutné adekvátn zajistit stavební rýhy a jámy v t chto místech proti úhynu jedinc ,
zejména mlá at.
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
1355 Vydra í ní (Lutra lutra)

Hodnocení vlivu
-1 (mírný negativní vliv)
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4.3.2. EVL CZ0312226 Svatý K íž
•

4094 Ho e ek mnohotvarý eský (Gentianella praecox subsp. bohemica)

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Ho e ek eský rostl na pastvinách, krátkostébelných loukách, se ených vlh ích loukách (zejména
bezkolencových) a na mnoha narušovaných stanovištích (okraje cest, okraje lom , lesní lemy). Jeho
rozší ení se v posledních padesáti letech velmi drasticky snížilo, nyní se vyskytuje zejména na
stávajících i nedávno opušt ných pastvinách a na pravideln obhospoda ovaných loukách, nebo
snáší jen rozvoln né porosty bylin. Ho e ek eský pat í mezi dvouleté byliny, jeho semena dozrávají
od konce léta až do poloviny listopadu (podle pr b hu po así a nadmo ské výšky lokality). ást živých
semen klí í po átkem následující vegeta ní sezóny, ást z stává v p d nenaklí ena a je schopná
vyklí it za vhodných podmínek i po n kolika letech. Množství vyklí ených semen je ovliv ováno
zejména vhodným prostorem (nej ast ji narušená místa ve vegetaci apod.) a vhodnými
mikroklimatickými podmínkami (zejména dostatek vlhkosti). Druh je na po átku vývinu mykotrofní.
Kvantitativní údaje
Celková populace v R

Druh se recentn vyskytuje na 70 lokalitách v R.

Celková populace ve všech EVL v R

Je p edm tem ochrany ve 20 EVL.

Populace v dot ené EVL

Lokalitu Svatý K íž tvo í celkem 3 mikrolokality,
celkov je nejpo etn jší lokalitou v areálu druhu.

Kvalita
Trasa plynovodu i po úprav prochází v pom rn t sném soub hu s hranicí PP (EVL) Svatý K íž. Na
této lokalit byly v posledních letech pozorovány až tisíce kvetoucích exemplá . Ho e ek
mnohotvarý eský se vyskytuje v dostate né vzdálenosti od trasy uvnit chrán ného území (obr. 5 a
6), nem l by být tedy zám rem v bec dot en. Z d vodu p edb žné opatrnosti je ale navrženo
zmír ující opat ení spo ívající v d kladném nep ekro itelném vyty ení hranice pracovního pruhu.
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).
Podíl ovlivn ní - populace
Populace ho e ku mnohotvarého eského by na této lokalit nem la být v bec dot ena.
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
4094 Ho e ek mnohotvarý eský (Gentianella
praecox subsp. bohemica)

Hodnocení vlivu
0 (žádný vliv)
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Obrázek . 5: Lokalizace populace ho e ku mnohotvarého eského (žlut ohrani ené polygony) v PP
Svatý k íž ( erven potencionáln vhodný biotop).

Obrázek . 6: Pr b h trasy plynovodu (tmavá linie) kolem PP Svatý K íž (zelená plocha), ochranné
pásmo (oranžový šraf)
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4.3.3. EVL CZ314123 Boletice
•

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová spole enstva nížin a horského až alpínského
stupn

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Jednotka zahrnuje vysokobylinná spole enstva v nivách planárního až alpínského stupn . Jedná se o
uzav ená spole enstva s p evahou vysokých širokolistých bylin rostoucích na b ezích a náplavech
horských potok a byst in, ve vlhkých žlabech a kotlinách v montánním stupni, zejména však v
subalpínském a alpínském stupni, pat í sem také vegetace pravideln zaplavovaných luk a vlhké louky
podél ek a potok nebo na prameništích. Vzhled porost je velmi rozdílný a výrazn ho ovliv ují
jejich dominanty. Jednotka se vyskytuje na r zných geologických podložích od bazických a
neutrálních až po mírn kyselé, v tšinou humózní, vlhké a propustné p dy. Charakteristickým
druhem lem horských potok je nap . dev tsil léka ský, v subalpínských vysokobylinných a
kapradinových nivách je to havez esná ková a papratka horská, v bylinných lemech nížinných ek se
pak asto vyskytuje opletník plotní, ve vlhkých loukách m že dominovat tužebník jilmový nebo kakost
bahenní, pop . rozrazil dlouholistý i pryšec lesklý.
Kvantitativní údaje
Celková plocha v R

17 086,00 ha

Celková plocha ve všech EVL v R

Je p edm tem ochrany v 78 EVL. Údaj o celkové
ploše v EVL není dostupný.

Plocha v dot ené EVL

237,89 ha

Kvalita
Lokalita zahrnuje údolní nivu Dolanského potoka v km 48,8-48,9 trasy. Dominantním druhem
v mok adních neobhospoda ovaných loukách je tužebník jilmový (Filipendula ulmaria),
subdominantu tvo í ost ice trsnatá (Carex cespitosa). Z dalších druh jsou zastoupeny nap . chrastice
rákosovitá (Phalaris arundinacea), svízel p ítula (Galium aparine), psárka lu ní (Alopecurus pratensis),
metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) a rdesno hadí ko en (Bistorta major). Z hlediska p írodních
stanoviš lze tento mok ad klasifikovat jako degrada ní stadium vlhké pchá ové louky T1.5 (vlhké
pchá ové louky), které postupn p echází v tužebníková lada (T1.6, vlhká tužebníková lada).
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

Podíl ovlivn ní - plocha
Bude ovlivn no 0,11 ha biotopu. V p ípad dob e provedené rekultivace lze p edpokládat alespo
áste nou spontánní regeneraci stanovišt .
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová
spole enstva nížin a horského až alpínského
stupn

Hodnocení vlivu
-1 (mírný negativní vliv)
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•

91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Jednotka zahrnuje lužní lesy v nejnižších ástech aluvií ek a potok , kde jsou hlavním ekologickým
faktorem pravidelné záplavy zp sobené povrchovou vodou nebo zamok ení zp sobené podzemní
vodou. Pat í sem nezapojené vrbo-topolové porosty (m kký lužní les) rozší ené v záplavových
územích v tších ek a olšiny podél potok a menších ek ve vyšších polohách. Charakteristicky se
uplat ují nitrofilní a hygrofilní druhy.
Kvantitativní údaje
Celková plocha v R

29 700 ha

Celková plocha ve všech EVL v R

Je p edm tem ochrany ve 102 EVL. Údaj o
celkové ploše v EVL není dostupný.

Plocha v dot ené EVL

1 283,69 ha

Kvalita
Lokalita zahrnuje údolní nivu Dolanského potoka v km 48,8-48,9 trasy. Jedná se o eutrofní olšinu
s dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa) ve stromovém pat e. V bylinném podrostu se uplat ují
nap . druhy ost ice t eslicovitá (Carex brizoides), o. trsnatá (Carex cespitosa), metlice trsnatá
(Deschampsia cespitosa), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), svízel p ítula (Galium aparine),
blatouch bahenní (Caltha palustris), netýkavka ned tklivá (Impatiens noli-tangere) a ost ice ostrá
(Carex acutiformis). Z hlediska p írodního stanovišt lze olšinu klasifikovat jako degradovanou
poto ní olšinu (L2.2, údolní jasanovo-olšové luhy).
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

Podíl ovlivn ní - plocha
Bude ovlivn no 0,12 ha biotopu. V p ípad dob e provedené rekultivace lze p edpokládat alespo
áste nou spontánní regeneraci stanovišt .
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

Hodnocení vlivu
-1 (mírný negativní vliv)
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3.3.4. PO CZ0314123 Boletice
•

A122 Ch ástal polní (Crex crex)

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Hnízdí na vlh ích loukách, pastvinách a ladech, výjime n i v polích od nížin až do vyšších poloh.
D ležitým faktorem je p ítomnost mok in, prameniš a drobných krajinných struktur (kamenné
snosy, vrbové k oviny apod.), které po p ípadném pokosení luk poskytují vhodná refugia.
Samci ch ástal se ozývají p edevším nave er a v noci. Hlasové projevy jsou slyšitelné na velkou
vzdálenost a hrají zásadní roli p i komunikaci mezi ptáky. Po et volajících samc se na jednotlivých
lokalitách v pr b hu hnízdní sezóny dost výrazn m ní. D vodem je vysoká nestálost samc na
lokalit , spojená se sociálním systémem druhu, ale také management hnízdních biotop (kosení,
pastva). Samci obsazují teritoria a hlasitým voláním lákají samice. Párové pouto je pouze krátkodobé
(pr m rn 7–10 dn ). Po snesení prvních vajec samci samice opustí a lákají další samice bu v okolí,
nebo se mohou p emístit až stovky kilometr od místa p edchozího hnízd ní.
Kvantitativní údaje
Celková populace v R

1500 - 1700 pár

Celková populace ve všech PO v R

Druh je p edm tem ochrany v 10 PO v po tech
900-1170 pár .

Populace v dot ené PO

50-80 volajících samc

Kvalita
V blízkosti trasy plynovodu (do 200 m) byl v posledních cca 10 letech zjiš ován výskyt ch ástala
polního až na t ech místech. U K enovského vrchu, v niv Dolanského potoka a na loukách západn
od vrchu Olymp.
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

2/ Rušení hlukem, vibracemi nebo sv telným zne išt ním p i výstavb .
Podíl ovlivn ní - populace
Zda dojde v konkrétním roce výstavby k rušení ch ástal , závisí zejména na stavu a typu využívání
travních porost (na kontinuálních pastvinách ch ástali nehnízdí) a na termínu zahájení prací. Pokud
stavební práce budou v dob p íletu ch ástal (V. m síc) již probíhat, ch ástali domovské okrsky
v t sné blízkosti pracovního pruhu nebudou obsazovat a najdou si náhradní hnízdišt . To je vhodn jší
stav, než kdyby byli rušeni stavební aktivitou uprost ed hnízd ní. M že tak dojít maximáln
k do asnému snížení populace v pta í oblasti o 3-4 hnízdní páry po dobu výstavby.
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
A122 ch ástal polní (Crex crex)

Hodnocení vlivu
-1 (mírný negativní vliv)
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•

A104 Je ábek lesní (Bonasa bonasia)

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Lesní kurovitý pták, nejmenší z tet evovitých. T lo je zbarveno rezav hn d s tmavším a sv tlejším
skvrn ním. Samci mají na hrdle ernou, samice b lavou skvrnu. Vyhledává starší jehli naté, listnaté a
nej ast ji smíšené lesní porosty ve st edních a vyšších polohách. D ležitou podmínkou je bohaté
ke ové patro, tvo ené nap . lískou nebo olší, jejichž semena jsou d ležitou složkou jeho potravy.
Samci tokají na zemi nebo na nižších v tvích. Jarní tok probíhá od poloviny III. do za átku V. Pískání
ale lze slyšet také od konce VII. do za átku XI. Hnízdí od IV. do konce V. Hnízdo bývá umíst no na
zemi v tšinou u paty stromu, mezi ko eny nebo pod ke íky. Potrava je p evážn rostlinná (pupeny,
jehn dy, výhonky, semena, bobule), v letním období se v potrav objevuje také živo išná složka,
p edevším hmyz.
V oblastech je ábka je dlouhodob provozována p ší turistika, cykloturistika a v zim b žecké
lyžování. Tato nep íliš hlu ná innost, pokud je soust ed ná na stálé trasy, nep edstavuje pro je ábka
vážn jší rušení. Podstatn v tším problémem jsou nové innosti jako motorismus v p írod
(motocykly, ty kolky, skútry), downhill cyklist , freeride skialpinist a snowboardist , které jsou
provozovány i v klí ových lokalitách a ruší tak ptáky v kritickém zimním období.
Kvantitativní údaje
Celková populace v R

900 - 1800 pár

Celková populace ve všech PO v R

Druh je p edm tem ochrany v 6 PO v po tech
790-1020 pár .

Populace v dot ené PO

50-100 pár

Kvalita
Trasa plynovodu prochází na více místech vhodným biotopem je ábka. Jedná se zejména o nálety na
svazích údolí Škeblice.
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

2/ Rušení hlukem, vibracemi nebo sv telným zne išt ním p i výstavb .
Podíl ovlivn ní - populace
Podíl ovlivn né populace nelze dost dob e odhadnout, bude se jednat o jednotky pár . Vliv lze jen
obtížn zmírnit. Zásadní je co nejvíce zkrátit dobu výstavby a samoz ejm stanovit vhodnou dobu
kácení na mimo hnízdní období.
Hodnocení významnosti vliv
•

P edm t ochrany
A104 Je ábek lesní (Bonasa bonasia)

Hodnocení vlivu
-1 (mírný negativní vliv)
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•

A246 Sk ivan lesní (Lullula arborea)

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Hnízdním stanovišt m sk ivana lesního jsou p edevším r zné typy rostlinných spole enstev na píscích
a lehkých pís itých p dách, hlavn ídké nízké trávníky, ídké borové lesy bez vyššího bylinného
podrostu, plochy vojenských cvi iš s narušeným povrchem, lesní školky se stromky jen n kolik let
starými, okraje širších lesních cest, stepní strán , v esovišt atd. Sk ivan lesní sbírá potravu na holých
plochách, hnízdí a odpo ívá v plochách s vyšší vegetací a zpívá ze strom . Sk ivan lesní se na našich
hnízdištích objevuje od poloviny II. do poloviny III., na podzim odlétá na p elomu IX. a X. V tší ást
naší populace (až 70 %) hnízdí 2x ro n .
Zna ná ást populace sk ivana lesního v R je závislá na stanovištích vzniklých lidskou inností, jako
jsou lesní paseky i školky, pískovny a další dobývací prostory, vojenské újezdy a bývalá vojenská
cvi išt u posádek. Hnízdišt v lesích jsou v tšinou p echodného charakteru a jejich distribuce se
m ní v závislosti na lesním hospoda ení. Vyt žené prostory jsou obvykle rekultivovány výsadbou
borovice lesní, takže po n kolika letech sk ivani lesní tyto lokality opoušt jí. Útlumem vojenské
innosti i jejím úplným ukon ením ustává periodické narušování p dního povrchu a uvol uje se
cesta sukcesi.
Kvantitativní údaje
Celková populace v R

600 - 1100 pár

Celková populace ve všech PO v R

Druh je p edm tem ochrany v 4 PO v po tech
135-180 pár .

Populace v dot ené PO

15-20 pár

Kvalita
V blízkosti trasy plynovodu (200 m) byl v posledních cca 10 letech zjišt n pouze jedenkrát a to na
okraji lesa SZ od vrchu Dub. Nejspíše se jednalo zálet z optimálních biotop kolem nedalekých cvi iš
(u býv. Ho i ek a Ková ovic). By hnízd ní v blízkosti trasy vylou it nelze, vhodné biotopy zde nejsou
v sou asnosti p ítomny.
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

2/ Rušení hlukem, vibracemi nebo sv telným zne išt ním p i výstavb .
Podíl ovlivn ní - populace
Vzhledem k charakteru a umíst ní zám ru mimo vhodné biotopy druhu se nep edpokládá negativní
ovlivn ní. Na opušt ném regenerujícím pracovním pruhu mohou do asn vzniknout i vhodné
potravní biotopy.
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
A246 Sk ivan lesní (Lullula arborea)

Hodnocení vlivu
0 (žádný vliv)
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3.3.5. PO CZ0311041 Šumava
•

A122 Ch ástal polní (Crex crex)

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Hnízdí na vlh ích loukách, pastvinách a ladech, výjime n i v polích od nížin až do vyšších poloh.
D ležitým faktorem je p ítomnost mok in, prameniš a drobných krajinných struktur (kamenné
snosy, vrbové k oviny apod.), které po p ípadném pokosení luk poskytují vhodná refugia.
Samci ch ástal se ozývají p edevším nave er a v noci. Hlasové projevy jsou slyšitelné na velkou
vzdálenost a hrají zásadní roli p i komunikaci mezi ptáky. Po et volajících samc se na jednotlivých
lokalitách v pr b hu hnízdní sezóny dost výrazn m ní. D vodem je vysoká nestálost samc na
lokalit , spojená se sociálním systémem druhu, ale také management hnízdních biotop (kosení,
pastva). Samci obsazují teritoria a hlasitým voláním lákají samice. Párové pouto je pouze krátkodobé
(pr m rn 7–10 dn ). Po snesení prvních vajec samci samice opustí a lákají další samice bu v okolí,
nebo se mohou p emístit až stovky kilometr od místa p edchozího hnízd ní.
Kvantitativní údaje
Celková populace v R

1500 - 1700 pár

Celková populace ve všech PO v R

Druh je p edm tem ochrany v 10 PO v po tech
900-1170 pár .

Populace v dot ené PO

120-150 volajících samc

Kvalita
V blízkosti trasy plynovodu (do 200 m) byl v posledních cca 10 letech zjiš ován výskyt ch ástala
polního na vlhkých loukách pod Pláni kou a na pravém b ehu Lipna (louky v okolí bývalého Kyselov,
louka u státních hranic) v po tu 3-6 volajících samc .
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

2/ Rušení hlukem, vibracemi nebo sv telným zne išt ním p i výstavb .
Podíl ovlivn ní - populace
Zda dojde v konkrétním roce výstavby k rušení ch ástal , závisí zejména na stavu a typu využívání
travních porost (na kontinuálních pastvinách ch ástali nehnízdí) a na termínu zahájení prací. Pokud
stavební práce budou v dob p íletu ch ástal (V. m síc) již probíhat, ch ástali domovské okrsky
v t sné blízkosti pracovního pruhu nebudou obsazovat a najdou si jiná hnízdišt . To je vhodn jší stav,
než kdyby byli rušeni stavební aktivitou uprost ed hnízd ní. M že tak dojít k do asnému snížení
populace v pta í oblasti o 3-6 hnízdních pár po dobu výstavby. Jako zmír ující opat ení je navrženo
termínové a asové omezení výstavby na pravém b ehu Lipna. Pak by ptáci na pravém b ehu Lipna
ovlivn ni nebyli, ovlivn n by byl pouze pár pod Pláni kou.
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
A122 ch ástal polní (Crex crex)

Hodnocení vlivu
-1 (mírný negativní vliv)
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•

A236 Datel erný (Dryocopus martius)

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Datel erný dává p ednost smíšeným a jehli natým les m, zahnízdí však i v lesích listnatých v etn
lužních. Optimálním biotopem jsou staré smíšené porosty, ve kterých dosahuje nejvyšší hustoty.
Vyskytuje se hlavn ve v tších lesních komplexech v horách i nížinách, ale zahnízdí i v malých lesích v
otev ené krajin a v p ím stských lesích. P ítomnost datla je podmín na p ítomností vhodných
siln jších strom pro tesání dutin, strukturou lesa a dostatkem hmyzu, zejména d evokazných druh
mravenc a ve d ev žijících brouk a jejich larev. V tšina složek potravy datla žije v jehli natých
stromech. Jedná se o nízko létající druh ohrožený st ety s vozidly v místech, kde komunikace prochází
lesní celky
Kvantitativní údaje
Celková populace v R

4 000 - 8 000 pár

Celková populace ve všech PO v R

Druh je p edm tem ochrany v 6 PO v po tech
500-670 pár .

Populace v dot ené PO

100-150 pár

Kvalita
V lesních celcích dot ených trasou plynovodu se vyskytují p ibližn 2 páry datla erného (Bliženský
les, Kyselovský les).
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

2/ Rušení hlukem, vibracemi nebo sv telným zne išt ním p i výstavb .
Podíl ovlivn ní - populace
Vzhledem k velkému domovskému okrsku datla erného se nep edpokládá jeho negativní ovlivn ní,
zvlášt pokud v obou dot ených lesních celcích bude stavba termínov omezena. Nutným
p edpokladem je kácení d evin v mimohnízdním období.
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
A236 datel erný (Dryocopus martius)

Hodnocení vlivu
0 (žádný vliv)
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•

A104 Je ábek lesní (Bonasa bonasia)

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Lesní kurovitý pták, nejmenší z tet evovitých. T lo je zbarveno rezav hn d s tmavším a sv tlejším
skvrn ním. Samci mají na hrdle ernou, samice b lavou skvrnu. Vyhledává starší jehli naté, listnaté a
nej ast ji smíšené lesní porosty ve st edních a vyšších polohách. D ležitou podmínkou je bohaté
ke ové patro, tvo ené nap . lískou nebo olší, jejichž semena jsou d ležitou složkou jeho potravy.
Samci tokají na zemi nebo na nižších v tvích. Jarní tok probíhá od poloviny III. do za átku V. Pískání
ale lze slyšet také od konce VII. do za átku XI. Hnízdí od IV. do konce V. Hnízdo bývá umíst no na
zemi v tšinou u paty stromu, mezi ko eny nebo pod ke íky. Potrava je p evážn rostlinná (pupeny,
jehn dy, výhonky, semena, bobule), v letním období se v potrav objevuje také živo išná složka,
p edevším hmyz.
V oblastech je ábka je dlouhodob provozována p ší turistika, cykloturistika a v zim b žecké
lyžování. Tato nep íliš hlu ná innost, pokud je soust ed ná na stálé trasy, nep edstavuje pro je ábka
vážn jší rušení. Podstatn v tším problémem jsou nové innosti jako motorismus v p írod
(motocykly, ty kolky, skútry), downhill cyklist , freeride skialpinist a snowboardist , které jsou
provozovány i v klí ových lokalitách a ruší tak ptáky v kritickém zimním období.
Kvantitativní údaje
Celková populace v R

900 - 1800 pár

Celková populace ve všech PO v R

Druh je p edm tem ochrany v 6 PO v po tech
790-1020 pár .

Populace v dot ené PO

500-700 pár

Kvalita
Trasa plynovodu prochází na více místech vhodným biotopem je ábka. Jedná se zejména o Bliženský
les a o porosty na pravém b ehu Lipna (v etn býv. Kyselova). M že být zastižen i v b ehových
porostech u Lipna. Výskyt je ábka zde byl prokázán i v rámci terénního pr zkumu lokality.
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

2/ Rušení hlukem, vibracemi nebo sv telným zne išt ním p i výstavb .
Podíl ovlivn ní - populace
Podíl ovlivn né populace nelze dost dob e odhadnout, bude se jednat o jednotky pár . Vliv lze jen
obtížn zmírnit. Zásadní je co nejvíce zkrátit dobu výstavby a samoz ejm stanovit vhodnou dobu
kácení na mimo hnízdní období. Jako zmír ující opat ení je navrženo termínové a asové omezení
výstavby na pravém b ehu Lipna a v Bliženském lese.
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
A104 Je ábek lesní (Bonasa bonasia)

Hodnocení vlivu
-1 (mírný negativní vliv)
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•

A217 Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Životním prost edím tohoto stálého ptáka jsou starší lesní celky - jehli naté a mén asto i smíšené.
Ve st ední Evrop se vyskytuje hlavn v horách a pahorkatinách, v severních oblastech i v nížinách.
Hnízdní denzita se pohybuje až okolo n kolika pár na 10 km2. Tvorba pár m že za ít již p i
podzimním toku, ojedin le b hem zimy a nejpozd ji do období jarního toku. Pár je stálý na 1 sezónu,
po do asném rozd lení na podzim se tentýž svazek m že znovu obnovit. Dosp lí samci se celoro n a
z ejm po více let zdržují ve svém teritoriu. Typickým pískáním (teritoriálním hlasem) ozna ují jeho
hranice, které bývají tvo eny výraznými p ed ly (hrana lesa, vodní toky apod.). Hlasová aktivita
nespárovaných samc v jarním období je intenzivn jší než u samc spárovaných.
Obhajování teritorií probíhá ve dvou obdobích, a to na ja e (III. a IV.) a na podzim (IX. a X.). Hlasová
frekvence samc se zvyšuje již v p edja í, nejvyšší intenzity dosahuje od poloviny III. do poloviny IV. a
ustává na p elomu V. a VI. Pr b h hlasové aktivity m že být do zna né míry ovlivn n klimatickými
vlivy; zhoršené po así utlumí na delší dobu intenzitu jarního toku. Také nadmo ská výška zp sobuje
rozdíly v pr b hu hlasové aktivity, a to v rozmezí cca 1–3 týdn . Kulíšek je typická soumra ná sova,
ob as (zvlášt v období hnízd ní) aktivuje i p es den a jen výjime n v noci.
Kvantitativní údaje
Celková populace v R

1 200 - 2 000 pár

Celková populace ve všech PO v R

Druh je p edm tem ochrany v 6 PO v po tech
310-440 pár .

Populace v dot ené PO

90-120 pár

Kvalita
Vhodné biotopy druhu jsou v Bliženském a Kyselovském lese, p edpokládá se výskyt v obvyklé
popula ní hustot .
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

2/ Rušení hlukem, vibracemi nebo sv telným zne išt ním p i výstavb .
Podíl ovlivn ní - populace
V p ípad , že bude kácení d evin provád no v mimohnízdním období a bude zde platit termínové a
asové omezení prací, nebude mít výstavba plynovodu na tento druh žádný vliv.
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
A217 Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

Hodnocení vlivu
0 (žádný vliv)
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•

A223 Sýc rousný (Aegolius funereus)

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Sýc rousný je stálý lesní druh, hnízdící v dutinách po datlu erném a ochotn p ijímající budky.
Typickými hnízdními stanovišti jsou diverzifikované lesní komplexy v r zných nadmo ských výškách,
horizontáln i vertikáln bohat len né. Hnízd ní bylo také prokázáno na otev ených plochách, jako
nap . na imisních holinách v horských oblastech. Hnízdní denzita se pohybuje až okolo n kolika
pár /10 km2.
Kvantitativní údaje
Celková populace v R

1 500 - 2 000 pár

Celková populace ve všech PO v R

Druh je p edm tem ochrany v 4 PO v po tech
240-380 pár .

Populace v dot ené PO

90-140 pár

Kvalita
Vhodné biotopy druhu jsou v Bliženském a Kyselovském lese (druh je odtud i doložen), p edpokládá
se výskyt v obvyklé popula ní hustot .
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

2/ Rušení hlukem, vibracemi nebo sv telným zne išt ním p i výstavb .
Podíl ovlivn ní - populace
V p ípad , že bude kácení d evin provád no v mimohnízdním období a bude zde platit termínové a
asové omezení prací, nebude mít výstavba plynovodu na tento druh žádný vliv.
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
A223 Sýc rousný (Aegolius funereus)

Hodnocení vlivu
0 (žádný vliv)
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•

A107 Tet ívek obecný (Tetrao tetrix )

Ekologické nároky p edm tu ochrany vzhledem k možným vliv m (dle www.biomonitoring.cz)
Primárním prost edím tet ívka je tundra, v nižších zem pisných ší kách obývá krajiny podobného
charakteru. V Evrop jsou to alpinské louky až do 2500 m.n.m., v esovišt , otev ené prostory ve
vyšších polohách nap . rašeliništ , vlhké louky nebo imisní holiny. I když vynechává souvisle zapojené
lesní porosty, p ítomnost vzrostlých strom na stanovišti je patrn nezbytná. Tet ívek létá t žce, cítíli se ohrožen uniká spíš po zemi. Stromy tedy slouží jako pozorovatelny, p ípadn místa k nocování.
Kohouti tokají hromadn nebo individuáln na tokaništích, kterými jsou nej ast ji rozlehlé louky,
paseky, imisní holiny, nebo na menších otev ených plochách (sv tliny, lesní cesty) v mladších
porostech. Hnízdo je na zemi ukryté v porostu bylin nebo k ovin, ve smrkovém náletu apod. Po
vylíhnutí se ku ata zdržují se samicí až do konce léta v rodinném hejnku, poté se rozd lují na hejnka
odd lená dle pohlaví. Potravu tvo í p edevším ásti d evin a bylin (pupeny, jehn dy, listy, semena,
bobule), živo išná složka (hmyz a pavouci) je s výjimkou potravy mlá at zastoupena pouze okrajov .
V zim se tet ívek zdržuje v blízkosti tokaništ , p ípadn se p emís uje na kratší vzdálenosti.
Tet ívek obecný se dnes vyskytuje v R ve významn jších po tech pouze v pohrani ních poho ích,
stabilní populace žijí v Krušných horách, Jizerských horách a Krkonoších. Na Šumav se stavy tet ívka
dlouhodob snižují, v Novohradských horách dnes žije pouze zbytková populace.
Mezi nejzávažn jší faktory zp sobující úbytek tet ívk pravd podobn pat í významné zm ny v
krajin , které vedou ke snižování rozlohy vhodných biotop . Vysoušením rašeliniš zaniká prost edí, v
n mž tet ívek celoro n nachází dostate nou potravní nabídku a úkryt. Zar stání i osazování,
p ípadn zastavování otev ených ploch, vede k úbytku tokaniš . Negativn p sobí i zvyšující se tlak na
turistické a sportovní využití území. Nep íznivé jsou také vysoké stavy prasete divokého podílejícího
se v n kterých oblastech významn na predaci hnízd. Nov p edstavují možné ohrožení zám ry na
výstavbu v trných elektráren a farem na tradi ních tokaništích, v sou asné dob zejména v Krušných
horách.
Pro udržení populace tet ívka v p íznivém stavu je nezbytné v novat všem ohrožujícím faktor m
dostate nou pozornost a vhodnými managementovými opat eními tato rizika minimalizovat.
Dalšími možnými opat ení je: podporovat obnovu p irozeného biotopu nap . op tovným
zavod ováním degradovaných rašeliniš pomocí p ehrázek, optimalizovat stav sekundárních biotop
v sousedství rašeliniš – kosení luk v podzimním období, podporovat dostate né zastoupení potravn
významných d evin (b íza, olše, je áb, buk), podporovat bylinné patro se zastoupením brusnicovitých
a v esovcovitých a zamezit jeho úbytku zp sobovaným vysokými stavy jelení zv e, monitorovat
stavy predátor (prase divoké, liška obecná) a p ípadn je regulovat, vylou it jakékoliv rušení na
tokaništích, odklonit turistické a lyža ské trasy z hlavních míst výskytu tet ívk , informovat myslivce a
místní ve ejnost o nezbytnosti aktivní ochrany tohoto ohroženého druhu.
Kvantitativní údaje
Celková populace v R

800 - 1000 kouhout

Celková populace ve všech PO v R

Druh je p edm tem ochrany v 4 PO v po tech
400-520 kohout .

Populace v dot ené PO

40-50 kohout

Kvalita
Na trase plynovodu je známo jedno trvalé tokaništ na loukách na pravém b ehu Lipna nedaleko býv.
Kyselova. Naposledy zde byl tok ov en pom rn nedávno, v r. 2010. Hnízdním biotopem mohou být
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nejspíše porosty severn od silnice Kyselov-státní hranice. Vzhledem k rapidním pokles m stav
tet ívka na celé Šumav v posledních letech se jedná o pom rn významnou lokalitu.
Identifikace vliv na PO
1/ P ímý nebo do asný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních tok
korytech, kácení d evin, terénní práce v pracovním pruhu).

p i práci v

2/ Rušení hlukem, vibracemi nebo sv telným zne išt ním p i výstavb .
Podíl ovlivn ní - populace
Podíl ovlivn né populace nelze dost dob e odhadnout, bude se jednat o jednotlivé ptáky. Vliv lze jen
obtížn zmírnit. Zásadní je co nejvíce zkrátit dobu výstavby a samoz ejm stanovit vhodnou dobu
kácení na mimo hnízdní období. Jako zmír ující opat ení je navrženo termínové a asové omezení
výstavby na pravém b ehu Lipna a v Bliženském lese.
Hodnocení významnosti vliv
P edm t ochrany
A107 Tet ívek obecný (Tetrao tetrix )

Hodnocení vlivu
-1 (mírný negativní vliv)
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4.4. Hodnocení vliv zám ru na celistvost lokalit
4.4.1. EVL CZ0314024 Šumava
Negativní vliv na integritu EVL Šumava bude do asný, bude spo ívat v rušení živo ich v okolí stavby
po dobu jejího trvání.
4.4.2. EVL CZ0312226 Svatý K íž
Nebyl zjišt n negativní vliv na integritu lokality.

4.4.3. EVL CZ314123 Boletice
Nebyl zjišt n negativní vliv na integritu lokality.

4.4.4. PO CZ0311040 Boletice
Negativní vliv na integritu PO Boletice bude do asný, bude spo ívat v rušení pták v okolí stavby po
dobu jejího trvání.
4.4.5. PO CZ0311041 Šumava
Negativní vliv na integritu PO Šumava bude do asný, bude spo ívat v rušení pták v okolí stavby po
dobu jejího trvání.

4.5 Hodnocení možných kumulativních vliv
Zám r bude interferovat s rozvojovými zám ry v území (dopravní a technická infrastruktura,
urbanizace apod.). Protože zám r je v souladu se zásadami územního rozvoje Jiho eského kraje i
územních plán dot ených obcí, jejichž sou ástí je i posouzení udržitelného rozvoje území, není
o ekávána významná kumulace negativních vliv .
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5. Záv r

5.1. Záv r
Hodnocený zám r „VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE R/RAKOUSKO“
nebude mít v p edložené podob významný negativní vliv
na celistvost a na p edm ty ochrany evropsky významných lokalit CZ0314124 Blanský les,
CZ0314024 Šumava, CZ0312226 Svatý K íž, CZ0314123 Boletice a pta ích oblastí CZ0311040
Boletice a CZ0311041 Šumava.
Zám r bude mít mírný negativní vliv:
- na celistvost EVL CZ0314024 Šumava a na její p edm ty ochrany:
o biotop 4030 Evropská suchá v esovišt ,
o 6230 Druhov bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských
oblastech (a v kontinentální Evrop v podhorských oblastech),
o biotop 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová spole enstva nížin a horského až
alpínského stupn ,
o biotop 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae),
o biotop 9410 Acidofilní smr iny (Vaccinio-Piceetea),
o mihuli poto ní (Lampetra planeri),
o perlorodku í ní (Margaritifera margaritifera)
o rysa ostrovida (Lynx lynx),
o vydru í ní (Lutra lutra).
- na celistvost EVL CZ0314123 Boletice a na její p edm ty ochrany:
o biotop 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová spole enstva nížin a horského až
alpínského stupn ,
o biotop 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
- na celistvost PO CZ0311040 Boletice a na její p edm ty ochrany:
o ch ástala polního (Crex crex),
o je ábka lesního (Bonasa bonasia).
- na celistvost PO CZ0311041 Šumava a na její p edm ty ochrany:
o ch ástala polního (Crex crex),
o je ábka lesního (Bonasa bonasia),
o tet ívka obecného (Tetrao tetrix ).

5.2. Doporu ená zmír ující opat ení
1. Z d vodu ochrany biotopu ho e ku mnohotvarého eského (Gentianella praecox subsp.
bohemica) se navrhuje zúžení pracovního pruhu na minimální ší ku (< 30 m) v km 35,5-35,7;
43,95-44,15 trasy na kontaktu s chrán nými území PR Dobro kovské hadce, PP Svatý K íž. V
t chto úsecích je t eba skrývku ornice deponovat na stranu odvrácenou od chrán ného
území.
2. Z d vodu ochrany biotopu ho e ku mnohotvarého eského (Gentianella praecox subsp.
bohemica) se navrhuje v úsecích trasy v km 35,5-35,7; 43,95-44,15 stanovit povinnost
stavebníka výrazn vyzna it (nap . do asným oplocením) hranici pracovního pruhu tak, aby
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ani náhodn nemohlo dojít k pohyb m techniky a personálu do území chrán ného území.
Ú innost zna ení by m la být kontrolována biologickým dozorem.
Kácení d evin by m lo být provád no striktn mimo vegeta ní období tj. od X. m síce do
konce II. m síce. Termín je v ádu dn možno upravit podle b hu konkrétní vegeta ní sezóny
po konzultaci s biologickým dozorem. Bude tak spln na zákonná ochrana voln žijících pták
podle §5a zákona . 114/92 Sb. pro druhy hnízdící na d evinách.
Pro druhy hnízdící na zemi (nap . bramborní ek hn dý, sk ivan polní, sk ivan lesní, ch ástal
polní, k epelka obecná, ejka obecná) bude p ímo v pracovním pruhu (po jeho vyty ení v
terénu a p ed zahájením prací) proveden dodate ný ornitologický pr zkum trasy zam ený
na vyhledání hnízdiš . V úsecích, kde nebudou hnízdišt tímto pr zkumem zjišt na, bude
možné práce po p edložení pr zkumu p íslušným orgán m ochrany p írody zahájit.
Navrhuje se úplná rekultivace pracovního pruhu do asn shrnutou ornicí vyjma pr seku
v lesních porostech v ochranném pásmu plynovodu na pravém b ehu Lipna (km 74,0-75,6).
V rámci rekultivace bude provedena i náhradní výsadba za pokácenou nelesní zele , prioritn
bude osázen pracovní pruh v míst narušených prvk nelesní liniové zelen . Použity budou
autochtonní d eviny, v ochranném pásmu je možné využít m lce ko enující druhy jako je líska
obecná, r že šípková, hlohy, na mok adních stanovištích vrbu ervenici, v. košíká kou a v.
popelavou. Po rekultivaci musí být umožn na samovolná obnova mok adních biotop .
V úsecích vedoucích p es Bliženský les (tj. km 66,5-67,7) a na pravém b ehu Lipna (tj. km
72,9-75,6) se navrhuje významné termínové omezení pro veškeré stavební aktivity v období
od III. m síce – do 15. VII. m síce a též asové omezení pro denní dobu prací, práce zde
mohou být zahájeny nejd íve v 8.00 ráno a musí být ukon eny nejpozd ji ve 20.00. Bylo by
také nanejvýš žádoucí, aby práce na pravém b ehu Lipna (vyjma kácení, to musí být
provedeno s p edstihem, a vyjma pokládky potrubí na dno Lipna) byly zahájeny a ukon eny
b hem jednoho kalendá ního roku. D vodem je ochrana citlivých druh (rys ostrovid,
je ábek lesní, tet ívek obecný) p ed nadm rným rušením.
Do vodních tok a mok ad v nivách mimo místa p ekop není možné vjížd t mechanizací.
P ekopy je nutné provád t kontinuáln a rychle (v ádu dn ) tak, aby zásah do koryta toku
trval co nejmenší dobu. V míst p ekopu vodního toku je nutné zúžit pracovní pruh na
technologické minimum, p ekopy nelze využívat jako trasy pro dopravu materiálu. Je nutné
zabránit nadm rnému zakalování vodních tok vhodnou technologií provád ní p ekopu,
zejména je nutné práce neprovád t v extrémn deštivém po así a za zvýšeného stavu vody a
nebo naopak za minimálního stavu vody, kdy hrozí kyslíkový deficit v tocích. Po dobu
provád ní p ekopu je nezbytné p evést vody p es stavební rýhu do asným zatrubn ním. P i
erpání vod ze stavební rýhy a jam nesmí docházet k zakalování tok .
Pro p ekonání obzvlášt zachovalých vodních tok s výskytem zvlášt chrán ných druh
vodních živo ich – K emžský/Dobro kovský potok, je nutné zvolit obzvlášt šetrnou
technologii, která bude dohodnuta v rámci správního ízení o výjimce ze zákaz pro zvlášt
chrán né druhy živo ich . Technologie ve všech p ípadech bude zahrnovat záchranný
transfer živo ich t sn p ed zahájením prací, biologický dozor po celou dobu pr b hu prací,
schválení harmonogramu pracovního postupu s ohledem na chod po así a následnou
revitalizaci koryt do p vodního stavu. Bude zvážena možnost protlaku plynovodu na t chto
lokalitách. Bude proveden následný monitoring stavu biotopu vodního toku v míst p ekopu
a pod místem p ekopu.
Stavební rýhy, zejména v jámy u p ekop a podtlak vodních tok a v nivách, budou trvale
zajišt ny proti úhyn m živo ich . Budou opat eny takovými prvky (nap . vhodn umíst ná
d ev ná rampa/prkno, sklon svahu), které umožní samovolný únik obojživelník , plaz a
savc , nap . vydry ze stavební rýhy a jam.
Pod dobu realizace stavby by m l být zajišt n biologický dozor odborn zp sobilou osobou.
Dozor by m l vykonávat kontrolu p edepsaných zmír ujících opat ení, rozsah pracovního
pruhu, termínová a asové omezení, následnou rekultivaci pracovního pruhu i provedení
náhradní výsadby.
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1. ÚVOD
1.1 ZADÁNÍ BIOLOGICKÉHO HODNOCENÍ
Investor:
NET4GAS, s.r.o.
Na H ebenech II 1718/8,
140 21 Praha 4 - Nusle
I : 27260364
DI : CZ 27260364
Zpracovatel dokumentace vlivu na životní prost edí:
INVEK s.r.o.
Vinohrady 998/46
369 00 Brno
I : 28346581
DI : CZ 28346581
Zpracovatel hodnocení:
Mgr. Vladimír Melichar
autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 67
zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní
autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45i
zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní
K ižíkova 9, 360 01 Karlovy Vary
I : 65541227
DI : CZ7405081893
Název zám ru:
VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE R/RAKOUSKO
Biologické hodnocení je zpracováno jako sou ást dokumentace vliv zám ru na životní
prost edí zpracované ve smyslu § 8 a p ílohy . 4 zákona . 100/2001 Sb.,
o posuzování vliv na životní prost edí, v platném zn ní.

1.2 CÍL BIOLOGICKÉHO HODNOCENÍ
Cílem provedeného biologického hodnocení bylo posoudit dopady zám ru „VTL
PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE R/RAKOUSKO“ (dále jen „zám r“)
na p írodní stanovišt , rostliny a živo ichy v celém pr b hu zamýšleného zám ru.
Vyhodnocuje významnost p ípadných negativních vliv a navrhuje ú elná opat ení, která
negativní vlivy eliminují, zmír ují nebo kompenzují.

3

Biologické hodnocení

VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE R/RAKOUSKO

1.3 POSTUP ZPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ
P i zpracování biologického hodnocení jsem vycházel p edevším z terénních pr zkum a
dostupných literárních a databázových údaj . Prvním z provedených pr zkum bylo
mapování vegetace v celé navržené trase zám ru v ší i 50 m na ob strany od osy trasy. Tzv.
„vegeta ní screening“ byl provád n v srpnu 2013. Výstupem z n j bylo krom aktuální
vegeta ní mapy vyhledání lokalit pro podrobný vertebratologický, floristický a
entomologický pr zkum. Sou ástí screeningu byla rešerše dostupných podklad .
Po prvotním screeningu následovala velmi d ležitá fáze konzultací se zástupci investora a jím
pov eným projektantem zám ru. V rámci koridoru vymezeného zásadami územního rozvoje
Jiho eského kraje byla trasa (v etn pracovního pruhu) upravena tak, aby byly
minimalizovány st ety s cennými biologickými lokalitami. Úpravy trasy z d vodu ochrany
cenných biotop byly provedeny celkem v 15 úsecích trasy:
• p echod Radomilického potoka,
• p echod Malovického potoka,
• pr chod kolem rybní ku u Nového dvora,
• trasování p es lesní celek mezi Sm d í a Sm de kem,
• p echod K emžského potoka u PR Dobro kovské hadce,
• trasování kolem St emilských rybník ,
• trasování u EVL“Svatý K íž,
• trasování podél Chvalšinského potoka,
• trasování kolem K enovského vrchu,
• pr chod kolem lokality Olymp,
• trasování p es lokalitu prameny Škeblice,
• trasování kolem bezejmenného rybníka u Provodic,
• p echod Pole nice,
• trasování mezi remízy a lesíky jihozápadn od Ho ic na Šumav ,
• pr chod Bliženským lesem.
Upravená trasa musela samoz ejm krom biologických požadavk samoz ejm spl ovat i
technické parametry. V rámci t chto úprav se poda ilo vy ešit plošné a bodové st ety zejména
s botanicky hodnotnými lokalitami. Mezi st ety, které vy ešit tímto zp sobem nebylo možné,
pat í p edevším nezbytné p echody tok .
Následovaly podrobné p írodov decké pr zkumy na stabilizované trase. Floristický
pr zkum byl provád n na 15-ti lokalitách, kde charakter vegetace ukazoval na možný výskyt
zvlášt chrán ných druh rostlin. Byl provád n v srpnu až íjnu 2013 a v b eznu až ervnu
2014. Na každé lokalit byl po ízen soupis druh cévnatých rostlin. Pokud zde byly zjišt ny
druhy ochraná sky významn jší – chrán né podle vyhlášky 395/92 Sb. nebo za azené do
erveného seznamu (Grulich 2012) – byl jejich výskyt alespo odhadem kvantifikován. Na
každé z vytipovaných lokalit byly dále ur eny a klasifikovány biotopy podle Katalogu
biotop (Chytrý a kol. 2010).
Podrobný entomologický pr zkum byl provád n na 9-ti lokalitách b hem vegeta ní sezóny
2014. Pr zkum byl zam en na vybrané indika ní skupiny hmyzu – vážky, motýli a brouky.
Materiál byl získán p evážn individuálním odchytem na kv tech, pod kameny a na ke ích.
Sb ry byly dopln ny smýkáním vegetace smýkadlem s kruhovým rámem o pr m ru 35 cm a
oklepem v tví do tvercového sklepávadla o hran 75 cm. Druhy spolehliv rozlišitelné
v terénu byly pouze zaznamenány, u ostatních druh bylo odebráno n kolik jedinc
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k determinaci v laborato i.
Vertebratologický pr zkum byl provád n podél celé trasy elektrovodu. Celkem bylo
podrobn ji hodnoceno 27 lokalit, na kterých byly zjišt ny zvlášt chrán né druhy obratlovc
nebo jiných cílen zjiš ovaných skupin (velcí mlži, raci) v pr b hu sezón 2013 a 2014 (do
konce ervna). Pr zkum byl provád n standardními metodami, byl zam en na obojživelníky,
plazy, ptáky a savce. Všechny tyto skupiny byly sledovány vizuáln , u pták a obojživelník
samoz ejm také akusticky, zárove byly cílen vyhledávány další pobytové stopy.
Dalším podkladem byl soub žn zpracovávaný autorizovaný posudek dle §45i zákona
114/1992 Sb. (naturový posudek) vyhodnocující vlivy na lokality a p edm ty ochrany
soustavy Natura 2000.
P edb žné výstupy pr zkum a z nich vyplývající omezení byly konzultovány v rámci
kontrolního dne se zadavatelem. Byly konzultovány i technické možnosti ešení jednotlivých
st et . Zám r byl konzultován s místními experty (RNDr. Ji í Brabec – vliv ho e ek
mnohotvarý eský, Doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. – vliv na flóru, Jan Hora – vliv na
avifaunu).
Níže uvedené p írodov dné pr zkumy jsou jako p ílohy nedílnou sou ástí tohoto hodnocení:
1) Vegeta ní screening (text, shapefile),
2) Floristický pr zkum (text v etn seznam druh ),
3) Entomologický pr zkum (text, tabulka se seznamem druh ),
4) Vertebratologický pr zkum (text v etn tabulky se seznamem druh ).

1.4. POUŽITÉ ZKRATKY
S – ervený seznam
EVL – evropsky významné lokalita
(H) – (hnízdící) pta í druh
CHKO – chrán ná krajinná oblast
J – jih, jižn
KO – kriticky ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP .395/1992 Sb.
KÚ – krajský ú ad
MŽP – ministerstvo životního prost edí
NPR – národní p írodní rezervace
NPP – národní p írodní památka
NRBC – nadregionální biocentrum
NRBK – nadregionální biokoridor
O – ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP .395/1992 Sb.
p. – potok
PO – pta í oblast
PR – p írodní rezervace
PP – p írodní památka
r. - rybník
RBC – regionální biocentrum
RBK – regionální biokoridor
S – sever, severn
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SO – siln ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP .395/1992 Sb.
V – východ, východn
VN – vodní nádrž
VKP – významný krajinný prvek
Z – západ, západn
ZCHU – zvlášt chrán né území
ZOPK – zákon o ochran p írody a krajiny ( . 114/1992 Sb.)
! – jinak významný druh
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2. ÚDAJE O ZÁM RU
2.1 LOKALIZACE
Zám r je lokalizován do Jiho eského kraje. Trasa zám ru je z ejmá z dokumentace vlivu
zám ru na životní prost edí. Jedná se o 75,6 km plynovodu o pr m ru 800/1200 mm.
Zám r je umíst n na území následujících územních jednotek:

Jiho eský

Písek

Písek

Protivín

Strakonice

Strakonice

Vod any

eské Bud jovice

eské Bud jovice Hluboká nad
Vltavou
Zliv

Protivín
í enice

Prachatice

Netolice

Prachatice

eský Krumlov

eský Krumlov

eský Krumlov

Horní Planá

-----

-----

k.ú. í enice

D íte

k.ú. Záblatí

Dív ice

k.ú. Dív ice

eské Bud jovice Sedlec

Prachatice

k.ú. Zábo í u Protivína

k.ú. Léka ova Lhota

Hlavatce

k.ú. Hlavatce u eských
Bud jovic

Malovice

k.ú. Malovice u Netolic
k.ú. Pode išt

Olšovice

k.ú. Olšovice

Mahouš

k.ú. Mahouš

Babice

k.ú. Babice u Netolic

Lhenice

k.ú. Dolní Chráš any
k.ú. Horní Chráš any
k.ú. Vodice u Lhenic
k.ú. Lhenice
k.ú. Vadkov
k.ú. T eš ový Újezdec

Ktiš

k.ú. Sm de
k.ú. Dobro kov

Chvalšiny

k.ú. St emily
k.ú. Chvalšiny

Kájov

k.ú. K enov u Kájova

Ho ice na Šumav

k.ú. Svíba
k.ú. Sklá e na Šumav
k.ú. Ho ice na Šumav
k.ú. Mýto u Ho ic na
Šumav

erná v Pošumaví

k.ú. erná v Pošumaví

Frymburk

k.ú. Frymburk

Vojenský újezd
Boletice

k.ú. Boletice

Zám r je umís ován do nového území, ojedin le je veden v soub hu se stávajícími
produktovody (plynovody, ropovody). Trasa p edstavuje, s ohledem na možnosti a limity
území, relativn nejkratší spojku obou stanovených koncových bod , bez vytvá ení
významn jších závlek a bez prodlužování jejího vedení v krajin .
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Navržený koridor je sou ástí územn plánovací dokumentace. V Politice územního rozvoje
R je zám r identifikován pod íslem P1, v Zásadách územního rozvoje Jiho eského kraje
pod íslem Ep10, kde respektuje vymezený koridor, avšak v úseku mezi cca km 48,0 - 55,5 je
trasa z p vodní trasy odklon na a prochází územím vojenského újezdu Boletice. Tato zm na
je p edm tem aktualizace ZÚR Jiho eského kraje.
Jedná se o zám r republikového významu.

2.2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE ZÁM RU VÝZNAMNÉ PRO HODNOCENÍ
VLIVU
Název zám ru: VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE R/RAKOUSKO
Ú el stavby: Navrhovaný zám r p edpokládá posílení bezpe ného a spolehlivého zásobování
st ední a východní Evropy plynem jako sou ásti vzájemn propojené stávající plynárenské
soustavy. Plynovod umožní napojení mezinárodních dopravních koridor na stávající eskou
plynárenskou soustavu.
Stru ný popis technického ešení:
Projektovaný plynovod (DN 800/1200) je za azen do podskupiny B2 - vysokotlaké
plynovody nad 4 MPa do 10 MPa v etn . Požadavky na navrhování, stavbu a provoz tohoto
plynovodu s výše uvedeným provozním tlakem jsou stanoveny v TPG 702 04, SN EN
12732, N EN 12327 a SN EN 1594.
Celá trasa plynovodu je ešena jako jeden technologický celek s možností obousm rného
provozu. Plynovodem bude dopravován zemní plyn.
Plynovod bude zhotoven z ocelových trub jednotné délky a tlouš ky st ny. Jednotlivé trubky
budou p epravovány na trasu postupn podle pot eby a složeny podél rýhy (transport probíhá
v prostoru pracovního pruhu). Spojování sva ováním bude provád no na povrchu. Sm rové
horizontální i vertikální zm ny budou ešeny ohybem. Potrubí bude následn ukládáno do
rýhy.
V trase plynovodu se p edpokládá využití pracovního pruhu v ší ce až 36 m (závisí na
p íslušné dimenzi plynovodu). Na zem d lsky obhospoda ovaných pozemcích bude skryta
ornice v ší ce celého pracovního pruhu, tj. 36 m, v mocnosti stanovené geologickým
pr zkumem (pr m rn 0,3 m). Ornice bude uložena tak, aby nedošlo k jejímu smíchání s
výkopkem. Na pozemcích ur ených k pln ní funkce lesa bude pro realizaci stavby využíván
pracovní pruh v ší ce až 30 m, v nutných (od vodn ných) p ípadech pak m že být užší.
Výstavba je obvykle provád na v n kolika úsecích vícemén soub žn .
Výkop rýhy pro pokládku plynovodu se bude provád t v tšinou strojn , v kritických místech
je možno použít ru ního kopání. Ší e výkopu ve dn se p edpokládá cca 2 m, krytí plynovodu
bude minimáln 0,9 m nad úrovní trubky. V místech s vysokou hladinou podzemní vody a u
p echod vodních tok bude potrubí opat eno zat žovacími betonovými sedly, která brání
vyplavení potrubí vlivem p sobení vodního vztlaku. Technologie p echodu Lipna není
definitivn stanovena, p edpokládá se volná pokládka potrubí na dno nádrže a jeho zatížení
betonovými sedly. Pro k ížení významných silni ních a železni ních komunikací budou
využity protlaky (tzn. bez narušení povrchu), kolmo na osu komunikací. Technicky je možno
realizovat bu protlak, který využívá vyhloubených šachet na obou stranách koridoru
(železnice, vodního toku) nebo tzv. ízený protlak z povrchu. Plynovod je instalován p ímo v
podzemí a vyžaduje jen vstupní a výstupní šachtu.
Provoz plynovodu vyžaduje provád ní kontrol v intervalu cca 1x m sí n , v tšinou formou
leteckých inspekcí, zahrnující pr let nad trasou plynovodu. P i kontrolách je zjiš ován stav
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ochranného pásma plynovodu, stav porost , ochranných prvk plynovodu a jsou detekovány
p ípadné vizuální úniky plynu.
Plynovod je považován za trvalou stavbu. Materiálov je konstruován na provozní dobu cca
30 a více let. V pr b hu provozu jsou automaticky provád ny pravidelné kontroly kvality a
t snosti potrubí.
Pokud je rozhodnuto plynovodem již dále plyn nedistribuovat, pak je potrubí odplyn no a
poté bu vytrháno, nebo rozd leno na menší úseky, zadýnkováno a ponecháno v zemi.
Linie plynovodu je z provozních a bezpe nostních d vod v délkov limitovaných
vzdálenostech rozd lena na samostatn odstavitelné úseky vsazením uzáv r do potrubí. V
p ípad havárie uzáv r automaticky uzav e porušený úsek. P i normálním provozním režimu
je uzáv r používán pro odtlakování odstaveného úseku a jeho zp tném zprovozn ní.
Na trase je p edpokládána výstavba 5 trasových uzáv r v t chto lokalitách: Zábo í, Lhenice,
Chvalšiny, Dolní Vltavice, Kyselov. Plynovod bude v terénu ozna en žluto- erveno-žlutoernými orienta ními sloupky. Funkci ozna ení plní též icha ky a propojovací objekty.
Navrhovaný VTL plynovod jako plynárenské za ízení ve smyslu energetického zákona .
458/2000 Sb., v platném zn ní, je chrán n ochranným pásmem k zajišt ní jeho bezpe nosti a
spolehlivosti provozu. Pásmo dle §68 iní 4 m na ob strany od p dorysu plynovodu,
u technologických za ízení (nap . trasový uzáv r) 4 m od p dorysu objektu.
V lesních pr secích udržuje provozovatel p epravní soustavy/plynovodu na vlastní náklad
volný pruh pozemk o ší ce 2 m na ob strany od osy plynovodu; vlastníci i uživatelé
dot ených nemovitostí jsou povinni jim tuto innost umožnit. Vysazování trvalých porost
ko enících do hloubky více než 20 cm nad povrch plynovodu podléhá tomuto souhlasu pouze
ve volném pruhu o ší ce 2 m na ob strany od osy plynovodu.
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Varianty: Zám r je p edkládán v jedné variantn .
P edpokládaný termín zahájení výstavby:
P edpokládaný termín dokon ení, uvedení do provozu:

v pr b hu roku 2020
v pr b hu roku 2022

2.3 KUMULATIVNÍ VLIVY
Zám r bude interferovat s rozvojovými zám ry v území (dopravní a technická infrastruktura,
urbanizace apod.). Protože zám r je v souladu se zásadami územního rozvoje Jiho eského
kraje i územních plán dot ených obcí, jejichž sou ástí je i posouzení udržitelného rozvoje
území, není o ekávána významná kumulace negativních vliv .

2.4 ÚDAJE O VSTUPECH A VÝSTUPECH
Údaje o vstupech jsou podrobn uvedeny v dokumentaci vlivu zám ru na životní prost edí.
Zde se uvádí jen údaje o vstupech a výstupech, u kterých je možné p edpokládat vliv na
faunu, flóru a p írodní biotopy. Z hlediska bioty jsou významné pouze vlivy ve fázi výstavby.
P da
Trvalé odn tí nebo omezení: 2,9 ha (z toho 0,2 ha ZPF a 2,7 ha PUPFL). Trvalý zábor bude
pouze na ZPF (trasové uzáv ry a doprovodné komunikace), v p ípad PUPFL se jedná o
trvalé omezení v ploše ochranného pásma.
Do asné odn tí (stavební zábor): 269,7 ha (z toho 228,8 ha ZPF, 15,5 ha PUPFL, 25,4 ha
ostatní)
Voda, energie, suroviny
Z pohledu bioty jsou tyto nároky v nevýznamných objemech.
Nároky na dopravní infrastrukturu
Nejvýznamn jší, avšak jednorázové, dopravní nároky lze o ekávat v období výstavby. V
tomto období bude nutno zajistit: smýcení vzrostlých strom v ochranném pásmu plynovodu a
pracovním pásu, skrývku ornice, výkop rýhy pro uložení plynovodu, transport trubek od
výrobce a na místo montáže a ukládání, zához výkopu a uložení ornice a další dopravní
nároky.
Údržbu koridoru trasy plynovodu (vysekávání náletu a podrostu v ochranném pásmu - týká se
zejména lesních úsek ) provádí p íslušný vlastník nebo správce pozemk (lesní spole nost),
dopravní nároky jsou i v tomto p ípad pom rn malé a v pr b hu prací nep ekro í jednotky
vozidel denn .
Emise do ovzduší, odpady
Z pohledu bioty jsou tyto výstupy v nevýznamných objemech.
Hluk
V pr b hu výstavby bude hluk dosahovat (v denním období mezi 7:00 až 21:00):
< LA = 78 dB/10 m (špi kov krátkodob )
< LA = 72 dB/10 m (pr m rn )
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3. ÚDAJE O LOKALIT
3.1 GEOLOGICKÉ PODLOŽÍ A RELIÉF
Dot ené území spadá dle geomorfologického len ní R do provincie eská vyso ina.
Prochází tyto geomorfologické jednotky:
esko-Moravská soustava:
eskobud jovická pánev (Chvalešovická pahorkatina, Vod anská pánev)
Šumavská soustava:
Šumavské podh í (Netolická pahorkatina, Buglatská vrchovina, Lhenická brázda,
Chvalšinská kotlina, Boletická vrchovina, Frymburská vrchovina)
Šumava (Dolnovltavická brázda)
Nejvýše položené místo na trase plynovodu je v sedle u Muckovských dol (819 m). Nejníže
položené místo je p echod Radomilického potoka u Zábaltí ka (395 m).
Podloží v eskobud jovické pánvi tvo í sedimentární horniny z období k ídy (prachovité
jílovce až jílovce, slínovce a pískovce až pís ité slepence, slepence), neogenní lakustrinní až
fluvolakustrinní jíly, prachové písky a pís ité jíly, pís ité št rky, diatomity, jílovce a
holocenní fluviální a deluviofluviální sedimenty – povod ové hlíny, jíly, pís ité jíly, pís ité
št rky, št rky.
V prostoru Buglatské vrchoviny u Horních Chráš an se uplat ují syenity a durbachity.
Okrajov dot ený masív Blanského lesa je tvo en ortorulamy a pokro ilými migmatity
s vložkami ultrabazických hornin. Oblast Boletic a dot ená ást Šumavy jsou zbudovány
z pestré série moldanubika (svorové ruly, pararuly až migmatity s vložkami krystalických
vápenc , erlán , kvarcit , amfibolit ) .

3.2 PODNEBÍ
Trasa zám ru prochází klimatickými oblastmi: MT10 a MT11 ( eskobud jovická pánev),
MT5 a MT3 (Lhenická brázda a v tšina Boletic), MT3 (Vltavická brázda), CH7 (vyšší polohy
P edšumaví). Pr m rný ro ní úhrn srážek se pohybuje od 550 mm ( eskobud jovická pánev)
do 900 mm (vyšší polohy P edšumaví).

3.3 HYDROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA
Severní ást trasy je odvod ována Zábo ským, Újezdeckým a Radomilickým potokem do
Blanice. Lhenicko, Netolicko a Chráš ansko odvod ují levostranné p ítoky Vltavy
(Bezdrevský a Dehtá ský potok). Oblast mezi Sm d í a B ezovíkem pat í do rozsáhlého
povodí K emžského potoka. Chvalšinskou kotlinu odvod uje Chvalšinský potok, levostranný
p ítok Pole nice. Následuje malé povodí Škeblice, která se též vlévá do Pole nice. Samotná
Pole nice je levostranným p ítokem Vltavy. Zbylé území je odvod ováno drobnými toky
p ímo do Vltavy.
P estože se zejména v severní ásti trasy jedná o rybni natou krajinu, trasa se rybník m
pe liv vyhýbá. Výjimkou je Ir v rybník II u K enova, který je v sou asnosti rekonstruován a
vodní nádrž Lipno, která je p ekra ována ve zúžení soub žn s p ívozem u Dolní Vltavice.
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3.4 BIOTA
Dot ené území se podle fytogeografického len ní vypracovaného v roce 1976 (Skalický et
al. 1977) pro ú ely Flóry R nachází v mezofytiku (okresy 37i. Chvalšinské P edšumaví, 37l.
eskokrumlovské P edšumaví, 38. Bud jovická pánev) a v oreofytiku (88g. Hornovltavská
kotlina).
Podle rekonstruk ní mapy p irozené vegetace (Mikyška et al. 1969) pokrývaly dot ené území
v nejnižších polohách v eskobud jovické pánvi acidofilní doubravy (Quercion robori –
petraeae) a subxerofilní doubravy (Quercion petraeae), v údolích potok pak luhy a olšiny
(Alno-Padion, Alnetea glutinosae). Ve výše položené území na obvodu Blanského lesa a teké
ve vyšších polohách eskokrumlovského P edšumaví p evažovaly bikové bu iny (LuzuloFagetum) a kv tnaté bu iny (Eu-Fagion), op t s podílem luh a olšin (Alno-Padion, Alnetea
glutinosae) v údolích potok . V teplejších polohách Chvalšinské kotliny a Boletic se uplat ují
acidofilní doubravy (Quercion robori – petraeae). V Hornovltavské kotlin jsou údolní a
pánevní polohy vypln ny podmá ené a rašelinné smr iny (Bazzanio-Piceetum, SphagnoPiceetum), jinak p evládají kv tnaté bu iny (Eu-Fagion).
Mapa potenciální vegetace uvádí z nižších poloh eskobud jovické pánve bikové nebo
jedlové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum, Abieti-Quercetum), spolu s údolními
st emchovými doubravami a olšinami (spol. Quercus robur-Padus avium, Alnus glutinosaPadus avium). St ední polohy na úbo í Blanského lesa jsou potencionálním biotopem
bikových bu in (Luzulo-Fagetum). Pro teplejší Chvalšinsko a Boleticko jsou potencionálním
biotopem bikové nebo jedlové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum, Abieti-Quercetum).
Bu iny s ky elnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum) se v eskokrumlovském
P edšumaví uplat ují až nad 700 m nad mo em, v d ím biotopem jsou také v nepodmá ených
polohách Hornovltavské kotliny. Zde jsou v pánevních polohách výrazn zastoupeny
podmá ené smr iny (Mastigobryo-Piceetum).
Sou asný stav dot eného území
Dot ené území
eskobud jovické pánve je zcela pozm n né lov kem, p evažují
agrocenózy a kulticenózy. V nelesním prost edí se jedná p edevším o obilná, kuku i ná a
epková pole (X2). V pozm n ných lesních porostech, které jsou v tomto typu krajiny
p ítomny jen v malém podílu, p evažují jehli naté kulticenózy, kde je naprostou dominantou
smrk ztepilý nebo borovice lesní (X9A). V minimální mí e, spíše jen kolem rybník , se
dochovaly zbytky dubových porost , suchých a vlhkých acidofilních doubrav (L7.1, L7.2).
V tšina tok má charakter nap ímených kanál bez vegetace (X14), rybníky jsou intenzivn
využívané (V1G). Polop irozené biotopy se dochovaly pouze v litorálech nádrží a
v navazujících kosených nivách. Jedná se o ost icové mok ady (M1.7), eutrofní rákosiny
(M1.1) a bezkolencové louky (T1.9).
Výslunné pahorkatinné polohy na jihovýchodním a východním úpatí Blanského lesa a
v Lhenické brázd jsou ve v tší mí e (kolem Lhenic) využívané jako ovocné sady (X13).
Krom plošn zastoupených polí (X2) p ibývají i pastviny (T1.3) a intenzivn obd lávané
louky (X5), které si vzácn zachovávají kv tnatý charakter (T1.1). Ubývá rybník , zejména
t ch v tších. V lesních ekosystémech zcela p evažují smrkové kultury (X9A), objevují se ale i
fragmenty acidofilních bu in (L5.4). Relativn zachovalé údolní nivy jsou porostlé poto ními
olšinami (L2.2), místy se zachovaly i mok adní typy luk – pchá ové, tužebníkové a
bezkolencové (T1.5, T1.6, T1.9). Sm rem na jih se snižuje zastoupení orné p dy, zcela
p evažují pastviny a intenzivn obd lávané louky. Novým, spíše krajiná ským prvkem jsou
aleje a liniové remízy (X13).
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Tento typ krajiny se m ní až na úpatí Boletic. Také zde p evažují pastviny (T1.3) a lesní
kultury (X9A), ty však mají mnohem pest ejší charakter, zastoupen je dub, borovice i mod ín.
Navíc bývají celkem pravideln obklopeny mezofilními lemy (T4.2), které na více
exponovaných stanovištích p echázejí do teplomilných trávník (T3.4). Se stoupající
nadmo skou výškou se výrazn zvyšuje zastoupení les . Mají ale neustále pozm n ný a
hospodá ský charakter. Výjimkou jsou asto rozsáhlé náletové porosty (X12A, X12B), kde
probíhá spontánní sukcese d evin na opušt né zem d lské p d (louky a mok ady). Po
opušt ní Boletic dostává sice reliéf krajiny relativn lenitý vrchovinný ráz, vegeta ní pokryv
je zde ale dosti uniformní. St ídají se malé lesíky s hospodá skými d evinami (X9A,
výjime n L5.4) nebo náletovými porosty (X12B) s intenzivn využívanými loukami a
pastvinami (X5). Toky jsou nap ímené, mok ady odvodn né. Vápencový ostr vek u Muckova
paradoxn v nejvyšším míst trasy hostí subxerofilní vegetaci a také kv tnaté lískové k oviny
(K3).
Poté již krajina mírn klesá do vlhké a chladné Hornovltavské kotliny. V lesích zcela
p evažuje smrk, na podmá ených stanovištích je ale spolu s olšemi p irozenou d evinou
(L2.2, L9.2B). Nelesní biotopy jsou zastoupeny zcela p evažujícími pozm n nými loukami
(X5) a také množstvím drobných mok ad v r zném stupni degradace (T1.5, T1.6). B ehy
Lipenské nádrže hostí vegetaci vrbových k ovin (K2.1), spolu s porosty chrastice (M1.4).
Krajina na pravém b ehu Lipna je dosti odlišná a nese stopy vysídlení po II. sv tové válce.
Nalezneme zde porosty d evin (X12, X13) na rozvalinách bývalých sídel i zachovalé kv tnaté
louky (T1.1, T1.2, T1.5). V lesích jsou stejn jako na b ehu levém asté podmá ené smr iny
(L9.2B).
Ze zoogeografického pohledu území náleží do palearktické oblasti, eurosibi ské podoblasti,
do provincie st edoevropských listnatých les , do hercynské podprovincie (ZELENÝ 1972).
Náleží do eskobud jovického, Sušického, eskokrumlovského a Šumavského bioregionu.
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4. VYHODNOCENÍ VLIVU A NÁVRHY OPAT ENÍ
4.1 DOT ENÁ ZVLÁŠT CHRÁN NÁ ÚZEMÍ
Vedení prochází územím CHKO Blanský les a CHKO Šumava.
CHKO Blanský les
Trasa sleduje západní hranici CHKO Blanský les, do CHKO vstupuje ve dvou úsecích. V km
28,83-30,23 u Sm de ku a dále v km 36,04-39,55 mezi B ezovíkem a St emily. Celkem se
jedná o 5,91 km, které leží ve t etí zón odstup ované ochrany p írody.
Obrázek . 1: Trasa plynovodu (fialová linie) a zonace CHKO Blanský les (odstíny okrové
barvy)

V km 28,83, kde vstupuje trasa plynovodu do CHKO poprvé, jsou vegeta ním pokryvem
intenzivn obd lávané, vegeta n nezajímavé louky a pastviny, krátce p erušené
záhumenkovým polí kem. V km 29,4 prochází trasa asi 30 m širokým remízem tvo eným
p evážn ovocnými d evinami, zejména t ešn mi, ale i jasanem ztepilým, javorem klenem,
b ízou b lokorou a níže i vrbou k ehkou. Následuje krátký úsek s mén hodnotnými
pastvinami a loukami a v km 25,63 se trasa blíží k úvozové cest obklopené po obou stranách
ovocnými a náletovými d evinami, roste zde t eše , jasan ztepilý, dub letní, javor klem, b íza
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b lokorá, topol osika. Po cca 150 m plynovod úvoz p ekra uje, trasa se lomí a pokra uje po
chudých, intenzivn obhospoda ovaných loukách k jihozápadu, v p ibližn v km 30,05 te uje
rozptýlenou linii ke (bez erný, r že šípková, jasan ztepilý, hlohy) a v km 30,23 prochází
starším remízem s b ízou b lokorou, topolem osikou, bukem lesním, vrbou jívou, lískou
obecnou a dubem letním. Pr chod plynovodu je zde v t sném soub hu s mezerou v porostu
pod soub žným elektrickým vedením. Dále již trasa prochází kulturním st edn starým
porostem s p evahou smrku a náletových d evin a p es silnici Sm d ek-Sm de mí í ven
z CHKO.
V tomto úseku budou dot eny celkem 3 linie vzrostlých d evin v rozsahu p ibližn 0,2 ha,
bude nutno vykácet p ibližn 30 vzrostlých d evin strom r zného druhového složení. P esné
množství a druhy d evin bude možné stanovit až po vyty ení pracovního pruhu v ochranném
pásmu.
V stanovisku CHKO Blanský les je upozorn no na možný vliv zám ru na biotopy T1.1
(mezofilní ovsíkové louky), T4.2 (mezofilní bylinné lemy) a L7.1 (suché acidofilní
doubravy) v této ásti trasy zám ru. P i vegeta ním screeningu byl výskyt t chto biotop
p ímo na trase zám ru (v etn pracovního pruhu) vylou en, tyto biotopy by nem ly být v bec
stavbou dot eny. Nejbližší výskyty t chto biotop jsou ve vzdálenosti 40, resp. 50 m od
okraje pracovního pruhu.
V druhém dot eném úseku vstupuje trasa plynovodu do CHKO Blanský les v km 36,04 p es
silnici II/166 u Nové Hospody a vede jižním sm rem až k silnici II/166 u St emil. Po celou
dobu prochází kulturními intenzivn obhospoda ovanými loukami. V km 26,85 p echází trasa
p es ú elovou komunikaci u Nové Hospody, které je lemována náletovými d evinami ke i
(b íza b lokorá, vrba jíva, javor klen, r že šípková, hlohy). V míst p echodu je ale linie
d evin p erušena sjezdy do luk. Další linie d evin je až v km 39,5 op t po obou stranách
ú elové komunikace. Zde rostou p evážn javory kleny a jasan ztepilý. Pak již trasa vystupuje
z CHKO Blanský les.
V tomto úseku budou tedy dot eny 2 linie d evin v rozsahu p ibližn 0,07 ha, bude nutné
vykácet p ibližn 20 ks vzrostlých d evin. Jejich množství a druhy d evin bude možné
stanovit až po vyty ení pracovního pruhu v ochranném pásmu.
Jako zmír ující opat ení v CHKO Blanský les se navrhuje:
• Zúžení pracovního pruhu na minimální ší ku (< 30 m) v míst p echod p es všechny
liniové prvky zelen a p es lesní porosty.
• Provád ní kácení mimo vegeta ní období.
• Provedení následné náhradní výsadbu v narušených liniích nelesní zelen (lze využít
m lce ko enující autochtonní druhy k ovin – líska obecná, r že šípková, hlohy,
v adekvátním množství).
• Samoz ejmostí musí být úplná rekultivace pracovního pruhu.

CHKO Šumava
Trasa vstupuje do CHKO Šumava v km 65,72 a skrze CHKO vede až ke státní hranici
s Rakouskem (km 75,60). Trasa v CHKO Šumava tedy m í v celkové délce cca 9,88 km,
z toho je I. zóna 0,2 km, II. zóna 1,1 km a zbylých cca 8,5 km III. zóna odstup ované
ochrany p írody.
Na za átku trasa vstupuje do CHKO p es silnici . 163 u Pláni ky a vede p es kulturní louky
sm rem k Bliženskému lesu. ást luk je sice hodnocena ve vrstv mapování biotop jako
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biotop mezofilní ovsíkové louky (T1.1), v tomto p ípad se však jedné o dosévané, hnojené a
intenzivn obd lávané porosty nejnižší kvality (X5). Vzhledem k p ítomným melioracím je
pravd podobné, že zde v minulosti byly spíše mok adní biotopy, ty však jsou zachované
pouze ve fragmentu v úvalu t sn p ed Bliženským lesem. Jedná se o neudržovaná a
ruderalizovaná tužebníková lada, místy s typickou druhovou skladbou ale bez vzácn jších
druh rostlin. Mj. z d vodu i jejich ochrany byla trasa posunuta mírn severním sm rem a
nejkvalitn jší plochy tak z stanou nedot eny. P es ruderalizovaný lesní lem trasa vstupuje do
lesního celku Bliženský les. Zde vede v soub hu s nov opravenou lesní cestou kulturním,
mírn podmá enými smrkovými porosty. Prochází tak mezi severn ji ležící plochou II. zóny a
jižn ležící I. zónou, zahrnující p írodní památku Velké Bahno. Z významn jších rostlinných
druh se zde vyskytuje d ípatka horská. Živo ichy reprezentuje p edevším los, rys ostrovid a
je ábek lesní, kte í se zde pravideln vyskytují.
Obrázek . 2: Trasa plynovodu (fialová linie) a zonace CHKO Šumava (odstíny okrové barvy)

Na konci lesa se p es fragment ruderálního porostu plynovod dostává na kulturní louky, po
nichž (a p es silnici Bližná-Dolní Vltavice) vede až do údolí drobné nap ímené vodote e.
Údolí je vypln no málo kvalitním fragmentem vlhké pchá ové louky (T1.5) a vrbo-olšovým
luhem s vrbou k ehkou. Cíp Bliženského lesa (se smrkovou kulturou) trasa p ekonává podél
pr seku elektrovodu. Následuje dlouhý úsek po kulturních loukách až ke b ehu Lipna. Oba
dot ené b ehy Lipna mají podobu pís itých pláží s vrbovými k ovinami a po í ními, p evážn
chrasticovými rákosinami. Vyskytuje se zde n kolik zajímav jších druh rostlin – t eba
sk ípina ko enující. B eh Lipna je migra ním koridorem vydry í ní i losa, na dn Lipna, kde
bude plynovod nejspíše voln ložen, žijí dva zvlášt chrán né druhy mlž – škeble rybni ná a
velevrub malí ský.
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Pravý b eh Lipna byl z hlediska ochrany p írody významný zejména jako klidová a
nep ístupná pohrani ní zóna, což je zohledn no i ve vymezení II. zóny ochrany p írody. To
v sou asné dob platí již jen omezen , neb zejména v letních m sících sem p ichází a p ijíždí
množství turist a rybá . P esto se zde dosud vyskytuje stálá populace losa, rys ostrovid a
je ábek lesní. Ihned po p ekonání b ehu Lipna prochází trasa plynovodu staršími náletovými
porosty a výsadbami por stajícími opušt nou ves Kyselov, následn vystupuje na kulturní
louky, které jsou jedním z posledních tokaniš tet ívka obecného v tomto území. Po p ekonání
silnice soub žné s Lipnem následuje ochuzený fragment mezofilní ovsíkové louky a pak již
trasa vstupuje do hrani ního lesního celku. Zpo átku kulturní smrkový les má místy
podmá ený charakter, nikde až ke státní hranici se však nejedná o reprezentativní poroty
podmá ených smr in. Roste zde hojn d ípatka horská. Na dvou místech p ekonává trasa
pr sek pod elektrovodem, kde se díky narušování stanovišt vyskytují druhy jako všivec lesní
a prha arnika. Posléze trasa p echází p es silni ku Kyselov – státní hranice. V krátkém úseku
cca 200 m prochází I. zónou ochrany p írody. Jedná se o nejvíce podmá ené, ale po ád ješt
kulturní smrkové porosty. V tomto úseku je zahrnuta i zar stající manipula ní plocha oproti
bývalé rot , kde se též vyskytuje všivec lesní. Pak již následuje kv tnatá louka p ed státní
hranicí, jejíž vegetace má prvky jak vlhkých pchá ových luk, tak horských trojšt tových luk.
Poslední úsek trasy prochází náletovými porosty a kulturní smr inou.
Jako zmír ující opat ení pro úsek trasy plynovodu v CHKO Šumava se navrhuje:
• Na území CHKO Šumava se navrhuje zúžení pracovního pruhu na minimální ší ku (<
30 m) v míst p echod p es veškeré lesní porosty a p es kv tnaté a zachovalé louky.
• Kácení d evin v celé trase musí prob hnout mimo vegeta ní období (tj. mimo III. – X.
m síc).
• V úsecích vedoucích p es Bliženský les (tj. km 66,5-67,7) a na pravém b ehu Lipna
(tj. km 72,9-75,6) se navrhuje významné termínové omezení pro veškeré stavební
aktivity v období III. – 15.VII. a též asové omezení pro denní dobu prací, práce zde
musí být zahájeny nejd íve v 8.00 ráno a ukon eny nejpozd ji ve 20.00. Bylo by také
nanejvýš žádoucí, aby práce na pravém b ehu Lipna (vyjma kácení, to musí být
provedeno s p edstihem a vyjma pokládky potrubí na dno Lipna) byly zahájeny a
ukon eny b hem jednoho kalendá ního roku.
• Samoz ejmostí musí být úplná rekultivace pracovního pruhu.
Trasa plynovodu neprochází žádným maloplošným chrán ným územím (MZCHÚ),
k n kterým z nich se ale velmi p ibližuje.
PR Radomilická mok ina
Nejmenší vzdálenost 0,6 km. P edm tem ochrany je: „Ochrana komplexu nelesní mok adní
vegetace s bohatým výskytem zvlášt chrán ných druh rostlin a živo ich , p edevším
obojživelník . Sou asn se jedná o významné stanovišt vodního ptactva; ochrana druh a
stanoviš evropsky významné lokality.“
Roste zde vrbina kytkokv tá, vo anka žabí, ho ec ho epník a hrachor bahenní, žije zde pisko
pruhovaný a po etná populace ku ky obecné, hnízdí zde bekasina otavní a další druhy
bah ák , írka modrá, kop ivka obecná, slavík modrá ek st edoevropský a slavík obecný.
Lokalita je natolik vzdálena, že nebude zám rem ovlivn na.
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PP Koubovský rybník
Nejmenší vzdálenost 0,08 km. P edm tem ochrany je: „Slatinná louka s bohatým druhovým
složením význa ných rostlin v údolní niv Vadkovského potoka.“
Roste zde žlu ucha lesklá, všivec lesní, suchopýr širolistý, prstnatec májový, kosatec sibi ský,
ost ice dvoudomá, o. plstnatoplodá, o. Davallova, ho ec ho epník, rosnatka okrouhlolistá,
tu nice obecná, v rybníce rozmnožuje blatnice skvrnitá, olek obecný, rosni ka zelená.
Lokalita nebude p ímo dot ena. Od ruchu z výstavby je odstín na olšovým porostem.
Ovlivn ní lokality bude minimální.
Obrázek . 3: Trasa plynovodu (fialová linie) a PP Koubovský rybník (zelen )

PR Dobro kovské hadce
Nejmenší vzdálenost 0,02 km, trasa vstupuje do ochranného pásma. P edm tem ochrany jsou:
„Svahové louky na hadcovém podkladu s typickou kv tenou.“
Roste zde kociánek dvoudomý, vrati ka m sí ní, hvozdík pyšný, ho e ek mnohotvarý eský,
prstnatec májový, kosatec sibi ský, hladýš pruský, lilie zlatohlavá, vstava kuka ka, vachta
trojlistá, vrba rozmarýnolistá. Žije zde vrko útlý a rosni ka zelená, v K emžském potoce je
udáván výskyt perlorodky í ní, vranky poto ní a mihule poto ní.
Lokalita nebude p ímo dot ena, pracovní pruh bude ale p ilehlý velmi blízko k hranici
MZCHÚ. Ovlivn ní lokality nelze vylou it.
Jako zmír ující opat ení pro úsek trasy plynovodu v blízkosti PR Dobro kovské hadce se
navrhuje:
• Zúžení pracovního pruhu (v km 35,5-35,7) na minimální ší ku (< 30 m), skrývku
ornice deponovat na stranu odvrácenou od chrán ného území.
• Povinnost výrazn vyzna it (nap . do asným oplocením) hranici pracovního pruhu v
tomto úseku na stran p ilehlé k PR tak, aby ani náhodn nemohlo dojít k pohyb m
techniky a personálu do území chrán ného území.
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Obrázek . 4: Trasa plynovodu (fialová linie) a PR Dobro kovské hadce (zelen )

PP Svatý K íž
Nejmenší vzdálenost 0,03 km, trasa vstupuje do ochranného pásma. P edm tem ochrany je:
„Vegetace širokolistých teplomilných trávník , mezických porost , mozaiky k ovin, remízk ,
náletových d evin a polokulturních les s výskytem významných a chrán ných druh rostlin a
živo ich , ochrana druh a stanoviš evropsky významné lokality.“
Obrázek . 5: Trasa plynovodu (fialová linie) a PP Svatý K íž (zelen ), OP Svatý K íž
(oranžový šraf).

Roste zde ho e ek mnohotvarý eský, prasetník skvrnitý, p tiprstka žežulník, vemeník
dvoulistý, záraza bílá pravá, lilie zlatohlávek.
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Lokalita nebude p ímo dot ena, pracovní pruh bude ale p ilehlý blízko k hranici MZCHÚ.
Ovlivn ní lokality se nep edpokládá.
Jako zmír ující opat ení pro úsek trasy plynovodu v blízkosti PP Svatý K íž se navrhuje:
• Zúžení pracovního pruhu (km 43,95-44,15) na minimální ší ku (< 30 m), skrývku
ornice deponovat na stranu odvrácenou od chrán ného území a
• Povinnost výrazn vyzna it (nap . do asným oplocením) hranici pracovního pruhu v
tomto úseku na stran p ilehlé k PR tak, aby ani náhodn nemohlo dojít k pohyb m
techniky a personálu do chrán ného území.
PP Meandry Chvalšinského potoka
Nejmenší vzdálenost 0,22 km. P edm tem ochrany je: „Uchování p irozeného, meandrujícího
toku Chvalšinského potoka s b ehovou vegetací a vlhkými ost icovými loukami.“
Žije zde rak í ní, mihule poto ní, vranka poto ní, st evle poto ní, led á ek í ní, vydra í ní,
udáván je starší výskyt perlorodky í ní.
Lokalita je natolik vzdálena, že nebude zám rem ovlivn na.
PP Muckovské vápencové lomy
Nejmenší vzdálenost od nadzemní ásti 0,08 km. P edm tem ochrany jsou: „Vápencové
jámové lomy po neobvyklé t žb s p sobivými monumenty skalních pilí , studijní plocha
významných geologických fenomén , zimovišt a shromaždišt 9 druh netopýr s
dlouholetým výzkumem, botanická lokalita s chrán nými druhy rostlin.“
Roste zde kruštík tmavo ervený. Žije plšík lískový, netopýr vodní, n. ušatý, n. severní, n.
pestrý, n. Brandt v a další.
Lokalita nebude p ímo dot ena, stavební aktivita, zejména vibrace a hluk zp sobené t žkou
mechanizací by mohly rušit v podzemí zimující netopýry.
Jako zmír ující opat ení pro úsek trasy plynovodu v blízkosti PP Muckovské vápencové lomy
se navrhuje:
• Termínové omezení (v km 63,1-63,55) pro veškeré zemní práce na období XI. – III.
Obrázek . 6: Trasa plynovodu (fialová linie) a PP Muckovské vápencové lomy (zelen )
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PP Slavkovické louky
Nejmenší vzdálenost 0,30 km. P edm tem ochrany jsou: „Prameništní a vlhké louky a lesní
porost na pestré sérii krystalinika s výchozy krystalických vápenc , významná flóra.“
Roste zde kruštík bahenní, prstnatec májový, ost ice Davallova, o. blešní, tu nice obecná,
všivec lesní, tolije bahenní, vemeník dvoulistý, p tiprstka žežulník.
Žije zde rak í ní, mihule poto ní, vranka poto ní, st evle poto ní, led á ek í ní, vydra í ní,
Lokalita je natolik vzdálena, že nebude zám rem ovlivn na.
PP Velké bahno
Nejmenší vzdálenost 0,06 km. P edm tem ochrany je: „Rozsáhlý soubor smrkových olšin s
vývojovými stádii, významná flóra a vegetace.“
Roste zde d ípatka horská, áblík bahenní, jednokvítek velekv tý, vrbina kytkokv tá,
prstnatec májový, pleška stopkatá, vachta trojlistá, tolije bahenní, om j šalamounek, t tina
nachová. Žije st evlík Menetries v, žlu ásek bor vkový, mihule poto ní, skokan krátkonohý,
olek horský, . obecný, je ábek lesní, los, rys ostrovid.
Lokalita nebude p ímo dot ena, stavební aktivita, zejména hluk zp sobený t žkou
mechanizací by mohly rušit zde žijící druhy pták a savc . Významné je i zachování
stávajícího vodního režimu lokality.
Jako zmír ující opat ení pro úsek trasy plynovodu v blízkosti PP Velké bahno se navrhuje:
• Významné termínové omezení (v km 66,5-67,7) pro veškeré stavební aktivity
v období III. – 15.VII. a též asové omezení pro denní dobu prací, práce zde musí být
zahájeny nejd íve v 8.00 ráno a ukon eny nejpozd ji ve 20.00.
• Stavbou nesmí být trvale narušen vodní režim lokality. B hem celé výstavby musí být
na vhodném míst (max. 5 sond) v rašeliništi m ena hladiny spodní vody.
Obrázek . 7: Trasa plynovodu (fialová linie) a PP Velké bahno (zelen )
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PR Rašeliništ Borková
Nejmenší vzdálenost 0,21 km. P edm tem ochrany jsou: „Ekosystémy údolních rašeliniš s
výskytem ohrožených druh rostlin a živo ich a podpora jejich p irozeného vývoje.“
Roste zde borovice blatka, klikva bahenní, kyhanka sivolistá, rojovník bahenní, ost ice
plstnatoplodá, vrbina kytkokv tá, prstnatec ple ový (jen ochranné pásmo). Žije st evlík
Menetries v, žlu ásek bor vkový, tet ívek obecný, je ábek lesní, los, rys ostrovid.
Lokalita nebude p ímo dot ena, stavební aktivita, zejména hluk zp sobený t žkou
mechanizací by mohly rušit zde žijící druhy pták a savc .
Jako zmír ující opat ení pro úsek trasy plynovodu v blízkosti PR Rašeliništ Borková a na
celém pravém b ehu Lipna se navrhuje:
• Významné termínové omezení (tj. km 72,9-75,6) pro veškeré stavební aktivity
v období III. – 15.VII. a též asové omezení pro denní dobu prací, práce zde musí být
zahájeny nejd íve v 8.00 ráno a ukon eny nejpozd ji ve 20.00.
Obrázek . 8: Trasa plynovodu (fialová linie) a PR Rašeliništ Borková (zelen ), OP oranžový šraf

PR Kyselovský les
Nejmenší vzdálenost 0,38 km. P edm tem ochrany je: „Ekosystémy údolních rašeliniš s
výskytem ohrožených druh rostlin a živo ich a podpora jejich p irozeného vývoje.“
Roste zde ost ice chudokv tá, o. mok adní, kyhanka sivolistá, vachta trojlistá, klikva bahenní,
blatnice bahenní.
Žije st evlík Menetries v, žlu ásek bor vkový, perle ovec severní, je ábek lesní, los, rys
ostrovid.
Lokalita nebude p ímo dot ena, stavební aktivita, zejména hluk zp sobený t žkou
mechanizací by mohly rušit zde žijící druhy pták a savc .
Jako zmír ující opat ení pro úsek trasy plynovodu v blízkosti PR Kyselovský les a na celém
pravém b ehu Lipna se navrhuje:
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Významné termínové omezení (v km 72,9-75,6) pro veškeré stavební aktivity
v období III. – 15.VII. a též asové omezení pro denní dobu prací, práce zde musí být
zahájeny nejd íve v 8.00 ráno a ukon eny nejpozd ji ve 20.00.

PP Rašeliništ Kyselov
Nejmenší vzdálenost 0,08 km. P edm tem ochrany je: „Rostlinná a živo išná spole enstva
vzniklá p irozeným vývojem na ploše v minulosti odt ženého rašeliništ s výskytem
ohrožených druh rostlin i živo ich .“
Roste zde ost ice mok adní, kyhanka sivolistá, vachta trojlistá, klikva bahenní, blatnice
bahenní, rosnatka okrouhlolistá.
Žije st evlík Menetries v, žlu ásek bor vkový, perle ovec severní, je ábek lesní, los, rys
ostrovid.
Lokalita nebude p ímo dot ena, stavební aktivita, zejména hluk zp sobený t žkou
mechanizací by mohly rušit zde žijící druhy pták a savc .
Jako zmír ující opat ení pro úsek trasy plynovodu v blízkosti PP Rašeliništ Kyselov a na
celém pravém b ehu Lipna se navrhuje:
• Významné termínové omezení (v km 72,9-75,6) pro veškeré stavební aktivity
v období III. – 15.VII. a též asové omezení pro denní dobu prací, práce zde musí být
zahájeny nejd íve v 8.00 ráno a ukon eny nejpozd ji ve 20.00.
• Stavbou nesmí být trvale narušen vodní režim lokality. B hem celé výstavby musí být
na vhodném míst (max. 3 sondy) v rašeliništi m ena hladiny spodní vody.
Obrázek . 9: Trasa plynovodu (fialová linie) a PP Rašeliništ Kyselov (zelen )
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Syntéza vlivu zám ru na chrán ná území
Název

Hodnocení vlivu
Ve sloupci „Hodnocení vlivu “ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry
narušení chrán ného území realizací zám ru: (0 – nebude dot eno, 1 –
nevýznamný negativní vliv, 2 - významný negativní vliv).

CHKO Blanský les
CHKO Šumava
PR Radomilická mok ina
PP Koubovský rybník
PR Dobro kovské hadce
PP Svatý K íž
PP Meandry Chvalšinského potoka
PP Muckovské vápencové lomy
PR Slavkovické louky
PP Velké bahno
PR Rašeliništ Borková
PR Kyselovský les
PP Rašeliništ Kyselov

1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1

4.2 DOT ENÁ ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000
Dot ené orgán ochrany p írody (Krajský ú ad Jiho eského kraje, Správa CHKO Blanský les a
Krajské st edisko eské Bud jovice, Správa CHKO a NP Šumava, Újezdní ú ad vojenského
újezdu Boletice) vydaly pro lokality ve své územní kompetenci stanoviska podle §45 zákona
114/1992 Sb. v platném zn ní.
Krajský ú ad Jiho eského kraje a Správa CHKO Blanský les a Krajské st edisko eské
Bud jovice vylou ili významný negativní vliv zám ru na lokality soustavy Natura 2000.
Správa CHKO Šumava a Újezdní ú ad vojenského újezdu Boletice nevylou ili významný
negativní vliv zám ru na lokality soustavy Natura 2000. Soub žn s biologickým hodnocením
se proto zpracovává naturové posouzení vlivu zám ru na lokality soustavy Natura 200, které
je také sou ástí dokumentace vlivu na životní prost edí. Z tohoto d vodu se vliv na lokality
soustavy Natura 2000 v rámci biologického hodnocení nehodnotí a pouze se zde uvádí vý et
dot ených lokalit.

Evropsky významné lokality (EVL) a pta í oblasti (PO):
Název
Vzdálenost
EVL CZ0314124 Blanský les
trasa prochází EVL v okolí osady Sm de ek a
pak mezi Novou Hospodou a St emily
EVL CZ0314024 Šumava
trasa prochází EVL mezi Sm d í a
B ezovíkem a pak mezi Pláni kou a státní
hranicí
EVL CZ0314123 Boletice
trasa prochází v t sné blízkosti EVL, vstupuje
do ní v prostoru K enovský vrch – Dolanský
potok
EVL CZ0312226 Svatý K íž
trasa prochází v t sné blízkosti EVL
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PO CZ0311041 Šumava
PO CZ0311040 Boletice

trasa vstupuje do PO od pravého b ehu Lipna
po státní hranici
trasa vstupuje do PO v prostoru K enovský
vrch – prameny Škeblice v celé ploše VÚ

4.3 VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
Trasa zám ru se územn st etává s následujícími typy významných krajinných prvk „ze
zákona“ (dle § 3 zákona 114/92 Sb.):
Ve sloupci „Hodnocení vlivu “ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry do asného oslabení nebo ohrožení stabiliza ní funkce
VKP vlivem realizace zám ru: (0 – nebude dot eno, 1 – nevýznamný negativní vliv, 2 - významný negativní vliv).

Vodní toky a údolní nivy:
Název toku a údolní nivy

Lokalizace na trase/ segment
vegeta ního screeningu
Újezdecký potok
km 4,0-4,1/seg. 12
Radomilický potok
km 6,0-4,3/seg. 18-22
Malovický potok
km 10,1-10,3/seg. 33-35
Bezdrevský potok I
km 12,1-12,7/seg. 43-46
Pištínský potok
km 12,1-12,7/seg. 54
bezejmenný potok v k.ú. Mahouš
km 16,1-16,3/seg. 63
Bezdrevský potok II
km 24,5-24,7/95-96,98
Vadkovský potok
km 26,0-26,1/102-103
Sm de ský potok
km 32,3-32,4/140
K emžský/Dobro kovský potok
km 35,6-35,9/156-158
St emilský potok
km 39,7-39,8; 40,1-40,6;
40,9; /174,176-177, 179,181
Chvalšinský potok
km 41,9-42,0/185-187
bezejmenný p ítok Chvalšinského km 42,9/189
potoka
Dolanský potok
km 48,8-48,9/212
Škeblice
km 53,8-54,0/240
Pole nice
km 57,2-57,5/246-249
bezejmenný p ítok Pole nice
km 59,4-59,5/258
bezejmenný p ítok Vltavy
km 66,3-66,6/292, 294
bezejmenný p ítok Vltavy
km 69,1-69,3/301,302
Vltava (VN Lipno)
km 70,9-72,9/309-311

Hodnocení vlivu
2*
1
1
1
1
1
2*
2*
1
2*
2*
1
1
2*
2*
2*
1
1
1
2*

* Po spln ní zmír ujících opat ení by vliv nem l dosahovat významn negativní úrovn .
Aby realizací zám ru nedošlo k trvalému oslabení nebo ohrožení stabiliza ní funkce niv a
vodních tok , byly navrženy následující zmír ující opat ení:
• Do vodních tok a mok ad v nivách mimo místa p ekop není možné vjížd t
mechanizací. P ekopy je nutné provád t kontinuáln a rychle (v ádu dn ) tak, aby
zásah do koryta toku trval co nejmenší dobu. V míst p ekopu vodního toku je nutné
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zúžit pracovní pruh na technologické minimum, p ekopy nelze využívat jako trasy pro
dopravu materiálu. Je nutné zabránit nadm rnému zakalování vodních tok vhodnou
technologií provád ní p ekopu, zejména je nutné práce neprovád t v deštivém po así a
za zvýšeného stavu vody a nebo naopak za minimálního stavu vody. Po dobu
provád ní p ekopu je nezbytné p evést vody p es stavební rýhu do asným
zatrubn ním.
Pro p ekonání obzvlášt zachovalých vodních tok s výskytem zvlášt chrán ných
druh
vodních živo ich
– Bezdrevský potok II, Vadkovský potok,
K emžský/Dobro kovský potok, Chvalšinský potok je nutné zvolit obzvlášt šetrnou
technologii, která bude zvolena pro každou lokalitu ad hoc v rámci správního ízení o
výjimce ze zákaz pro zvlášt chrán né druhy živo ich . Technologie ve všech
p ípadech bude zahrnovat záchranný transfer živo ich t sn p ed zahájením prací,
biologický dozor po celou dobu pr b hu prací, schválení harmonogramu pracovního
postupu s ohledem na chod po así a následnou revitalizaci koryt do p vodního stavu.
Bude zvážena možnost protlaku plynovodu na t chto lokalitách. Bude proveden
následný monitoring stavu biotopu vodního toku v míst p ekopu a pod místem
p ekopu.
Pro p ekonání VN Lipno není dosud stanoven technologický postup. Po jeho
up esn ní bude zvážena pot eba záchranného transferu p ípadn dalších zmír ujících
opat ení v závislosti na zvolené technologii. Taková opat ení mohou být p edepsána
ad hoc v rámci správního ízení o výjimce ze zákaz pro zvlášt chrán né druhy
živo ich .
Stavební rýhy, zejména v jámy u p ekop a podtlak vodních tok a v nivách, budou
trvale zajišt ny proti úhyn m živo ich . Budou opat eny takovými prvky (nap .
vhodn umíst ný d ev ný poval), které umožní samovolný únik obojživelník , plaz a
savc , nap . vydry.
V míst p echodu trasy p es cenné mok adní ekosystémy se navrhuje zúžení
pracovního pruhu na minimální ší ku (< 30 m). Jedná se o lokality Újezdecký potok
(segment 12), Malovický potok (segmenty 33 a 35), Bezdrevský potok II (segmenty
95 a 96), St emilský potok (174, 177), Dolanský potok (212), Prameny Škeblice (240).

Rybníky:
Název rybníka/K.ú.
Ir v rybník II/K enov

Lokalizace/segment vegeta ního screeningu
205

Hodnocení vlivu
1

Aby realizací zám ru nedošlo k oslabení nebo ohrožení stabiliza ní funkce rybník , byly
navrženy následující podmínky:
• Zahájení prací v segmentu 205 musí p edcházet šetrné vypušt ní rybníka. Nem lo by
být provád no v dob hnízd ní vodního ptactva (riziko predace sn šek) a
rozmnožování obojživelník (III.-VII.). Po ukon ení prací by m ly být b ehy a dno
rybníka v míst p echodu upraveny tak, aby zde byl zachován p vodní stav – tj. m lký
litorál.
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katastrálního Lokalizace/segment
vegeta ního screeningu

Dív ice
Dolní Chráš any
Sm de
Chvalšiny
K enov
Boletice
Boletice
Ho ice na Šumav
erná v Pošumaví
erná v Pošumaví
erná v Pošumaví
erná v Pošumaví
erná v Pošumaví

36
79
131-132
178
201
229-230,232
239,241
266
282
294,295
303
307
318-320, 325, 327

Délka pr chodu
p es les
(zm eno v GIS)
56 m
97 m
284 m
372 m
73 m
460 m
330 m
25 m
146 m
1150 m
114 m
148 m
1335 m

Hodnocení vlivu

1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2

Aby realizací zám ru nedošlo k trvalému oslabení nebo ohrožení stabiliza ní funkce lesa,
byly navrženy následující podmínky:
• V míst p echodu trasy p es lesní porosty se navrhuje zúžení pracovního pruhu na
minimální ší ku (< 30 m).
• Kácení d evin v celé trase musí prob hnout mimo vegeta ní období (tj. mimo III. – X.
m síc).
Trasa zám ru se územn nest etává s registrovanými významnými krajinnými prvky (dle §
3 zákona 114/92 Sb.).

4.4 D EVINY ROSTOUCÍ MIMO LES
D eviny rostoucí mimo les jsou chrán ny dle § 8, odst. 1, zákona 114/92 Sb., pro kácení
d evin nad stanovené parametry je nutné si zajistit povolení orgánu ochrany p írody, jimiž
jsou obecní ú ady a na území vojenského újezdu Správa VÚ Boletice. P i úpravách trasy po
prvotním screeningu vegetace v byly provedeny takové posuny v rámci vymezeného
koridoru, aby byl vliv na nelesní zele snížen. Úpln vylou it jej nelze, nebo nelesní d eviny
rostou obvykle v liniových krajinných strukturách a t mi musí trasa v n kterém míst
procházet. Úpravy prob hly zejména v prostorech Malovický potok, Nový dv r, K enovský
vrch, Olymp, Prameny Škeblice, Pole nice, Ho ice na Šumav . V rámci vegeta ního
screeningu a následného floristického pr zkumu byly získána údaje o jednotlivých typech
nelesní zelen a jejich druhovém složení. Mohou sloužit mj. ke stanovení vhodné náhradní
výsadby. Samotné žádosti o povolení ke kácení d evin bude možné podat až po vyty ení
trasy vegetace a zpracování dendrologického pr zkumu jako podkladu žádostí o kácení.
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Trasa zám ru se územn st etává s následujícími typy nelesní d evinné zelen :
Lokalizace/ segment
vegeta ního screeningu
Aleje podél silnic (biotop X13) – zcela p evažují mezernaté 2,15,52,61,66,67,75,86,88,
st edn staré aleje kultivar ovocných d evin (jablo , t eše ) a 134,137,145,162,166,172,
aleje s pyramidálními topoly, na n kolika místech jsou aleje 197,215,280,299,305,316
lípy srd ité a javoru klenu nebo mladé výsadby.
Remízy (biotop X12), obvykle liniové, r zného stá í a kvality, 2070,78,83,104,111,113,
obvykle podél polních cest, úvoz , snos nebo hranic 114,118,122,124,127,147,
pozemk . P evažuje topol osika, b íza b lokorá, javor klen, 149,151,153,156,161,164,
jasan ztepilý, vtroušen je na n kolika místech buk lesní a dub 184,191,205,210,218,220,
letní, v podúrovni je áb pta í, bez erný, líska obecná, hlohy a 227,250,258,275,276,284,
st emcha obecná. Tyto prvky jsou nejvíce asté na východním 286,327,322
úpatí Blanského lesa (v CHKO i mimo), kde p edstavují
typickou krajinnou strukturu.
K oviny (biotop K3) s r ží šípkovou, slivoní trnkou, bezem 6,23,48,70,83,107,110,
erným, hlohy a lískou obecnou se vyskytují na mezích, v 112,116,208,225,227,
okrajích lesa a n kdy podél komunikací.
244,261,278
Doprovodné porosty podél potok zahrnují zejména údolní 10,12,21,34,45,52,91,96,
olšiny (L2.2) a vrbiny (K1) a také jim blízkou náletovou 102,140,157,174,176,181,
vegetaci (X12) s olší lepkavou, o. šedou, vrbou k ehkou, v. 186,189,212,240,246,248,
popelavou, v. košíká skou, v. ervenicí, v. jívou, topolem 271,302,309,311
osikou, t. x kanadským, b ízou b lokorou, bezem erným,
st emchou obecnou.
Sukcesní lesíky v míst bývalých sídel a opušt né zem d lské 229,230,232,239,241,273,
p dy nalezneme jen v Boleticích a na Šumav . Trasa prochází 312
dv opušt ná sídla – Hubenov a Kyselov. Hlavními d evinami
jsou javor klen, jasan ztepilý, b íza b lokorá, vrba jíva, topol
osika, ovocné d eviny, líska obecná, bez erný, je áb pta í, ale
i jehli nany smrk ztepilý, borovice lesní.
Intenzivn využívané sady s jablon mi, t ešn mi, višn mi na 93,108,110,112
Lhenicku trasa prochází u Nového Dvora a T eš ového
Ujezdce.
Popis stanovišt

Z pohledu ochrany nelesních d evin jsou žádoucí následující zmír ující opat ení:
• Jako podklad žádostí o kácení je po vyty ení trasy v terénu nutné zpracovat pasport
dot ených d evin (dendrologický pr zkum), kde bude uveden soupis d eviny ke
kácení v etn všech požadovaných parametr (druh, obvod/plocha, od vodn ní).
• Kácení d evin v celé trase musí prob hnout mimo vegeta ní období (tj. mimo III. – X.
m síc).
4.5 P ÍRODNÍ STANOVIŠT
P írodní stanovišt budou ovlivn na do asným záborem p dy v pr b hu výstavby v ší ce
pracovního pruhu. Tento vliv m že být významný v p ípad reprezentativních segment
p írodních stanoviš zjišt ných p i vegeta ním screeningu území. V míst , kde trasa
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plynovodu protíná takové segmenty, jsou proto navržena zmír ující opat ení. Spo ívají
jednak ve stanovení úsek kde je nutné zvážit zúžení pracovního pruhu, jednak
v technologické ochran nejcenn jších biotop v sousedství trasy.
Zastoupení typ p írodních stanoviš a alejí v trase zám ru (v pásu 50 m na ob strany od
plynovodu) s uvedením reprezentativních segment (dle vegeta ního screeningu).
Ve sloupci „Hodnocení vlivu “ je uvedena kvalifikovaná syntéza postižení p írodního stanovišt vlivem realizace zám ru: (0
– nebude dot eno, 1 – nevýznamný negativní vliv, 2 - významný negativní vliv).

Kód a název biotopu
(dle Katalogu biotop – Chytrý a kol 2010)
V1F

Makrofytní vegetace p irozen eutrofních a
mezotrofních stojatých vod
V1G
Makrofytní vegetace p irozen eutrofních a
mezotrofních stojatých vod, bez ochraná ský
významných vodních makrofyt
V2C
Makrofytní vegetace m lkých stojatých vod,
ostatní porosty
V4B
Makrofytní vegetace vodních tok , ostatní
porosty
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod
M1.4
í ní rákosiny
M1.7 Vegetace vysokých ost ic
T1.1
Mezofilní ovsíkové louky
T1.3
Pohá kové pastviny
T1.2
Horské trojšt tové louky
T1.5
Vlhké pchá ové louky
T1.6
Tužebníková lada
T1.9
St ídav vlhké bezkolencové louky
T2.3B Podhorské smilkové louky
T3.4D Širokolisté suché trávníky
T4.2
Mezofilní bylinné lemy
T8.2B Sekundární podhorská a horská v esovišt
K1
Mok adní vrbiny
K2.1
Vrbové k oviny hlinitých a pís itých
náplav
K3
Vysoké xerofilní a mezofilní k oviny
L2.2
Údolní jasanovo-olšový luh

L5.4
L7.1
L7.2
L9.2B

Acidofilní bu iny
Suché acidofilní doubravy
Vlhké acidofilní doubravy
Podmá ené smr iny

Vý et
reprezentativních
segment
91

Hodnocení
vlivu
0

176, 242

0

-

0

96, 102, 157, 168,
171, 176, 179, 200
12, 96
309, 311
12, 96, 212, 248
80, 94, 117, 317
326
95, 174, 177, 326
212, 240, 292
33, 35, 95, 156
322
155, 193, 203, 226
208, 221
320
96
309, 311

1

117, 227, 278
96, 102, 140, 157,
168, 171, 174, 176,
179, 200, 212, 240,
294
24, 27, 79
325

1
2

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1

1
1
1
1
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Z d vodu minimalizace vlivu zám ru na p írodní stanovišt jsou navržena adekvátní
zmír ující opat ení a podmínky:
• V míst p echodu trasy p es reprezentativní p írodní biotopy se navrhuje zúžení
pracovního pruhu na minimální ší ku (< 30 m). Jedná se o segmenty p írodních
stanoviš 96, 102, 157 (biotop V4B), 12, 96, 212 (biotopy M1.1 a M1.7), 326 (biotop
T1.2 a T1.5), 94, 174, 177 (biotop T1.5), 212, 240, 292 (biotop T1.6), 33,35, 95
(biotop T1.9) a ve všech lesních biotopech.
• Povinnost výrazn vyzna it (nap . do asným oplocením) hranici pracovního pruhu
v úsecích soub žných se segmenty 155, 193, 203 a 226 s velmi hodnotným biotopem
T3.4D tak, aby ani náhodn nemohlo dojít k pohyb m techniky a personálu do t chto
biotop .

4.6 CÉVNATÉ ROSTLINY
P i realizaci zám ru m že v n kterých p ípadech docházet k p ímé likvidaci jedinc zvlášt
chrán ných a ohrožených druh rostlin a jejich biotop . Tento vliv by m l být co možná
nejvíce eliminován provedenou optimalizací trasy již v návrhové fázi. Na n kterých lokalitách
se ale nelze zásah m do biotop zvlášt chrán ných druh rostlin vyhnout a je nezbytné
provést záchranný transfer (u druh , kde je smysluplný).
P ehled zjišt ných vzácných a zvlášt chrán ných druh rostlin v trase zám ru s uvedením
po etnosti, botanické lokality a charakteru výskytu.
Ve sloupci „Hodnocení vlivu “ je uvedena kvalifikovaná syntéza postižení populace zvlášt chrán né rostliny vlivem
realizace zám ru: (0 – nebude dot ena, 1 – nevýznamný negativní vliv, 2 - významný negativní vliv).

V decký název

eský název

Lokalita

Status

Hodnocení
vlivu
zám ru

Arnica montana L.

prha arnika

B10 (desítky), B13 (desítky)

§3, C3

1

Iris sibirica L.

kosatec sibi ský

§2, C3

1

Pedicularis sylvatica L.
Plathantera bifolia L.
Soldanella montana L.

všivec lesní
vemeník dvoulistý
d ípatka horská

§2, C2t
§3, C4a
§3, C3

1
1
1

Willemetia stipitata
(Jacq.) Dalla Torre

pleška stopkatá

B4 (5 trs ), B8 (20 trs ), B10
(do 10 trs )
B13, B14 (ob desítky ex.)
B10 (jednotky ex.)
v km 66,5-67,7 a 74-75,6
(roztroušen )
B3, B5

§3, C3

1

Prha arnika (Arnica montana) - jedná se o ohrožený druh. V oblasti Šumavy a P edšumaví
je dosud roztroušena se stovkami lokalit. Na trase roste na dvou lokalitách, p i emž je
pravd podobné že ásti populací budou stavbou dot eny:
Lokalita . 10 (Prameny Škeblice) – dot eny budou desítky rostlin na jedné díl í lokalit ,
navrhuje transfer rostlin do bezpe né vzdálenosti v míst .
Lokalita . 13 (Lesy a lesní pr sek u Kyselova) – dot eny budou desítky rostlin na jedné díl í
lokalit , navrhuje transfer rostlin do bezpe né vzdálenosti v míst .
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Kosatec sibi ský (Iris sibirica) - jedná se o siln ohrožený druh. V celém okolním území se
ale vyskytuje pom rn asto, roste na desítkách až stovkách lokalit. Hornovltavská kotlina je
považována za území s nejpo etn jší populací v rámci R. Na trase roste na více lokalitách,
p i emž n které rostliny budou stavbou dot eny:
Lokalita . 4 (Bezdrevský potok) – zde bylo napo ítáno 5 trs kosatce, není z emé do jaké
míry bude louka p ímo zasažena. V p ípad že ano, navrhuje transfer trs kosatce do
bezpe né vzdálenosti v rámci této plochy.
Lokalita . 8 (Dolanský potok) – dot eno bude do 20 trs kosatce, navrhuje transfer trs
kosatce do bezpe né vzdálenosti v rámci téže plochy.
Lokalita . 10 (Prameny Škeblice) – dot eny budou jednotky trs na dvou díl ích lokalitách,
navrhuje transfer trs kosatce do bezpe né vzdálenosti v míst .
Všivec lesní (Pedicularis sylvatica) - Jedná se o siln ohrožený druh. V oblasti Šumavy se
dosud vyskytuje pom rn hojn na lesních cestách a na pr secích. Na trase roste na dvou
lokalitách, p i emž je pravd podobné, že ásti populací budou stavbou dot eny:
Lokalita . 13 (Lesy a lesní pr sek u Kyselova) – dot eny budou desítky rostlin, záchranný
transfer nemá smysl, navrhuje se úprava biotopu do p vodního reliéfu.
Lokalita . 14 (Rota u Kyselova) – dot eny budou desítky rostlin, záchranný transfer nemá
smysl, navrhuje se úprava biotopu do p vodního reliéfu.
Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) - jedná se o ohrožený druh. V oblasti Šumavy a
P edšumaví je dosud astý na mnoha lokalitách. Na trase roste na jedné lokalit , p i emž je
pravd podobné, že ást populace bude stavbou dot ena:
Lokalita . 10 (Prameny Škeblice) – dot eny budou jednotlivé rostlin na jedné díl í lokalit ,
záchranný transfer nemá valný smysl.
D ípatka horská (Soldanella montana) - jedná se o ohrožený druh. V oblasti Šumavy je
d ípatka hojná, setkáme se s ním ádov na tisícovce asto rozsáhlých lokalitách. V dot eném
území byla zjišt an roztroušen v lesích na pravém b ehu Lipna (nap . lokalita . 13 Lesy a
lesní pr sek u Kyselova) v km 74-75,6 a dále v Bliženkém lese mezi Bližnou a Pláni kou
v km 66,5-67,7, kde byla zjišt na v rámci vegeta ního screeningu. Výstavbou plynovodu
budou dot eny jednotlivé rostliny, což na celkovou populaci nebude mít znatelný vliv.
Pleška stopkatá (Willemetia stipitata) - jedná se o ohrožený druh. V oblasti Hornovltavské
kotliny i celé Šumavy je dosud astá. Na trase roste na jedné lokalit , p i emž je
pravd podobné ža ást populace bude stavbou dot eny:
Lokalita . 13 (Lesy a lesní pr sek u Kyselova) – dot eny budou jednotlivé rostliny,
záchranný transfer nemá smysl, navrhuje se úprava biotopu do p vodního reliéfu.
Z d vodu minimalizace vlivu zám ru na cévnaté rostliny jsou navržena adekvátní zmír ující
opat ení a podmínky (nad rámec podmínek pro ochranu p írodních stanoviš ):
• Pro zásahy do biotop všech výše jmenovaných rostlin je nutné si zažádat p íslušné
orgány ochrany p írody (Krajský ú ad eské Bud jovice, Újezdní ú ad VÚ Boletice a
Správu CHKO a NP Šumava) o výjimku ze zákaz dle zákona 114/92 Sb. V rámci
výjimky m že být p edepsán mj. záchranný transfer. V takovém p ípad je nutné jej
naplánovat a zajistit v dostate ném p edstihu p ed zahájením prací (obvyklá je jedna
vegeta ní sezóna p edem). Rostliny je nutné nejprve v dob kv tu (obvykle erven a
ervenec) v terénu vyzna it a následn na podzim (zá í, íjen) provést jejich p esazení
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a p ípadn zajistit zálivku než se ujmou. Transfer by ve všech p ípadech m l probíhat
v míst , max. do vzdálenosti desítek metr na totožných pozemcích.

4.7 FAUNA
P i realizaci zám ru m že dojít k p ímé likvidaci jedinc zvlášt chrán ných a ohrožených
druh živo ich a jejich biotop p i výstavb . V p ípad hmyzu se jedná o likvidaci živných
rostlin nebo larválních stadií na živných rostlinách p i terénních pracích nebo p i pojezdech
techniky, likvidaci živných rostlin p i kácení pr sek , likvidaci larev žijících pod zemí p i
terénních pracích. V p ípad dalších druh se jedná hlavn o terénní práce na lokalitách mlž
a rak , obojživelník a na zemi hnízdících pták . Dalším negativním vlivem na živo ichy
m že být rušení citlivých druh , zejména v období rozmnožování a poškozování jejich
biotop (mok ady, toky, lesní a nelesní zele , ekotony). V p ípad pták m že být
významným negativním vlivem kácení d evin v hnízdním období ptactva.
P i provozu a údržb plynovodu se žádné znatelné rušivé vlivy nep edpokládají.
P ehled zvlášt chrán ných druh živo ich zjišt ných na trase zám ru.
Ve sloupci „Hodnocení vlivu “ je uvedena kvalifikovaná syntéza postižení populací zvlášt chrán ných živo ich vlivem
realizace zám ru: (0 – nebude dot ena, 1 – nevýznamný negativní vliv, 2 - významný negativní vliv).
HP – po et hnízdních pár , R – rozmnožovací biotop
eské jméno

Taxon

Lokalita ./Charakter
výskytu

Ochraná ský
status

Hodnocení
vlivu
1

Hmyz (Insecta) a jiní bezobratlí
batolec ervený

Apatura ilia

E2, E3, E7, E9 biotop

O

batolec duhový

Apatura iris

E2, E7, biotop

O

1

O

1

O

0

SO

1

O

0

b lopásek topolový
melák

Limenitis populi
Bombus sp.

E3, E7, biotop
astý v celém území

modrásek bahenní

Maculinea nausithous

mravenec

Formica sp.

otakárek fenyklový

Papilio machaon

E3, p elet

O

0

st evlík Scheidler v

Carabus scheidleri

E8, biotop

O

0

svižník polní

Cincidela campestris

E3, E4, E6, biotop

O

1

zdobenec skvrnitý

Trichius fasciatus

E3, biotop

O

1

zlatohlávek

Oxythyrea funesta

E3, zálet

O

0

žlu ásek bor vkový

Colias palaeno
Margaritana
margaritifera

E4, E5, biotop, vzácn
Z14, pouze starší údaj, status
nejasný
Z26, trvalá populace na dn
nádrže
Z26, trvalá populace na dn
nádrže
Z10, Z11, Z17, trvalé a
po etné populace v tocích

SO

0

KO

1

perlorodka í ní
škeble rybni ná

Anodonta cygnea

velevrub malí ský

Unio pictorum

rak í ní

Astacus astacus

E2, E3, biotop
astý v celém území

SO
KO
SO

1
1
1

Kruhoústí (Cyclostomata) a Ryby (Pisces)
mihule poto ní

Lampetra planeri

Z10, Z11, Z14, biotop

KO

1
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Cottus gobio

Z14, Z17, Z26, biotop

O

1

Obojživelníci (Amphibia)
olek horský

Triturus alpestris

Z13, Z15, Z27

SO

olek obecný

Triturus vulgaris

Z17(R)

SO

0
0

olek velký

Triturus cristatus

Z15

SO

0

blatnice skvrnitá

Pelobates fuscus

SO

0

ku ka obecná

Bombina bombina

SO

0

rosni ka zelená

Hyla arborea

skokan menší

Rana lessonae

Z15
Z3, Z4(R), Z9(R), Z15(R),
Z17, Z18, Z19(R),
Z3, Z4(R), Z9(R), Z10, Z11,
Z13, Z14, Z15(R), Z18(R),
Z19(R), Z23
Z15(R), Z19(R)

SO

0

skokan štíhlý

Rana dalmatina

SO

0

skokan zelený

Rana kl. esculenta

ropucha obecná

Bufo bufo

ropucha zelená

Bufotes viridis

Z10, Z11, Z13, Z17, Z18
Z1(R), Z2, Z3, Z4(R), Z6,
Z9(R), Z26
Z2, Z3, Z4(R), Z9(R), Z11,
Z13, Z14, Z15(R), Z16, Z17,
Z18, Z19(R) Z21, Z22, Z23,
Z26(R), Z27
Z9(R)

0
SO

SO

0
0

O
SO

0

Plazi (Reptilia)
ješt rka obecná

Lacerta agilis

ješt rka živorodá

Zootoca vivipara

užovka hladká

Coronella austriaca

užovka obojková

Natrix natrix

slepýš k ehký

Anguis fragilis

zmije obecná

Vipera berus

Z2, Z15, Z20, Z21, Z22, Z26,
v celé trase asto
Z14, Z25, Z26, Z27, lesy a
vyšší polohy
Z21, ídce
Z2, Z3, Z5, Z14, Z15, Z17,
Z18, Z19, Z26, Z27, toky a
vody
Z14, Z21, Z22, Z24, Z25,
Z26, Z27, v celé trase asto
14*,19,25,26,27, ast ji jen
na Šumav

SO
SO
O

0
0
0
0

O
O
KO

0
1

Ptáci (Aves)
Saxicola rubetra

Z15, Z17, Z19, Z20, Z22, Z27

O

1

áp bílý

Ciconia ciconia

Z5, Z17, Z25 (vše lov a let)

O

0

áp erný

Ciconia nigra

Z25 (let)

SO

0

ch ástal kropenatý

Porzana porzana

Z19

SO

0

ch ástal polní

Crex crex

Z19, Z23, Z27

SO

1

je ábek lesní

Bonasa bonasia

Z15, Z21, Z25, Z27

SO

1

jest áb lesní

Accipiter gentilis

Z15, Z19, Z21, Z25

SO

0

kop ivka obecná

Anas strepera

Z15

O

0

kormorán velký

Phalacrocorax carbo

Z15 (jen lov)

O

0

krahujec obecný

Accipiter nisus

SO

0

krkavec velký

Corvus corax

krutihlav obecný

Jynx torquila

Z19, Z22
Z11, Z12, Z15, Z20, Z21,
Z22, Z25, Z27 (vše p elety)
Z19

SO

0

k epelka polní

Coturnix coturnix

Z6, Z8(2HP), Z27

SO

1

led á ek í ní

Alcedo athis

Z26 (jen loví)

SO

0

lu ák ervený

Milvus milvus

Z4, Z5, Z6 (vše lov)

KO

0

bramborní ek hn dý

O

0
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moták pochop

Circus aeruginosus

orel mo ský

Haliaeetus albicilla

o ešník kropenatý

Nucifraga caryocatactes

Z3, Z4, Z11, Z18 (vše jen lov)
Z15, Z19, Z26 (vše jen
p elety)
Z20, Z22, Z27

potápka malá

Podiceps ruficollis

potápka rohá

O
KO

0
0

O

0

Z15, Z19

O

0

Podiceps cristatus

Z19

O

0

rorýs obecný

Apus apus

Z4(jen p elet)

O

0

sk ivan lesní

Lullula arborea

Z22

SO

1

slavík obecný

Luscinia megarhynchos

Z3

O

1

sýc rousný

Aegolius funereus

Z27

SO

0

tet ívek obecný

Tetrao tetrix

SO

1

SO

0

vlaštovka obecná

Hirundo rustica

volavka bílá

Egretta alba

Z27
Z12, Z18(1HP), Z19(2-3HP),
Z21(1HP), Z22, Z27(1-2HP)
Z15
Z5, Z7, Z8, Z11, Z18, Z20,
Z27 (jen p elety)
Z4 (jen lov)

žluva hajní

Oriolus oriolus

Z19

SO

0

los

Alces alces

Z25, Z26, Z27

SO

1

myšivka horská

Sicista betulina

Šumavský bioregion *,**

SO

0

netopýr Brandt v

Myotis brandti

Šumavský bioregion *,**

SO

0

netopýr erný

Barbastella barbastellus

KO

0

netopýr dlouhouchý

Plecotus austriacus

Šumavský bioregion *,**
Bioregion eskobud jovické
pánve *,**

netopýr
hvízdavý/nejmenší

Pipistrellus
pipistrellus/pygmaeus

netopýr parkový

Pipistrellus nathusii

netopýr pestrý

uhýk obecný

Lanius colurio

uhýk šedý

Lanius excubitor

O
O
O

1
0
0

Savci (Mammalia)

celá trasa *,**

SO
SO

0
0

Vespertilio murinus

Bioregion eskobud jovické
pánve *,**
celá trasa *,**

SO

0

netopýr rezavý

Nyctalus noctula

celá trasa *,**

SO

0

netopýr asnatý

Myotis nattereri

SO

0

netopýr severní

Myotis daubentoni

netopýr stromový

Nyctalus leisleri

celá trasa *,**
celá trasa, poblíž lesních
celk *,**
bioregion P edšumaví *,**

SO

0

netopýr ve erní

Eptesicus serotinus

SO

0

netopýr velkouchý

Myotis bechsteinii

netopýr velký

Myotis myotis

netopýr vodní

Myotis daubentoni

celá trasa *,**
celá trasa, poblíž lesních
celk *,**
celá trasa, poblíž lesních
celk *,**
celá trasa, poblíž vod *,**

SO

0

netopýr vousatý

Myotis mystacinus

Šumavský bioregion *,**

SO

0

netopýr ušatý

Plecotus auritus
Muscardinus
avellanarius
Sorex alpinus

celá trasa *,**

SO

0

plšík lískový
rejsek horský
rys ostrovid

Lynx lynx

veverka obecná

Sciurus vulgaris

vydra í ní

Lutra lutra

Z24 a jist i jinde
Šumavský bioregion**
Z13, Z15, Z21, Z22, Z25, Z27
Z7, Z12, Z15, Z20, Z21, Z22,
Z24, Z25, Z27
Z3, Z5, Z14, Z15, Z16, Z17,
Z19, Z23, Z26

SO

SO

SO
KO

SO, požerky

0

0

0
0

0

SO

0

SO

1

O, požerky
SO, trus

0
1
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Doporu uje se vznést dotaz na p íslušné orgány ochrany p írody, pro které druhy je nutné
žádat o výjimku ze zákaz ze zákona 114/92 Sb. P edpokládá se pot ebnost výjimky zejména
pro druhy vyhodnocené stupn m vlivu 1. V rámci t chto druhových výjimek m že orgán
ochrany p írody p edepsat pot ebná zmír ující opat ení, nap . ta níže uvedená.
Z d vodu minimalizace vlivu zám ru na faunu jsou navržena adekvátní zmír ující opat ení a
podmínky:
• Kácení d evin v celé trase (vyjma lokality Z24) musí prob hnout mimo hnízdní
období. Bude tak spln na zákonná ochrana voln žijících pták podle §5a zákona .
114/92 Sb. pro druhy hnízdící na d evinách.
• Kácení na lokalit Z24 by m lo prob hnout v období VIII-IX z d vodu ochrany plšíka
lískového.
• Pro druhy hnízdící na zemi (nap . bramborní ek hn dý, sk ivan polní, sk ivan lesní,
ch ástal polní, k epelka obecná, ejka obecná) bude p ímo v pracovním pruhu (po jeho
vyty ení v terénu a p ed zahájením prací) proveden dodate ný ornitologický pr zkum
trasy zam ený na vyhledání hnízdiš . V úsecích, kde nebudou hnízdišt tímto
pr zkumem zjišt na, bude možné práce po p edložení pr zkumu p íslušným orgán m
ochrany p írody zahájit.
• Pro p ekonání obzvlášt zachovalých vodních tok s výskytem zvlášt chrán ných
druh
vodních živo ich
– Bezdrevský potok II, Vadkovský potok,
K emžský/Dobro kovský potok, Chvalšinský potok je nutné zvolit obzvlášt šetrnou
technologii, která bude zvolena pro každou lokalitu ad hoc v rámci správního ízení o
výjimce ze zákaz pro zvlášt chrán né druhy živo ich . Technologie ve všech
p ípadech bude zahrnovat záchranný transfer živo ich (rak a p íp. mlž ) z
pracovního pruhu t sn p ed zahájením prací, biologický dozor po celou dobu pr b hu
prací, schválení harmonogramu pracovního postupu s ohledem na chod po así a
následnou revitalizaci koryt do p vodního stavu. Bude zvážena možnost protlaku
plynovodu na t chto lokalitách. Bude proveden následný monitoring stavu biotopu
vodního toku v míst p ekopu a pod místem p ekopu.
• Pro p ekonání VN Lipno není dosud stanoven technologický postup. Po jeho
up esn ní bude zvážena pot eba záchranného transferu, p ípadn dalších zmír ujících
opat ení v závislosti na zvolené technologii. Taková opat ení mohou být p edepsána
ad hoc v rámci správního ízení o výjimce ze zákaz pro zvlášt chrán né druhy
živo ich .
• Zahájení prací v segmentu 205 musí p edcházet šetrné vypušt ní rybníka. Nem lo by
být provád no v dob hnízd ní vodního ptactva (riziko predace sn šek) a
rozmnožování obojživelník (III.-VII.). Po ukon ení prací by m ly být b ehy a dno
rybníka v míst p echodu upraveny tak, aby zde byl zachován p vodní stav – tj. m lký
litorál.
• Z d vodu ochrany zimujících netopýr p e rušením se navrhuje termínové omezení (v
km 63,1-63,55) pro veškeré zemní práce na období XI. – III.
• V úsecích vedoucích p es Bliženský les (tj. km 66,5-67,7) a na pravém b ehu Lipna
(tj. km 72,9-75,6) se navrhuje významné termínové omezení pro veškeré stavební
aktivity v období III. – 15.VII. a též asové omezení pro denní dobu prací, práce zde
musí být zahájeny nejd íve v 8.00 ráno a ukon eny nejpozd ji ve 20.00. Bylo by také
nanejvýš žádoucí, aby práce na pravém b ehu Lipna (vyjma kácení, to musí být
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provedeno s p edstihem a vyjma pokládky potrubí na dno Lipna) byly zahájeny a
ukon eny b hem jednoho kalendá ního roku.

4.8 VYHODNOCENÍ VARIANT
Zám r je p edkládán v jedné variant .
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5. ZÁV RY
5.1 DOPORU ENÍ Z HLEDISKA P ÍPADNÉ REALIZACE
Hodnocený zám r VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE
R/RAKOUSKO v p edložené podob a za p edpokladu spln ní navržených
zmír ujících opat ení nemá významný negativní vliv na zvlášt chrán ná území,
významné krajinné prvky, nelesní zele , p írodní stanovišt a zvlášt chrán né druhy.

5.2 SOUHRN NAVRŽENÝCH ZMÍR UJÍCÍCH OPAT ENÍ
1. Navrhuje se zúžení pracovního pruhu na minimální ší ku (< 30 m) v míst p echod
p es všechny liniové prvky zelen (v etn poto ních olšin, k ovin a remíz ), p es lesní
porosty a p es hodnotné nelesní biotopy v segmentech vegeta ního screeningu: 12, 33,
35, 94, 95, 96, 174, 177, 212, 240, 292, 326.
2. Zúžení pracovního pruhu na minimální ší ku (< 30 m) se navrhuje (v km 35,5-35,7;
43,95-44,15) dále na kontaktu s chrán nými území PR Dobro kovské hadce, PP Svatý
K íž. V t chto úsecích je t eba skrývku ornice deponovat na stranu odvrácenou od
chrán ného území.
3. V úsecích km 35,5-35,7; 43,95-44,15; 47,60-47,65; 50,70-50,80 (podél segment 155,
193, 203, 226) se navrhuje z d vodu ochrany velmi hodnotných biotop , druh a
chrán ných území stanovit povinnost stavebníka výrazn vyzna it hranici pracovního
pruhu tak, aby ani náhodn nemohlo dojít k pohyb m techniky a personálu do území
chrán ného území. Ú innost zna ení by m la být kontrolována biologickým dozorem.
4. Kácení d eviny by m lo být provád no striktn mimo vegeta ní období. Termín je
v ádu dn možno upravit podle b hu konkrétní vegeta ní sezóny po konzultaci
s biologickým dozorem. Bude tak spln na zákonná ochrana voln žijících pták podle
§5a zákona . 114/92 Sb. pro druhy hnízdící na d evinách. Pouze na lokalit Z24 by
m lo prob hnout kácení již v období od VIII. m síce do IX. m síce z d vodu ochrany
plšíka lískového.
5. Jako podklad žádostí o kácení je (po vyty ení trasy v terénu) nutné zpracovat pasport
dot ených d evin (dendrologický pr zkum), kde bude uveden soupis d eviny ke
kácení v etn všech požadovaných parametr (druh, obvod/plocha, od vodn ní).
6. Pro druhy hnízdící na zemi (nap . bramborní ek hn dý, sk ivan polní, sk ivan lesní,
ch ástal polní, k epelka obecná, ejka obecná) bude p ímo v pracovním pruhu (po jeho
vyty ení v terénu a p ed zahájením prací) proveden dodate ný ornitologický pr zkum
trasy zam ený na vyhledání hnízdiš . V úsecích, kde nebudou hnízdišt tímto
pr zkumem zjišt na, bude možné práce po p edložení pr zkumu p íslušným orgán m
ochrany p írody zahájit.
7. Navrhuje se úplná rekultivace pracovního pruhu do asn shrnutou ornicí vyjma
pr seku v lesních porostech v ochranném pásmu plynovodu na pravém b ehu Lipna
(km 74,0-75,6). Zde je naopak žádoucí alespo v ochranném pásmu ponechat
obnažený substrát. V rámci rekultivace bude provedena i náhradní výsadba za
pokácenou nelesní zele , prioritn bude osázen pracovní pruh v míst narušených
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prvk nelesní liniové zelen . Použity budou autochtonní d eviny, v ochranném pásmu
je možné využít m lce ko enující druhy jako je líska obecná, r že šípková, hlohy, na
mok adních stanovištích vrbu ervenici, v. košíká kou a v. popelavou. Po rekultivaci
musí být umožn na samovolná obnova mok adních biotop .
8. V úsecích vedoucích p es Bliženský les (tj. km 66,5-67,7) a na pravém b ehu Lipna
(tj. km 72,9-75,6) se navrhuje významné termínové omezení pro veškeré stavební
aktivity v období od III. m síce – do 15. VII. m síce a též asové omezení pro denní
dobu prací, práce zde mohou být zahájeny nejd íve v 8.00 ráno a musí být ukon eny
nejpozd ji ve 20.00. Bylo by také nanejvýš žádoucí, aby práce na pravém b ehu Lipna
(vyjma kácení, to musí být provedeno s p edstihem a vyjma pokládky potrubí na dno
Lipna) byly zahájeny a ukon eny b hem jednoho kalendá ního roku. D vodem je
ochrana citlivých druh (los, rys ostrovid, je ábek lesní, tet ívek obecný) p ed
nadm rným rušením.
9. Z d vodu ochrany netopýr zimujících v podzemních prostorách v blízkosti trasy
plynovodu p ed rušením se navrhuje termínové omezení (v km 63,1-63,55) pro
veškeré zemní práce na období od XI. m síce do III. m síce.
10. Stavbou nesmí být trvale narušen vodní režim lokality PP Velké bahno. B hem celé
výstavby musí být na vhodném míst (max. 5 sond) v rašeliništi v pravidelných
intervalech monitorována hladina podzemní vody.
11. Stavbou nesmí být trvale narušen vodní režim lokality PP Rašeliništ Kyselov. B hem
celé výstavby musí být na vhodném míst (max. 3 sondy) v rašeliništi v pravidelných
intervalech monitorována hladina podzemní vody.
12. Do vodních tok a mok ad v nivách mimo místa p ekop není možné vjížd t
mechanizací. P ekopy je nutné provád t kontinuáln a rychle (v ádu dn ) tak, aby
zásah do koryta toku trval co nejmenší dobu. V míst p ekopu vodního toku je nutné
zúžit pracovní pruh na technologické minimum, p ekopy nelze využívat jako trasy pro
dopravu materiálu. Je nutné zabránit nadm rnému zakalování vodních tok vhodnou
technologií provád ní p ekopu, zejména je nutné práce neprovád t v extrémn
deštivém po así a za zvýšeného stavu vody a nebo naopak za minimálního stavu vody.
Po dobu provád ní p ekopu je nezbytné p evést vody p es stavební rýhu do asným
zatrubn ním. P i erpání vod ze stavební rýhy a jam nesmí docházet k zakalování tok
(voda nesmí být p e erpávána p ímo do toku).
13. Pro p ekonání obzvlášt zachovalých vodních tok s výskytem zvlášt chrán ných
druh
vodních živo ich
– Bezdrevský potok II, Vadkovský potok,
K emžský/Dobro kovský potok, Chvalšinský potok je nutné zvolit obzvlášt šetrnou
technologii, která bude zvolena pro každou lokalitu ad hoc v rámci správního ízení o
výjimce ze zákaz pro zvlášt chrán né druhy živo ich . Technologie ve všech
p ípadech bude zahrnovat záchranný transfer živo ich t sn p ed zahájením prací,
biologický dozor po celou dobu pr b hu prací, schválení harmonogramu pracovního
postupu s ohledem na chod po así a následnou revitalizaci koryt do p vodního stavu.
Bude zvážena možnost protlaku plynovodu na t chto lokalitách. Bude proveden
následný monitoring stavu biotopu vodního toku v míst p ekopu a pod místem
p ekopu.
14. Pro p ekonání VN Lipno není dosud stanoven technologický postup. Po jeho
up esn ní bude zvážena pot eba záchranného transferu chrán ných mlž (velevrub
tupý, škeble rybni ná) p ípadn dalších zmír ujících opat ení v závislosti na zvolené
technologii. Taková opat ení mohou být p edepsána ad hoc v rámci správního ízení o
výjimce ze zákaz pro zvlášt chrán né druhy živo ich .
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15. Stavební rýhy, zejména v jámách u p ekop a p ípadných protlak vodních tok a
v nivách, budou trvale zajišt ny proti úhyn m živo ich . Budou opat eny takovými
prvky (nap . vhodn umíst né d ev né prkno), které umožní samovolný únik
obojživelník , plaz a savc (nap . vydry).
16. Pro zásahy do biotop na trase zjišt ných zvlášt chrán ných druh rostlin je nutné si
zažádat p íslušné orgány ochrany p írody (Krajský ú ad eské Bud jovice, Újezdní
ú ad VÚ Boletice a Správu CHKO a NP Šumava) o výjimku ze zákaz dle zákona
114/92 Sb. V rámci výjimky m že být p edepsán mj. záchranný transfer. V takovém
p ípad je nutné jej naplánovat a zajistit v dostate ném p edstihu p ed zahájením prací
(obvyklá je jedna vegeta ní sezóna p edem). Rostliny je nutné nejprve v dob kv tu
(obvykle erven a ervenec) v terénu vyzna it a následn na podzim (zá í, íjen)
provést jejich p esazení a p ípadn zajistit zálivku než se ujmou. Transfer by ve všech
p ípadech m l probíhat v míst , max. do vzdálenosti desítek metr na totožných
pozemcích.
17. Zahájení prací v segmentu 205 (Ir v rybník II) musí p edcházet šetrné vypušt ní
rybníka. Vypoušt ní by nem lo být provád no v dob hnízd ní vodního ptactva
(riziko predace sn šek) a rozmnožování obojživelník (od III. do VII. m síce). Po
ukon ení prací by m ly být b ehy a dno rybníka v míst p echodu upraveny tak, aby
zde byl zachován p vodní stav – tj. m lký litorál.
18. Pod dobu realizace stavby by m l být zajišt n biologický dozor odborn zp sobilou
osobou. Dozor by m l vykonávat kontrolu p edepsaných zmír ujících opat ení, rozsah
pracovního pruhu, termínová a asové omezení, následnou rekultivaci pracovního
pruhu i provedení náhradní výsadby.
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2 ÚVOD A METODIKA
Vegeta ní screening zám ru VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE
R/RAKOUSKO (dále jen zám r) byl zpracován v období srpna 2013. Byl provád n formou
terénního pr zkumu v celé délce p edpokládané trasy zám ru. Území bylo zkoumáno v ší ce
100 m (50 m na ob strany od osy plynovodu). Trasa byla poskytnuta objednatelem ve form
shapefile. Celé území bylo rozd leno do segment s +- homogenní vegetací a stejnou
p írodov dnou hodnotou. V každém segmentu byly zaznamenány následující parametry:
- dominantní biotop (dle Katalogu biotop Chytrý a kol. 2010),
- vedlejší biotopy,
- p ítomné významné krajinné prvky,
- pot eba podrobn jšího floristického pr zkumu,
- pot eba podrobn jšího entomologického pr zkumu,
- pot eba podrobn jšího vertebratologického pr zkumu,
- návrh termínových omezení,
- návrh dalších omezení a podmínek,
- poznamenány byly zjišt né druhy živo ich a pozdn letní floristický aspekt pro
dopln ní navazujících pr zkum .
Z pr zkumu byla zpracována výsledná georeferencovaná vrstva ve formátu shapefile
umož ující variabilní zobrazování získaných dat.
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3 ZAZNAMENANÉ TYPY VEGETACE
Seznam zjišt ných p írodních stanoviš :
V1F
Makrofytní vegetace p irozen eutrofních a mezotrofních stojatých vod
V1G
Makrofytní vegetace p irozen eutrofních a mezotrofních stojatých vod, bez
ochraná ský významných vodních makrofyt
V2C
Makrofytní vegetace m lkých stojatých vod, ostatní porosty
V4B
Makrofytní vegetace vodních tok , ostatní porosty
M1.1
Rákosiny eutrofních stojatých vod
M1.4
í ní rákosiny
M1.7
Vegetace vysokých ost ic
T1.1
Mezofilní ovsíkové louky
T1.3
Pohá kové pastviny
T1.2
Horské trojšt tové louky
T1.5
Vlhké pchá ové louky
T1.6
Tužebníková lada
T1.9
St ídav vlhké bezkolencové louky
T2.3B
Podhorské smilkové louky
T3.4D
Širokolisté suché trávníky
T8.2B
Sekundární podhorská a horská v esovišt
T4.2
Mezofilní bylinné lemy
K1
Mok adní vrbiny
K2.1
Vrbové k oviny hlinitých a pís itých náplav
K3
Vysoké xerofilní a mezofilní k oviny
L2.2
Údolní jasanovo-olšový luh
L5.4
Acidofilní bu iny
L7.1
Suché acidofilní doubravy
L7.2
Vlhké acidofilní doubravy
L9.2B
Podmá ené smr iny
Seznam zjišt
X1
X2
X3
X5
X6
X7A
X7B
X9A
X12A
X12B
X13
X14

ných nep írodních stanoviš :
Urbanizované území
Intenzivn obhospoda ovaná pole
Extenzivn obhospoda ovaná pole
Intenzivn obhospoda ované louky a pastviny
Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochraná sky významné porosty
Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
Lesní kultury s nep vodními jehli natými d evinami
Nálety pionýrských d evin, ochraná sky významné porosty
Nálety pionýrských d evin
Nelesní stromové výsadby mimo sídla
Vodní toky a nádrže bez ochraná sky významné vegetace
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4 VÝSLEDKY
Výsledná data zpracovaná jako shapefile s p ipojenou databázovou (atributovou
tabulkou) poskytují následující možnosti t íd ní a zobrazení:
1) Zobrazení dle sloupce Segment umož uje t íd ní podle segment homogenní vegetace
vymezených v rámci vegeta ního screeningu. íselná ada (1-327) postupuje
kontinuáln od severu k jihu.
2) Zobrazení dle sloupce Biotop_hl umož uje t íd ní podle hlavních typ vegetace, ke
každému segmentu je uveden 1 hlavní typ vegetace.
3) Zobrazení dle sloupce Biotop_ved1 umož uje t íd ní podle vedlejších typ vegetace,
ke každému segmentu jsou uvedeny všechny další typy vegetace v n m se vyskytující.
Tento sloupec je vhodné používat pouze jako dopl kový výstup.
4) Zobrazení dle sloupce Botanika umož uje vylišení podrobn ji zkoumaných lokalit
z hlediska flóry a vegetace (lokality B1 až B15).
5) Zobrazení dle sloupce Entomolog umož uje vylišení podrobn ji zkoumaných lokalit
z hlediska flóry a vegetace (lokality E1 až E9).
6) Zobrazení dle sloupce Vertebrat umož uje vylišení podrobn ji zkoumaných lokalit
z hlediska obratlovc (lokality Z1 až Z27).
7) Zobrazení dle sloupce Omez_termi umož uje zobrazení segment s termínovými
omezeními kácení d evin nebo stavební innosti výstavby. Omezení platící pro celou
trasu zde zobrazena nejsou.
8) Zobrazení dle sloupce Zmirn_opat umož uje zobrazení segment podle n kterých
navržených zmír ujících opat ení, podrobn ji jsou rozvedena v záv rech biologického
hodnocení.
9) Zobrazení dle sloupc VKP umož ují t íd ní podle p ítomnosti významných
krajinných prvk dle definice v § 3 odst. b. zákona 114/92Sb.
Vysoká vypovídající hodnota dat je spojena s vytvá ením konkrétních výstup a zobrazení
v mnoha možných variantách jen p i práci v prost edí GIS. Základní tiskový výstup je
sou ástí p ílohy 1.2 dokumentace EIA. Na vyžádání je možno poskytnout zdrojová data ve
formátu shapefile.
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2 ÚVOD A METODIKA
Ve vegeta ní sezón 2013 (srpen) byl z hlediska biotop posouzen zám r „VTL PLYNOVOD
DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE R/RAKOUSKO.“ (dále jen zám r) v rámci tzv.
vegeta ního screeningu. Byla posouzena celá trasa a její okolí v ší i cca 100 m). Vegeta ní
screening rozd lil trasu na:
- hodnotné plochy, ur ené k zevrubnému pr zkumu z d vodu možného výskytu
zvlášt chrán ných druh rostlin (celkem 15 lokalit),
- mén hodnotné plochy, zejména agrocenózy a kulticenózy, kde nelze p edpokládat
výskyt zvlášt chrán ných druh rostlin.
V této fázi byl zám r konzultován a navržená trasa upravena tak, aby nedocházelo ke st et m
s hodnotnými biotopy a lokalitami.
Následoval p edkládaný floristický pr zkum na vymezených lokalitách. Zevrubný floristický
pr zkum území byl provád n pr b hu vegeta ních sezón 2013 (srpen – íjen) a 2014 (duben –
erven) tak aby byly zachyceny všechny aspekty vegetace. Výstupem botanického pr zkumu
je tedy:
- podrobný popis hodnotných ploch v etn floristického seznamu nalezených druh
k jednotlivým lokalitám,
- lokalizace nalezených zvlášt chrán ných druh rostlin a charakteristika jejich
populací.
Dalším výstupem, zohledn ným v „Biologickém hodnocení“, jehož p ílohou floristický
pr zkum je, jsou navržené podmínky a zmír ující opat ení z hlediska ochrany flóry, zejména
zvlášt chrán ných druh rostlin.
K hlavním podkladovým dokument m pat í výstupy z vegeta ního screeningu jako je textový
popis jednotlivých segment na celé trase vedení, tabulkový p ehled zjišt ných biotop a
georeferencované vrstvy se zákresem hodnotných lokalit ur ených k zevrubn jšímu
botanickému pr zkumu.
Jednotlivé hodnotné lokality ozna eny ísly sm ujícími vzestupn od po átku trasy (B1B15). Na každé lokalit byl po ízen soupis druh cévnatých rostlin. Vlastní údaje byly
dopln ny záznamy z Nálezové databáze ochrany p írody (Agentura ochrany p írody a krajiny
R, citováno 30-06-2014). Pokud zde byly zjišt ny druhy ochraná sky významn jší –
chrán né podle vyhlášky 395/92 Sb. nebo za azené do erveného seznamu (Grulich 2012) –
byl jejich výskyt alespo odhadem kvantifikován. Na každé z vytipovaných lokalit byly dále
ur eny a klasifikovány biotopy podle Katalogu biotop (Chytrý a kol. 2010). Nomenklatura
taxon je sjednocena podle Kubáta (Kubát 2002). Zvlášt chrán né taxony, které jsou
uvedeny ve vyhlášce . 395/1992 Sb., jsou ve floristickém seznamu zvýrazn ny tu n a je
uveden jejich ochranný statut (O – ohrožený, SO – siln ohrožený, KO – kriticky ohrožený).
Druhy z erveného seznamu jsou též uvedeny tu n a je uveden stupe jejich ohrožení: C1,
C2, C3, C4.
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3 POPIS BOTANICKY HODNOTNÝCH LOKALIT
LOKALITA B1 – ÚJEZDECKÝ POTOK (km 4,02-4,10)

Lokalita se nachází v mezofytiku, ve fytogeografickém okrese 38. eskobud jovická pánev
v niv Újezdeckého potoka východn od obce Újezdec. Potenciální vegetaci tvo í st emchová
olšina v komplexu s mok adní olšinou a spole enstvy rákosin a vysokých ost ic. Poto ní niva
je siln eutrofizovaná, zejména po okrajích navazujících p ímo na pole, díky vysoké hladin
vody se zde p esto uplat uje pom rn bohatá mok adní vegetace eutrofních rákosin (M1.1)
4
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s dominantním orobincem širolistým (Typha latifolia) a zblochanem nejv tším (Glyceria
maxima) a také vegetace vysokých ost ic (M1.7), kde dominují druhy ost ice kalužní (Carex
acutiformis), ost ice štíhlá (Carex acura), sítina rozkladitá (Juncus effuzus). Mok ad je z obou
stran ohrani en porosty mok adních vrb (K1), zejména vrbny popelavé (Salix cinerea) a
nálety pionýrských d evin (X12B). Celkem zde bylo zaznamenáno 69 druh cévnatých
rostlin.
Žádné zvlášt chrán né a ohrožené druhy rostlin zde nebyly nalezeny.
Zjišt né druhy cévnatých rostlin:
E3 Alnus glutinosa
E3 Betula pendula
E3 Populus tremula
E3 Salix caprea
E3 Salix fragilis
E2 Acer pseudoplatanus
E2 Alnus glutinosa
E2 Fraxinus excelsior
E2 Prunus padus
E2 Salix cinerea
E2 Salix fragilis
E2 Salix viminalis
E2 Sorbus aucuparia
Aegopodium podagraria
Alopecurus aequalis
Alopecurus pratensis
Angelica sylvestris
Anemone nemorosa
Anthriscus sylvestris
Arrhenatherum elatius
Calamagrostis epigejos
Callitriche sp.
Cardamine amara
Cardamine pratensis
Carex acuta
Carex acutiformis
Carex brizoides
Carex hirta
Cirsium arvense
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Chaerophyllum hirsutum
Deschampsia cespitosa
Dryopteris filix-mas
Epilobium ciliatum

Equisetum palustre
Equisetum sylvaticum
Filipendula ulmaria
Galeopsis tetrahit agg.
Galium album
Galium aparine
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Holcus mollis
Iris pseudacorus
Juncus effuzus
Lathyrus pratensis
Lemna minor
Molinia sp.
Myosotis nemorosa
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Poa palustris
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rorippa palustris
Rubus idaeus
Rubus sp.
Rumex aquaticus
Sanguisorba officinalis
Scirpus sylvaticus
Stellaria alsine
Stellaria graminea
Symphytum officinale
Taraxacum sect. ruderalia
Typha latifolia
Urtica dioica
Valeriana officinalis
Veronica chamaedrys

Výstavba plynovodu a p ípadná údržba je na této lokalit z floristického hlediska možná, je
nutné zohlednit vodní režim mok adu. Doporu uje se zúžit manipula ní pruh na minimum,
vodote do asn zatrubnit a následn revitalizovat zdejší mok ad.
5
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LOKALITA 2 – NIVA RADOMILICKÉHO POTOKA (km 6,13-6,28)

Lokalita se nachází v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 38. eskobud jovická pánev
v niv a okolí Radomilického (Bílého) potoka jihovýchodn od Záblatí ka. Potenciální
vegetaci tvo í st emchová olšina v komplexu s mok adní olšinou a spole enstvy rákosin a
vysokých ost ic. Území zahrnuje nap ímené koryto Radomilického potoka (X14) s náletovou
(X12B) a ruderální (X7B) na obou b ezích. Na obou stranách mírn svažité nivy jsou
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p ítomny chudé kulturní louky (X5) nebo ruderální vegetace (X7B) se sporadickým výskytem
mok adních druh jako je kosatec žlutý (Iris pseudacorus), rákos jižní (Phragmites australis)
nebo zevar nejv tší (Glyceria maxima). Ze severu do potoka v za íznutém úvozu ústí sotva
znatelný p ítok, úvoz má charakter iniciálního stádia acidofilní doubravy (L7.1W).
Žádné zvlášt chrán né a ohrožené druhy rostlin zde nebyly nalezeny.
Celkem zde bylo zaznamenáno 62 druh cévnatých rostlin.
Zjišt né druhy cévnatých rostlin:
E3 Alnus glutinosa
E3 Betula pendula
E3 Populus tremula
E3 Quercus robur
E3 Salix caprea
E2 Acer pseudoplatanus
E2 Alnus glutinosa
E2 Prunus spinosa
E2 Salix cinerea
E2 Salix fragilis
E2 Sambucus nigra
E2 Sorbus aucuparia
Aegopodium podagraria
Agrostis capillaris
Alopecurus pratensis
Anemone nemorosa
Anthriscus sylvestris
Arrhenatherum elatius
Artemisia campetris
Calamagrostis epigejos
Carex brizoides
Cirsium arvense
Cirsium palustre
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Dryopteris filix-mas
Epilobium ciliatum
Festuca arundinacea
Ficaria verna
Filipendula ulmaria
Galeopsis tetrahit agg.

Galium album
Galium aparine
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Glyceria maxima
Holcus mollis
Hypericum perforatum
Chelidonium majus
Iris pseudacorus
Juncus effuzus
Lamium album
Lamium purpureum
Lathyrus pratensis
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Phragmites australis
Plantago major
Poa annua
Poa palustris
Poa pratensis
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rorippa palustris
Rubus idaeus
Rubus sp.
Rumex acetosella
Stellaria media
Taraxacum sect. ruderalia
Trifolium pratense
Trifolium repens
Urtica dioica
Veronica chamaedrys

Výstavba plynovodu a p ípadná údržba je na této lokalit z floristického hlediska možná, je
nutné zohlednit koryto Radomilického potoka. V míst p ekopu potoka se doporu uje se zúžit
manipula ní pruh na minimum, vodote do asn zatrubnit a následn vrátit do stávající
podoby.
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LOKALITA 3 – MALOVICKÝ POTOK (km 10,15-10,38)

Lokalita se nachází v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 38. eskobud jovická pánev
v niv a okolí Malovického potoka mezi Dolním malovickým rybníkem a Horním rybníkem
hned u silnice eské Bud jovice-Plze . Potenciální vegetaci tvo í st emchová olšina
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v komplexu s mok adní olšinou a spole enstvy rákosin a vysokých ost ic. Na okraji vozovky
je v souvislosti se solením p ítomný souvislý porost zblochance oddáleného (Puccinellia
distans), jehož populace na relitních biotopech slanisek bývají hodnoceny jako kriticky
ohrožené. Jižní ást lokality pokrývá vlhký svažitý lesík, který má charakter vlhké acidofilní
doubravy (L7.2W) p echázející do údolní olšiny (L2.2). Ve stromovém pat e p evažuje dub
letní (Quercus robur) a olše lepkavá (Alnus glutinosa), astý je i hybridní topol kanadský
(Populus x canadensis), v ke ovém pat e je p ítomen bez erný (Sambucus nigra). Lesík je
velmi siln eutrofizován, p í inou je p ilehlá komunikace. A tak v n m p evažují druhy jako
netýkavka malokv tá (Impatines parviflora), kop iva dvoudommá (Urtica dioica) nebo
ost ice t eslicovitá (Carex brizoides).
Zjišt né druhy cévnatých rostlin (lesík, okraj komunikace):
E3 Alnus glutinosa
E3 Betula pendula
E3 Populus tremula
E3 Populus x canadensis
E3 Quercus robur
E3 Salix caprea
E2 Acer pseudoplatanus
E2 Alnus glutinosa
E2 Fraxinus excelsior
E2 Prunus spinosa
E2 Salix cinerea
E2 Salix fragilis
E2 Sambucus nigra
E2 Sorbus aucuparia
Aegopodium podagraria
Alopecurus pratensis
Anemone nemorosa
Anthriscus sylvestris
Calamagrostis epigejos
Carex brizoides
Cirsium palustre
Dactylis glomerata

Deschampsia cespitosa
Festuca gigantea
Ficaria verna
Filipendula ulmaria
Galium aparine
Geum rivale
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Glyceria maxima
Chelidonium majus
Impatiens parviflora
Juncus effuzus
Lamium purpureum
Lepidium campestre
Phalaris arundinacea
Poa annua
Poa palustris
Puccinellia distans
Ranunculus repens
Rubus idaeus
Rubus sp.
Stellaria media
Urtica dioica

Severn ji od lesíka se po obou stranách Malovického potoka rozprostírá kosená louka. Má
sice dosti kulturní charakter, p ítomnost b žn jších diagnostických druh jí ale adí do
bezkolencových luk sv. Molinion (T1.9). Z hodnotn jších druh zde roste bukvice léka ská
(Betonica officinalis), krvavec toten (Sanguisorba officinalis) nebo ost ice liš í (Carex
vulpina). V úzkém pásu podél nap ímeného Malovického potoka (X14) p evažují nese ené a
ruderalizované porosty vysokých ost ic (M1.7) s kosatcem žlutým (Iris pseudacorus),
chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) a t tinou šedavou (Calamagrostis canescens).
Postupn se zde rozr stají jednotlivé ke e vrby popelavé (Salix cinerea) a daších d evin.
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Zjišt né druhy cévnatých rostlin (louka, b ehy potoka):
E3 Alnus glutinosa
E3 Betula pendula
E2 Alnus glutinosa
E2 Robbinia pseudaccacia
E2 Salix cinerea
E2 Salix fragilis
Achillea milefollium
Aegopodium podagraria
Alopecurus pratensis
Anthriscus sylvestris
Arrhenatherum elatius
Betonica officinalis
Calamagrostis canescens
Calamagrostis epigejos
Campanula patula
Carex acuta
Carex brizoides
Carex hirta
Carex vulpina
Centaurea jacea
Cirsium arvense
Cirsium palustre
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Equisetum arvense
Festuca pratensis
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Galium album
Galium aparine
Galium x pomeranicum

Galium verum
Geum rivale
Glechoma hederacea
Glyceria maxima
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Hypericum perforatum
Iris pseudacorus
Juncus effuzus
Knautia arvensis
Lathyrus pratensis
Lychnuis flos-cuculi
Lysimachia nummularia
Phalaris arundinacea
Pesicaria amphibia
Plantago lanceolata
Poa palustris
Poa pratensis
Potentilla anserina
Potentilla erecta
Ranunculsu acris
Ranunculus repens
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Sanguisorba officinalis
Scirpus sylvaticus
Stellaria graminea
Trifolium repens
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Vicia hirsuta
Vicia cracca

Celkem na lokalit bylo zaznamenáno 82 druh cévnatých rostlin.
Žádné zvlášt chrán né a ohrožené druhy rostlin zde nebyly nalezeny.
Výstavba plynovodu a p ípadná údržba je na této lokalit z floristického hlediska možná, je
nutné zohlednit tok Malovického potoka a bezkolencové louky. V míst p ekopu potoka a
stejn tak v míst p echodu p es bezkolencové louky se doporu uje se zúžit manipula ní pruh
na minimum, vodote do asn zatrubnit a následn vrátit do stávající podoby.
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LOKALITA 4 – BEZDREVSKÝ POTOK (km 24,04-24,21)
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Lokalita se nachází v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 37i. Chvalšinské P edšumaví
východn od m ste ka Lhenice. Potenciální vegetací jsou bikové a jedlové doubravy.
P irozenou osu lokality tvo í p irozen meandrující tok Bezdrevského potoka (V4B)
s doprovodným olšovým luhem (L2.2). Ve stromovém pat e olšiny p evažuje olše lepkavá
(Alnus glutinosa) a vrba k ehká (Salix fragilis), v ke ovém pat e je astý bez erný (Sambucus
nigra) a st emcha obecná (Prunus padus). V bylinném pat e najdeme typické druhy olšin jako
je blatouch bahenní (Caltha palustris), e išnice ho ká (Cardamine amara) nebo pta inec
hajní (Stellaria nemorum).
Zjišt né druhy cévnatých rostlin (olšina):
E3 Alnus glutinosa
E3 Betula pendula
E3 Populus tremula
E3 Salix fragilis
E2 Alnus glutinosa
E2 Prunus padus
E2 Salix cinerea
E2 Salix fragilis
E2 Sambucus nigra
Aegopodium podagraria
Alopecurus pratensis
Anemone nemorosa
Arrhenatherum elatius
Athyrium filix-femina
Calamagrostis epigejos
Caltha palustris
Cardamine amara
Carex brizoides
Cirsium oleraceum
Chaerophyllum hirsutum
Crepis paludosa
Deschampsia cespitosa
Dryopteris filix-mas

Festuca gigantea
Ficaria verna subsp. bulbifera
Filipendula ulmaria
Galeobdolon montanum
Galium album
Galium aparine
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Impatiens noli-tangere
Lamium purpureum
Lathyrus pratensis
Myosotis nemorosa
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Poa palustris
Ranunculus repens
Rubus idaeus
Scirpus sylvaticus
Stachys palustris
Stellaria graminea
Stellaria nemorum
Symphytum officinale
Urtica dioica

Dalším biotopem jsou opušt né mok adní louky dnes p evážn porostlé terestrickými
rákosinami (M1.1) a vrbovými nálety (K1) s vrbou popelavou (Salix cinerea). Okrajov do
území zasahuje i podmá ená pchá ová louka (T1.5) se sk ípinou lesní (Scirpus sylvaticus) a
s prvky svazu Molinion – kosatcem sibi ským (Iris sibirica), bezkolencem modrým (Molinia
coerulea).
Zjišt né druhy cévnatých rostlin (zar stající louky):
E3 Alnus glutinosa
E3 Betula pendula
E2 Alnus glutinosa
E2 Salix cinerea

E2 Salix fragilis
Achillea milefollium
Alopecurus pratensis
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Anthriscus sylvestris
Arrhenatherum elatius
Caltha palustris
Carex acuta
Centaurea jacea
Crepis paludosa
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Epilobium palustre
Equisetum arvense
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Galium album
Galium aparine
Geum rivale
Glechoma hederacea
Holcus lanatus
Iris sibirica
Juncus effuzus
Lathyrus pratensis
Leucanthemum ircutsianum

Lychnuis flos-cuculi
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Molinia coerulea
Phalaris arundinacea
Phragmites autralis
Phleum pratense
Plantago lanceolata
Poa palustris
Poa trivialis
Potentilla anserina
Potentilla erecta
Ranunculsu acris
Ranunculus repens
Rumex acetosa
Sanguisorba officinalis
Scirpus sylvaticus
Stellaria graminea
Trifolium dubium
Trifolium repens
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Vicia cracca

Celkem na lokalit bylo zaznamenáno 75 druh cévnatých rostlin.
Zvlášt chrán né taxony a druhy z erveného seznamu:
V decký název
Iris sibirica

eský název
kosatec sibi ský

§
SO

C
C3

Lokalizace louky s kosatcem sibi ským:

Výstavba plynovodu a p ípadná údržba je na této lokalit z floristického hlediska možná za
p edpokladu šetrného p echodu Bezdrevského potoka. Potok by m l být do asn zatrubn n a
následn revitalizován do p vodní podoby bez b ehových opevn ní. Cenná louka s kosatcem
sibi ským (Iris sibirica) by nemusela být v bec dot ena, pokud ano, musí být zajišt n transfer
kosatce.
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LOKALITA 5 – K EMŽSKÝ POTOK (km 35,6-35,9)

Lokalita se nachází v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 37i. Chvalšinské P edšumaví
jižn od osady Dobro kov. Leží v EVL Šumava, nedaleko hranice CHKO Blanský les.
Potenciální vegetací jsou bikové bu iny. Trasa plynovodu zde prochází v blízkosti p írodní
rezervace Dobro kovské hadce (sou ást EVL Šumava), což bylo d vodem pro podrobn jší
pr zkum. Motivem ochrany tohoto MZCHÚ je neobvyklá mezoxerotermní a mok adní
travinobylinná vegetace a olšin podél K emžského potoka na hadcovém výchozu; sou ástí
druhové skladby suchých trávník této lokality je i populace ho e ku mnohotvarého eského
(Gentianella praecox subsp. bohemica). Tento taxon je za azen do erveného seznamu
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kv teny R v kategorii druh kriticky ohrožených, ve stejné kategorii uveden i ve vyhlášce
zvlášt chrán ných druh rostlin a také je chrán n v evropském m ítku v soustav Natura
2000. Zdejší populace ho e ku pat í spíše mezi menší; krom n j se zde vyskytuje i n kolik
dalších ohrožených a zvlášt chrán ných druh , nap . lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Na
lokalit probíhá každoro n management, cílený jak na zajišt ní dobrého stavu vegetace, tak
na udržení lokální populace ho e ku. Stavební innost by mohla vést k narušení vegetace na
lokalit , p i emž nejnebezpe n jší je potenciální ší ení vzr stných expanzních druh , z nichž
zejména kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) a krabilice zlatá (Chaerophyllum aureum) se
vyskytují v t sné blízkosti území. Z výše uvedených d vod byla navržený trasa mírn
upravena tak, aby procházela v dostate né vzdálenosti mimo p edm tné MZCHÚ.
V blízkosti zkoumané lokality byl udáván výskyt dalších vzácných nebo zvlášt chrán ných
druh rostlin, které se nepoda ilo v terénu nalézt – kosatce sibi ského (Iris sibirica),
zvone níku erného (Phyteuma nigrum), škardy m kké jest ábníkovité (Crepis mollis subsp.
hieracioides). Jejich lokality ale leží bu v “bezpe né“ vzdálenosti od trasy plynovodu nebo
zanikly.
V jižní ásti trasa prochází kulturní loukou (nep írodní biotop X5), poté p echází nivním
lesíkem podél K emžského potoka (naturový p írodní biotop L2.2) a ídkým stromovým
náletovým porostem (nep írodní biotop X12A) na jeho severním b ehu. Dále jde trasa op t
bezlesím, v sou asné dob využitým jako pastvina. Je zde vyvinuta mozaika p írodních
biotop – naturového T1.9 a nenaturového T1.5. V trase se vyskytují jen velmi omezené
populace ohrožených druh : kozlík dvoudomý (Valeriana dioica – díl í lok. 4), kozlík
bezolistý (Valeriana excelsa subsp. sambucifolia – díl í lok. 2 a 3), ost ice Hartmanova
(Carex hartmanii) (díl í lok. 4), o. latnatá (Carex paniculata) (díl í lok. 4) a o. stinná (Carex
umbrosa) (díl í lok. 3 a 4), bez v tšího ochraná ského významu.
Díl í lokalita 1 – louka J od K emžského potoka
Porost louky mezi silnicí a K emžským potokem vznikl evidentn nedávno zasetím kulturní
sm si. V porostu p evládá nep vodní jílek mnohokv tý (Lolium multiflorum), indikátory
nedávných polních kultur jsou p edevším pýr plazivý (Elytrigia repens) a pchá oset (Cirsium
arvense). Lokalita je zcela bez ochraná ského významu.
Apera spica-venti
Plantago lanceolata
Arrhenatherum elatius
Poa pratensis
Artemisia vulgaris
Poa trivialis
Chaerophyllum aureum
Rumex crispus
Cirsium arvense
Stellaria graminea
Crepis biennis
Taraxacum sect. ruderalia
Dactylis glomerata
Trifolium pratense
Elytrigia repens
Trifolium hybridium
Epilobium sp.
Trifolium repens
Erigeron canadensis
Tripleurospermum inodorum
Festuca arundinacea
Trisetum flavescens
Festuca rubra
Urtica dioica
Galium aparine
Valerianella dentata
Lathyrus pratensis
Vicia cracca
Lolium multiflorum
Vicia hirsuta
Lolium perenne
Vicia sepium
Myosotis arvensis
Vicia tetrasperma
Phleum pratense
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Díl í lokalita 2 – niva K emžského potoka
Nivu K emžského potoka trasa p ekonává v t sné blízkosti pr seku pod elektrickým vedením.
Bezlesé okraje nivy a pr sek je kryt siln ruderalizovanou vegetací s p evládajícími nitrofyty,
k nimž pat í kop iva dvoudomá (Urtica dioica), svízel p ítula (Galium aparine), krabilice
zlatá (Chaerophyllum aureum). Porosty d evin (naturový biotop L2.2) jsou tvo eny p evážn
olší lepkavou (Alnus glutinosa), mén vrbou k ehkou (Salix fragilis), v ke ovém pat e
dominuje vrba popelavá (Salix cinerea) a st emcha obecná (Prunus padus). Hustší partie
d evin nejsou p íliš ruderalizované a vyskytují se zde i n které typické lesní druhy a druhy
olšin, nap . kopytník evropský (Asarum europaeum), pitulník horský (Galeobdolon
montanum), škarda bahenní (Crepis paludosa), e išnice ho ká (Cardamine amara). Ze
vzácn jších druh byl zjišt n pouze kozlík bezlistý (Valeriana excelsa subsp. sambucifolia), a
to v nevelké populaci. Z hlediska p írodních stanoviš je tento biotop hodnocen jako
degradovaný (W), nemá závažn jší ochraná ský význam.
E3 Alnus glutinosa
E3 Prunus padus
E3 Salix fragilis
E2 Alnus glutinosa
E2 Fraxinus excelsior
E2 Prunus padus
E2 Salix cinerea
E2 Salix fragilis
Aegopodium podagraria
Alopecurus pratensis
Anemone nemorosa
Arrhenatherum elatius
Asarum europaeum
Athyrium filix-femina
Calamagrostis epigejos
Cardamine amara
Carex brizoides
Cirsium arvense
Cirsium oleraceum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum hirsutum
Crepis paludosa
Deschampsia cespitosa
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas

Elymus caninus
Festuca gigantea
Ficaria verna subsp. bulbifera
Filipendula ulmaria
Galeobdolon montanum
Galeopsis tetrahit agg.
Galium album
Galium aparine
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Impatiens noli-tangere
Lathyrus pratensis
Linaria arvensis
Myosotis nemorosa
Phalaris arundinacea
Poa palustris
Poa trivialis
Ranunculus repens
Rubus idaeus
Scirpus sylvaticus
Stellaria graminea
Stellaria nemorum
Symphytum officinale
Urtica dioica
Valeriana excelsa subsp. sambucifolia

Díl í lokalita 3 – náletový lesík
Na vyšším severním b ehu K emžského potoka se nachází menší náletový lesík (nep írodní
biotop X12A), tvo ený p edevším vzrostlými borovicemi (Pinus sylvestris). V jeho podrostu
se nachází bylinné patro, odpovídající degradované bezkolencové louce. Z významn jších
druh zde bylo nalezeno n kolik trs ost ice stinné (Carex umbrosa) a roztroušení jedinci
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kozlíku bezolistého (Valeriana excelsa subsp. sambucifolia). Lesíkem prochází pl tek
pastevního areálu. Z ochraná ského hlediska nemá praktický význam.
E3 Alnus glutinosa
E3 Betula pendula
E3 Populus tremula
E3 Pinus sylvestris
E2 Alnus glutinosa
E2 Frangula alnus
E2 Populus tremula
E2 Salix cinerea
Acer pseudoplatanus
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Caltha palustris
Carex umbrosa
Cirsium palustre

Crepis paludosa
Deschampsia cespitosa
Elymus caninus
Festuca gigantea
Filipendula ulmaria
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Luzula luzuloides
Lysimachia vulgaris
Molinia caerulea
Populus tremula
Senecio ovatus
Sorbus aucuparia
Vaccinium myrtillus
Valeriana excelsa subsp. sambucifolia

Díl í lokalita 4 – vlhká louka severn od potoka
Vyšší ást nivy K emžského potoka mezi vlastním korytem a patou svahu tvo í mozaika
vlhkých luk, dnes sou ást rozsáhlého pastevního areálu. V dob pr zkumu byla vegetace
spasena a v n kterých ástech mechanicky disturbována rozšlapáním. Samotná vegetace
vykazuje znaky mozaiky st ídav vlhkých bezkolencových luk (p írodní naturový biotop
T1.9) a pchá ových luk (p írodní nenaturový biotop T1.5). Bezkolencové louky se nacházejí
spíše na pon kud sušších stanovištích a v dob pr zkumu byly velmi poškozeny hrubými
disturbancemi. V této vegetaci byly zjišt ny ost ice Hartmanova (Carex hartmanii), o. latnatá
(C. paniculata) a o. stinná (C. umbrosa); všechny druhy ve velmi nepo etných populacích. Na
nejvlh ích místech pramenných výron se nachází biotop pchá ových luk s dominující
sk ípinou lesní (Scirpus sylvaticus); tyto porosty byly rozšlapáním poškozeny mnohem mén .
Z hlediska ochrany p írody nemá sou asný stav biotop zásadn jší význam.
Agrostis canina
Aegopodium podagraria
Alchemilla glabra
Alopecurus pratensis
Anthoxanthum odoratum
Avenula pubescens
Briza media
Caltha palustris
Campanula patula
Carex brizoides
Carex hartmanii
Carex ovalis
Carex nigra
Carex pallescens
Carex panicea
Carex paniculata
Carex umbrosa

Cerastium holosteoides
Cirsium palustre
Crepis paludosa
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Equisetum arvense
Equisetum palustre
Festuca arundinacea
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Galium palustre
Galium uliginosum
Geum rivale
Holcus lanatus
Juncus articulatus
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
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Lathyrus pratensis
Lotus corniculatus
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Molinia caerulea
Myosotis nemorosa
Phalaris arundinacea
Poa pratensis
Poa trivialis

Potentilla erecta
Ranunculus acris
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Rumex acetosa
Sanguisorba officinalis
Scirpus sylvaticus
Stellaria graminea
Taraxacum sect. Ruderalia
Trifolium pratense

Celkem na lokalit bylo zaznamenáno 120 druh cévnatých rostlin.
Zvlášt chrán né taxony a druhy z erveného seznamu:
V decký název
Carex hartmanii
Carex paniculata
Carex umbrosa
Valeriana excelsa subsp. sambucifolia

eský název
ost ice Hartmanova
ost ice latnatá
ost ice stinná
kozlík bezolistý

§

C
C3
C3
C3
C3

Výstavba plynovodu a p ípadná údržba je na této lokalit z floristického hlediska možná za
p edpokladu šetrného p echodu K emžského potoka. Potok by m l být do asn zatrubn n a
následn revitalizován do p vodní podoby bez b ehových opevn ní. V celé niv by m la být
minimalizována ší e manipula ního pruhu. Hranice manipula ního pruhu v soub hu s hranicí
PR Dobro kovské hadce musí být v terénu výrazn vyzna ena a ozna ena jako
nep ekro itelná.
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LOKALITA 6 – ST EMILY (km 39,8-40,6)

Lokalita se nachází v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 37i. Chvalšinské P edšumaví
jihovýchodn od osady St emily. Leží mezi CHKO (EVL) Blanský les a VÚ (EVL) Boletice.
Potenciální vegetací jsou bikové a jedlové doubravy. V t sné blízkosti silnice leží
obhospoda ované vlhké (T1.5) a mezofilní louky (T1.1), dále by trasa plynovodu m la jít
v úseku bývalého pr seku a poté krátkým úsekem protíná poto ní olšinu (L2.2)
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se St emilským potokem (V4B), v n mž se ale vodní makrofyta nevyskytují. Na lokalitách
v ádech pouhých desítek metr od plánované trasy plynovodu je uvád n výskyt zvlášt
chrán ných a vzácných druh rostlin – d ípatka horská (Soldanella montana), om j pestrý
(Aconitum variegatum), ost ice dvojmužná (Carex diandra), ost ice Hartmanova (Carex
hartmanii). V územím dot eném zám rem se ale jejich výskyt nalézt nepoda ilo, jejich
lokality v p ímém st etu s trasou plynovodu nejsou.
Díl í lokalita 1 - louky
Podél olšiny, kde protéká St emilský potok, se nachází úzký pruh vlhké louky s vegetací
pchá ových luk (svaz Calthion). Louka je druhov bohatá a pravideln obhospoda ovaná
(kosená mechanizací). Uplat ují se zde nap . jetel lu ní (Trifolium pratense), jitrocel kopinatý
(Plantago lanceolata), š ovík kyselý (Rumex acetosa), psárka lu ní (Alopecurus pratensis),
sk ípina lesní (Scirpus sylvaticus), kohoutek lu ní (Lychnis flos-cuculi), pomn nka hajní
(Myosotis nemorosa), prysky ník prudký (Ranunculus acris), prysky ník zlatožlutý
(Ranunculus auricomus), hrachor lu ní (Lathyrus pratensis), ost ice t eslicovitá (Carex
brizoides), kontryhel pastevní (Alchemilla monticola), pchá bahenní (Cirsium palustre),
rdesno hadí ko en (Bistorta major) aj. Vlhká louka postupn p echází do vegetace
mezofilních ovsíkových luk (svaz Arrhenatherion), v nichž jsou již zjevné známky dosevu.
V této vegetaci p evažují trávy nad bylinami, p esto je louka druhov relativn bohatá. Hojn
se zde uplat ují nap . srha ízna ka (Dactylis glomerata), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum
elatius), bolševník obecný (Heracleum sphondylium), rozrazil rezekvítek (Veronica
chamaedrys), medyn k vlnatý (Holcus lanatus), lipnice lu ní (Poa pratensis) aj. Okraje louky
jsou mírn eutrofní se svízelem p ítulou (Galium aparine), srhou ízna kou (Dactylis
glomerata), chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea), bršlicí kozí nohou (Aegopodium
podagraria) a kerblíkem lesním (Anthriscus sylvestris).
Z hlediska p írodních stanoviš lze vlh í ást luk klasifikovat jako p írodní biotop T1.5 (vlhké
pchá ové louky), st edn degradovaný, ovlivn ný odvodn ním, ale dosud bez v tších známek
eutrofizace. Ovsíkové louky (biotop T1.1) byly již zna n poznamenány zm nou
obhospoda ování, byly pravd podobn dosety. Lze je stupn m degradace W, který znamená,
že porost leží na rozhraní mezi biotopem p írodním a nep írodním biotopem. Na ploše se
nenachází žádný chrán ný druh vyšších rostlin, ani žádný ohrožený druh podle erveného
seznamu.
Aegopodium podagraria
Alchemilla cf.glabra
Alchemilla micans
Alchemilla monticola
Alopecurus pratensis
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Arrhenatherum elatius
Bistorta major
Campanula patula
Carex brizoides
Carex hirta
Carex ovalis
Carex pallescens

Cerastium holosteoides
Cirsium heterophyllum
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Festuca pratensis
Filipendula ulmaria
Heracleum sphondyllium
Holcus lanatus
Hypericum maculatum
Lathyrus pratensis
Leotodon hispidus
Leucantemum irrcutianum
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Luzula multiflora
Lychnis flos-cuculi
Myosotis nemorosa
Phalaris arundinacea
Pimpinela major
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa pratensis
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rumex acetosa

VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE R/RAKOUSKO

Rumex crispus
Rumex obtusifolis
Sanquisorba officinalis
Saxifraga granulata
Scirpus sylvaticus
Taraxacum sect. ruderalia
Trifolium pratense
Trifolium repens
Typha latifolia (ojedin le na okraji)
Urtica dioica
Veronica chamaedrys

Díl í lokalita 2 - pr sek
Pr sek mezi olšinou a smrkovou kulturou, v minulosti odvodn ný. V sou asné dob je pr sek
z ásti podmá ený a p evažuje zde sk ípina lesní (Scirpus sylvaticus). Místy plocha zar stá
náletem olše lepkavé (Alnus glutinosa) a vrby popelavé (Salix cinerea), dále se uplat ují nap .
tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), rdesno hadí ko en (Bistorta major), psárka lu ní
(Alopecurus pratensis), ost ice t eslicovitá (Carex brizoides), ostružiník maliník (Rubus
idaeus) a další. Z hlediska p írodních stanoviš lze tuto plochu klasifikovat jako degradovaný
biotop blízký vlhkým pchá ovým loukám (T1.5).
Phyteuma nigrum – b žn rozší ený druh na loukách, sv tlinách, okrajích lesa, v mok adech
po celé ásti P edšumaví a Šumavy. Dosud relativn neohrožený druh.
Thalictrum aguilegiifolim – relativn hojn rozší ený druh v poto ních olšinách, na mokrých
loukách, okrajích lesa nebo vlhkých lesích. Zatím nep íliš ohrožený druh jiho eské flóry.
E2, E1 Alnus glutinosa
E2 Salix caprea
E1 Salix fragilis
Aegopodium podagraria
Ajuga reptans
Alopecurus pratensis
Anthriscus sylvestris
Bistorta major
Cardamine amara
Carex brizoides
Cerastium holosteoides
Cirsium oleraceum
Deschampsia cespitosa
Equisetum sylvaticum
Filipendula ulmaria
Galium aparine
Geranium palustre
Geum rivale
Chaeerophyllum hirsutum
Impatiens noli-tangere
Iris pseudacorus

Lathyrus pratensis
Lemna minor
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia vulgaris
Mentha cf.longifolia
Myosotis nemorosa
Persicaria hydropiper
Phalaris arundinacea
Phyteuma nigrum (ojedin le, na okraji
smrkového porostu)
Poa trivialis
Potentilla erecta
Ranunculus repens
Rubus idaeus
Scirpus sylvaticus
Senecio ovatus
Solanum dulcamara
Symphytum officinale
Thalictrum aquilegiifolium (ojedin le, na
okraji olšiny)
Veronica beccabunga
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Díl í lokalita 3 - poto ní olšina
Eutrofní poto ní olšina s dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa) a st emchou obecná
(Prunus padus) s chudým bylinným podrostem. Z druh se zde uplat ují krabilice chlupatá
(Chaerophyllum hirsutum), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), svízel p ítula
(Galium aparine), kop iva dvoudomá (Urtica dioica), ost ice t eslicovitá (Carex brizoides),
ostružiník maliník (Rubus idaeus) aj. Z hlediska p írodních stanoviš lze tuto poto ní olšinu
klasifikovat jako p írodní stanovišt L2.2 (údolní jasanovo-olšové luhy), ale vzhledem
k vysoké mí e eutrofizace lze olšinu hodnotit s vysokým podílem degradace, místy až jako
L2.2 W, tedy na hranici p írodního stanovišt .
E3, E2, E1 Alnus glutinosa
E2, E1 Prunus padus
E2 Sambucus nigra
E1 Salix fragilis
Aegopodium podagraria
Anemone nemorosa
Athyrium filix-femina
Caltha palustris
Cardamine amara
Carex brizoides
Carex elongata (ojedin le)
Carex vesicaria
Cirsium oleraceum
Deschampsia cespitosa

Festuca gigantea
Ficaria verna
Galium aparine
Geum rivale
Chaerophyllum hirsutum
Impatiens noli-tangere
Phalaris arundinacea
Poa trivialis
Ranunculus repens
Rubus idaeus
Scirpus sylvaticus
Symphytum officinale
Urtica dioica
Valeriana sambucifolia

Celkem na lokalit bylo zaznamenáno 87 druh cévnatých rostlin.
Zvlášt chrán né taxony a druhy z erveného seznamu:
V decký název
Phyteuma nigrum

eský název
zvone ník erný

§
-

C
C3

Žádné zvlášt chrán né druhy rostlin zde nebyly nalezeny.
Z hlediska ochrany flóry by vedení trasy nem lo být žádným zásadním problémem. Je nutné
zajistit šetrné do asné zatrubn ní St emilského potoka v obou místech p echodu a následnou
revitalizaci do p irozeného stavu. V úseku se nenacházejí chrán né ani vzácné druhy rostlin.
Rovn ž z hlediska vegetace nedojde k poškození cenných p írodních stanoviš .
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LOKALITA 7 – SVATÝ K ÍŽ (km 44,0-44,2)

Lokalita se nachází v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 37i. Chvalšinské P edšumaví
jižn od obce Chvalšiny. Leží mezi CHKO Blanský les a VÚ Boletice. Potenciální vegetací
jsou bikové a jedlové doubravy. Trasa plynovodu se nachází jižn od EVL Svatý K íž a
severn od EVL Boletice. EVL Svatý K íž p edstavuje jednu z nejv tších sv tových populací
ho e ku mnohotvarého eského (Gentianella praecox subsp. bohemica), taxonu za azeného
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do erveného seznamu kv teny R v kategorii druh kriticky ohrožených, ve stejné kategorii
uvedeného ve vyhlášce zvlášt chrán ných druh rostlin, který je za azen i mezi druhy
chrán né v evropském m ítku v soustav Natura 2000. Populace tohoto taxonu je v EVL
Svatý K íž ve velmi dobrém stavu, po et kvetoucích jedinc je zde každoro n velmi vysoký,
ádov ve stovkách až tisících. Lokalita má dob e vedený management, v jehož rámci jsou
postupn rozši ovány vhodné plochy tak, aby se populace ho e ku na n mohla postupn
rozši ovat. Krom ho e ku zde rostou další ohrožené a zvlášt chrán né druhy, nap .
p tiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), prasetník skvrnitý (Hypochaeris maculata), lilie
zlatohlavá (Lilium martagon), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), záraza bílá
(Orobanche alba). Travinobylinná vegetace v této lokalit je – mimo jiné i z d vodu
pravidelného, ve výsledcích úsp šného managementu – v dobrém stavu a p ípadné narušení
disturbancemi by potenciáln mohlo tuto situaci zna n narušit – disturbance znamenají
„otev enou bránu“ pro invazní a expanzní druhy. Z tohoto d vodu byla trasa plynovodu
upravena tak, aby vedla dostate n daleko od hranic EVL. Svatý K íž.
Celou plochu tvo í intenzivn využívané pastviny pro hov zí dobytek. Terén tvo í relativn
plochá údolnice a mírné svahy. Údolnice je z ásti slab vlhká, z ejm odvodn ná, s velmi
degradovanou vegetací (T1.5W, inklinující až k nep írodnímu biotopu X5), svahy jsou pak
mezofilní, také velmi intenzivn p epásané, s nep írodním biotopem (X5). Z hlediska ochrany
flóry nemá lokalita žádný význam.
Díl í lokalita 1 - mezofilní pastvina
Kulturní travinobylinný , intenzivn p epásaný porost, v n kterých místech se z etelnými
známkami eutrofizace. Z hlediska stanoviš lze pastvinu adit mezi nep írodní stanovišt X5.
Nenacházejí se zde žádné vzácné ani chrán né druhy rostlin.
Achillea millefolium
Alopecurus pratensis
Anthriscus sylvestris
Arrhenthaterum elatius
Astragalus glycyphyllos
Avenula pubescens
Bellis perennis
Bromus mollis
Campanula patula
Carduus nutans
Carex hirta
Cerastium holosteoides
Clinopodium vulgare
Dactylis glomerata
Daucus carota
Equisetum arvense
Euphorbia cyparissias

Festuca pratensis
Holcus mollis
Lathyrus pratensis
Leucanthemum ircutianum
Lolium perenne
Pimpinella major
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa pratensis
Ranunculus repens
Taraxacum sect. ruderalia
Trifolium campestre
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trisetum flavescens
Veronica chamaedrys
Vicia hirsuta

Dil í lokalita 2 - mok ad
V relativn ploché údolnici se nachází mok ad, rozdupaný pastvou hov zího dobytka, kde
místy zcela dominuje ost ice štíhlá (Carex acuta), místy se více uplat uje sk ípina lesní

24

Floristický pr zkum

VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE R/RAKOUSKO

(Scirpus syvaticus) s dalšími druhy. Ani v tomto rozdupaném mok adu se nenacházejí žádné
vzácné, ani chrán né druhy rostlin.
Alchemilla micans
Alopecurus pratensis
Angelica sylvestris
Carex acuta
Carex hirta
Cirsium oleraceum
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Equisetum arvense
Equisetum palustre
Filipendula ulmaria
Geum rivale
Juncus effusus

Juncus tenuis
Lathyrus pratensis
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia vulgaris
Myosotis nemorosa
Poa trivialis
Potentilla anserina
Ranunculus acris
Ranunculus auricomus
Ranunculus repens
Rumex crispus
Scirpus sylvaticus
Veronica chamaedrys

Celkem na lokalit bylo zaznamenáno 53 druh cévnatých rostlin.
Žádné zvlášt chrán né druhy rostlin zde nebyly nalezeny.
Z hlediska ochrany flóry by vedení trasy nem lo být žádným problémem. Hranice
manipula ního pruhu v soub hu s hranicí EVL Svatý K íž musí být v terénu výrazn
vyzna ena a ozna ena jako nep ekro itelná.
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LOKALITA 8 – DOLANSKÝ POTOK (km 48,8-48,9)

Lokalita se nachází v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 37l. eskokrumlovské
P edšumaví jihovýchodn od obce Boletice. Leží v EVL Boletice. Potenciální vegetací jsou
bikové a jedlové doubravy.
Trasa vedení plynovodu se nachází severovýchodn od silnice Boletice–Kájov, lokalita leží
ve Vojenském újezdu Boletice. Protíná bezejmenný potok mezi rybníky Prost ední a Nový.
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Plynovod by m l procházet nevelkým mok adem, ástí eutrofní olšiny (jen okraj olšiny) a
kulturní degradovanou loukou.
Díl í lokalita 1 - mok ad
Dominantním druhem v mok adních neobhospoda ovaných loukách je tužebník jilmový
(Filipendula ulmaria), subdominantu tvo í ost ice trsnatá (Carex cespitosa). Z dalších druh
jsou zastoupeny nap . chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), svízel p ítula (Galium
aparine), psárka lu ní (Alopecurus pratensis), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) a
rdesno hadí ko en (Bistorta major). Z hlediska p írodních stanoviš lze tento mok ad
klasifikovat jako degrada ní stadium vlhké pchá ové louky T1.5 (vlhké pchá ové louky),
které postupn p echází v tužebníková lada (T1.6, vlhká tužebníková lada). Ost ice trsnatá
(Carex cespitosa) je regionáln významným druhem; v nedávné minulosti zde byl v n kolika
trsech nalezen i ohrožený druh ost ice odchylná (Carex appropinquata); v pr b hu tohoto
pr zkumu však nebyl potvrzen. Vyskytuje se zde i n kolik trs kosatce sibi ského (Iris
sibirica).
E3 Alnus glutinosa
E3 Betula pendula
E2 Prunus padus
E2 Salix cinerea
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Bistorta major
Cardamine amara
Carex acutiformis
Carex cespitosa
Deschampsia cespitosa
Equisetum palustre

Filipendula ulmaria
Galium aparine
Geranium palustre
Glyceria maxima
Iris sibirica
Lysimachia vulgaris
Phalaris arundinacea
Poa trivialis
Rubus idaeus
Symphytum officinale
Urtica dioica
Vicia cracca

Díl í lokalita 2 - eutrofní olšina
Eutrofní olšina s dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa) ve stromovém pat e. V bylinném
podrostu se uplat ují nap . druhy ost ice t eslicovitá (Carex brizoides), o. trsnatá (Carex
cespitosa), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria),
svízel p ítula (Galium aparine), blatouch bahenní (Caltha palustris), netýkavka ned tklivá
(Impatiens noli-tangere) a ost ice ostrá (Carex acutiformis). Z hlediska p írodního stanovišt
lze olšinu klasifikovat jako degradovanou poto ní olšinu (L2.2, údolní jasanovo-olšové luhy).
Ost ice ostrá (Carex acutiformis) a o. trsnatá (Carex cespitosa) jsou druhy regionáln
významné.
E3, E1 Alnus glutinosa
E2 Frangula alnus
E2 Prunus padus
E2 Salix cinerea
E2 Sambucus nigra

Anemone nemorosa
Caltha palustris
Carex acutiformis
Carex brizoides
Carex cespitosa
Deschampsia cespitosa
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Filipendula ulmaria
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Poa trivialis
Rubus idaeus
Symphytum officinale
Urtica dioica

Díl í lokalita 3 - kulturní degradovaná neobhospoda ovaná louka
Louka, která již delší dobu není obhospoda ovaná, zna n zar stá ruderálními druhy. Místy,
zejména po okrajích se zde uplat uji i druhy eutrofní. Tato degradovaná louka pat í mezi
nep írodní stanovišt X5.
Angelica sylvestris
Arrhenatherum elatius
Campanula patula
Cerastium holosteoides
Cirsium oleraceum
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Epilobium angustifolium
Filipendula ulmaria
Geranium palustre
Lychnis floc-cuculi
Plantago lanceolata

Poa pratensis
Poa trivialis
Ranunculus repens
Rumex acetosa
Symphytum officinale
Taraxacum sect.ruderalia
Trifolium hybridum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Vicia hirsuta

Celkem na lokalit bylo zaznamenáno 47 druh cévnatých rostlin.
Zvlášt chrán né taxony a druhy z erveného seznamu:
V decký název
Carex appropinquata
Carex cespitosa
Iris sibirica

eský název
ost ice odchylná
ost ice trsnatá
kosatec sibi ský

§

SO

C
C3
C4a
C3

Výstavba plynovodu a p ípadná údržba je na této lokalit z floristického hlediska možná za
p edpokladu zachování mok adu. Mok ad musí být po ukon ení prací vrácen do p vodního
stavu a nesmí být trvale ovlivn n jeho vodní režim. Pro dot ené rostliny kosatce sibi ského
(Iris sibirica) musí být zajišt n záchranný transfer v rámci lokality.
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LOKALITA 9 – OLYMP (km 50,65-50,8)

Lokalita se nachází v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 37l. eskokrumlovské
P edšumaví jižn od obce Boletice. Potenciální vegetací jsou bikové a jedlové doubravy.
Lokalita byla zvlášt d kladn zkoumána protože trasa plynovodu prochází v t sné blízkosti
významné botanické lokality Olymp – „Trávníky u kostela sv. Mikuláše“. Jde o suché
travnaté pahorky s nálety d evin a k ovin, v minulosti se zde vyskytovala menší populace
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ho e ku mnohotvarého eského (Gentianella praecox subsp. bohemica). Poslední údaj je
z roku 2000 (Brabec 2008), kdy zde byla nalezena jen jediná rostlina. V roce 2012 se zde
znovu objevila jedna rostlina, v roce 2013 však ho e ek op t nebyl zaznamenán. V suchých
trávnících dominuje vále ka prapo itá (Brachypodium pinnatum), místy sm lek jehlancovitý
(Koeleria pyramidata) a bojínek tuhý (Phleum phleoides). Z dalších druh se zde uplat ují
chrpa ekánek (Centaurea scabiosa), svízel sy iš ový (Galium verum), záraza bílá
(Orobanche alba), bukvice léka ská (Betonica officinalis), epík léka ský (Agrimonia
eupatoria), devaterník velkokv tý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum),
mate ídouška vej itá (Thymus pulegiodes), dobromysl obecná (Origanum vulgare), jetel
prost ední (Trifolium medium), jetel horský (Trifolium montanum) aj. Trávníky v posledních
letech zar staly náletem d evin (lípou, b ízou) a k ovin (trnkou a lískou). Na lokalit se
vyskytuje pouze jeden vzácn jší druh, záraza bílá (Orobanche alba), která je podle erveného
seznamu azena mezi taxony ohrožené (C3). V roce 2009 se zde za alo s managementem.
V roce 2011 se vy ezalo velké množství náletu, od tohoto roku se plocha se pravideln
dvakrát ro n se e. Cílem managementu je stabilizovat vegetaci teplomilných trávník a
pokusit se o reintrodukci ho e ku asného eského. Tato reintrodukce zapo ala v roce 2012
na 3 pokusných plochách. Celkem bylo odebráno z blízké populace ho e ku na Volském
vrchu 5 000 semen, které byly vysety do pokusných ploch. V roce 2013 bylo však p es léto
velké sucho a tém všechny mladé rostlinky ho e ku asného eského uschly. V roce 2013
se na podzim výsev neprovád l, protože na blízké lokalit Volský vrch bylo velmi málo
rostlin ho e ku. Výše zmín ným managementem byla vegetace stabilizována a její stav nyní
umož uje reintroduk ní experiment. Narušení lokality výstavbou by m lo na tento stav velmi
závažný negativní dopad, z toho d vodu byla navržená trasa plynovodu optimalizována
(p imknuta t sn ke komunikaci) tak, aby lokalita nebyla zasažena. Disturbance totiž otevírají
cestu expanzním a invazním druh m, které by mohly zásadním zp sobem poškodit vegeta ní
kryt, na jehož nedávnou obnovu byly investovány zna né prost edky formou
managementových opat ení.
Trasa plynovodu by m la procházet mezi silnicí a svahem vršku Olymp a leží ve Vojenském
újezdu Boletice. Mezofilní louky na svazích vrchu Olymp jsou v rámci managementu “Pé e o
cenné lokality ve VÚ“ pravideln dvakrát ro n koseny. Trasu o délce p ibližn 200 m tvo í
nep írodní biotopy mezi silnicí a svahem, z ásti jsou zde náletové d eviny s lískou obecnou
(Corylus avellana), trnkou obecnou (Prunus spinosa), b ízou b lokorou (Betula pendula) a
vrbou jívou (Salix caprea), z ásti jsou zde ruderalizované nelesní plochy bez náletu. Náletové
d eviny jsou klasifikovány jako nep írodní biotop X12B, a to vzhledem k eutrofnímu
podrostu, místy s kop ivou (Urtica dioica) a svízelem p ítulou (Galium aparine). Plochy bez
náletu jsou také klasifikovány jako nep írodní biotop X7B, k dominantám pat í rovn ž svízel
p ítula (Galium aparine), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) aj. ást nálet tvo í lípa srd itá
(Tilia cordata), borovice lesní (Pinus sylvestris), smrk ztepilý (Picea abies) a jiné náletové
d eviny. V podrostu se uplat ují nap . sve ep Beneken v (Bromus benekennii), bika hajní
(Luzula luzuloides), esná ek léka ský (Alliaria petiolata), kopytník evropský (Asarum
europaeum), netýkavka malokv tá (Impatiens parviflora) aj. Náletové porosty p echází do
kulturní kosené louky s dominancí trav, z nichž se uplat uje p edevším srha ízna ka
(Dactylis glomerata), dále smetánka léka ská (Taraxacum sect. ruderalia). Z regionáln
vzácných druh zde byl zjišt n vítod chocholatý (Polygala comosa), a to roztroušen pouze
v p íkopu u cesty.
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E3 Picea abies
E3 Pinus sylvestris
E3 Quercus robus
E3 Salix caprea
E3 Salix fragilis
E3 Tilia cordata
E2 Betula pendula
E2 Corylus avellana
E2 Crataegus ×macrocarpa
E2 Prunus padus
E2 Prunus spinosa
E2 Rosa canina
E2 Salix cinerea
E2 Salix purpurea
E2 Sambucus nigra
Acinos arvensis
Aegopodium podagraria
Achillea millefolium
Alliaria petiolata
Alopecurus pratensis
Anthriscus sylvestris
Arrhenatherum elatius
Arthemisia vulgaris
Aster sp.
Astragalus glycyphyllos
Avenula pubescens
Betonica officinalis
Brachypodium pinnatum
Bromus benekenii
Campanula patula
Campanula persicifolia
Carex muricata aggr.
Cirsium arvense
Cirsium heterophyllum
Clinopodium vulgare
Crepis biennis
Dactylis glomerata
Daucus carota
Echium vulgare
Equisetum arvense
Erigeron acris
Euphorbia dulcis
Festuca rubra
Fragaria moschata
Galium album
Galium aparine
Galium verum
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Genista tintoria
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Heracleum sphondyllium
Hieracium cf. caespitosum
Holcus lanatus
Hypericum maculatum
Chaerophyllum aureum
Chelidonium majus
Impatiens parviflora
Knautia arvensis
Lamium maculatum
Lamium purpureum
Lathyrus pratensis
Lathyrus sylvaticus
Leontodon hispidus
Leucantemum irrcutianum
Lilium martagon (ojedin le)
Lonicera xylosteum E1
Lotus corniculatus
Luzula luzuloides
Lychnis flos-cuculi
Medicago lupulina
Origanum vulgare
Pastinaca sativa
Pimpinella major
Plantago lanceolata
Plantago media
Poa pratensis
Polygala comosa (v p íkop )
Ranunculus acris
Ranunculus bulbosus
Ranunculus repens
Rhinathus minor
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Sanguisorba minor
Senecio jacobea
Silene nutans
Symphytum tuberosum
Tanacetum vulgare
Taraxacum sect. ruderalia
Trifolium campestre
Trifolium medium
Trifolium pratense
Trisetum flavescens
Urtica dioica
Valeriana locusta
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Veronica chamaedrys
Vicia hirsuta
Vicia sepium
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Vicia tetrasperma
Viola collina
Viola riviniana

Celkem na lokalit bylo zaznamenáno 103 druh cévnatých rostlin.
Zvlášt chrán né taxony a druhy z erveného seznamu se na lokalit nevyskytují.
Z hlediska ochrany flóry by vedení trasy nem lo být žádným problémem. Manipula ní pruh
musí být ale v této lokalit zúžen na minimum tak aby nenarušil cenné trávníky na svahu
Olympu a jeho hranice v soub hu se svahem kóty Olymp musí být v terénu výrazn
vyzna ena a ozna ena jako nep ekro itelná.
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LOKALITA 10 – PRAMENY ŠKEBLICE (km 53,38-54,12)

Lokalita se nachází v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 37l. eskokrumlovské
P edšumaví jižn od obce Boletice. Potenciální vegetací jsou bu iny s ky elnicí devítilistou.
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Území leží na okraji Vojenského újezdu (VÚ) Boletice, v ásti, která není sou ástí EVL. Její
jižní konec je na míst , kde trasa vstupuje na území VÚ, dále p ekra uje nivu potoka Škeblice
a k severu stoupá do svahu. Severní konec úseku leží na okraji hustých náletových porost .
V celém úseku prochází stanovišti, které v sou asné dob nemají žádné hospodá ské využití a
leží v zázemí vojenského cvi išt . P vodn zde bylo bezlesí, z ásti jist obd lávané jako pole,
z ásti jako louky nebo pastviny. Dnes jde p evážn o ladem ležící a z ásti zar stající otev ené
plochy (nep írodní biotop X7A) s roztroušenými d evinami stromového a ke ového vzr stu;
tyto nelesní biotopy jsou pouze na úrovni iniciálních stadií p irozených biotop a jsou zna n
degradovány expanzními, p evážn nitrofilními druhy. Místy prochází souvislejšími
náletovými lesíky (nep írodní biotop biotop X12A), v nichž se v sou asné dob rovn ž
projevují silné degrada ní vlivy. Trasa p echází nivu potoka Škeblice, kde je vyvinuta nivní
olšina (p írodní biotop L2.2), v nedávné dob z ejm z vodohospodá ských d vod pon kud
pro ed ná; severn od nivy se v trase nacházejí zanedbaná tužebníková lada (p írodní
naturový biotop T1.6) s mysliveckým krmelišt m, které je zde významným zdrojem
ruderalizace. V severní ásti lokality trasa prochází velmi podobným prost edím jako na
po átku – zar stajícími neobhospoda ovanými otev enými plochami s náletem ke a strom
(nep írodní biotop X7A) s dominujícími expanzními nitrofilními druhy, v níž jen na malých
ostr vcích vystupují fragmenty p irozené vegetace lesních lem a mezofilních lou ek.
Z hlediska biotop neleží v trase žádný významný segment, jenž by mohl být významn
výstavbou narušen. Z hlediska druhové ochrany v trase leží nevelké populace n kolika
chrán ných a ohrožených druh rostlin; ve všech p ípadech jde ovšem o druhy, které v tomto
prostoru jsou dosti asté; jejich poškození nep edstavuje zásadní problém. Jde o hadí mord
nízký (Scorzonera humilis – lok. 1), kosatec sibi ský (Iris sibirica – lok. 1, asi 3 trsy; lok. 7, 2
trsy), ost ici stinnou (Carex umbrosa – lok. 4), prhu arniku (Arnica montana – lok. 1, jedna
kolonie), vemeník dvoulistý (Plathantera bifolia – lok. 7) a zvone ník erný (Phyteuma
nigrum – lok. 3, 4).
Díl í lokalita 1 – zarostlé lou ky od J
Z ejm n kdejší orná p da, postupn spontánn p em n ná na úhor (nep írodní biotop X7A);
krom bylin se zde rozší ily i ke e a z okraje i b ízy, které dnes již mají stromový vzr st.
V sou asné dob zde dominuje z trav expanzní ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius),
v dob pr zkumu byl optickou dominantou kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), k dalším
významným druh pat í i krabilice zlatá (Chaerophyllum aureum), kop iva dvoudomá (Urtica
dioica) a svízel p ítula (Galium aparine). Na okraji segmentu, který sousedí s náletovým
b ezovým hájkem, byla zjišt na malá populace kosatce sibi ského (Iris sibirica), jehož v tší
porosty se nacházejí v zanedbaných ladech východn od sledované trasy, kolonie prhy arniky
(Arnica montana) a hadího mordu nízkého (Scorzonera humilis). P esto se floristický význam
lokality rychle snižuje, hlavní vinou toho je prudké ší ení výše jmenovaných nitrofilních
druh .
E3 Betula pendula
E2 Corylus avellana
E2 Salix aurita
E2 Salix cinerea
E2 Sambucus nigra
E2 Crataegus ×macrocarpa

Aegopodium podagraria
Achillea millefolium
Anemone nemorosa
Anthriscus sylvestris
Arnica montana
Arrhenatherum elatius
Astragalus glycyphyllos
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Betonica officinalis
Campanula patula
Cirsium arvense
Clinopodium vulgare
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Elytrigia repens
Equisetum sylvaticum
Festuca rubra
Galium album
Galium aparine
Galium verum
Genista tinctoria
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Holcus mollis
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum hirsutum

Iris sibirica
Lathyrus pratensis
Melampyrum pratense
Pimpinella ajor
Poa pratensis
Poa trivialis
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rubus idaeus
Scorzonera humilis
Senecio ovatus
Stellaria graminea
Symphytum officinale
Trifolium medium
Trifolium pratense
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Vicia cracca

Díl í lokalita 2 – b ezový hájek 1
Menší souvislý porost (nep írodní biotop X12A) s dominujícími b ízami (Betula pendula) a
roztroušenými ke i. V podrostu je hlavní dominantnou expanzní medyn k m kký (Holcus
mollis), který dnes potla uje sv tlomiln jší lesní druhy, nap . ernýš lu ní (Melampyrum
pratense) nebo prysky ník hajní (Ranunculus nemorosus). Lokalita nemá zvláštní floristický
význam.
E3 Betula pendula
E3 Picea abies
E2 Prunus spinosa
E2 Corylus avellana
E2 Frangula alnus
Aegopodium podagraria
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Arrhenatherum elatius
Cirsium palustre
Clinopodium vulgare
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Equisetum sylvaticum

Festuca rubra
Fragaria vesca
Galium album
Galium aparine
Heracleum sphondylium
Holcus mollis
Chaerophyllum aureum
Melampyrum pratense
Pimpinella major
Poa pratensis
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus nemorosus
Urtica dioica
Veronica chamaedrys

Díl í lokalita 3 – b ezový hájek 2
Menší plocha se souvislým náletem vzrostlých b íz (nep írodní biotop X12A), na dolním
okraji s bohatším ke ovým patrem, tvo eným p edevším lískou (Corylus avellana). Místy se
intenzivn ší í nitrofyty, nap . kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), krabilice zlatá
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(Chaerophyllum aureum), kop iva dvoudomá (Urtica dioica) a svízel p ítula (Galium
aparine). V bylinném pat e se z druh p irozeného charakteru vyskytuje nap . zvone ník
erný (Phyteuma nigrum). Lokalita nemá zvláštní floristický význam.
E3 Betula pendula
E2 Crataegus ×macrocarpa
E2 Prunus padus
E2 Prunus spinosa
Aegopodium podagraria
Alchemilla micans
Angelica sylvestris
Anthricus sylvestris
Arrhenatherum elatius
Astragalus glycyphyllos
Cirsium oleraceum
Crepis biennis
Dactylis glomerata
Festuca rubra
Fragaria vesca

Galium aparine
Geum urbanum
Heracleum sphondylium
Hocus mollis
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum hirsutum
Melampyrum pratense
Phyteuma nigrum
Pimpinella major
Ranunculus acris
Ranunculus nemorosus
Senecio ovatus
Stellaria graminea
Trifolium medium
Urtica dioica
Veronica chamaedrys

Díl í lokalita 4 – louka jižn od potoka
V tší otev ená plocha, v minulosti z ejm využitá jako orná p da, v sou asné dob jako
zar stající úhor se skupinkami strom a ke (nep írodní biotop X7A). Optickou dominantu
v dob pr zkumu tvo il p edevším expanzní ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) a
kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), místy se v živinami chudším prost edí intenzivn ší í
medyn k m kký (Holcus mollis). Lokalita nemá ochraná ský význam.
E3 Betula pendula
E3 Pinus sylvestris
E3 Anus glutinosa
E3 Picea abies
E2 Salix aurita
E2 Prunus padus
Aegopodium podagraria
Alopecurus pratensis
Angelica sylvestris
Arrhenatherum elatius
Avenula pubescens
Bistorta major
Campanula patula
Carex hirta
Carex pallescens
Carex umbrosa
Carlina acaulis

Centaurea jacea
Cirsium arvense
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Galium album
Galium aparine
Galium pumilum
Galium verum
Holcus lanatus
Holcus mollis
Hypericum maculatum
Knautia arvensis
Lathyrus pratensis
Lotus corniculatus
Luzula luzuloides
Phyteuma nigrum
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Pimpinella major
Poa pratensis
Poa trivialis
Ranunculus acris
Rubus idaeus
Rumex acetosa

Selinum carvifolia
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Vicia cracca
Vicia sepium

Díl í lokalita 5 – olšina u Škeblice
Podél potoka Škeblice je vyvinuta úzká niva se stromovým porostem, v n mž dominuje olše
lepkavá (Alnus glutinosa). Tuto vegetaci lze klasifikovat jako p írodní naturový biotop L2.2.
Spole enstvo je v tomto úseku druhov chudé; jde z ejm o porost náletového charakteru,
v n mž chyb jí p edevším lesní druhy. Splach živin zde není p íliš velký a nitrofyty zde – na
rozdíl od nelesních ploch – nedominují. Pr chod trasy nivou není z floristického hlediska
zásadní problém.
E3 Alnus glutinosa
E3 Betula pendula
E3 Picea abies
E2 Sambucus nigra
E2 Prunus spinosa
E2 Prunus padus
E2 Prunus avium
Aegopodium podagraria
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Caltha palustris
Carex brizoides
Cirsium oleraceum
Crepis paludosa
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Dryopteris dilatata
Festuca gigantea
Filipendula ulmaria

Galium aparine
Geum rivale
Geum urbanum
Glyceria fluitans
Heracleum sphondylium
Chaerophyllum hirsutum
Impatiens noli-tangere
Myosotis nemorosa
Paris quadrifolia
Poa nemoralis
Poa trivialis
Primula elatior
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Rubus idaeus
Scirpus sylvaticus
Senecio ovatus
Urtica dioica
Veronica beccabunga
Viburnum opulus

Díl í lokalita 6 – vlhká nelesní partie na sever od Škeblice
Nad nivou Škeblice se nachází mírn uklon ný prameništní svah, porostlý tužebníkovými
lady (p írodní naturový biotop T1.6). V lokalit dnes dominuje tužebník jilmový (Filipendula
ulmaria), místy sk ípina lesní (Scirpus sylvaticus) a ost ice t eslicovitá (Carex brizoides).
V minulosti byla tato lokalita z ejm kosena a m la charakter pchá ové louky; v porostu se
vyskytuje více indikátor této vegetace, nap . blatouch bahenní (Caltha palustris), d hel lesní
(Angelica sylvestris) a pchá bahenní (Cirsium palustre). Z ásti byla lokalita poškozena
krmelišt m pro zv (na okraji lou ky se nacházejí 2 rozpadávající se posedy). Jsou to
evidentn zdroje živin, na n ž se váže výskyt nap . kop ivy dvoudomé (Urtica dioica), ale i
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š ovíku tupolistého (Rumex obtusifolius) a lopuchu v tšího (Arctium lappa). Lokalita nemá
zvláštní floristický význam.
E3 Alnus glutinosa
E3 Betula pendula
E2 Prunus padus
E2 Salix cinerea
E2 Salix aurita
Aegopodium podagraria
Alopecurus pratensis
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Arctium lappa
Artemisia vulgaris
Avenula pubescens
Bistorta major
Caltha palustris
Carex brizoides
Cirsium oleraceum
Dactylis glomerata

Deschampsia cespitosa
Festuca gigantea
Filipendula ulmaria
Galium aparine
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum hirsutum
Lathyrus pratensis
Lychnis flos-cuculi
Myosoton aquaticum
Poa trivialis
Rumex acetosa
Rumex obtusifolius
Scirpus sylvaticus
Tanacetum vulgare
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Vicia cracca

Díl í lokalita 7 – suchý severní konec
V nejsevern jší ásti trasa prochází mírným zarostlým svahem s ší ícími se k ovinami trnky
(Prunus spinosa) a otev enými ploškami s travinobylinnou vegetací s dominantním ovsíkem
vyvýšeným (Arrhenatherum elatius), kerblíkem lesním (Anthriscus sylvestris), krabilicí zlatou
(Chaerophyllum aureum), místy i kop ivou dvoudomou (Urtica dioica) a svízelem p ítulou
(Galium aparine). Díl í lokalitu lze posuzovat jako mozaiku nep írodních biotop X7B a
X12B s porosty mezofilních k ovin (K3). V této ásti byl nalezen také jeden trs kosatce
sibi ského (Iris sibirica) a roztroušen zde roste i vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).
Pouze v okrajové severovýchodní ásti lou ek jsou v lemu náletových lesních porost jsou
zbytky lou ek a suchomilné lemové vegetace se sm lkem jehlancovitým (Koeleria
pyramidata), t eslicí prost ední (Briza media), vále kou prapo itou (Brachypodium
pinnatum), kost avou ov í (Festuca ovina), chrpou ekánkem (Centaurea scabiosa) a
devaterníkem velkokv tým (Helianthemum grandiflorum subsp. ovatum). V zší ást lokality
by m la z stat zachována.
E3 Betula pendula
E2 Prunus padus
E2 Salix cinerea
E2 Corylus avellana
E2 Prunus spinosa
E2 Crataegus ×macrocarpa
E2 Rosa canina
Aegopodium podagraria
Agrostis capillaris

Alchemilla micans
Alopecurus pratensis
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Arrhenatherum elatius
Avenula pubescens
Bistorta major
Brachypodium pinnatum
Briza media

38

Floristický pr zkum

VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE R/RAKOUSKO

Campanula patula
Carex brizoides
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Cirsium arvense
Cirsium oleraceum
Clinopodium vulgare
Crepis biennis
Dactylis glomerata
Daphne mezereum
Deschampsia cespitosa
Equisetum sylvaticum
Euphorbia cyparissias
Festuca rubra
Festuca ovina
Filipendula ulmaria
Galium album
Galium aparine
Galium pumilum
Galium verum
Geum rivale
Helianthemum grandiflorum subsp.ovatum
Holcus lanatus
Holcus mollis

Hypericum maculatum
Hypericum perforatum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum hirsutum
Iris sibirica
Knautia arvensis
Koeleria pyramidata
Lathyrus pratensis
Leucanthemum ircutianum
Lychnis flos-cuculi
Phleum pratense
Platanthera bifolia
Poa pratensis
Poa trivialis
Rumex acetosa
Scirpus sylvaticus
Selinum carvifolia
Tanacetum vulgare
Trifolium medium
Trifolium pratense
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Vicia cracca
Vicia sepium

Celkem na lokalit bylo zaznamenáno 120 druh cévnatých rostlin.
Zvlášt chrán né taxony a druhy z erveného seznamu:
V decký název
Arnica montana
Carex umbrosa
Iris sibirica
Phyteuma nigrum
Platanthera bifolia
Scorzonera humilis

eský název
prha arnika
ost ice stinná
kosatec sibi ský
zvone ník erný
vemeník dvoulistý
hadí mord nízký

§
O
SO
O

C
C3
C3
C3
C3
C3
C4a

Výstavba plynovodu a p ípadná údržba je na této lokalit možná za p edpokladu nenarušení
vodního režimu mok ad a nenarušení (resp. revitalizace do p irozeného stavu) toku Škeblice.
Pro jednotlivé rostliny zvlášt chrán ných a ohrožených druh musí být zajišt n záchranný
transfer v rámci lokality.

39

Floristický pr zkum

VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE R/RAKOUSKO

LOKALITA 11 – LÍSKOVÁ MEZ U MUCKOVA (km 63,20-63,22)

Lokalita se nachází v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 37l. eskokrumlovské
P edšumaví jihozápadn od osady Muckov. Potenciální vegetací jsou bu iny s ky elnicí
devítilistou.
Jedná se o úzkou, maximáln 20 m širokou mez zarotlou k ovinami s dominatním druhem
lískou obecnou (Corylus avellana). Bylinné patro je neoby ejn bohaté díky vápencovému
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podloží. Rostou zde druhy jako hrachor jarní (Lathyrus vernus), lýkovec jedovatý (Daphne
mezereum), koko ík p eslenitý (Polygonatum verticillatum), samorostlík klasnatý (Actaea
spicata) nebo kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum). Z druh erveného seznamu zde
nalezeneme zvone ních erný (Phyteuma nigrum), který je zde i v okolí dosti astý.
E3 Betula pendula
E3 Pinus sylvestris
E3 Populus tremula
E3 Prunus cerasus
E2 Acer pseudoplatanus
E2 Corylus avellana
E2 Crataegus laevigata
E2 Rosa canina
E2 Fagus sylvatica
E2 Sambucus nigra
E2 Sorbus aucuparia
E2 Swida sanguinea
Actaea spicata
Aegopodium podagraria
Anemone nemorosa
Anthriscus sylvestris
Asarum europaeum
Brachypodium pinnatum
Campanula patula
Campanula persicifolia
Dactylis glomerata
Daphne mezereum
Dryopteri filix-mas

Euphorbia cyparissias
Fragaria vesca
Galium aparine
Galium odoratum
Heracleum sphondylium
Hypericum maculatum
Lathyru vernus
Luzula luzuloides
Maianthemum bifolium
Oxalis acetosella
Paris quadrifolia
Phyteuma nigrum
Poa nemoralis
Polygonatum verticillatum
Pulmonaria obscura
Rubus idaeus
Senecio ovatus
Symphytum tuberosum
Tanacetum vulgare
Trifolium medium
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Vicia cracca
Viola reichenbachiana

Celkem na lokalit bylo zaznamenáno 47 druh cévnatých rostlin.
Zvlášt chrán né taxony a druhy z erveného seznamu:
V decký název
Phyteuma nigrum

eský název
zvone ník erný

§

C
C3

Výstavba plynovodu a p ípadná údržba je na této lokalit možná za p edpokladu
minimalizace manipula ního pruhu a zp tného osázení meze m lce ko enícími lískami.
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LOKALITA 12 – B EHY LIPNA (km 69,55 - 71,00, km 72,90 - 72,95)

Lokalita se nachází v oreofytiku ve fytogeografickém okrese 88g. Hornovltavská kotlina,
zahrnuje b ehovou vegetaci na obou b ezích Lipna u Horní Vltavice. Potenciální vegetací jsou
bikové bu iny a podmá ené rohozcové smr iny v komplexu s rašelinnou smr inou.
B ehové porosty na obou b ezích Lipna jsou tvo eny nesourodou mozaikou mok adních
biotop , zejména po í ních rákosin (M1.4) a vrbových k ovin (K2.1). Objevují se i prvky
obnažených den, náletové (X12B) a ruderální (X7B) porosty. Ve stromovém pat e i ke ovém
pat e je nej ast jším druhem vrba k ehká (Salix fragilis), v rákosinách Domice rákos jižní
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(Phragmites australis) a chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) – ta je ast jší na
severním, vlnobitím více zmáhaném b ehu. Ze vzácn jších druh se setkáme pouze se
sk ípinou ko enující (Scirpus radicans), které se vyskytuje roztroušen po celém pob eží
Lipna.
E3 Betula pendula
E3 Populus tremula
E3 Salix fragilis
E2 Acer pseudoplatanus
E2 Salix aurita
E2 Salix cinerea
E2 Salix fragilis
E2 Salix purpurea
E2 Salix viminalis
E2 Sambucus nigra
E2 Sorbus aucuparia
Aegopodium podagraria
Anthriscus sylvestris
Bidens triparita
Carex acuta
Dactylis glomerata
Dryopteri filix-mas
Elymus caninus
Filipendula ulmaria
Galium aparine
Galium palustre
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Glyceria fluitans

Glyceria maxima
Gnaphalium uliginosum
Chaerophyllum hirsutum
Eleocharis mamillata
Heracleum sphondylium
Hypericum maculatum
Juncus articulatus
Juncus effuzus
Lycopus europaeus
Lysimachia vulgaris
Myosotis palustris
Oxalis acetosella
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Poa palustris
Ranunculus flamulla
Ranunculus repens
Rorippa palustris
Rubus idaeus
Scirpus radicans
Senecio ovatus
Stelaria nemorum
Typha latifolia
Urtica dioica
Vicia cracca

Celkem na lokalit bylo zaznamenáno 48 druh cévnatých rostlin.
Zvlášt chrán né taxony a druhy z erveného seznamu:
V decký název
Scirpus radicans

eský název
sk ípina ko enující

§

C
C3

Výstavba plynovodu a p ípadná údržba je na této lokalit z floristického hlediska možná za
p edpokladu následné úpravy reliéfu do p vodního tvaru a výsadby ke ových vrb
autochtoních druh .
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LOKALITA 13 – LESNÍ PR SEK U KYSELOVA (km 73,98-74,17)

Lokalita se nachází v oreofytiku ve fytogeografickém okrese 88g. Hornovltavská kotlina,
zahrnuje lesní pr sek a les nedaleko bývalého Kyselova. Potenciální vegetací jsou bikové
bu iny a podmá ené rohozcové smr iny v komplexu s rašelinnou smr inou.
Lesní porost má charakter mírn podmá ené smrkové kultury na pomezí podmá ené
rohozcové smr iny (L9.2B) a nep írodního bitopu hospodá ského lesa (X9A). V lesním
porostu se ídce vyskytuje d ípatka horská (Soldanella montana). Na pr seku pod
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elektrovodem se vytvo ily fragmenty sekundárních v esoviš (T8.2B). Nalezneme zde menší
populace n kolika zvlášt chrán ných druh rostlin – plešky stopkaté (Willemetia stipitata),
všivce lesního (Pedicularis sylvatica) a prhy arniky (Arnica montana). Typický je i výskyt
plavun vidla ky (Lycopodium clavatum). Zajímavá je vegetace v lemu stávající cesty
s vraním okem ty listým (Paris quadrifolia), lýkovcem jedovatým (Daphne mezereum) a
hrachorem jarním (Lathyrus vernus).
E3 Betula pendula
E3 Picea abies
E3 Pinus sylvestris
E2 Betula pendula
E2 Picea abies
E2 Sorbus aucuparia
Ajuga reptans
Alchemilla sp.
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Arnica montana
Avenella flexuosa
Calamagrostis villosa
Calluna vulgaris
Cardaminopsis halleri
Carex brizoides
Carex canescens
Carex hirta
Carex leporina
Carex pilulifera
Cirsium palustre
Daphne mezereum
Deschampsia cespitosa
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Equisetum sylvaticum
Fragaria vesca
Galeopsis tetrahit agg.
Gnaphalium sylvaticum
Hieracium sylvaticum

Holcus mollis
Hypericum maculatum
Juncus articulatus
Juncus effuzus
Lathyrus vernus
Luzulla campetris
Luzulla pillosa
Lycopodium clavatum
Lycopus europaeus
Maianthemum bifolium
Melampyrum pratense
Nardus stricta
Oxalis acetosella
Paris quadrifolia
Pedicularis sylvatica
Potentilla erecta
Pteridium aquilinum
Ranunculus flamulla
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rubus idaeus
Rubus sp.
Senecio ovatus
Soldanella montana
Taraxacum sect. ruderalia
Thymus pulegioides
Trientalis europaea
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Viola palustris
Willemetia stipitata

Celkem na lokalit bylo zaznamenáno 38 druh cévnatých rostlin.
Zvlášt chrán né taxony a druhy z erveného seznamu:
V decký název
Arnica montana
Lycopodium clavatum
Pedicularis sylvatica
Soldanella montana
Willemetia stipitata

eský název
prha arnika
plavu vidla ka
všivec lesní
d ípatka horská
pleška stopkatá

§
O
SO
O
O

C
C3
C3
C2t
C3
C3
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Výstavba plynovodu a p ípadná údržba je na této lokalit z floristického hlediska možná za
p edpokladu následné úpravy reliéfu do p vodního tvaru. Údržba bezlesí na narušeném
obnaženém substrátu umožní sukcesi vegetace v etn uchycení vzácn jších druh jejichž
populace budou narušeny.
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LOKALITA 14 – ROTA U KYSELOVA (km 75,0-75,16)

Lokalita se nachází v oreofytiku ve fytogeografickém okrese 88g. Hornovltavská kotlina,
zahrnuje zar stající plochu naproti bývalé rot u Kyselova. Vegetace má dnes charakter
smilkové louky (T2.3B) až sekundárního v esovišt (T8.2B) se smilkou tuhou (Nardus
stricta) a v esem obecným (Calluna vulgaris). Lokalita je bez údržby a zar stá d evinami –
smrkem, borovicí a vrbou ušatou (Salix aurita). Vyskytuje se zde menší populace všivce
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lesního (Pedicularis sylvatica). Rostou zde i adventivní druhy, poz statky výsadeb jako je –
rybíz (Ribes sp.) a narcisky (Narcissus sp.).
E3 Betula pendula
E3 Picea abies
E3 Pinus sylvestris
E2 Betula pendula
E2 Picea abies
E2 Salix aurita
E2 Salix pentandra
E2 Salix purpurea
E2 Sorbus aucuparia
Achillea milefolium
Angelica sylvestris
Agrostis stolonifera
Avenella flexuosa
Calamagrostis villosa
Calluna vulgaris
Cardamine pratensis
Carex nigra
Carex palescens
Carex pilulifera
Cirsium heterophyllum
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Deschampsia cespitosa
Gnaphalium sylvaticum
Heracleum sphondylium
Hieracium sylvaticum
Holcus mollis

Hypericum maculatum
Juncus effuzus
Leontodon autumnalis
Leucanthemum ircutianum
Lotus corniculatus
Luzulla campetris
Lysimachia vulgaris
Melampyrum pratense
Narcissus sp.
Nardus stricta
Pedicularis sylvatica
Poa chaixii
Potentilla erecta
Prunella vulgaris
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rhinanthus minor
Ribes sp.
Stellaria graminea
Succisa pratensis
Taraxacum sect. ruderalia
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Veronica chamaedrys
Viola canina
Viola palustris
Urtica dioica

Celkem na lokalit bylo zaznamenáno 52 druh cévnatých rostlin.
Zvlášt chrán né taxony a druhy z erveného seznamu:
V decký název
Pedicularis sylvatica

eský název
všivec lesní

§
SO

C
C2t

Výstavba plynovodu a p ípadná údržba je na této lokalit z floristického hlediska možná za
p edpokladu následné úpravy reliéfu do p vodního tvaru. Údržba bezlesí na narušeném
obnaženém substrátu umožní sukcesi vegetace v etn vzácn jších druh jejichž populace
budou narušeny.
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LOKALITA 15 – LOUKA U ROTHOVSKÉHO MLÝNA (km 75,23-75,38)

Lokalita se nachází v oreofytiku ve fytogeografickém okrese 88g. Hornovltavská kotlina,
zahrnuje dot enou ást kv tnaté louky. Vegetaci lze za adit do vlhkých pchá ových luk
(T1.5) a do horských trojšt tových luk (T1.2), okraje lesa por stají drobné fragmenty
smilkových luk (T2.3B). Vyskytují se zde n které hodnotn jší druhy jako ertkus lu ní
(Succisa pratensis), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), mochna bahenní (Potentilla
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palustris), sta inec poto ní (Tephroseris crispa), kozlík dvoudommý (Valeriana dioica) a
zvone ník erný (Phyteuma nigrum).
E2 Betula pendula
E2 Frangula alnus
E2 Picea abies
E2 Pinus sylvestris
E2 Salix aurita
Achillea milefolium
Angelica sylvestris
Agrostis stolonifera
Ajuga reptans
Aloperus pratensis
Anthoxanthum odoratum
Avenella flexuosa
Bistorta major
Briza media
Calamagrostis villosa
Calluna vulgaris
Caltha palustris
Campanula patula
Campanula rotundifolia
Cardamine pratensis
Cardaminopsis halleri
Carex brizoides
Carex nigra
Carex palescens
Carex panicea
Carex pilulifera
Carlina acaulis
Centaurea jacea
Cirsium heterophyllum
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Epilobium palustre
Geum rivale
Glechoma hederacea
Heracleum sphondylium
Hieracium sylvaticum
Holcus mollis
Hypericum maculatum

Juncus effuzus
Juncus filiformis
Knautia arvensis
Leontodon autumnalis
Leucanthemum ircutianum
Lotus corniculatus
Luzulla campetris
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia vulgaris
Melampyrum sylvaticum
Myosotis palustris agg.
Nardus stricta
Phalaris arundinacea
Phyteuma nigrum
Pimpinella major
Plantago lanceolata
Poa chaixii
Poa trivialis
Polygala vulgaris
Potentilla erecta
Potentilla palustris
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rhinanthus minor
Sanguisorba officinalis
Scirpus sylvaticus
Scorzonera humilis
Stellaria graminea
Succisa pratensis
Tanacetum vulgare
Tephroseris crispa
Thymus pulegioides
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana dioica
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Vicia cracca
Viola canina
Viola palustris

Celkem na lokalit bylo zaznamenáno 80 druh cévnatých rostlin.
Zvlášt chrán né taxony a druhy z erveného seznamu:
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Phyteuma nigrum
Scorzonera humilis
Tephroseris crispa
Valeriana dioica
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eský název
zvone ník erný
hadí mord nízký
sta inec poto ní
kozlík dvoudommý

§

C
C3
C4a
C4a
C4a

Výstavba plynovodu a p ípadná údržba je na této lokalit z floristického hlediska možná za
p edpokladu následné úpravy reliéfu do p vodního tvaru a bez trvalého narušení vodního
režimu. Na lokalitu p i rekultivaci nesmí být dovezena ornice z jiného místa na trase.
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ROSTLIN
Arnica montana L.
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KE ZVLÁŠT

CHRÁN NÝM DRUH M

prha arnika

Jedná se o ohrožený druh. V oblasti Šumavy a P edšumaví je dosud roztroušena se stovkami
lokalit. Na trase roste na dvou lokalitách, p i emž je pravd podobné že ásti populací budou
stavbou dot eny:
Lokalita . 10 (Prameny Škeblice) – dot eny budou desítky rostlin na jedné díl í lokalit ,
navrhuje transfer rostlin do bezpe né vzdálenosti v míst .
Lokalita . 13 (Lesy a lesní pr sek u Kyselova) – dot eny budou desítky rostlin na jedné díl í
lokalit , navrhuje transfer rostlin do bezpe né vzdálenosti v míst .

Iris sibirica L.

kosatec sibi ský

Jedná se o siln ohrožený druh. V celém okolním území se ale vyskytuje pom rn asto, roste
na desítkách až stovkách lokalit. Hornovltavská kotlina je považována za území
s nejpo etn jší populací v rámci R. Na trase roste na více lokalitách, p i emž n které
rostliny budou stavbou dot eny:
Lokalita . 4 (Bezdrevský potok) – zde bylo napo ítáno 5 trs kosatce, není z emé do jaké
míry bude louka p ímo zasažena. V p ípad že ano, navrhuje transfer trs kosatce do
bezpe né vzdálenosti v rámci této plochy.
Lokalita . 8 (Dolanský potok) – dot eno bude do 20 trs kosatce, navrhuje transfer trs
kosatce do bezpe né vzdálenosti v rámci téže plochy.
Lokalita . 10 (Prameny Škeblice) – dot eny budou jednotky trs na dvou díl ích lokalitách,
navrhuje transfer trs kosatce do bezpe né vzdálenosti v míst .

Pedicularis sylvatica L.

všivec lesní

Jedná se o siln ohrožený druh. V oblasti Šumavy se dosud vyskytuje pom rn hojn na
lesních cestách a na pr secích. Na trase roste na dvou lokalitách, p i emž je pravd podobné
ža ásti populací budou stavbou dot eny:
Lokalita . 13 (Lesy a lesní pr sek u Kyselova) – dot eny budou desítky rostlin, záchranný
transfer nemá smysl, navrhuje se úprava biotopu do p vodního reliéfu.
Lokalita . 14 (Rota u Kyselova) – dot eny budou desítky rostlin, záchranný transfer nemá
smysl, navrhuje se úprava biotopu do p vodního reliéfu.

Plathantera bifolia L.

vemeník dvoulistý

Jedná se o ohrožený druh. V oblasti Šumavy a P edšumaví je dosud astý na mnoha
lokalitách. Na trase roste na jedné lokalit , p i emž je pravd podobné, že ást populace bude
stavbou dot ena:
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Lokalita . 10 (Prameny Škeblice) – dot eny budou jednotlivé rostlin na jedné díl í lokalit ,
záchranný transfer nemá valný smysl.

Soldanella montana L.

d ípatka horská

Jedná se o ohrožený druh. V oblasti Šumavy je d ípatka hojná, setkáme se s ní ádov na
tisícovce asto rozsáhlých lokalit. V dot eném území byla zjišt n roztroušen v lesích na
pravém b ehu Lipna (nap . lokalita . 13 Lesy a lesní pr sek u Kyselova) v km 74-75,6 a dále
v Bliženském lese mezi Bližnou a Pláni kou v km 66,5-67,7, kde byla zjišt na v rámci
vegeta ního screeningu. Výstavbou plynovodu budou dot eny jednotlivé rostliny, což na
celkovou populaci nebude mít znatelný vliv.

Willemetia stipitata (Jacq.) Dalla Torre

pleška stopkatá

Jedná se o ohrožený druh. V oblasti Hornovltavské kotliny i celé Šumavy je dosud astá. Na
trase roste na jedné lokalit , p i emž je pravd podobné ža ást populace bude stavbou
dot ena:
Lokalita . 13 (Lesy a lesní pr sek u Kyselova) – dot eny budou jednotlivé rostliny,
záchranný transfer nemá smysl, navrhuje se úprava biotopu do p vodního reliéfu.
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5 ZÁV R
V plánované trase plynovodu bylo z hlediska výskytu chrán ných druh rostlin podrobn ji
posouzeno 15 lokalit, které byly p edb žn vyhodnoceny jako potencionáln st etové z
hlediska ochrany flóry. Na t chto lokalitách bylo proveden podrobný botanický pr zkum.
Celkem bylo nalezeno 6 druh zvlášt chrán ných na 5 lokalitách.
Posuzován byl jednak vliv samotné výstavby na doty né lokality, jako i dopad údržby
vybudovaného plynovodu (jde p edevším o údržbu trvalého bezlesí).
Výsledkem pr zkumu je zjišt ní, že trasa plynovodu není nikde v zásadním rozporu
s ochranou flóry, výstavbou nedojde k zániku nebo významnému ohrožení populace
n kterého zvlášt chrán n ného druhu rostliny.
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2 ÚVOD A METODIKA
P edm tem entomologického pr zkumu je zám r výstavby plynovodu na trase Zábo í – státní
hranice – Kyselov – Rakousko. Na základ biotopového screeningu trasy vedení plynovodu
byly vytipovány potenciáln entomologicky hodnotné lokality, na kterých byl proveden
podrobn jší entomologický pr zkum. Entomologické lokality byly vymezeny pon kud ší eji
než je trasa plynovodu tak, aby bylo možné postihnout celé spektrum biotop a druh na
lokalitách.
Celkem bylo p i faunistickém pr zkumu v sezón 2014 determinováno 157 druh hmyzu ze
t í ád vybraných jako indika ní (brouci, motýli, vážky). Nalezené taxony jsou
charakteristické pro jednotlivé biotopy a kvalitn charakterizují složení zdejší entomofauny.
V rámci výzkumu bylo zjišt no 14 zvlášt chrán ných druh a 4 druhy jsou uvedeny
v erveném seznamu (Farka , Král, Škorpík 2005). Vlastní údaje byly dopln ny z Nálezové
databáze ochrany p írody (Agentura ochrany p írody a krajiny R, citováno 30-06-2014).
Materiál a metodika
Materiál byl získán p evážn individuálním odchytem na kv tech, pod kameny a na ke ích.
Sb ry byly dopln ny smýkáním vegetace smýkadlem s kruhovým rámem o pr m ru 35 cm a
oklepem v tví do tvercového sklepávadla o hran 75 cm. Na vhodných místech byly
nalí eny padací zemní pasti k odchytu epigeických druh brouk . Jako nástraha byly použity
zrající sýr a olejovky. Druhy spolehliv rozlišitelné v terénu byly pouze zaznamenány, u
ostatních druh bylo odebráno n kolik jedinc k determinaci v laborato i.
Zvlášt chrán né druhy uvedené ve vyhlášce . 395/1992 Sb., jsou v textu ozna eny
následovn : druh ohrožený - §O, druh siln ohrožený - §SO, druh kriticky ohrožený - §KO.
Druhy uvedené v erveném seznamu jsou v textu ozna eny následovn : CR – kriticky
ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – tém ohrožený.
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3 POPIS DOT ENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA
ENTOMOFAUNY
Sledován byl úsek plynovodu od Zábo í až po státní hranici v CHKO Šumava. Klimaticky
trasa vede od teplých ástí v Bud jovické pánvi až po horské, chladné úseky na Šumav .
Z této skute nosti vychází také široké druhové spektrum zaznamenaného hmyzu zahrnující
jak vyložen teplomilné druhy, tak druhy horské. Z teplomiln jších druh lze uvést
zlatohlávky Cetonia aurata, Oxythyrea funesta, z motýl pak perle ovce prost edního
(Arginnis adippe). Významným biotopem na trase plynovodu jsou podmá ené a vlhké louky.
Z velké ásti se jedná o opušt né a nese ené nivní enklávy nebo o louky v hrani ním pásmu.
Na tyto lokality jsou vázáni vzácní motýli jako je perle ovec mok adní (Boloria eunemia)
nebo modrásek bahenní (Maculinea nausithous). Na porosty vrb a topol podél potok jsou
vývojov vázáni batolci (Apatura iris a Apatura ilia) a b lopásek topolový (Limenitis populi).
Tito motýli jsou výbornými letci a v tšinu asu tráví v korunách strom .
Trasa plynovodu prochází n kolika geomorfologickými celky.
1) Bud jovická pánev - je vypln na p es 300 m mocnými usazeninami svrchnok ídového
(senonského) a (v mnohem menší mí e) miocenního stá í. Usazeniny jsou
sladkovodního p vodu, v miocénu však došlo i ke krátkodobému spojení s mo em
alpskokarpatské p edhlubn . V pánvi jsou ložiska jíl , lignitu a diatomitu. Celá pánev
je tvo ena množstvím rybník , které spoluur ují druhovou diverzitu hmyzu oblasti.
Trasa plynovodu p etíná Radomilický potok. Tvo í jej široká niva Radomilického
potoka s vlhkými loukami a mok adní nelesní vegetací, jen velmi pozvolna se
zdvíhající mírnými svahy k okolním plochým terénním elevacím. Botanicky se jedná
o mozaiku vysokostébelných spole enstev rákosin a vysokých ost ic, náležejících ke
svaz m Phragmition communis a Caricion gracilis s dominancí chrastice rákosovité
(Phalaris arundinacea), zblochanu vodního (Glyceria maxima), rákosu obecného
(Phragmites australis) a ost ice štíhlé (Carex gracilis). Entomologicky hodnotné jsou
zvlášt menší vodní plochy s bohatou pob ežní vegetací. Zde se vyskytují vážky
Sympecma fusca a Lestes barbarus, kobylka Conocephalus dorsalis nebo pilatka
Croesus varus.
2) Lhenické pošumaví – v tšinu území tvo í migmatititzované ruly jednotvárné skupiny
moldanubika. Oblast Lhenické brázdy vznikla tektonickými pochody a její jižní ást
ovládají hadcové výchozy. Hadec – specifická hornina metamorfovaná hostí díky
svým vlastnostem (zna ný podíl ho íku, niklu, kobaltu a chromu) unikátní faunu i
flóru. Z hmyzu lze jmenovat st evlíky Carabus scheidleri, Carabus convexus, z vážek
pak vážku tmavou Sympetrum danae, páskovce pruhovaného Cordulegaster boltoni a
z motýl soumra níky rodu Ochlodes.
3) Blanský les – trasa produktovodu se této morfologické skupiny pouze okrajov
dotýká, nicmén se jedná o oblast siln ovliv ující druhovou pestrost okolní krajiny.
Jedná se o pozoruhodn zachovalý krajinný celek v podh í Šumavy s etnými
cennými lokalitami. Vlastní masiv Blanského lesa je plochá hornatina, jejíž široké
h bety podkovovit obklopují hlubokou tektonickou kotlinu K emžského potoka.
Ostatní území má spíše charakter ploché až lenité vrchoviny. V geologickém podloží
zcela p evládají p em n né horniny, zejména granulit. Významné jsou vložky hadc a
krystalických vápenc , které podmi ují vznik specifických p d a jim p íslušejících
rostlinných spole enstev. Významné jsou druhy motýl jako nap . soumra ník západní
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(Pyrgus trebevicensis), b lásek hrachorový (Leptidea sinapis), modrásek
hn doskvrnný (Polyommatus daphnis), perle ovec prost ední (Argynnis adippe), oká
klub nkový (Erebia aethiops), zelená ek devaterníkový (Adscita geryon), sedm druh
v etenušek a p ástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria). Mezi významné
druhy motýl vázané na mok adní biotopy pat í modrásek o kovaný (Maculinea
teleius) a hn dásek rozrazilový (Melitaea diamina). Mimo ádná je i fauna brouk a
blanok ídlých – skupina žahadloví (Acaluata) s 225 druhy, ploštic se 70 druhy.
4) Boletice - geologický podklad severní a st ední ásti území tvo í masivy granulit a
pararul, v jihozápadní ásti jsou p ítomny porfyrické žuly (durbachity), do
jihovýchodní ásti zasahuje tzv. pestrá série, v níž se krom pararul a kvarcit
vyskytují v úzkých pruzích i ultrabazické substráty: amfibolity, erlány a krystalické
vápence. Starší horniny jsou v konkávních tvarech reliéfu p ekryty kvartérními
sedimenty (svahoviny, poto ní sedimenty). Vrchovina až hornatina, tvo ená vysokými
svahy, které spadají do širokých kotlin rázu tektonických brázd (Lhenická brázda,
Chvalšinská kotlina, Olšinská kotlina, Vltavická brázda). Sníženiny mají místy
charakter inverzních kotlin. Místy jsou hluboce za íznutá údolí potok , nap . údolí
Ra ínského a Chlumanského potoka a potoka Olšina. Vzhledem k r znorodosti
stanoviš , resp. podklad je zde velmi bohatá kv tena se zastoupením r zných
floristických prvk . Vyznívá zde ada mezofilních až subtermofilních druh ve
zna ných nadmo ských výškách, nap . vále ka prapo itá (Brachypodium pinnatum),
jetel prost ední (Trifolium medium), sasanka lesní (Anemone sylvestris), kruštík
tmavo ervený (Epipactis atrorubens), na druhé stran se zde vyskytují i význa né
podhorské a horské prvky, nap . bika lesní (Luzula sylvatica), b. sudetská (L.
sudetica), sítina kostrbatá (Juncus squarrosus). Vzhledem k r znorodosti biotop je i
fauna bezobratlých velmi pestrá. V nižších polohách a na výslunných stanovištích se
vyskytují pom rn teplomilné faunistické prvky (st evlík Carabus scheidleri, zvláš
chrán ný druh; sluné ko Ceratomegilla notata; tesa ík Pogonocherus decoratus; více
druh v etenušek). B žné jsou podhorské až horské druhy (oká Erebia ligea,
st evlí ek Pterostichus pumilio, mrchožrout Silpha carinata, drab íci Atrecus affinis a
Anthophagus omalinus, mandelinky Orina speciosissima, Luperus virdipennis, nosatci
Plinthus sturmi a Simo hirticollis). Významná je entomofauna mok ad , kde byli
zjišt ni chrán ní motýli – modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a m. o kovaný
(M. teleius) a pozoruhodn jší druhy jsou známé i z dalších ád (lupice Hercostomus
vivax, b ežnice Notiphila venusta, mandelinky-d ep íci Mniophila muscorum a Minota
obesa). Velmi významný je výskyt st evlíka Carabus menetriesi pacholei na
rašeliništích.
5) Lipensko - geologická stavba Lipenska je podmín na zlomovou tektonikou. Tvo í jej
pestrá skupina moldanubika s vysokým podílem drobných složek krystalických
vápenc , erlanu, kvarcitu, grafitických b idlic a amfibolitu. Jde o území montánního a
submontánního stupn s vysokou ekologickou stabilitou a velkým podílem
p irozených a p írod blízkých spole enstev. Z dochovaných p irozených stanoviš
jsou to p edevším pralesovité porosty, rašeliništ , mok ady a sukcesní stádia blízká
p irozenému.stavu.
K p írod blízkým spole enstv m pat í zejména druhov bohaté plochy
antropogenního bezlesí (louky, pastviny, lu ní mok ady) a mladá, i dostate n
nerozvinutá sukcesní spole enstva s výraznou druhovou diverzitou. Antropogenn
podmín nou a velmi hodnotnou složku šumavské p írody p edstavují lu ní
spole enstva. Z p vodn dvouse ných luk st ídav mokrých stanoviš se nej ast ji
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vyskytují porosty s výraznou dominancí jednoho druhu, nap . sk ípiny lesní (Scirpus
sylvaticus) v as. Scirpetum sylvatici nebo hadího ko ene v tšího (Bistorta major) a
pchá e bahenního (Cirsium palustre) v as. Polygono-Cirsietum palustris. Dalším
typem p irozených šumavských luk jsou mezofilní psine kové, trojšt tové a rdesnové
horské louky azené do rámce svazu Polygono-Trisetion. Význa nými biotopy jsou
zejména kv tnaté bu iny a jedlobu iny (st evlík Carabus irregularis, rohá ek
Sinodendron cylindricum, ada stenotopních plž ), klimaxové a podmá ené smr iny
(st evlí ek Pterostichus selmanni, tesa ík Tragosoma depsarium, m ra Xestia speciosa
aj.), kamenné sut v nejvyšších polohách (st evlí ek Oreonebria sumavica, drab ík
Mycetoporus mulsanti, zavíje Eudonia petrophila aj.) a zejména rašeliništ (st evlík
Carabus menetriesi, perle ovec Boloria aquilonaris, více druh m r, ada
specifických druh dvouk ídlých, pavouk aj.)
Podrobn ji jsou jednotlivé lokality zmín ny v následující kapitole.
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4 POPIS ENTOMOLOGICKY HODNOTNÝCH LOKALIT
Lokalita E 1 – Radomilický potok – niva Radomilického potoka tvo ená v minulosti
zregulovanou drobnou vodote í. Vlastní tok vytvá í velmi ojedin le drobné kamenito –
bahnité náplavové plošky. B ehy toku jsou hust zarostlé chrasticí rákosovitou (Phalaris
arundinacea) a kop ivou (Urtica dioica). Roztroušené d evinné patro tvo í vrby (Salix sp.) a
olše (Alnus glutinosa). Ze severu na tok p ímo navazuje rozsáhlá mírn podmá ená louka
s dominantním porostem chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea) a kerblíku lesního
(Anthriscus sylvestris). Ojedin le se vyskytují ostr vky d evin tvo ené olší lepkavou (Alnus
glutinosa), vrbami (Salix sp.) a bezem erným (Sambucus nigra). Louky jsou dlouhodob
neobhospoda ované. Výskyt b žných druh hmyzu.
Obrázek . 1: Niva Radomilického potoka
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Lokalita E 2 – Bezdrevský potok – tok Bezdrevského potoka s p írodním chrakterem koryta.
asté jsou drobné náplavové lavice tvo ené bahnem a št rkem. Hrany koryta jsou asto strmé
a ost e ezané. Tok je v podstat po celé své délce lemován porosty olší (Alnus glutinosa), vrb
k ehkých (Salix fragilis) a vtroušeným bezem erným (Sambucus nigra). Bylinné patro tvo í
asto rozsáhlé porosty rákosu (Phragmites australis). Hodnotnou ástí je mírn vlhká louka
okolo staré vodárny. Druhov bohatá louka s kopretinami (Leucanthemum ircutsianum),
kakostem lu ním (Geranium pratense) a krvavcem (Sanguisorba officinalis). V ploše se
vyskytuje také n kolik trs kosatc sibi ských (Iris sibirica). V minulosti z ejm extenzivn
se ený porost je významným refugiem lu ních druh hmyzu.
Obrázek . 2: Niva Bezdrevského potoka
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Lokalita E 3 – Kremžský potok – p irozen meandrující niva K emžského potoka je
lemována porosty olší (Alnus glutinosa), vrb (Salix fragilis) a místy b íz b lokorých (Betula
pendula). Celá niva je intenzivn spásána a pastva se nevyhýbá ani míst m podmá eným
s porosty sk ípin (Scirpus sylvaticus). Na nivu navazují výslunné suché svahy tvo ené
hadcovým výchozem se vzácnou teplomilnou kv tenou. Celý hadcový výchoz je p írodní
rezervací a probíhá zde ízená pastva skotu. Dominantním prvkem výchozu je rozsáhlý
kompaktní ostrov k ovin s dominancí trnky (Prunus spinosa), vtroušen roste bez erný
(Sambucus nigra) a t eše pta í (Prunus avium). Významná entomologická lokalita.
Obrázek . 3: Niva K emžského (Dobro kovského) potoka
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Lokalita E 4 – Svatý K íž – trasa plynovodu na této lokalit t sn míjí okraj PR Svatý K íž.
Do trasy plynovodu zasahuje výb žek suchého stepního trávníku, který už není v rezervaci.
Porost tvo í širokolistý trávník s mate ídouškou (Thymus sp.), devaterníky (Helianthemum
sp.) a pryšcem (Euphorbia cyparissias). astá je záraza bílá (Orobanche alba). Valnou ást
zájmové lokality tvo í intenzivní pastvina. ást p ímo navazující na PR je mírn podmá ená
se sítinami (Juncus sp.) a rozšlapaná od skotu. Významná lokalita.
Obrázek . 4: Pastvina pod Svatým k ížem
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Lokalita E 5 – K enovský vrch – Dolanský potok - úsek Dolanského potoka mezi Novým a
Prost edním rybníkem tvo í rozsáhlá monokultura tužebník (Filipendula ulmaria). Ve
stromovém pat e dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba k ehká (Salix fragilis) a
vtroušený bez erný (Sambucus nigra) a b íza b lokorá (Betula pendula). Dále navazuje
intenzivn se ená louka pr m rné biologické kvality. Okraje louky tvo í remízy s b ízou
b lokorou (Betula pendula), borovicí lesní (Pinus sylvestris) a osikami (Populus tremula).
Nejhodnotn jší je okraj lesa v severní ásti území. Jedná se o zar stající nese enou ovsíkovou
louku s nárosty dubu letního (Quercus robur). Výskyt kosatce sibi ského (Iris sibirica).
Obrázek . 5: Niva Dolanského potoka
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Lokalita E 6 – Olymp – lesnatá enkláva na vrcholu kopce s místním názvem Olymp.
Lokalita je poutním místem a vykazuje parkový charakter. Z d evin dominuje lípa (Tilia sp.),
b íza b lokorá (Betula pendula), t eše pta í (Prunus avium) a trnka (Prunus spinosa).
St edem zájmového území prochází trasa vedení vysokého nap tí. Zde je porost udržován bez
d evinného patra. Významný je odlesn ný pahorek s výstupy mate né horniny tvo ený
suchým trávníkem s teplomilnými druhy rostlin. Celý pahorek je evidentn pravideln se ený.
Výskyt teplomilných druh hmyzu.
Obrázek . 6: Charakter vegetace na úpatí kóty Olymp
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Lokalita E 7 – Prameny Škeblice – mozaika opušt ných luk tvo ených p evážn tužebníky
(Filipendula ulmaria) a kerblíkem lesním (Anthriscus sylvestris) a remízy s b ízou b lokorou
(Betula pendula), osikami (Populus tremula), t ešn mi (Prunus avium). Sušší ásti por stá
hloh (Crataegus sp.) a trnka (Prunus spinosa). Podél toku dominuje olše lepkavá (Alnus
glutinosa). astý je výskyt kosatc sibi ských (Iris sibirica). Na východním okraji lokality
v podrostu borového lesa byl zjišt n vemeník (Platanthera bifolia). Významná entomologická
lokalita.
Obrázek . 7: Charakter vegetace na lokalit Prameny Škeblice
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Lokalita E 8 – Bliženský les - okraje lesa. Západní okraj tvo í druhov bohatá louka
s výskytem b žných druh hmyzu. Východní okraj je z v tší ástí zarostlý kerblíkem lesním
(Anthriscus sylvestris). Malou ást tvo í podmá ená louka s rdesny (Bistorta major),
kohoutky lu ními (Lychnis flos-cuculi) a chrpami (Centaurea sp.). Louka není sekána.
Obrázek . 8: Charakter vegetace na lokalit Bliženský les - okraje
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Lokalita E 9 – Kyselov – hranice – nejvýznamn jším místem této lokality je druhov bohatá
kv tnatá louka u hranic. Podmá ená louka s bohatou populací krvavce totenu (Sanguisorba
officinalis), rdesny (Bistorta major), kohoutky lu ními (Lychnis flos-cuculi). Významná
entomologická lokalita.
Obrázek . 8: Charakter vegetace na lokalit Kyselov - hranice
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5 KOMENTÁ K VÝZNAMNÝM DRUH M
Druhy zvlášt chrán né zákonem
Apatura iris (batolec duhový) - §O, ohrožený druh, zvlášt chrán ný. Byl registrován na
lokalit Bezdrevský potok (E2), Kremžský potok (E3), Prameny Škeblice (E7) a Kyselov
(E9). Žír housenek probíhá na r zných druzích vrb - p edevším vrba jíva (Salix caprea), v.
popelavá (S. cinerea), v. ušatá (S. aurita) a v. k ehká (S. fragilis). Dosp lci jsou výborní letci
schopní migrovat na velké vzdálenosti. Ohroženy mohou být housenky p i p ípadném
odstra ování vrbových porost .
Apatura ilia (batolec ervený) - §O, ohrožený druh, zvlášt chrán ný. Zaznamenán na
lokalit Bezdrevský potok (E2) a Prameny Škeblice (E7). Vývoj housenek probíhá na topolu
osika (Populus tremula), t. erném (P. nigra) a vrb jív (Salix caprea). Stejn jako batolec
duhový je batolec ervený dobrým letcem. P ítomnost vývojových stádií na lokalitách je
možná.
Bombus terestris, Bombus pascuorum ( melák) - §O, ohrožený druh, zvlášt chrán ný.
meláci byli zaznamenáni na všech lokalitách, vyskytují se po celé trase zám ru. Nejb žn jší
druhy melák na sledovaném území s vysokou ekologickou valencí. Vyskytují se všude na
kv tech, zvlášt ruderální porosty s p ítomností bobovitých rostlin jsou význa ným refugiem
t chto druh . Oba druhy staví zemní hnízda a na území nacházejí vhodné podmínky k životu.
Cincidela campestris (svižník polní) – §O, svižník je ohrožený druh, zvlášt chrán ný. Byl
zjišt n na lokalit Kremžský potok (E3), Svatý k íž (E4) a Olymp (E6). Imago i larva dávají
p ednost pís itým p dám se sporou nízkou vegetací. Dosp lci svižník byli pozorováni na
oslun ných polních cestách, na okrajích polí a obnažených ploškách bez vegetace. Ohrožena
zemními pracemi je larva vyvíjející se v zemi asi po dva roky.
Formica fusca, Formica sanguinea, Formica pratensis (mravenec) - §O, ohrožený druh,
zvlášt chrán ný. Mravenci rodu Formica byly nalezeni na všech lokalitách a žijí na
vhodných místech po celé trase zám ru. Zjišt né druhy pat í v rámci rodu k t m b žn jším.
Všechny zmi ované druhy mravenc staví zemní hnízda pod kameny nebo v drnech trav.
Hnízda jsou v tšinou nenápadná a špatn dohledatelná. Lze konstatovat, že mravenci se
nacházejí na všech vhodných místech na okrajích ruderálních porost , na sv tlinách remíz i
lesík i na okrajích polí a luk.
Limenitis populi (b lopásek topolový) - §O, ohrožený druh, zvlášt chrán ný. Na lokalitách
Kremžský potok (E3) a Prameny Škeblice (E7) byl vždy pozorován pouze jeden jedinec. Žír
housenek probíhá na mladých osikách (Populus tremula). Housenky p ezimují
v hibernakulech ze sp edeného listu a líhnou se p íští rok na ja e. Po oplození sami ky kladou
vají ka jednotliv na listy osik a cyklus se opakuje. Dosp lci jsou výborní letci a žijí v tšinou
solitérn . Ohroženy mohou být housenky p i odstra ování osikových porost .
Maculinea nausithous (modrásek bahenní) - §SO, siln ohrožený druh, zvlášt chrán ný.
Zjišt n na lokalit Bezdrevský potok (E2) a Kremžský potok (E3). Spolu s podobným druhem
Maculinea teleius (Modrásek o kovaný) je udáván (1995) i z lokality Svatý k íž bez p esn jší
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lokalizace. Vývojov je vázán na krvavec toten (Sanguisorba oficinalis), kde probíhá vývoj
housenek až do tvrtého instaru, tj. 2-3 týdny. Poté housenky opoušt jí kv tní hlávky a
dokon ují vývoj v mraveništích hostitelských mravenc Myrmica rubra. P i zemních pracích
mohou být zni eny hnízda hostitelských mravenc a tím i houseky modrásk .
Oxythyrea funesta (zlatohlávek) - §O, ohrožený druh, zvlášt chrán ný. Nalezen na lokalit
Kremžský potok (E3). Larvy žijí v p dním substrátu a v trouchu odum elých d evin, zvlášt
dub . Dosp lci jsou dob í letci a za potravou urazí zna né vzdálenosti. Nález jednoho jedince
byl spíše náhodný a vývoj larev na lokalit je málo pravd podobný.
Papilio machaon (otakárek fenyklový) - §O, ohrožený druh, zvlášt chrán ný. Na lokalit
Kremžský potok (E3) byl zaznamenán jeden patrolující samec. Vývoj housenek probíhá na
mi íkovitých rostlinách rostoucích v nezapojeném lu ním porostu. Housenky jsou dosti
sedentární a živnou rostlinu tak ka neopoušt jí. Dosp lci jsou výborní letci ( áste ní migranti)
- setkávají se na vrcholcích kopc , kde probíhají námluvy (tzv. hilltoping). Vývoj housenek
na lokalit je možný, ale spíše se jedná o náhodn zaletující jedince.
Trichius fasciatus (zdobenec skvrnitý) - §O, ohrožený druh, zvlášt chrán ný. Jeden jedinec
pozorován p i žíru na okolíkatých rostlinách na lokalit Kremžský potok (E3). Vývoj larev
probíhá v trouchu dutých listnatých strom , zde pravd podobn vrb.
Carabus scheidlerii (st evlík scheidler v) - §O, ohrožený druh, zvlášt chrán ný. Jeden
dosp lec chycen na lokalit Bliženský les (E8) na okraji lesa. Mobilita dosp lc i larev je
zna ná a jsou schopni se v p ípad nep íznivých okolností z lokality rychle stáhnout.

Druhy zahrnuté v erveném seznamu (Farka , Král, Škorpík 2005)
Arginnis adippe (perle ovec prost ední) - (VU) zranitelný druh. Zjišt n na lokalit Olymp
(E6). Typický druh ran sukcesních biotop v lesních oblastech. Vázán na sv tlé a slunné
lokality “pasekového” i “lesostepního” charakteru. Živnou rostlinou jsou r zné druhy violek.
Jeden jedinec byl pozorován na louce p i okraji lokality.
Aromia moschata (tesa ík pižmový) – (NT) tém ohrožený. Jeden jedinec byl pozorován na
mi íkovitých rostlinách na lokalit Bezdrevský potok (E2). Vývoj larev probíhá
v trouchniv jících vrbách a p ítomnost vývojových stádií na lokalit je pravd podobná.
Aricia eumedon (modrásek b lopásný) – (VU) zranitelný. Výskyt prokázán na lokalit
Bezdrevský potok (E2). Žír housenek probíhá na kakostu lu ním (Geranium pratense). Louky
okolo staré vodárny jsou vhodným biotopem pro vývoj druhu.
Boloria eunomia (perle ovec mok adní) - (VU) zranitelný. Zjišt na silná populace na
lokalit Kyselov (E9). Monofág na rdesnu hadím ko eni (Bistorta major). Biotopem imág i
housenek jsou podmá ené louky s hojným výskytem živné rostliny. Larvy p ezimují
v zámotcích z list v porostu. Ohroženy zemními pracemy jsou larvy na živných rostlinách.
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6 ZÁV RY PRO OCHRANU P ÍRODY
Lokalita E 1 – Radomilický potok – zarostlá louka bez nález ohrožených druh živo ich .
Lokalita E 2 – Bezdrevský potok – zjišt n výskyt motýl Apatura iris (batolec duhový),
Apatura ilia (batolec ervený), Maculinea nausithous (modrásek bahenní), Aricia eumedon
(modrásek b lopásný) a tesa íka Aromia moschata (tesa ík pižmový). Nejcenn jší ástí území
je dnes opušt ná louka kolem staré vodárny. V minulosti byl porost pravideln se en a dodnes
si louka zachovala druhovou pestrost. Nejohrožen jšími druhy p i zemních pracích jsou
modrásek b lopásný a modrásek bahenní. Jelikož jsou motýli i vývojová stadia na lokalit
p ítomni prakticky neustále, je nejvhodn jší se louce p i výkopech úpln vyhnout. Druhou
možností je na asovat zemní práce do období letu dosp lc , kdy nejsou na živných rostlinách
p ítomna vývojová stádia, tj. na ervenec. Oba batolci byli zaznamenáni na hnijící mrtvole
krtka. Vývoj housenek batolc na lokalit je možný, stejn tak i vývoj tesa íka pižmového je
na lokalit velmi pravd podobný. Zmenšit ohrožení p edm tných druh p i zemních pracích
lze pouze minimalizací zásah do stromového patra, tj. co nejmén kácet vzrostlé stromy
podél toku.
Lokalita E 3 – Kremžský potok – nalezeni Apatura iris (batolec duhový), Cincidela
campestris (svižník polní), Limenitis populi (b lopásek topolový), Maculinea nausithous
(modrásek bahenní), Oxythyrea funesta (zlatohlávek), Papilio machaon (otakárek fenyklový),
Trichius fasciatus (zdobenec skvrnitý) a Boloria eunomia (perle ovec mok adní). V tšinu
zájmového území tvo í intenzivn se ené louky a intenzivní pastviny. Perle ovec mok adní a
modrásek bahenní byli zjišt ni na okraji p edm tného území a vývoj obou druh p ímo na
lokalit je málo pravd podobný vzhledem ke zna né intenzit pastvy. Živné rostliny obou
druh byly pozorovány pouze sporadicky. Mnohem vhodn jší podmínky pro vývoj mají oba
motýli v ásti navazující na zájmové území v PR Dobro kovské hadce. Otakárek fenyklový
byl spat en pouze sporadicky a pokud zde dochází k vývoji housenek na mi íkovitých
rostlinách, tak velmi pravd podobn již mimo zájmovou oblast. Batolec, zlatohlávek a
zdobenec prod lávají vývoj na listí a v trouchu strom podél toku potoka. Lze doporu it
minimalizaci zásah do porostu. Svižník byl zjišt n na polní cest na okraji lokality a ohrožen
zde není.
Lokalita E 4 – Svatý k íž – z významných druh zjišt n pouze Cincidela campestris (svižník
polní) na hran polní cesty v suchém trávníku, kde probíhá i vývoj larev. Pokud budou zemní
práce provád ny v dolní ásti svahu a vyhnou se suchým okraj m, není svižník ohrožen.
Lokalita E 5 – K enovský vrch – lokalita bez zjišt ných významných druh hmyzu.
Potenciáln hodnotný je okraj lesa v severní ásti lokality. Lze doporu it provád ní zemních
prací mimo tuto ást, tj. práce provád t na navazující se ené louce.
Lokalita E 6 – Olymp – biotop Cincidela campestris (svižník polní), zjišt n Arginnis adippe
(perle ovec prost ední). Vzhledem k malé vým e lokality a dostatku vhodných ploch pro
vývoj larev svižník , bude tento druh p i zemních pracích vždy ohrožen. Nicmén po asanaci
výkop vznikne p evrstvením zeminy nový a výrazn v tší prostor pro život nové generace
larev. Perle ovec dává p ednost lesostepním formacím, ale vývoj housenek je na lokalit
možný. Nicmén zásadní ohrožení populace zde nelze spat ovat. Plánovaná trasa prochází
v blízkosti pietního místa p es skalnatý výstup, který je pravideln se en. Lokalitu je vhodné
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posoudit spíše z botanického hlediska (pravd podobn zde probíhá armádní management
p írodov dn významných ástí vojenského újezdu Boletice).
Lokalita E 7 – Prameny Škeblice – zjišt n výskyt motýl Apatura iris (batolec duhový),
Apatura ilia (batolec ervený) a Limenitis populi (b lopásek topolový). Všechny druhy jsou
vázány na porosty vrb a topol . Pokud bude minimalizován zásah do t chto d evin, je
ohrožení populací minimální.
Lokalita E 8 – Bliženský les – prokázán výskyt st evlíka Carabus scheidlerii (st evlík
Scheidler v) na okraji louky a lesního porostu. Dosp lci ani larvy nejsou striktn vázáni na
lokalitu a v p ípad ohrožení jsou schopni se z lokality rychle stáhnout. P esto lze doporu it
trasování plynovodu umístit co nejvíce k severnímu okraji zájmové lokality.
Lokalita E 9 – Kyselov – hranice – významná lokalita s druhov bohatou loukou. Silná
populace Boloria eunomia (perle ovec mok adní). P i zemních pracích budou zni ena
vývojová stádia p ítomna všude na lokalit na živných rostlinách (rdesno hadí ko en). Jedinou
možností je na asování výkop do období letu dosp lc , tj. od konce ervence do poloviny
srpna. Nezbytné je po skon ení prací uvést louku do p vodního stavu a zamezit jakékoliv
zm n vodního režimu.
Záv rem lze íci, že p i respektování navržených opat ení by nem lo dojít k významnému
poškození populací zvlášt chrán ných a ohrožených druh hmyzu.
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8 MAPOVÉ P ÍLOHY
Lokalita E 1 – Radomilický potok
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Lokalita E 2 – Bezdrevský potok

22

Entomologický pr zkum

VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE R/RAKOUSKO

Lokalita E 3 – K emžský potok
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Lokalita E 4 – Svatý k íž
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Lokalita E 5 – K enovský vrch – Dolanský potok
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Lokalita E 6 – Olymp
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Lokalita E 7 – Prameny Škeblice
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Lokalita E 8 – Bliženský les - okraje
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Lokalita E 9 – Kyselov – hranice
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9 SEZNAM ZJIŠT NÝCH TAXON
V decký název

Blanok ídlí (Hymenoptera)
Formica sp.
Bombus sp.
Vážky (Odonata)
Aeshna cyanea
Calopteryx splendens
Coenagrion puella
Enallagma cyathigerum
Erythromma najas
Lestes sponsa
Brouci (Coleoptera)
Abax paralelepipedus
Aclypea opaca
Adalia bipunctata
Agapanthia villosoviridescens
Agonum sexpunctatum
Agonum viduum
Agrilus biguttatus
Agriotes lineatus
Agriotes obscurus
Agriotes pilosellus
Agriotes sputator
Agrypnus murinus
Algelastica alni
Amara aenea
Anaglyptus mysticus
Anthaxia quadripunctata
Anthaxia similis
Aromia moschata
Athous haemorrhoidalis
Athous subfuscus
Bembidion lampros
Cantharis fusca
Cantharis pellucida
Carabus arcensis
Carabus auronitens
Carabus convexus
Carabus coriaceus

eský název

mravenec
melák
šídlo modré
motýlice lesklá
šidélko páskované
šidélko kroužkované
šidélko rudooké
šidlatka páskovaná
st evlík
mrchožrout
sluné ko
tesa ík
st evlík
st evlík
krasec
kova ík
kova ík
kova ík
kova ík
kova ík
bázlivec
st evlík
tesa ík
krasec
krasec
tesa ík
kova ík
kova ík
st evlík
páte í ek
páte í ek
st evlík
st evlík
st evlík
st evlík
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Carabus glabratus
Carabus granulatus
Carabus hortensis
Carabus intricatus
Carabus nemoralis
Carabus scheidleri
Carabus violaceus
Carbus cancelatus
Cassida denticollis
Cetonia aurata
Cicindela campestris
Cidnopus pilosus
Clytra quadripunctata
Clytus arietis
Coccinella septempunctata
Cortodera humeralis
Cychrus caraboides
Dalopius marginatus
Dinoptera collaris
Donacia sp.
Grammoptera ruficornis
Harpalus rufipes
Hemicrepidius hirtus
Hispa atra
Chrysomela populi
Limonius minutus
Malachius aeneus
Nebria brevicollis
Nicrophorus vespillo
Nothodes parvulus
Oberea oculata
Oedemera nobilis
Oiceoptoma thoracica
Oxythyrea funesta
Pheletes aeneoniger
Phyllobius arborator
Phyllobius argentatus
Phyllopertha horticola
Phyllotreta nemorum
Poecilus cupreus
Prosternon tessellatum
Pseudovadonia livida
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St evlík
st evlík
st evlík
st evlík
st evlík
st evlík
st evlík
st evlík
štítonoš
zlatohlávek
svižník
kova ík
vrba ty te ný
tesa ík
sluné ko sedmite né
tesa ík
st evlík
kova ík
tesa ík
rákosní ek
tesa ík
st evlík
kova ík
mandelinka
mandelinka topolová
kova ík
bradavi ník
st evlík
hroba ík
kova ík
tesa ík
stehná
mrchožrout
zlatohlávek tmavý
kova ík
listohlod
listohlod
listokaz
d ep ík polní
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Pterostichus melanarius
Pterostichus metalicus
Pterostichus niger
Saperda scalaris
Stenurella melanura
Stictoleptura rubra
Thanatophilus rugosus
Trachys minutus
Trichius fasciatus
Valgus hemipterus
Xylotrechus antilope
Motýli (Lepidoptera)
Adscita statices
Aglais urticae
Anthocharis cardamines
Apatura ilia
Apatura iris
Aphanthopus hyperanthus
Aporia crataegi
Araschnia levana
Arginnis aglaja
Argynnis adippe
Argynnis paphia
Aricia agestis
Aricia eumedon
Boloria dia
Boloria eunomia
Boloria selene
Brenthis ino
Callophrys rubi
Carterocephalus palemon
Celastrina argiolus
Coenonympha arcania
Coenonympha glycerion
Coenonympha pamphilus
Colias crocea
Colias hyale
Cupido argiades
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st evlík
st evlík
st evlík
tesa ík
tesa ík
tesa ík
mrchožrout
krasec
zdobenec skvrnitý
k ivonožec
tesa ík

X
X
X

zelená ek
X
babo ka kop ivová
b lásek e ichový
batolec ervený
batolec duhový
X
oká prosí kový
b lásek ovocný
X
babo ka sí kovaná
perle ovec velký
perle ovec prost ední
perle ovec
st íbropásek
modrásek
tmavohn dý
modrásek b lopásný
perle ovec nejmenší
perle ovec mok adní
perle ovec
dvanáctite ný
perle ovec kop ivový
ostruhá ek
ostružinový
soumra ník
jitrocelový
modrásek krušinový
oká strdivkový
oká t eslicový
oká pohá kový
žlu ásek ilimníkový
žlu ásek i ore kový
modrásek
štírovníkový

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
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X
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X
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Cupido decoloratus
Cupido minimus
Cyaniris semiargus
Erebia aethiops
Erebia ligea
Erebia medusa
Erinis tages
Glaucopsyche alexis
Gonepteryx rhamni
Hesperia comma
Heteropterus morpheus
Inachis io
Issoria lathonia
Lasiommata maera
Lasiommata megera
Leptidea reali/sinapis
Limenitis populi
Lycaena alciphron
Lycaena hyppothoe
Lycaena phlaeas
Lycaena tityrus
Lycaena virgaureae
Maculinea nausithous
Maniola jurtina
Melanargia galathea
Melitaea athalia
Nymphalis antiopa
Ochlodes sylvanus
Papilio machaon
Pararge aegeria
Pieris brassicae
Pieris napi
Pieris rapae
Plebejus argus
Polygonia c-album
Polyommatus amandus
Polyommatus coridon
Polyommatus icarus
Pontia daplidice
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modrásek tolicový
modrásek nejmenší
modrásek lesní
oká klub nkový
oká ernohn dý
oká rosi kový
soumra ník
modrásek kozincový
žlu ásek ešetlákový
soumra ník
árkovaný
soumra ník
ernohn dý
babo ka paví oko
perle ovec malý
oká je mínkový
oká zední
b lásek hrachorový
b lopásek topolový
ohnivá ek
modrolesklý
ohnivá ek modlolemý
ohnivá ek ernok ídlý
ohnivá ek
ernosvrnný
ohnivá ek celíkový
modrásek bahenní
oká lu ní
oká bojínkový
hn dásek jitrocelový
babo ka osiková
soumra ník rezavý
otakárek fenyklový
oká pýrový
b lásek zelný
b lásek epkový
b lásek epový
modrásek ernolemý
babo ka bílé c
modrásek ušlechtilý
modrásek vykvicový
modrásek jehlicový
b lásek rezedkový
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Pyrgus alveus
Pyrgus malvae
Pyrgus serratulae
Thymelicus lineolla
Thymelicus sylvestris
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Celkem po et druh
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soumra ník
b lopásný
soumra ník
jahodníkový
soumra ník
mochnový
soumra ník
árkovaný
soumra ník metlicový
babo ka generál
babo ka bodláková

X
X

X

X
X
X
X
X
38

X
X

X

X

82 88 43 51 47

X

X

X
78 61 46
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2 ÚVOD A METODIKA
V pr b hu vegeta ních sezón 2013 (srpen- íjen) a 2014 (b ezen- erven) byl proveden
vertebratologický pr zkum území dot eného zám rem „VTL PLYNOVOD DN800/1200
TU26/TU27 - HRANICE R/RAKOUSKO.“ (dále jen zám r). Byla visitována celá trasa
zám ru a její okolov v ší i cca 100 m.
Ve sledovaném území byl nejprve proveden screening vegetace a orienta ní zoologický
pr zkum zam ený p edevším na ov ení výskytu zvlášt chrán ných, vzácných i jinak
ochraná sky významných druh obratlovc . Následn bylo na trase popsáno 27 lokalit
s výskytem zvlášt chrán ných nebo vzácn jších druh obratlovc . Celá trasa plynovodu byla
vizitována, p i emž cílený zoologický pr zkum byl zam en p edevším na strukturáln a
p írodn zachovalejší, p edem vytipované (podkladová a literární data, ortofotomapy) lokality
s výskytem p írodních typ stanoviš , na mok ady, vodní plochy a toky.
Pr zkum obratlovc byl soust ed n p edevším na obojživelníky, plazy, ptáky a savce.
Všechny tyto skupiny byly sledovány vizuáln , u pták a obojživelník samoz ejm také
akusticky, zárove byly cílen vyhledávány další pobytové stopy (nory, požerky, okusy,
svle ky atd.). Byla též zjiš ována p ítomnost kadáver na komunikacích. Vodní toky byly
prozkoumávány výhradn vizuáln .
Jako dopl kový pr zkum byl proveden pr zkum potencionáln vhodných vodních tok a
ploch z hlediska výskytu zvlášt chrán nných druh ze skupiny velkých mlž a rak .
Dalším výstupem, zohledn ným v „Biologickém hodnocení“, jehož p ílohou vertebratologický pr zkum je, jsou navržené podmínky a zmír ující opat ení z hlediska ochrany
obratlovc , zejména zvlášt chrán ných druh .
Jednotlivé hodnotné lokality ozna eny ísly sm ujícími vzestupn od po átku trasy (Z1Z27).
Na každé lokalit byl po ízen soupis zjišt ných druh obratlovc . Zvlášt chrán né taxony,
které jsou uvedeny ve vyhlášce . 395/1992 Sb., jsou ve zvýrazn ny tu n a je uveden jejich
ochranný statut (§3 – ohrožený, §2 – siln ohrožený, §1 – kriticky ohrožený).

POUŽITÉ ZKRATKY:
S – ervený seznam
(H) – (hnízdící) pta í druh
CHKO – chrán ná krajinná oblast
J – jih, jižn
KO – kriticky ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP .395/1992 Sb.
KÚ – krajský ú ad
MŽP – ministerstvo životního prost edí
O - ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP .395/1992 Sb.
S – sever, severn
SO – siln ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP .395/1992 Sb.
V – východ, východn
Z – západ, západn
ZOPK – zákon o ochran p írody a krajiny ( . 114/1992 Sb.)
! – jinak významný druh
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3 ZOOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Území náleží do palearktické oblasti, eurosibi ské podoblasti, do provincie st edoevropských
listnatých les , do hercynské podprovincie (ZELENÝ 1972). Náleží do eskobud jovického,
Sušického, eskokrumlovského a Šumavského bioregionu.
První ást trasy, p ibližn v km 0-19, prochází eskobud jovickou pánví ( eskobud jovický
bioregion 1.30). Jedná se o území 3. a 4. vegeta ního stupn s množstvím luh a doubrav,
v tšina krajiny má ale otev ený charakter s ornou p dou. Typická je p ítomnost množství
rybník . Fauna je výrazn hercynská se západními vlivy, ovlivn ná také množstvím vodních
ploch a doprovodných mok ad . Mezi významné druhy pat í nap . ježek západní, kvakoš
no ní, racek chechtavý, skokan sk ehotavý.
Pahorkatinný až vrchovinový reliéf má druhá ást trasy v km 20-38 náležící do Sušického
bioregionu (1.42). P evažuje zde 3. až 5. vegeta ní stupe s acidofilními typy doubrav a
s kv tnatými bu inami, v tšina les je však siln pozm n ného složení. Pom r kulturních luk
a orné p dy je p ibližn vyrovnaný, rybníky jsou mén po etné a p edevším menší velikosti.
Fauna je ochuzená hercynská se západními a horskými vlivy. Mezi významné druhy pat í
nap . ježek západní, vydra í ní, je ábek lesní a ku ka žlutob ichá.
St ední ást trasy v km 39-63 náleží do eskokrumlovského bioregionu (1.43) a má
vrchovinný až hornatinný reliéf. I zde je p evažuje 3. až 5. vegeta ní stupe s acidofilními
doubravami a bu inami, zpest enými ostr vky teplomilné vegetace na vápenci a na hadcích.
Typická je hercynská fauna s výraznými horskými i teplomilnými vlivy. Mezi významné
druhy pat í nap . ježek západní, o ešník kropenatý, skokan štíhlý, užovka hladká.
Poslední ást trasy v km 64-76 náleží do Šumavského bioregionu (1.62) a má hornatinný
reliéf s výraznou kotlinou v míst dnešní údolní nádrže Lipno. Uplat uje se zde 5. až 7.
vegeta ní stupe s acidofilními i kv tnatými a bu inami, horskými smr inami a rašeliništi.
Typická je horská hercynská fauna, dob e zachovalá . Mezi významné druhy pat í nap . los
evropský, rys ostrovid, netopýr severní, je ábek lesní, zmije obecná.
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4 P EHLED VÝZNAMÝCH LOKALIT
Lokalita .
Z1
(km 1,0-2,2)
Z2
(km 4,0-4,1)

Z3
(km 3,9-4,1)

Charakteristika lokality

Významné druhy

pole a kosené louky podél
Zábo ského potoka

Rana esculenta,
Vanellus vanellus,

mok ad v niv Újezdeckého
potoka

se ené louky a linie d evin
v niv Bezdrevského p.

Rana esculenta, Bufo
bufo, Lacerata agilis,
Natrix
natrix,
Picus
canus (p elety)
Rana esculenta, Bufo
bufo, Bombina bombina,
Natrix
natrix, Circus
aeruginosus
(lov),
Luscinia megarhynchos
Hyla arborea, Bombina
bombina, Bufo bufo,
Rana
esculenta,
Vanellus vanellus, Tringa
glareola (H?), Larus
ridibundus (lov), Circus
aeruginosus (lov), Milvus
milvus (lov)
Natrix natrix, Ciconia
ciconia (lov), Lutra lutra

Pištínský p. u Olšovic, pole
kolem

Rana esculenta, Coturnix
coturnix

Borový remíz u Olšovic

Sciurus vulgaris

Louka s ke i a pole u Babic

Coturnix
coturnix,
Vanellus vanellus (asi
jen lov)
Hyla arborea, Bombina
bombina, Bufo bufo,
Bufotes viridis, Rana
esculenta
Astacus astacus, Hyla
arborea,Rana dalmatina,
Lampetra planeri

regulovaná
niva
Radomilického potoka

Obecní r. a podmá ená
pole s kalužemi
Z4
(km 7,5-9,0)

Z5
(km 12,112,8)
Z6
(km 14,614,8)
Z7
(km15,215,3)
Z8
(km 17,9-19)

Rybní ek u Nového Dvora
Z9
(km 23,8)
Z10
(km 24,524,7)

Mok ad
v niv
Bezdrevský potok

a

Vadkovský p. a jeho niva
Z11 (km
26,0-26,2)
Z12
(km 30,731,0)
Z13
(km 32,332,4)
Z14
(km 35,635,9)
Z15

okraj
lesa
u
silnice
Sm de ek - Sm de
Olšina podél Sm de ského
potoka
Dobro kovský/K emžský p.
a jeho niva

St emilské r. a jejich okolí

Astacus astacus, Hyla
arborea,Rana dalmatina,
Bufo bufo, Lampetra
planeri,
Circus
aeruginosus (lov)
Sciurus vulgaris, Lanius
collurio
Hyla arborea,
Rana
dalmatina, Bufo bufo,
Triturus alpestris
Margaritana
margaritifera, Bufo bufo,
Rana temporaria, Natrix
natrix, Lacerta agilis,
Anguis fragilis, Lutra
lutra
Laceta
agilis,
Natrix

Negativní vlivy
zám ru

Opat ení

rušení v hnízdní
dob

zahájení prací mimo
hnízdní dobu, ochrana
obojživelník ve výkopu

narušení
mok adu

ochrana obojživelník
ve výkopu, obnovení
mok adu

kácení a rušení
v hnízdní dob

zahájení prací mimo
hnízdní dobu,
termínové omezení pro
kácení, ochrana
obojživelník ve výkopu
ochrana obojživelník
ve výkopu, obnovení
polního mok adu

rušení v hnízdní
dob

kácení v hnízdní
dob

termínové omezení pro
kácení

rušení v hnízdní
dob

rušení v hnízdní
dob
narušení
vodního režimu

narušení biotopu

narušení biotopu

ochrana obojživelník
ve výkopu, obnovení
napájení r.
obnova mok adu i
p irozeného koryta
potoka, záchranný
transfer
obnova mok adu i
p irozeného koryta
potoka, záchranný
transfer

narušení biotopu

narušení biotopu

obnova p irozeného
koryta potoka

narušení
biotopu, kácení
a rušení
v hnízdní dob

obnova p irozeného
koryta potoka,
termínové omezení pro
kácení

kácení a rušení

termínové omezení pro
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(km 39,640,6)

Z16
(km 40,9)

St emilský p. s linií d evin
Chvalšinský p. a okolní
niva s kalužemi

Z17
(km 41,942,0)

Ir v rybník II a okolí
Z18
(km 47,647,8)
Niva Dolanského potoka –
lemy K enovského vrchu
Z19
(km 48,249,0)

Z20
(km 50,650,8)
Z21
(km 51,652,1)

Z22
(km 53,354,1)

Z23
(km 57,257,5)

K oviny
Olymp

na

úpatí

vrchu

Nálety a porosty v sedle
pod Ho i kou

Náletovém
porosty
na
svazích kolem Škeblice

Mok adní porosty v niv
Pole nice, Pole nice
Lískové k oviny u Muckova

Z26
(km 71,072,9)
Z27

Bliženský les – smrkové
kultury

Vodní nádrž Lipno
b ehy.

Astacus astacus, Cottus
gobio,Bombina bombina,
Bufo
bufo,
Rana
dalmatina,
Triturus
vulgaris, Natrix natrix,
Tringa ochropus, Lutra
lutra
Bombina bombina, Bufo
bufo, Rana dalmatina,
Hyla arborea, Lanius
collurio,
Galinula
chloropus
Natrix
natrix, Vipera
berus, Bufo bufo, rana
lessonae, Hyla arborea,
Bombina
bombina,
Lanius
collurio,
Haliaeetus
albicilla,
Podiceps
cristatus,
Porzana porzana, Lutra
lutra
Lacerta agilis

v hnízdní dob

narušení biotopu

kácení, ochrana
obojživelník ve výkopu

ochrana obojživelník
ve výkopu

narušení biotopu
obnova biotopu v koryt
potoka, záchranný
transfer

narušení
biotopu, rušení
v hnízdní dob

ochrana obojživelník
ve výkopu, obnova
biotopu

narušení
biotopu, kácení
a rušení
v hnízdní dob

obnova mok adu,
termínové omezení pro
kácení, ochrana
obojživelník ve výkopu

narušení biotopu

Z24
(km 63,2)

Z25
(km 66,567,7)

natrix, Vipera berus,
Bufo bufo, Hyla arborea,
Rana lessonae, Bombina
bombina,
Lutra
lutra,Sciurus
vulgaris,
Haliaeetus albicilla (lov),
Anas strepera
Bufo bufo

a její

Biotopy na pravém b ehu

Coronella
austriaca,
Anguis fragilis, Lacerta
agilis, Bufo bufo, Lanius
collurio
Bufo bufo,Anguis fragilis,
Lacerta agilis, Accipiter
nisus, Lanius collurio,
Saxicola rubetra, Corvus
corax (p elety), Sciurus
vulgaris
Bufo bufo, Hyla arborea,
Crex crex

Anguis fragilis,
Muscardinus
avellanarius
Zootoca vivipara, Anguis
fragilis, Bonasa bonasia,
Dryocopus
martius,
Alces alces, Lynx lynx,
Sciurus vulgaris
Unio pictorum, Natrix
natrix, Rana esculenta,
Bufo bufo, Vipera berus,
Lacerta agilis, Haliaeetus
albicilla, Alces alce, Lutra
lutra
Vipera berus, Zootoca

narušení
biotopu, kácení
a rušení
v hnízdní dob

termínové omezení pro
kácení

narušení
biotopu, kácení
a rušení
v hnízdní dob

termínové omezení pro
kácení

narušení
biotopu, kácení
a rušení
v hnízdní dob
narušení
biotopu, kácení
a rušení
v hnízdní dob

termínové omezení pro
kácení, obnova
p irozeného tvaru
koryta potoka

kácení a rušení
v hnízdní dob

termínové omezení pro
kácení

narušení
biotopu, kácení
a rušení
v hnízdní dob

termínové omezení pro
kácení

narušení

termínové omezení pro

termínové omezení pro
kácení
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vivipara,
Triturus
alpestris, Bufo bufo,
Bonasa bonasia, Crex
crex, Lanius collurio,
Saxicola
rubetra,
Dryocopus
martius,
Tetrao tetrix, Alces alces,
Lynx
lynx,
Sciurus
vulgaris

biotopu, kácení
a rušení
v hnízdní dob

kácení i pro stavební
innost
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5 P EHLED ZJIŠT NÝCH DRUH

OBRATLOVC

H – hnízd ní, HP – po et hnízdních pár , P – pouze p elet, R – rozmnožovací biotop, ? –
hnízdní status nejasný
Taxon

Druh_cz

Druh_odb

Lokalita .:/
charakter
výskytu

Ochraná
ský
status

14*

KO

Bezobratlí

škeble asijská

Margaritana
margaritifera
Sinanodonta woodiana

škeble rybni ná

Anodonta cygnea

26*

škeble í ní

Anodonta anatina

26

velevrub malí ský

Unio pictorum

26

KO

rak í ní

Astacus astacus

10,11,17

SO

rak pruhovaný

Orconectes limosus

mihule poto ní

Lampetra planeri

10*,11*,14*

kapr

Cyprinus carpio

3,18,26

pstruh poto ní

Salmo trutta

11,13,14,16,26

vranka obecná

Cottus gobio

14*,17,26*

O

olek horský

Triturus alpestris

13,15*,27

SO

olek obecný

Triturus vulgaris

17(R)

SO

olek velký

Triturus cristatus

15*

SO

blatnice skvrnitá

Pelobates fuscus

15*,

SO

ku ka obecná

Bombina bombina

SO

rosni ka zelená

Hyla arborea

skokan hn dý

Rana temporaria

3,4(R),9(R)*,15(R),17,18,19(R),
3*,4(R),9(R)*,10,11,13,14*,15(R),18(R),
19(R),23
14,22,25,26,27

skokan menší

Rana lessonae

15(R),19(R)

SO

skokan štíhlý

Rana dalmatina

10,11,13,17,18

SO

skokan zelený

Rana kl. esculenta

SO

ropucha obecná

Bufo bufo

ropucha zelená

Bufotes viridis

1(R), 2,3,4(R),6,9(R)*,26
2,3,4(R),9(R),11,13,14,15(R),16,17,18,
19(R),21,22,23,26(R),27
9(R)*,

ješt rka obecná

Lacerta agilis

2,15,20,21,22,26

SO

ješt rka živorodá

Zootoca vivipara

14*,25,26*,27

SO

užovka hladká

Coronella austriaca

21

SO

perlorodka í ní

26
SO

26

Kruhoústí
(Cyclostom
ata)
KO

Ryby
(Pisces)

Obojživelní
ci
(Amphibia)

SO

O
SO

Plazi
(Reptilia)
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užovka obojková

Natrix natrix

slepýš k ehký

Anguis fragilis

14,21,22,24,25,26*,27

O

zmije obecná

Vipera berus

14*,19,25,26,27

KO

bažant polní

Phasianus colchicus

2,3,5,14,15,17,18,19,26,27

O

Ptáci
(Aves)
bramborní ek hn dý Saxicola rubetra
brhlík lesní

Sitta europea

budní ek menší

Phylloscopus collybita

budní ek v tší

Phylloscopus trochilus

cvr ilka í ní

Locustella fluviatilis

cvr ilka zelená

Locustella naevia

áp bílý

Ciconia ciconia

áp erný

Ciconia nigra

ejka obecná

Vanellus vanellus

ervenka obecná

Erithacus rubeculla

1,3,4
15*,17*,19*,20*,22,27

O

11,12,21,22,25,27
2 (P),3,5,8,11,12,14,15,19,20,21,22,25,
26,27
2 (P),3,11,14,21,27
19
15,18,19,26
5(lov),17(lov),25 (let)

O

25 (let)

SO

1(2-3HP),4(4HP),8?,
12,22,25,27

Carduelis spinus

25,27
25,27

drozd brávník

Dryocopus martius
Coccothraustes
coccothraustes
Turdus viscivorus

12,22,25,27

drozd zp vný

Turdus philomelos

2(P),7,8,11,14,19,20,22,24,27

havran polní

Corvuzs frugilegus

4(P)

holub h ivná

hrdli ka zahradní

Columba palumbus
1(P),4(P),7,11,12,14,15,18(P),19(P),25
Columba
livia
f.
1,4,6(vše P)
domestica
Streptopelia decaocto
3

husa divoká

Anser anser

hýl obecný

Pyrrhula pyrrhula

25,27

ch ástal kropenatý

Porzana porzana

19

SO

ch ástal polní

Crex crex

19*,23,27

SO

je ábek lesní

Bonasa bonasia

15*,21*,25,27

SO

jest áb lesní

Accipiter gentilis

15*,19*,21*,25*

SO

ji i ka obecná

Delichon urbica

kachna divoká

Anas platyrhynchos

kán lesní

Buteo buteo

konipas bílý

Motacilla alba

konipas horský

Motacilla cinerea

15

kop ivka obecná

Anas strepera

15

O

kormorán velký

Phalacrocorax carbo

O

kos erný

Turdus merula

krahujec obecný

Accipiter nisus

15
1,3,4,5,7,8,11,12,14,15,17,19,20,21,22,
24,25,26,27
19*,22

králí ek obecný

Regulus regulus

krkavec velký

Corvus corax

ížek obecný
datel erný
dlask tlustozobý

holub domácí

20

4

1(P),3(P),4(P),7(P),8(P)
1(P),3,4 (4HP),11,15,18,19,26
1,4,11,12,14,16,17,19,21,22,25,26,27
1,2,3,5,11,14,15,17,20,27

SO

22,25,27
11(P),12(P),15(P),20*,21*,22,25,27

O

9
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krutihlav obecný

Jynx torquila

19*

SO

k epelka polní

Coturnix coturnix

6,8(2HP),27*

SO

k ivka obecná

Loxia curvirostra

21,27

kví ala obecná

Turdus pilaris

kuka ka obecná

Cuculus canorus

2,3

labu velká

Cygnus olor

26

led á ek í ní

Alcedo athis

26

linduška lesní

Anthus trivialis

21,27

lu ák ervený

Milvus milvus

4,5,6(vše lov)

lyska erná

Fulica atra

moták pochop

Circus aeruginosus

3(lov),4(lov),11(lov),18*

O

orel mo ský

15(P),19(P),26(P)

KO

20*,22,27

O

p nice ernohlavá

Haliaeetus albicilla
Nucifraga
caryocatactes
Sylvia atricapilla

p nice hn dok ídlá

Sylvia communis

5,6,19,20,21,26,27

p nice pok ovní

Sylvia curruca

2,3,4,8,21,22

p nice vlašská

Sylvia nisoria

19*

p nkava obecná

Fringilla coelebs

p vuška modrá

Prunella modularis

polák chochola ka

Aythya fuligula

potápka malá

Podiceps ruficollis

15,19*

O

potápka rohá

Podiceps cristatus

19

O

poštolka obecná

Falco tinnunculus

1(P), 3(P),6(P)

racek chechtavý

Larus ridibundus

3(P), 4(P),5(P),6(P),8(P),26(P)

rehek domácí

Phoenicurus ochruros

5 (P)

rorýs obecný

Apus apus

4(P)

O

sk ivan lesní

Lullula arborea

22*

SO

sk ivan polní

sojka obecná

Alauda arvensis
Luscinia
megarhynchos
Garrulus glandarius

7,12,15,19,20,22,23,24,25,26,27

stehlík obecný

Carduelis carduelis

20

straka obecná

Pica pica

strakapoud velký

Dendrocopos major

5,11,12,15,19,22,27

strnad obecný

Emberiza citrinella

2,3,4,5,6,7,8,11,15,16,17,18,19,21,24

st ízlík obecný

Troglodytes troglodytes

sýc rousný

Aegolius funereus

sýkora babka

Parus palustris

sýkora ko adra

Parus major

sýkora mod inka

Parus caeruleus

sýkora paruká ka

Parus cristatus

sýkora úhelní ek

Parus ater

22,25,27

špa ek obecný

Sturnus vulgaris

4(P),5,7

o ešník kropenatý

slavík obecný

8,11,15,17,19,21,22,27

SO
KO

15

7,11,14,21,26,27

2(P),5,11,12,15,20,21,22,24,25,26,27
25,27
18(1HP),19

1,3,4,6,8,11,19,22
3

O

1,3,5,8,26

11,14,15,22,25,27
27*

SO

22,25,27
3,7,11,12,15,16,20,21,23,25,27
7,12,14,19,20,22,25,27
25,27
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Tetrao tetrix

uhýk obecný

Lanius colurio

uhýk šedý

Lanius excubitor

27*
12,18(1HP),19(23HP),21(1HP),22,27(1-2HP)
15*

vlaštovka obecná

Hirundo rustica

5(P),7(P),8(P),11(P),18(P),20*,27(P)

vodouš bahenní

Tringa glaerola

4?

vodouš kropenatý

Tringa ochropus

17?

volavka bílá

Egretta alba

4(P)

volavka popelavá

Ardea cinerea

vrabec polní

Passer montanus

vrána obecná

Corvus corone corone

žluna šedá

Picus canus

žluva hajní

Oriolus oriolus

hraboš

Microtus sp.

hryzec vodní

Arvicolla terrestris

SO

O

O
O

SO

3(P),4(P),15,18(P),19(P),23(P),26(P)
3,5,8
4(P),6(P)
2 (P),19,27
19*

SO

1,2,3,4,5,6,8,14,15,16,19,22,23,27

nory

2,3,5,14,15,16,23,26

nory

12,15,21,22,25,27

stopy

Savci
(Mammalia)

jelen evropský

Cervus elaphus

jezevec lesní

Meles meles

3,12,21,22

nory

ježek západní

Erinaceus europaeus

7,12,15,20

kadáver

kol ava

Mustella nivalis

celá trasa **

krtek obecný

Talpa europaea

1,3,5,6,14,15,19,22,23,27

výhrabky

kuna lesní

Martes martes

12,15,21,22,25,27

trus

kuna skalní

Martes foina

lasice hranostaj

Mustela erminea

liška obecná

Vulpes vulpes

los

Alces alces

myšivka horská

Sicista betulina

myška drobná

Microtus minutus

myšice

Apodemus sp.

netopýr Brandt v

netopýr dlouhouchý
netopýr
hvízdavý/nejmenší
netopýr parkový

Myotis brandti
Barbastella
barbastellus
Plecotus austriacus
Pipistrellus
pipistrellus/pygmaeus
Pipistrellus nathusii

netopýr pestrý

20
celá trasa **
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17
,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
25,26,27

kadávery,
stopy
SO

Šumavský bioregion *,**

SO

celá trasa **

Šumavský bioregion *,**

požerky,
nory,
kadáver
SO

Šumavský bioregion *,**

KO

Bioregion eskobud jovické pánve *,**

SO

celá trasa *,**

SO

Bioregion eskobud jovické pánve *,**

SO

Vespertilio murinus

celá trasa *,**

SO

netopýr rezavý

Nyctalus noctula

celá trasa *,**

SO

netopýr asnatý

Myotis nattereri

celá trasa *,**

SO

netopýr severní

Myotis daubentoni

celá trasa, poblíž lesních celk *,**

SO

netopýr stromový

Nyctalus leisleri

bioregion P edšumaví *,**

SO

netopýr ve erní

Eptesicus serotinus

celá trasa *,**

SO

netopýr velkouchý

Myotis bechsteinii

celá trasa, poblíž lesních celk *,**

SO

netopýr erný

2,3,5,7,12,14,15,20,21,22,24,25,26,27
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netopýr velký

Myotis myotis

celá trasa, poblíž lesních celk *,**

KO

netopýr vodní

Myotis daubentoni

celá trasa, poblíž vod *,**

SO

netopýr vousatý

Myotis mystacinus

Šumavský bioregion *,**

SO

netopýr ušatý

celá trasa *,**

SO

7,12,15,20,21,22,24,25,27

požerky

plšík lískový

Plecotus auritus
Cleithryonomys
glareolus
Muscardinus
avellanarius

prase divoké

Sus scrofa

rejsec erný

Neomys anomalus

rejsec vodní

Neomys fodiens

rejsek obecný

Sorex araneus

12,15,21,22,23,25,27

rejsek malý

Sorex minutus

celá trasa**

rejsek horský

Sorex alpinus

Šumavský bioregion**

SO

rys ostrovid

Lynx lynx

SO

srnec obecný

Capreolus capreolus

13*,15*,21*,22*,25,27
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17
,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27

veverka obecná

Sciurus vulgaris

7,12,15,20,21,22,24,25,27

vydra í ní

Lutra lutra

3,5,14*,15,16,17,19,23,26*

norník rudý

24 a jist i jinde
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17
,18,19,20,21,22,23,25,26,27
celá trasa**

SO,
požerky
pobytové
stopy

celá trasa**

Lepus europaeus
zajíc polní
* údaj z nálezové databáze AOPK R
** pouze nelokalizované literární údaje (nap . And ra, Gaisler 2012)

kadáver

O,
požerky
SO, trus

1,3,4,6,8,14,20,21
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6 P EHLED ZVLÁŠT CHRÁN NÝCH DRUH
Ve sloupci „Stupe ohrožení “ je uvedena kvalifikovaná syntéza míry ohrožení lokální populace druhu
realizací zám ru: (0 – populace nebude dot ena , 1 – nevýznamný negativní vliv, 2 - významný negativní vliv)

Druh

Charakteristika výskytu
v území

Stupe ohrožení
realizací zám ru

Pozn.

Druhy kriticky ohrožené
velevrub malí ský
(Unio pictorum)

perlorodka í ní
(Margaritana margaritifera)

mihule poto ní
(Lampetra planeri)

zmije obecná
(Vipera berus)

lu ák ervený
(Milvus milvus)

orel mo ský
(Haliaeetus albicilla)

Ov en výskyt v Lipn , n kolik
schránek i živých jedinc
v dot eném úseku (severní
b eh). Populace ídká,
schrányk nápadn malé.
Možné ohrožení jedinc .
Pouze starší údaje (2005)
z K emžského potoka, stav
populace neznámý,
v dot eném úseku se
nepoda ilo nalézt schránky ani
jedince. Je nutné zajistit co
nejšetrn jší p echod vodního
toku.
Známa z Vadkovského,
Bezdrevského a
K emžského potoka, nelze
vylou it výskyt v Chvalšinském
potoce, Pole nici a Lipn . Je
nutné zajistit co nejšetrn jší
p echod vodních tok .
Vyskytuje se pom rn asto
v ásti trasy procházející
P edšumavím a Šumavou,
charakter zám ru nep ináší
výrazné riziko pro tento
pohyblivý druh. Biotopem jsou
vlhké louky, mok ady a
ekotony.
Byl zaznamenán vícekrát p i
lovu potravy pouze v ásti
trasy procházející
eskobud jovickou pánví,
trasa se ani neblíží k žádnému
známému hnízdišti.
Byl zaznamenán vícekrát p i
lovu potravy, m že být
zastižen v celé trase zám ru.
Žádné známé hnízdišt by
nem lo být ovlivn no.

Netopýr erný (Barbastella
asté druhy v lesnatých
barbastellus), netopýr
úsecích zejména na Šumav a

lok. 26
1

lok. 14
1 (z d vodu
p edb žné
opatrnosti)

lok. 10,11,14

1

lok.
14,19,25,26,27
1

lok. 4,5,6
0

lok. 15,19,26
0

0
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Charakteristika výskytu
v území

Stupe ohrožení
realizací zám ru

Pozn.

v Pošumaví. Potravní biotop.
Nebudou dot eny.

Druhy siln ohrožené
Škeble rybni ná
(Anodonta cygnaea)
Rak í ní
(Astacu astacus)

olek horský
(Triturus alpestris)

olek obecný
(Triturus vulgaris)

olek horský
(Triturus alpestris)

Blatnice skvrnitá
(Pelobates fuscus)

Ku ka obecná
(Bombina bombina)

Rosni ka zelená
(Hyla arborea)

Skokan menší
(Rana lessonae)

Udáván výskyt z Lipna.
Nalezen ve Vadkovském,
Bezdrevském a
Chvalšinském potoce. Je nutné
zajistit co nejšetrn jší p echod
vodních tok . T sn p ed
realizací prací musí být
zajišt n záchranný transfer
v míst .
Rozmnožování v kalužích a
menších vodních plochách.
Druh by nem l být dot en. Je
nutné zajistit záchranné
p enosy z výkop a stavebních
jam.
Rozmnožování v kalužích a
menších vodních plochách.
Druh by nem l být dot en. Je
nutné zajistit záchranné
p enosy z výkop a stavebních
jam.
Rozmnožování v kalužích a
vodních plochách. Druh by
nem l být dot en. Je nutné
zajistit záchranné p enosy
z výkop a stavebních jam.
Rozmnožování v menších
vodních plochách. Druh by
nem l být dot en. Je nutné
zajistit záchranné p enosy
z výkop a stavebních jam.
Rozmnožování v kalužích a
vodních plochách. Druh by
nem l být dot en. Je nutné
zajistit záchranné p enosy
z výkop a stavebních jam.

1

lok. 26
lok. 10,11,17

1

lok. 13,15,27
0

lok. 17
0

lok. 15
0

lok. 15
0

lok. 3,4,9,15,17,
18,19
0

Rozmnožování ve vodních
plochách. Druh by nem l být
dot en. Je nutné zajistit
záchranné p enosy z výkop a
stavebních jam.

0

Roztroušen na Boleticku
Rozmnožování ve vodních
plochách. Druh by nem l být

0

lok.3,4,9,10,11,
13,14,15,18,19,
23

lok. 15,19
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Charakteristika výskytu
v území

Druh

Stupe ohrožení
realizací zám ru

Pozn.

dot en. Je nutné zajistit
záchranné p enosy z výkop a
stavebních jam.
Skokan štíhlý
(Rana dalmatina)

Skokan zelený
(Rana kl. esculenta)

Ropucha zelená
(Bufotes viridis)

Roztroušen ve st edních
polohách. Rozmnožování
ve vodních plochách. Druh by
nem l být dot en. Je nutné
zajistit záchranné p enosy
z výkop a stavebních jam.
Hojn podél vodních tok , v
rybnících v eskobud jovické
pánvi a kolem Lipna.
Rozmnožování ve vodních
plochách. Druh by nem l být
dot en. Je nutné zajistit
záchranné p enosy z výkop a
stavebních jam.

lok. 10,11,13,17,
18
0

lok.1,2,3,4,6,9,26

0

Dosud roztroušena v
eskobud jovické pánvi a až
po Lhenice. Rozmnožování
ve vodních plochách i kalužích.
Druh by nem l být dot en. Je
nutné zajistit záchranné
p enosy z výkop a stavebních
jam.

0

Ješt rka obecná
(Lacerta agilis)

Vyjma nejchladn jších území
v celé trase zám ru. Pohyblivý
druh, nem l by být dot en.

0

Ješt rka živorodá
(Zootoca vivipara)

V lesnatých a chladných
územích v celé trase zám ru.
Pohyblivý druh, nem l by být
dot en.

Užovka hladká
(Coronella austriace)

Pravd podobn ídce v celé
trase zám ru vyjma
nejchladn jšího území, ast ji
v P edšumaví. Pohyblivý druh,
nem l by být dot en.

0

Pouze potravní biotop,
v dosahu trasy hnízdí až 3
páry.

0

áp erný
(Ciconia nigra)
Ch ástal kropenatý
(Porazana porzana)

Ch ástal polní
(Crex crex)

lok. 9

v

Vzácný druh, výjime ný výskyt
není v p ímém st etu s trasou,
ozýval se z litorálu
Prost edního r.
Vyskytuje se na podhorských
loukách nebo ladech
v P edšumaví a na Šumav .
V blízkosti trasy až 10

lok. 2,15,20,21,
22,26
lok. 14,25,26,27

0
lok. 21

lok. 25

lok. 19
0

1

lok. 19,23,27 i
jinde
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Charakteristika výskytu
v území

Stupe ohrožení
realizací zám ru

Pozn.

hnízdních okrsk , do asné
rušení.
Je ábek lesní
(Bonasa bonasia)

Vyskytuje se v náletových
porostech a lesích v prostoru
Boletic a Šumavy. Citlivý druh
na rušení, bude do asn
ovlivn n na 4 lokalitách, nutné
termínové omezení prací mimo
dobu hnízd ní.

1

Jest áb lesní
(Accipiter gentilis)

Potravní biotop, hnízd ní v
t sné blízkosti trasy nezjišt no.

0

Krahujec obecný
(Accipiter nisus)

Potravní biotop, hnízd ní v
t sné blízkosti trasy nezjišt no,
ale nelze vylou it.

0

Krutihlav obecný
(Jynx torquila)

Hnízdí v dutinových stromech
v nelesní zeleni, výskyt
zejména v Boleticích. Kácení
mimo dobu hnízd ní omezí
rušení na minimum.

K epelka polní
(Coturnix coturnix)

Led á ek í ní
(Alcedo athis)
Sk ivan lesní
(Lullula arborea)

Sýc rousný
(Aegolius funereus)

Tet ívek obecný
(Tetrao tetrix)

lok. 15,21,25,27

lok. 19,22 i jinde.

lok. 19
0

Hnízdí v polních kulturách i na
loukách, pom rn astý a
p ehlížený druh v celém území.
V blízkosti trasy až 10
hnízdních okrsk , do asné
rušení.

1

Pouze potravní biotop, byl
zjišt n u Lipna, jist i jinde.

0

Hnízdí na pasekách a na
narušovaných biotopech
v lesích, na trase zejména
v Boleticích. P edpokládá se
do esné rušení v 1-2
hnízdních okrscích.
Hnízdí v dutinových stromech
v horských a podmá ených
lesích. Trasa zasahuje do
hnízdního okrsku va pravém
b ehu Lipna, p edpokládá se
výskyt i v Bliženském lese.
Kácení mimo dobu hnízd ní
omezí rušení na minimum.
Známé tokaništ poblíž býv.
Kyselova na pravém b ehu
Lipna, místo hnízd ní není
známo. Druh citlivý na rušení.
Nutné termínové a hodinové
omezení prací mimo dobu toku
a hnízd ní.

lok. 15,19,21,25 i
jinde

lok. 6,8,27

lok. 26
lok. 22

1

lok. 27

0

lok. 27

1
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Druh
Volavka bílá
(Egretta alba)
Žluva hajní
(Oriolus oriolus)

Los
(Alces alces)

Myšivka horská
(Sicista betulina)

Netopý i
(Microchiroptera) – 14
druh
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Charakteristika výskytu
v území

Stupe ohrožení
realizací zám ru

Pouze potravní biotop,
nehnízdící druh. Zejména
v eskobud jovické pánvi.

0

Hnízdí v nelesní zeleni, výskyt
zejména v eskobud jovické
pánvi a v Boleticích. Kácení
mimo dobu hnízd ní omezí
rušení na minimum.
Pravidelný výskyt v etn
vod ní mlá at, žije na levém i
pravém b ehu Lipna, jedna ze
dvou stálých populací v R.
Významn jší biotopy jsou na
pravém b ehu. Druh citlivý na
rušení. Nutné termínové a
hodinové omezení prací.
Výskyt je znám z bioregionu
Šumava a z Boletic. Bez
specializovaného výzkumu
není možné tento druh
postihnout. Vyskytuje
s p edevším v mok adních
biotopech. Jedná se o
pohyblivý druh, který by nem l
být znateln dot en.
Z okolí trasy je známo 14 siln
ohrožených druh netopýr
r zných biotopových nárok .
Potravní biotopy. Kácení nutno
zajistit v mimo období
rozmnožování. Nebudou
dot eni.

Plšík lískový
P edpokládá se relativn astý
(Muscardinus avellanarius)
výskyt v P edšumaví i na
Šumav , ov en podle požerk
na jedné lokalit . Pohyblivý
druh, nebude dot en. Na
lokalit 24 bude vhodn jší
kácet mimo dobu jeho
hibernace.
Rejsek horský
(Sorex alpinus)

Rys ostrovid

Pozn.
lok.4

lok.19 a jist i
jinde
0

lok.25,26,27

1

Šumava, Boletice

0

celá trasa

0

lok. 24 a jist i
jinde
0

Výskyt je znám z bioregionu
Šumava. Bez specializovaného
výzkumu není možné tento
druh postihnout. Vyskytuje
s p edevším v lesních celcích a
podél vodních tok . Jedná se o
pohyblivý druh, který by nem l
být znateln dot en.

Šumava

0

Souvislý výskyt v P edšumaví

1

lok. 13,15,21,22,
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Charakteristika výskytu
v území

(Lynx lynx)

a na Šumav . Druh citlivý na
rušení, bude do asn rušen
zejména p i pr chodu trasy
lesnatým územím (lok.
22,25,27).

Vydra í ní
(Lutra lutra)

Potravní biotop, rušení celkem
dob e snáší. Nunto zajistit
trvalou pr chodnost podél
vodních tok bez rizika úhynu
vyder na staveništi a zkrátit
dobu p ekop vodních tok na
minimum.

Stupe ohrožení
realizací zám ru

Pozn.
25,27

lok. 3,5,14,15,16,
17,19,23,26
1

Druhy ohrožené
Vranka poto ní
(Cottus gobio)

Ropucha obecná
(Bufo bufo)

Slepýš k ehký
(Anguis fragilis)

isté podhorské toky
(K emžský, Chvalšinský) a
ojedin le i v Lipn , pom rn
vzácn . Je nutné zajistit co
nejšetrn jší p echod vodních
tok .

lok. 14,17,26
1

B žn v celé trase v r zných
biotopech. Rozmnožování
v kalužích a vodních plochách.
Druh by nem l být dot en. Je
nutné zajistit záchranné
p enosy z výkop a stavebních
jam.

lok. 2,3,4,9,11,13,
14,15,16,17,18,
19,21,23,26,27
0

V celé trase zám ru, lesy,
ekotony. Pohyblivý druh, nem l
by být dot en.

0

Užovka obojková
(Natrix natrix)

V celé trase zám ru, zejména
podél tok a nádrží, ekotony.
Pohyblivý druh, nem l by být
dot en.

Bramborní ek hn dý
(Saxicola rubetra)

Druh hnízdící na zanedbaných
nelesních stanovištích.
V území Boletic a na Šumav
je celkem astý. Bude do asn
rušen p i výstavb .

1

áp bílý
(Ciconia ciconia)

Pouze potravní biotop,
v dosahu trasy hnízdí až 4
páry.

0

Kop ivka obecná
(Anas strepera)

Hnízdí na St emilských r.,
lokalita nebude dot ena.

0

Krkavec velký
(Corvus corax)

P ímo na trase hnízd ní
zjišt no nebylo, nelze ho ale
vylou it. Potravní biotop podél
celé trasy zám ru.

0

lok. 14,21,22,24,
25,26,27
lok.
2,3,5,14,15,17,
18,19,26,27
lok. 15,17,19,20,
22, 27

lok. 5,17,25

0

lok. 15
lok. 11,12,15,20,
21,22,25,27
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Moták pochop
(Circus aeruginosus)
O ešník kropenatý
(Nucifraga caryocatactes)
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Charakteristika výskytu
v území

Stupe ohrožení
realizací zám ru

Pouze potravní biotop,
v dosahu trasy hnízdí až 6
pár .

0

lok. 3,4,11,18

Hnízdí v lesních celcích
v Boleticích a na Šumav .
Kácení mimo dobu hnízd ní
omezí rušení na minimum.

0

Potápka malá
(Podiceps ruficollis)

Hnízdí na St emilských r. na r.
pod Boleticemi, lokality
hnízd ní nebudou dot eny.

0

Potápka rohá
(Podiceps cristatus)

Hnízdí na r. pod Boleticemi,
lokalita hnízd ní nebude
dot ena.

0

Rorýs obecný
(Apus apus)

Pouze potravní biotop, druh
nebude dot en.

0

Slavík obecný
(Luscinia megarhynchos)

Hnízd ní p ímo v dot ených
porostech u Radomilického
potoka. Kácení je nutné
provést mimo dobu hnízd ní.
Rušení pták v 1 hnízdním
okrsku.

uhýk obecný
(Lanius collurio)

uhýk šedý
(Lanius excubitor)

Vlaštovka obecná
(Hirundo rustica)

Veverka obecná
(Sciurus vulgaris)

Hnízdí v k ovinách a lemech
otev ené krajin po celé trase
zám ru. Na n kterých místech
prochází trasa p ímo hnízdními
okrsky, m že jich být dot eno
10-12. Kácení je nutné provést
mimo dobu hnízd ní.
Hnízdí v k ovinách a lemech
otev ené krajin po celé trase
zám ru, ale je podstatn mén
astý než uhýk obecný.Trasa
prochází nedaleko jednoho
hnízdního okrsku. Kácení je
nutné provést mimo dobu
hnízd ní.

Pozn.

lok. 20,22,27

lok. 15,19

lok.19

lok. 4 a jist i
jinde
lok. 3

1

lok. 12,18,19,21,
22,27
1

lok. 15

0

Pouze potravní biotop, výskyt
po celé trase, druh nebude
dot en.

0

B žný lesní druh. Kácení mimo
dobu rozmnožování omezí
rušení na minimum.

0

lok.
5,7,8,11,18,20,
27
lok.
7,12,15,20,21,
22,24,25,27
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ÚZEMÍ

Z HLEDISKA

VÝSKYTU

V trase elektrovodu a v jejím nejbližším okolí byl zjišt n nebo je znám výskyt celkem 157
taxon obratlovc . Jednalo se o 3 druhy ryb, 12 druh obojživelník , 6 druh plaz , 92 druh
pták a 44 taxon savc . Dále byl sledován výskyt 7 druh bezobratlých (velcí mlži, raci).
Skryt žijící druhy nebo skupiny (nap . hlodavci, hmyzožravci) nebylo možné bez
specializovaných pr zkum p esn ji lokalizovat. Celkem 75 ze sledovaných druh pat í mezi
zvlášt chrán né. P epokládá se ovlivn ní 17 zvlášt chrán ných druh p i realizaci zám ru.
Žádný z druh by nem l být ovlivn n významn negativn . Ke snížení negativního vlivu
zám ru byla navržena celá ada zmír ujících opat ení. Ani v jednom p ípad se ale nejedná o
zm nu trasy plynovodu.
Zmír ující opat ení budou p esn ji specifikována v rámci biologického hodnocení zám ru.
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9 FOTODOKUMENTACE
Lokaliza Z1: Pole a kosené louky podél Zábo ského potoka

Lokalita Z3: Obecní r. a podmá ená pole s kalužemi
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Lokalita Z5: Se ené louky a linie d evin v niv Bezdrevského potoka

Lokalita Z8: Louka s ke i a pole u Babic
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Lokalita Z14: Dobro kovský/K emžský potok a jeho niva

Lokaliza Z15: St emilské rybníky a jejich okolí
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Lokalita Z17: Chvalšinský potok a okolní niva s kalužemi
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Lokalita Z18: Ir v rybník II a okolí

Lokalita Z21: Nálety a porosty v sedle pod Ho i kou
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Lokalita Z26: Vodní nádrž Lipno a její b ehy

Lokalita Z27: Biotopy na pravém b ehu Lipna
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