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Seznam a vysvětlení hlavních použitých zkratek a pojmů
ČIŽP: Česká inspekce životního prostředí
• EVL: evropsky významná lokalita
• hodnocení vlivu: hodnocení vlivu významného zásahu dle §67 zák. č. 114/1992 Sb.,
resp. dle §7 vyhlášky 142/2018 Sb., v platných zněních
• CHKO: chráněná krajinná oblast
• MZCHÚ: maloplošné zvláště chráněné území
• MŽP: ministerstvo životního prostředí
• OOP: orgán ochrany přírody
• PO: ptačí oblast
• RBC: regionální biocentrum
• RWY: runway
• ÚAP: územně analytické podklady
• ÚP: územní plán
• ÚSES: územní systém ekologické stability
• VKP: významný krajinný prvek
• VZCHÚ: velkoplošné zvláště chráněné území
• ZOPK: zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
• ZCHÚ: zvláště chráněné území
• ZCHD: zvláště chráněné druhy dle vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění
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1. Úvod a metodický postup práce
1.1 Zadání
Zadavatelem předkládané zprávy zabývající se aktualizací biologického průzkumu
lokality určené pro rozšíření a prodloužení přistávací dráhy na letišti Karlovy Vary a
zhodnocení vlivu záměru na obecně a zvláště chráněné části přírody je DEKONTA a.s.,
Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves.
Zpracovatelem zprávy je RNDr. Marek Banaš, Ph.D., autorizovaná osoba k provádění
biologického a naturového hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění a
soudní znalec v oboru ochrana přírody, ve spolupráci s týmem spolupracovníků.

1.2 Cíl práce
Předmětem předkládané zprávy je prezentace výsledků aktualizačního přírodovědného
průzkumu zájmového území, v němž je navržen záměr rozšíření a prodloužení přistávací
dráhy na letišti Karlovy Vary s přidruženou infrastrukturou, a jeho nejbližšího okolí
v dubnu – červenci r. 2020. Při letošním průzkumu byla aktualizována a doplněna sada
dřívějších biologických nálezových dat ze zájmového území a z jeho okolí, zpracován
komentář k očekávaným vlivům posuzovaného záměru na rostliny a živočichy, obecně a
zvláště chráněné části přírody.
Zvýšená pozornost byla věnována těm tematickým oblastem ochrany přírody a
krajiny, ke kterým se vyjadřovaly příslušné orgány státní správy v rámci zjišťovacího
řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění. Kopie příslušných vyjádření jsou
přiloženy v příloze této zprávy. Předkládaná zpráva je součástí dokumentace záměru:
„Modernizace letiště Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“ dle
zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Statutární město Karlovy Vary, dle svého vyjádření, doporučilo v rámci dokumentace
EIA klást zvýšený důraz na dopady projektovaného záměru do krajinného rázu, dopady
na přírodní a krajinné hodnoty přilehlého území, včetně CHKO Slavkovský les a na
významné krajinné prvky, vyskytující se v dotčeném území. Případný zásah do
krajinného rázu komentuje i vyjádření České inspekce životního prostředí (ČIŽP), které
po investorovi požaduje doložení souhlasu OOP k umisťování a povolování staveb, které
by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz. ČIŽP dále ukládá nutnost doložit pravomocné
výjimky udělené podle § 56 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) ze
zákazu stanovených v § 50 ZOPK v souvislosti s potenciálním ovlivněním dotčených
ZCHD. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve svém vyjádření upozorňuje na možné
rušení volně žijících ptáků (včetně druhů zalétávajících z PO Doupovské hory) související
s realizací a provozem předkládaného záměru a požaduje tak zhodnocení dopadů nárůstu
letecké dopravy na avifaunu zájmového území.
Předmětem předložené zprávy není zpracování hodnocení dle §67, naturového
hodnocení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Zpracování těchto
dokumentů nebylo požadováno
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1.3 Postup zpracování
Předkládaná zpráva vychází z podkladů k oznámení, resp. k dokumentaci záměru:
„Modernizace letiště Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“
v procesu EIA, jejíž součástí je mimo jiné i studie proveditelnosti (Siebertalaš 2019),
která přináší informace o rozsahu a lokalizaci záměru. Významným podkladem byla také
závěrečná zpráva biologického průzkumu zájmového území (Macháček 2014).
Předložená zpráva se opírá o terénní průzkum území, který proběhl formou
opakovaných terénních návštěv v průběhu dubna – července 2020. Konkrétně proběhly
průzkumy v těchto termínech: 18. 4., 21. 5., 26.5., 23. 6., 10.7. a 22. 7. 2020. Využito je
rovněž dřívějších průzkumů členů autorského týmu v okolí lokality v období 20. 7., 21.
až 22. 8., 4. 9. a 19. 10. 2017.
Pro zpracování předložené zprávy byla využita další tištěná a digitální data o
sledovaném území, jež jsou průběžně v textu posouzení citována (zejména výsledky
podrobných biologických průzkumů, které v území před několika lety provedl tým pod
vedením RNDr. Macháčka – viz Macháček 2014), dále dřívější biologická data o výskytu
významných druhů rostlin a živočichů v širším okolí zájmového území – nálezová
databáze ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny - NDOP (AOPK ČR
2020a) [cit. 2020–07], v neposlední řadě byla využita data o mapování biotopů Agentury
ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR 2020b). Biologické hodnoty řešeného území byly
diskutovány i s místními znalci. Konkrétně svá nálezová data a připomínky poskytnul
RNDr. Oldřich Bušek a pracovníci AOPK ČR - středisko Karlovy Vary (zejména Bc. Vít
Tejrovský), dále byli kontaktováni Mgr. Vladimír Melichar a pracovníci odboru
zemědělství a životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Terénní průzkum byl zaměřen na celou lokalitu navrženého záměru v k.ú. obcí Olšová
Vrata, Kolová, Pila a Andělská Hora a na okolní navazující plochy, které by mohly být
realizací hodnoceného záměru ovlivněny. Zvláštní pozornost byla věnována přírodě
blízkým partiím zkoumaného území.
Základní konkrétní cíle předložené zprávy jsou tyto: základní charakteristika vegetace
a fauny řešeného území, podchycení případného výskytu významných druhů rostlin či
živočichů, základní komentář k očekávaným vlivům realizace záměru na biotu řešeného
území, na obecně a zvláště chráněné části přírody a navržení případných opatření ke
snížení a kompenzaci případných negativních vlivů.

2. Základní údaje o záměru
2.1 Lokalizace a základní popis záměru
Dle studie proveditelnosti (Siebertalaš 2019) je předmětem záměru rozšíření a
prodloužení vzletové a přistávací dráhy letiště Karlovy Vary ve variantě 3 uvedené studie.
Rozšíření RWY se předpokládá o 15 m na obě strany v konečnou šířku (včetně postraních
pásů) 60 m. Rozšiřující i postranní pásy by měly navazovat na stávající dráhu.
Prodloužení RWY o 360 m jihovýchodním směrem si vyžádá demolici, následné
budování a přesuny dílčí infrastruktury a rozsáhlé terénní úpravy. Dojde k vybudování
nového obratiště lichoběžníkového tvaru, které bude realizováno v nově vzniklé části
RWY. Jelikož v JV směru dochází k propadu terénu pod úroveň letištní dráhy, bude pro
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potřebu prodloužení dráhy nutné provést vyrovnání terénu náspem. Stejný postup bude
využit i podél severního okraje RWY a u jeho severozápadního prahu.
Rozsahově největší je plánovaný násep určený pro prodloužení RWY v JV části
letištní plochy. Kubatura náspu bude přibližně 442 000 m3.
Pro zajištění bezpečnosti letového provozu bude zapotřebí zajistit posun návěstidel
(naváděcích světel) jihovýchodním směrem, se kterým bude souviset i dobudování
zpevněných ploch pro pojezdy letištní techniky, a dále odstranění lesních porostů a dřevin
mimo les v okolí areálu letiště.
Studie proveditelnosti rámcově řeší i odvodňování nových zpevněných ploch a
budování nového oplocení letiště.
Zájmové území se nachází jihovýchodně od statutárního města Karlovy Vary
v katastrálním území Olšová Vrata, Kolová, Pila a Andělská Hora. Příslušnou obcí
s rozšířenou působností je statutární město Karlovy Vary, které organizačně spadá do
Karlovarského kraje.
Umístění hodnoceného záměru je patrné z následujících obrázků:

Obr. 1: Orientační mapa polohy záměru, viz červený segment (podkladová data:
ČÚZK, zadavatel hodnocení).
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Obr. 2: Situační mapa západní části záměru (var. 3 dle Siebertalaš 2019) na podkladu leteckého snímku se zobrazením dílčích stavebních objektů
(podkladová data: ČÚZK, zadavatel hodnocení).

Obr. 3: Situační mapa východní části záměru (var. 3 dle Siebertalaš 2019) na podkladu leteckého snímku se zobrazením dílčích stavebních objektů
(podkladová data: ČÚZK, zadavatel hodnocení).
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3. Ochrana přírody a krajiny
3.1 Základní popis přírodních poměrů zájmového území
3.1.1 Zvláště chráněná území
Dotčené území se rozkládá v blízkosti CHKO Slavkovský les, která se nachází
severně až západně od letištního areálu. Plocha realizace záměru a VZCHÚ nejsou v
přímé kolizi. Západně od záměru kopíruje hranice CHKO silniční komunikaci „K
Letišti“. Severně je hranice CHKO vedena podél ulic U Rybníčku a Revoluční. Samotná
plocha letiště a tudíž i území určené k realizaci záměru jsou tak výše zmíněnými
komunikacemi odděleny od CHKO Slavkovský les.
Obr. 4: Lokalizace záměru vůči CHKO Slavkovský les (podkladová data: ČÚZK,
AOPK).

3.1.2 Území soustavy Natura 2000
Dotčené území se nenachází v žádné lokalitě soustavy Natura 2000, ani v jejich
bezprostřední blízkosti. Nejbližší evropsky významná lokalita – EVL Olšová Vrata, která
se nachází v rámci ptačí oblasti – PO Doupovské hory jsou vzdáleny přibližně 1 km
severovýchodně od řešeného záměru. Vzhledem k dostatečné vzdálenosti EVL Olšová
Vrata od řešeného území lze možné negativní dotčení této lokality vyloučit. Možné
ovlivnění předmětů ochrany PO Doupovské hory je v souladu se závěrem zjišťovacího
řízení záměru, resp. dle požadavku MŽP, blíže diskutováno v další části této zprávy.
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3.1.3 Přírodní parky a památné stromy
V širším okolí záměru a ani v rámci zájmového území se nenachází žádný přírodní
park ani památný strom.

3.1.4 Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je obecně tvořen soustavou biocenter
vzájemně propojených biokoridory. Principiálně je rozlišován územní systém ekologické
stability ve třech úrovních – nadregionální, regionální a místní ÚSES.
Severozápadně od letiště se dle platných ZÚR Karlovarského kraje nachází
nadregionální biokoridor K41(MB) Svatošské skály – Uhošť. Nadregionální biokoridor
zde prochází přes regionální biocentrum RC1682 U Březové. Jihozápadně, cca 300 m od
plochy připravovaného záměru leží lokální biocentrum 9 – Letiště, které je vymezeno
v platném ÚP obce Kolová. Realizací předkládaného záměru nedojde k prostorovému
překryvu s výše uvedenými prvky ÚSES.
Navrhované prodloužení linie světelného zabezpečovacího zařízení v jihovýchodním
směru a budování nového oplocení v této lokalitě bude v prostorové kolizi s lokálním
biokoridorem LBK 11, přičemž dojde k jeho příčnému přehrazení. Souběžně s LBK 11 je
podle platného ÚP obce Andělská Hora veden lokální biokoridor LBK 3, do kterého dílčí
stavební objekty řešeného záměru již nezasahují.
Realizace předloženého záměru bude mít v jihovýchodní části zájmového území
negativní vliv na migrační prostupnost a funkčnost jednoho z uvedených prvků ÚSES.
Zaznačení návrhové plochy prodloužení zázemí letiště ve vztahu k prvkům ÚSES je
patrné z následujícího Obr. 5. Z obrázku je patrné, že platný územní plán obce s touto
plochou počítá (plocha je převzata ze ZÚR Karlovarského kraje). Lze předpokládat, že
funkci dotčeného biokoridoru LBK 11 převezme souběžný biokoridor LBK3 .
Nepředpokládá se významné negativní dotčení prvků ÚSES.
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Obr. 5: Umístění prvků ÚSES v jihovýchodní části zájmového území dle platného ÚP
Andělská Hora ve vztahu k ploše navrženého prodloužení světelného zabezpečovacího
zařízení.
lokální
biokoridor
LBK 11

plocha prodloužení světelného
zabezpečovacího zařízení

lokální
biokoridor
LBK 3

3.1.5 Významné krajinné prvky:
Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou obecně dle ustanovení § 3 písm. b) zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění, lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní
nivy, resp. jiné části krajiny zaregistrované podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění.
Rašelinné plochy v okolí letiště jsou považovány za významné krajinné prvky.
Realizací řešeného záměru dojde ve dvou případech k zásahu do těchto VKP. Dle dat
mapování biotopů (AOPK 2020a) jsou obě rašeliniště klasifikována jako R2.3 –
Přechodová rašeliniště.
Přechodové rašeliniště lokalizované ve východní části letiště – severovýchodně od
plánovaného prodloužení RWY, bude řešeným záměrem dotčeno terénními úpravami ve
formě náspů zeminy. Během vytváření náspů bude část rašeliniště odvodněna a zasypána
zeminou za účelem zarovnání terénu pro výstavbu nových zpevněných ploch. Budování
nového oplocení jižní a severní části letiště zde také zasáhne do biotopu přechodového
rašeliniště. V tomto případě se jedná o liniový zásah malého rozsahu a zábor biotopu tak
bude zanedbatelný.
Pro účely zajištění bezpečného leteckého provozu letiště je zapotřebí provést kácení
dřevin. Plošný rozsah kácení dřevin je patrný z projektové dokumentace (Siebertalaš
2019) a zobrazen na obrázcích Obr. 2 a 3 uvedených výše. Odstraňování porostů dřevin i
solitérních jedinců či jejich skupin bude z velké části realizováno na pozemcích určených
k plnění funkcí lesa (PUPFL), které lze klasifikovat jako VKP – lesy. Těžištěm likvidace
dřevin je především severovýchodní okraj letiště a jihovýchodní část plánovaného záměru
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v prostoru instalace budoucího světelného zabezpečovacího zařízení, zpevněných ploch
(technické infrastruktury) a nového oplocení.
Významným krajinným prvkem je ze zákona i vodní tok Telenecký potok a jeho úzká
niva, který se nachází jihovýchodně od ploch dotčených předkládaným záměrem. Tyto
VKP nebudou záměrem negativně dotčeny.
Zájmové území leží v blízkosti dvou registrovaných VKP. Na jihovýchodní okraj
Olšových Vrat navazuje registrovaný VKP Rašelinné louky Olšová Vrata a jižně od
řešeného území se nachází registrovaný VKP Vřesoviště u letiště. Dle projektové
dokumentace nedochází ke kolizi záměru v předkládaném rozsahu s výše zmíněnými
registrovanými VKP.
Komentář k případným vlivům realizace záměru na předměty obecné ochrany přírody
dle ZOPK je uveden v kapitole 5 tohoto dokumentu.

4. Výsledky terénního průzkumu
4.1 Popis vegetace a biotopů zájmového území
4.1.1 Metodika průzkumu
Cílem letošního průzkumu bylo provedení aktualizace popisu vegetace dotčeného
území, zhodnocení jejího stavu, podchycení případného výskytu chráněných či jinak
významných druhů cévnatých rostlin, významných biotopů a zhodnocení očekávané míry
ovlivnění vegetace a cenných druhů flóry realizací navrženého záměru.
Botanický průzkum se v r oce 2020 uskutečnil ve formě několika návštěv v období
v dubna až července (viz termíny v kap. 1.3). Aktuální průzkum navazuje a doplňuje
podrobný biologický průzkum provedený v roce 2014 jako podklad pro oznámení záměru
(Macháček et al. 2014). Nomenklatura byla sjednocena dle Checklistu české flóry
(Danihelka 2012). Při aktualizačním terénním průzkumu byl kladen důraz na výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění a další
ochranářsky významné druhy rostlin, především na druhy uváděné v Červeném seznamu
cévnatých rostlin ČR (Grulich 2017). Níže je slovně charakterizován současný stav
zájmového území z botanického hlediska.

4.1.2 Výsledky průzkumu
Zájmové území letiště a jeho okolí je přírodovědecky poměrně rozmanité, zahrnující
pestrou škálu biotopů - od lesních, vřesovištních, rašelinných a lučních enkláv po
mokřady a intenzivně kosené či lokálně přepásané travinobylinné porosty. Plochy letiště
jsou antropogenním urbanizovaným územím s navazujícími intenzivně sečenými
trávníky, zázemí letiště lokálně přechází do méně reprezentativních rašelinných enkláv,
porostů vřesovišť, smilkových a bezkolencových trávníků a ruderalizovaných
travinobylinných porostů. Ve východním cípu území navržené plochy místy zasahují do
porostů borů, březin a podmáčené smrčiny.
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Území vlastního letiště (oplocený areál)
Z pohledu vegetačního pokryvu převládají na území letiště dle Katalogu biotopů ČR
(Chytrý et al. 2010) antropogenní biotopy. Dominantně se jedna o biotop X1 –
Urbanizovaná území a biotop X5 – Intenzivně obhospodařované louky, které jsou
pravidelně intenzivně sečeny. Záměr do těchto biotopů zasáhne prostorově nejvíce –
pojezdy techniky, rozšiřování RWY a realizace náspů, zejména v západní části letiště.
Druhové složení travinobylinných porostů se omezuje na typické dominantní druhy
kulturních lučních porostů jako: psárka luční (Alopecurus pratensis), pampeliška
(Taraxacum sp.), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), pryskyřník prudký (Ranunculus
acris), bika ladní (Luzula campestris), šťovík kyselý (Rumex acetosa), srha laločnatá
(Dactylis glomerata), vratič obecný (Tanacetum vulgare), mochna stříbrná (Potentilla
anserina), řebříček obecný (Achillea millefolia), třezalka tečkovaná (Hypericum
perforatum), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), kopretina bílá (Leucanthemum
vulgare), bolševník obecný (Heracleum sphondylium), zvonek rozkladitý (Campanula
patula), kontryhel (Alchemilla sp.), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), aj. Do porostu
také vtroušeně vstupují smilka tuhá (Nardus stricta) nebo kostřava červená (Festuca
rubra).
Obr. 6: Pohled ze západní části letiště na kulturní sečené trávníky – dominantní biotop
letištního areálu.

Při SV okraji oplocení, v SV cípu plochy navržených terénních násypů u cesty je
lokalizována antropogenní navážka s náznaky biotopu X6 (Antropogenní plochy se
sporadickou vegetací mimo sídla), v okolí s přechody do ruderálních bylinné vegetace
mimo sídla biotopů X7B (Ruderální vegetace mimo sídla – ostatní porosty), X7A
(Ruderální vegetace mimo sídla s ochranářsky významnými druhy) a X12B (Nálety
pionýrských dřevin). Lokalita s antropogenními biotopy bude zasypána plánovaným
náspem zemin.
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Obr. 7: Deponie zemin při severovýchodním oplocení areálu letiště s ruderální a
náletovou vegetací.

Na druhé straně výše zmíněné cesty, při SV okraji stávajícího oplocení letiště se
nachází fragment přírodního biotopu R2.3 – Přechodová rašeliniště. Realizací
předkládaného záměru dojde k zániku části tohoto biotopu uvnitř a marginálně vně
stávajícího letištního areálu. Výskyt rašelinných druhů je zde omezený, v bylinném patře
se uplatňují zejména následující dominantní druhy : bezkolenec modrý (Molinia
caerulea), brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idea) a metlička křivolaká (Avenella
flexuosa), vtroušeně do porostu vstupují další druhy – ostřice zaječí (Carex leporina),
ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), vřes obecný (Calluna vulgaris), sítina niťovitá
(Juncus filiformis), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), vrbovka úzkolistá
(Epilobium angustifolium), mochna plazivá (Potentilla repens), aj. Plocha rašeliniště je
protnuta obloukovým podmáčeným příkopem ve směru východ-západ, ve kterém
dominuje především porost sítiny klubkaté (Juncus conglomeratus). Na ploše
přechodového rašeliniště se uplatňují také některé náletové dřeviny: bříza pýřitá (Betula
pubescens), borovice lesní (Pinus sylvestris), vrba ušatá (Salix aurita), hloh obecný
(Crataegus laevigata), aj. Biotop přechodového rašeliniště pokračuje severovýchodním
směrem za oplocení letiště. Vně letištního areálu dosahuje biotop vyšších kvalit –
Macháček (2014) zde uvádí výskyt klikvy bahenní (Vaccinium oxycoccos) – O.
Předkládaný záměr však do kvalitnějších porostů zasahuje minimálně a plánovaný násep
do reprezentativních porostů s výskytem klikvy bahenní nezasáhne.
V rámci popisované plochy se vyskytují také druhy, typické pro biotop T2.3 –
Podhorské a horské smilkové trávníky. Během aktuálního průzkumu byly zaznamenány
zejména následující druhy: rdesno hadí kořen (Bistorta major), pcháč různolistý (Cirsium
heterophyllum), kostřava červená (Festuca rubra) nebo zvonek okrouhlolistý
(Campanula rotundifolia). Biotop směrem k letištní dráze degraduje a dochází
k introdukci ruderálních a lučních druhů rostlin – například medyněk měkký (Holcus
mollis), šťovík kyselý (Rumex acetosa), šťovík menší (Rumex acetosella), třezalka
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skvrnitá (Hypericum maculatum), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), hvozdík
kropenatý (Dianthus deltoides), svízel syřišťový (Galium verum), aj. Plocha je částečně
invadována lupinou mnoholistou (Lupinus polyphyllus).
Obr. 8: Vzhled severní části přechodového rašeliniště u SV plotu letiště, kterým prochází
podmáčený příkop, s viditelnou dominancí bezkolence modrého a náletem břízy pýřité.
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Obr. 9: Degradovaná jižní část přechodového rašeliniště v SV části letiště.

Pás podél linie naváděcích světel na východě je tvořen mozaikou biotopů různé
kvality. V území převládají antropogenní biotopy X1 – Urbanizovaná území, lokálně s
ruderalizací do biotopu X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní plochy,
X12B – Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty a plochy intenzivně sečených trávníků
- X5. Intenzivně sečené louky obsahují i fragmenty přírodních biotopů T1.1 – Mezofilní
ovsíkové louky, T1.5 – Vlhké pcháčové louky, T1.9 – Střídavě vlhké bezkolencové louky
a inklinují až k podhorským smilkovým trávníkům (biotop T2.3B). V porostu se
dominantně uplatňují trávy - psineček obecný (Agrostis capillaris), kostřava luční
(Festuca pratensis), ovsík vyvýšený (Arrheantherum elatius), metlice trsnatá
(Deschampsia cespitosa), aj. V bylinném porostu byl zaznamenán výskyt chlupáčku
oranžového (Pilosella aurantiaca) – C3 v počtu nižších desítek kvetoucích jedinců.
Z dalších významných druhů byla v počtu jednotek jedinců registrována prha arnika
(Arnica montana) – O, C3. Nekvetoucí jedinci prhy arniky se nacházeli mimo území
navrhovaného náspu.

___________________________________________________________________________________________________
Ekogroup Czech s.r.o., RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a kol. č.p. 52, 783 16 Dolany
tel. 605-567905, pevná: 583-034674, http://www.ekogroup.cz , banas@ekogroup.cz

15

Aktualizace biologického průzkumu dotčeného území a zhodnocení vlivu záměru: „Modernizace letiště
Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“ na obecně a zvláště chráněné části přírody

Obr. 10: Pohled ve směru na jihovýchod na současný stav vegetace v pásu podél
naváděcích světel.

Strouhy a příkopy, které odvodňují pláň terénní elevace podél světel, lokálně
paludifikují až s přechody k biotopu R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců.
Dominantními druhy, které se podél podmáčených depresí vyskytují, jsou vřes obecný
(Calluna vulgaris) a nálet břízy bělokoré (Betula pendula). Obecně lze kvalitu biotopů
uvnitř pásu oplocení kolem linie naváděcích světel pokládat za sníženou.
Plochy dotčené záměrem vně letiště
Území mimo letištní areál je biotopově heterogenní a mozaikovité, přírodní biotopy
zde dosahují různých kvalit. Nejkvalitnější oblastí je jihovýchodní část zájmového území,
kde dojde k dotčení části ploch přírodních biotopů realizací předkládaného záměru. Dojde
zde k prodloužení linie naváděcích světel a s tím souvisejícím odstraněním dřevin ve
větším rozsahu. Dále dojde k záboru části biotopů vně oplocení letiště za účelem
budování zemního náspu a prodloužení přistávací a vzletové dráhy. Ostatní zásahy mimo
areál letištní plochy jsou koncipovány jako odstraňování částí dřevinné vegetace,
hloubení odtokových příkopů a struh pro dešťovou vodu a výstavba nového oplocení
rozšířeného areálu letiště.
V západní části zájmového území vně letiště se podél severní strany oplocení směrem
ke koupališti Olšová Vrata vyskytují nelesní enklávy biotopu T1.1 – Mezofilní ovsíkové
louky, jež jsou rozčleněny mozaikou méně reprezentativních jasanovo-olšových luhů
(L2.2) s prvky pcháčových luk biotopu T1.5 a mokřadních vrbin K1. Zásah do
dřevinných porostů lze v této části území považovat za marginální - omezuje se prakticky
jen na místo vyústění přečištěných dešťových vod z letištní plochy. V místě kácení dřevin
se nachází mozaika eutrofizovaných luk s náletovou vegetací, kde se uplatňují dřeviny
jako například: jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), růže šípková (Rosa canina), hloh
obecný (Crataegus laevigata), vtroušeně smrk ztepilý (Picea abies), bříza bělokorá
(Betula pendula), aj. Bylinné patro je vytvářeno eutrofními druhy rostlin s dominancí
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druhů: kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), vratič obecný (Tanacetum vulgare), svízel
přítula (Galium aparine), hluchavka bílá (Lamium alba), ostružník (Rubus sp.), starček
přímětník (Senecio jacobaea), aj. V okolí koupaliště Olšová Vrata severozápadně od
záměru je dokládán výskyt všivce lesního (Pedicularis sylvatica) – SO, C2t. Nálezy jsou
lokalizovány mimo plochu záměru a jeho případné dotčení záměrem lze vyloučit.
Obr. 11: Pohled severním směrem vně oplocený areál letiště na oblast zamýšleného
kácení dřevin v západní části zájmového území s eutrofní a náletovou vegetací.

Nelesní enklávy, lemující zástavbu Olšových Vrat z jihu směrem k oplocení letiště,
jsou tvořeny poměrně pestrou mozaikou lučních mokřadních biotopů s nelesními
dřevinnými prvky; od pcháčových luk biotopu T1.5 přes prvky vlhkých tužebníkových
lad T1.6 až ke střídavě vlhkým bezkolencovým loukám biotopu T1.9. Lokálně dochází k
paludifikaci, nicméně typické rašelinné biotopy řady R2 se zde, v partiích dotčených
řešeným záměrem, prakticky nevyskytují. V podmáčené louce v sousedství letiště byl
v minulosti zaznamenán výskyt prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) – O, C3
(Macháček 2014). Záměr do ploch s výskytem prstnatce májového nezasáhne a tak lze
jeho dotčení předkládaným záměrem vyloučit.
Jak již bylo zmíněno území v západní části vně letiště je členěno řadou nelesních
dřevinných prvků, přičemž jde o mozaiku nelesních výsadeb mimo sídla biotopu X13,
pásů mokřadních vrbin biotopu K1, méně reprezentativních jasanovo-olšových luhů
biotopu L2.2. Zajímavým strukturním prvkem je rybníček biotopu V1G s porosty bez
ochranářsky významných vodních makrofyt s úzkým lemem rákosiny biotopu M1.1. Do
travinobylinných a mokřadních biotopů nebude realizací záměru zasaženo. Jihozápadně
od zástavby Olšových Vrat dojde pouze k lokálnímu odstraňování dřevin podél oplocení
letištního areálu. V místech určených ke kácení dřevin se uplatňovaly zejména následující
druhy : vrba jíva (Salix caprea), topol osika (Populus tremula), bříza bělokorá (Betula
pendula), bříza pýřitá (Betula pubescens), aj. Vtroušeně se zde nacházel jírovec maďal
(Aesculus hippocastanum), olše lepkavá (Alnus glutinosa) aj. Dále na jihovýchod podél
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oplocení, počínaje nezpevněnou cestou vedoucí od fotbalového hřiště k oplocení, se
nachází rašelinné březiny biotopu L10.1, které severním směrem přechází v mozaiku
biotopů registrovaného VKP Rašelinné louky Olšová Vrata - nelesní biotopy T1.9,
T2.3B, prvky R2.3, lesní biotop L10.1 - Rašelinné březiny (Melichar 2005).
Zásah do uvedeného VKP v podobě kácení dřevin podél oplocení letiště se
nepředpokládá, avšak vymezení řešeného registrovaného VKP není zcela jasné. Dle
koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje na období 2016-2025 (Melichar
2015) se registrovaný VKP Rašelinné louky Olšová Vrata nachází na plochách p.p.č. 346
(část) a 347/2(část) v k.ú. Olšová Vrata. Předpokládané kácení dřevin bude probíhat na
parcele p.p.č. 346/6, která je dle mapování biotopů (AOPK ČR 2020b) klasifikována jako
lesní biotop L10.1 – Rašelinné březiny. Výskyt otevřených rašelinných biotopů je
dokladován severně od navržené plochy kácení dřevin.
Podél oplocení směrem k objektu sestupového majáku dojde k zásahu do
degradovaného lesního biotopu L10.1 – Rašelinné březiny v podobě odstranění pásu
dřevin. Lesní porost byl v minulosti z poloviny odkácen z důvodu zajištění bezpečnosti
letového provozu. Přibližně ve stejném poměru se zde vyskytují vrostlí jedinci a zmlazení
druhů: bříza bělokorá (Betula pendula), bříza pýřitá (Betula pubescens), jeřáb ptačí
(Sorbus aucuparia), vrba jíva (Salix caprea), aj.
Obr. 12: Pohled na segmenty dřevin určených ke kácení podél oplocení letištní plochy –
pohled severozápadním směrem.
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Obr. 13: Pohled na segment s výskytem degradovaných rašelinných březin od objektu
sestupového majáku

Plochy severně od oplocení objektu sestupového majáku směrem k lesu, západně až
ZSZ od zpevněné cesty k silnici od golfového hřiště, jsou původně z větší části
rašelinnými lesy. Po odkácení z důvodu ochrany letového provozu byly vymapovány jako
mozaika podhorských smilkových luk biotopu T2.3B a přechodových rašelinišť biotopu
R2.3. Aktuálně došlo po odvodnění několika strouhami k degradaci porostů a nárůstu
zastoupení zejména metlice trsnaté (prakticky nahradila bulty). Nejkvalitnější přechodové
rašeliniště biotopu R2.3 se aktuálně nachází až u jižního okraje navazujícího lesa s
několika tůněmi a menšími plochami nepřerostlých rašeliníků. Podél struh se však
paradoxně dochovaly jako doklad rašelinných prvků malé enklávy s klikvou bahenní
(Vaccinium oxycoccos) – O, C3, jak již bylo komentováno výše. Dle provedených
průzkumů záměr do porostů s klikvou bahenní nezasahuje. Na plochách dochází k
nástupu náletů smrku, břízy, borovice, místně i jeřábu či krušiny olšové.
Lesní porosty severně od areálu letiště, s výjimkou úzkého okrajového pásu
rašelinných březin biotopu L10.1 s prvky biotopu L10.2 brusnicových borů, jsou
převážně smrčinami s příměsí břízy či borovice biotopu X9A. Nedaleko okraje lesa je
aktuálně oplocená paseka biotopu X10.
Předkládaný záměr do kvalitnějších biotopů zasáhne v omezené míře. Při realizaci
záměru zejména dojde pk odstranění náletové vegetace v blízkosti letištního areálu a
vedení nového oplocení méně kvalitními přechodovými rašeliništi. Částečně do plochy
mimo letiště zasahuje i chystaný násep zeminy pro připravované prodloužení RWY.
Systém struh a příkopů je propojen s podmáčenými depresemi přechodového
rašeliniště uvnitř letištního areálu (severovýchodně), které bude záměrem zcela
zlikvidováno.
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Při realizace záměru dojde k rozsáhlým terénním úpravám také na východě až
jihovýchodě zájmového území – tzn. oblast náspu a prodloužení RWY a prodloužení linie
naváděcích světel, se související infrastrukturou. Tato oblast představuje z hlediska
biotopů a přírodních stanovišť nejhodnotnější část řešeného území.
Jako botanicky měně hodnotné části území lze stanovit plochy, kde v rámci
předkládaného záměru bude realizován násep zemin. Mimo zásah do antropogenních
biotopů na ploše současného letištního areálu dojde k záboru části přírodních a přírodě
blízkých biotopů mimo letiště. Plánovaný násep zasáhne do mozaiky méně kvalitních
horských smilkových trávníku biotopu T2.3B s prvky sekundárních horských vřesovišť
T8.2 a rašelinných brusnicových borů biotopu L10.2, který místy spíše inklinuje
k náletům pionýrských dřevin (X12B). Mozaika uvedených biotopů je přerušena linií
naváděcích světel. Části severně od naváděcích světel dominuje porost bezkolence
modrého (Molinia caerulea), který vytváří hustý zápoj a drnovitý reliéf. V porostu se také
hojně uplatňuje metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a metlice trsnatá (Deschampsia
cespitosa). Vtroušeně se dále vyskytují druhy rostlin jako: šťovík menší (Rumex
acetosella), sítina klubkatá (Juncus conglomeratus), vřes obecný (Calluna vulgaris), bika
ladní (Luzula campestris), mochna plazivá (Potentilla reptans), aj. Sporadicky do
otevřené travinobylinné plochy vstupují náletové dřeviny – především borovice lesní
(Pinus sylvestris) a bříza bělokorá (Betula pendula). Směrem na jihovýchod náletové
dřeviny vytvářejí spojitější porosty a vyskytuje se zde i smrk ztepilý (Picea abies) a vrba
ušatá (Salix aurita). V zápoji bezkolence se častěji objevuje brusnice brusinka
(Vaccinium vitis-idaea) a nachází se zde více podmáčených ploch, které místy
paludifikují, s dominantním postavením sítiny klubkaté (Juncus conglomeratus).
V rozvolněném porostu byl aktuálně potvrzen výskyt sedmikvítku evropského
(Trientalis europaea) – C4a, který se na lokalitě vyskytoval ve vyšších stovkách
kvetoucích jedinců.
Obr. 14: Pohled na rozvolněnou část mozaiky biotopů severně od naváděcích světel.
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Obr. 15: Charakter vegetace mozaiky biotopů s vyšším zastoupením náletových dřevin
ve východní části území.

Jihozápadní část komentované mozaiky biotopů (nachází se jihozápadně od linie
naváděcích světel) vykazuje podobné druhové složení jako výše popsaná část. Do porostu
zde však častěji vstupuje metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) a biotop má tendenci
místy inklinovat k antropogennímu biotopu X7A – Ruderální vegetace mimo sídla,
ochranářsky významné porosty. Tento trend je nejvíce znatelný v severozápadní části
segmentu, kde v důsledku roztroušeného výskytu balvanů a sutě nedochází k sečnému
managementu. Nálet dřevin je rozvolněný a dominuje bříza bělokorá (Betula pendula).
Kvalita mozaiky biotopů je v tomto případě zhoršená oproti severovýchodní části – za
linií naváděcích světel. V blízkosti oplocení návěstidel bylo detekováno přibližně 20
kvetoucích jedinců jestřábníku oranžového (Pilosella aurantiaca) – C3. Zřejmě se
jedná o rozšiřující se populaci, která se nachází uvnitř oplocení v sečeném trávníku pod
naváděcími světly.
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Obr. 16: Mozaika biotopů relativně nižší kvality jihozápadně od linie naváděcích světel,
do níž zasahuje plánovaný násep zeminy.

Nejhodnotnější částí území je pravděpodobně oblast jihovýchodně od letiště, kam je
plánováno umístění prodloužené linie naváděcích světel a s ní související budování
oplocení a přidružené infrastruktury. Směrem od současného oplocení na jihovýchod se
nachází objekt polohového majáku, v jehož těsné blízkosti se rozkládá intenzivně sečený
kulturní trávník biotopu X5, který je ukončen oplocením objektu. Přístupovou cestu
k polohovému majáku lemují podmáčené, místy zrašelinělé odvodňovací příkopy.
V okolí objektu polohového majáku převládají plochy poměrně kvalitních
sekundárních podhorských vřesovišť biotopu T8.2B, v mozaice s podhorskými
smilkovými trávníky biotopu T2.3B s dominantním postavením druhů jako například
brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), smilka
tuhá (Nardus stricta), vřes obecný (Calluna vulgaris), kostřava ovčí (Festuca ovina), aj.
Těžiště výskytu zde nalézá prha arnika (Arnica montana) – O, C3, jejíž populace čítala
při aktuálním průzkumu vyšší stovky jedinců. Přibližný výskyt shluků kvetoucích jedinců
v jihovýchodní části zájmového území je zobrazen na mapě níže. Realizací záměru může
dojít k dotčení části populace prhy arniky v zájmovém území. Dílčí stavební zásahy, ve
smyslu prodloužení linie naváděcích světel, budování doprovodně infrastruktury, stavba
oplocení a s tím související odstraňování dřevin, mohou populaci dotčeného ohroženého
druhu krátkodobě negativně ovlivnit. Na druhou stranu pokud bude na plochách následně
zvolen vhodný management udržování bezlesí, včetně sečení (viz návrh zmírňujících a
kompenzačních opatření), tak může dojít k podpoře populace druhu v lokalitě.
Z dalších významných druhů byl cca 40 m JV od polohového majáku registrován
jeden exemplář tavolníku vrbolistého (Spiraea salicifolia) – C3, který je na lokalitě
pravděpodobně nepůvodní.
K východu podíl kvalitnějších smilkových trávníků vzrůstá. Rovněž vzrůstá podíl
rozptýlené dřevinné vegetace s dominancí borovice lesní (Pinus sylvestris) a břízy
bělokoré (Betula pendula), lokálně s enklávami smrku ztepilého (Picea abies).
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Dále v jihovýchodním směru koridor vstupuje do zpočátku rozvolněných, následně
kompaktnějších lesních porostů: nejdříve do enklávy nespojitých, méně reprezentativních
brusnicových borů biotopu L10.2 s podílem smrku, jež vytváří mozaiku společně se
smilkovými trávníky a podhorskými vřesovišti. V této části území se vzácně vyskytovalo
několik exemplářů kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica) – C4a.
Severovýchodně mozaika biotopů přechází v antropogenní biotop náletu pionýrských
dřevin X12A, do kterého místy vstupuje i lesní porost s nepůvodními dřevinami biotopu
X9A. Dominantní postavení zde zaujímá smrk ztepilý (Picea abies) a vtroušeně se
vyskytují druhy jako například - jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), vrba popelavá (Salix
cinerea), bříza bělokorá (Betula pendula), aj.
Dále východně navržený koridor částečně přechází do podmáčených smrčin biotopu
L9.2B, které místy inklinují k lesnímu porostu biotopu X9A s dominancí smrku ztepilého
(Picea abies). V okolí lesních cest při jihovýchodní hranici záměru se nachází posed a liz
pro zvěř.
Dle předchozího botanického průzkumu (Macháček 2014) se severně od
komentovaného území nachází vřesoviště na elevaci, které je charakterizováno jako
vysoce kvalitní biotop s nízkým stupněm degradace. Autor zde uvádí výskyt
zimostrázku alpského (Polygala chamaebuxus) – O, C3. Rozsah plánovaného záměru
však nezasahuje do tohoto biotopu a proto lze negativní vliv záměru na zimostrázek nízký
vyloučit.
Ve smilkových trávnících mezi obcemi Pila a Olšová Vrata byl v minulosti
registrován výskyt populace zběhovce jehlancovitého (Ajuga pyramidalis) – SO, C2b.
Druh nebyl při aktuálním ani v předchozím botanickém průzkumu (Macháček 2014) na
plochách dotčených záměrem detekován. Druh byl naposledy registrován v zájmovém
území v roce 2009 v počtu cca 20 exemplářů v porostech podél linie naváděcích světel
(O. Bušek). Zdejší výskyt populace druhu nebyl při aktuálních průzkumech zájmového
území potvrzen. Tato lokální populace mohla být negativně dotčena stávající údržbou
obslužné komunikace podél linie naváděcích světel, např. při zimním solení komunikace.
Další nálezy v zájmovém území jsou dle NDOP (AOPK 2020a) datovány do roku 2006.
Těžiště výskytu druhu v regionu je lokalizováno do CHKO Slavkovský les v okolí obcí
Cihelny, Bečov nad Teplou a západně od obce Pila. Dotčení populace druhu realizací
předkládaného záměru lze z těchto důvodů vyloučit.
Obr. 17: Detail květu ohrožené prhy arniky, zachycený v červenci 2020 v jihovýchodní
části zájmového území.
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Obr. 18: Přibližná lokalizace dílčích shluků (červené body) jedinců prhy arniky
v jihovýchodní části zájmového území v místech plánované realizace záměru na základě
aktuálního průzkumu (podkladová mapa: GoogleMaps).

Obr. 19: Otevřené plochy mozaiky smilkových trávníků a podhorských vřesovišť
jihovýchodně od polohového majáku.
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Obr. 20: Interiér lesních porostů podmáčených smrčin v jihovýchodní části zájmového
území.

Do jižní a jihozápadní části zájmového území záměr dle předložené projektové
dokumentace (Siebertalaš 2019) zasahuje jen velmi omezeně. Podél letištního areálu se
v této části území vyskytují enklávy otevřených travinobylinných porostů v různém
stupni reprezentativnosti a degradace, jež jsou utvářeny především mozaikou
následujících biotoů: T1.5 – Vlhké pcháčové louky, T1.9 – Střídavě vlhké bezkolencové
louky, T2.3B – Podhorské smilkové trávníky a T8.2B – Sekundární podhorská vřesoviště.
Do otevřených trávníků vstupuje náletová vegetace pionýrských dřevin biotopů X12A a
X12B, které někdy inklinují k rašelinným březinám L10.1. Místy se objevují rašelinné
enklávy, které lze hodnotit jako biotop R2.3 - Přechodová rašeliniště. Východně podél
oplocení převládají otevřené plochy mozaiky luk s vyšším podílem vlhkých pcháčových
luk T1.5, střídavě vlhkých bezkolencových luk T1.9, které jsou lokálně narušovány
odvodňovacími strouhami, ve kterých se uplatňuje vegetace tužebníkových lad T1.6.
Z pohledu dílčích zásahů do přírodních biotopů jižně a jihozápadně od letiště dojde
pouze k maloplošnému odstranění dřevin v rohu současného oplocení jižně od konce
„29“ přistávací a vzletové dráhy za účelem budování nového oplocení. Dále jsou
plánovány výkopové práce a vznik nových odvodňovacích příkopů a struh, pro odvádění
dešťových vod z areálu letiště.
Jihovýchodně od současného provozního zázemí letiště (letištní hala) se nachází
registrovaný VKP Vřesoviště u letiště, který představuje mozaiku polopřirozených a
přirozených biotopů smilkových trávníků a podhorských vřesovišť ve zvýšené kvalitě.
Dle předchozích průzkumů lokality (Macháček 2014, Melichar 2005) se na ploše VKP
vyskytuje populace některých významných druhů rostlin, konkrétně: kosatec sibiřský
(Iris sibirica) – SO, C3 a upolín nejvyšší (Trollius altissimus) – O, C3. Předkládaný
rozsah záměru však do VKP nezasáhne, a proto lze dotčení zmiňovaných druhů vyloučit.
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Výskyt zvláště chráněných a ostatních významných druhů rostlin.
Ze zvláště chráněných druhů dle vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění byl
v zájmovém území dotčeném navrženým záměrem při aktuálních průzkumech v r. 2020
nalezen jeden ohrožený druh, konkrétně prha arnika (Arnica montana). Dle předchozích
průzkumů se v blízkém okolí dotčeného území vyskytuje dalších šest ZCHD – silně
ohrožené druhy kosatec sibiřský (Iris sibirica) a všivec lesní (Pedicularis sylvatica) a
dále ohrožené druhy prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), klikva bahenní (Vaccinium
oxycoccos), zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxsus) a upolín nejvyšší (Trollius
altissimus). Tyto druhy nebudou realizací záměru v předkládané podobě negativně
dotčeny.
Mezi ostatní významné druhy rostlin, které byly v zájmovém území aktuálně
nalezeny, lze zařadit 4 druhy evidované v Červeném seznamu ČR (Grulich 2017): druhy
klasifikované jako ohrožené (C3) – chlupáček oranžový (Pilosella aurantiaca), tavolník
vrbolistý (Spiraea salicifolia) a vzácnější taxony vyžadující další pozornost (C4a) –
kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea).
Předchozí autoři (Macháček 2014, Melichar 2005) uvádí v okolí také výskyt
následujících 10 druhů uváděných v Červeném seznamu ČR (Grulich 2017):
Druhy silně ohrožené (C2)
olše zelená (Alnus alnobetula)
kociánek dvoudomý (Antennaria dioica)
Druhy ohrožené (C3)
vrbovka tmavá (Epilobium obscurum)
bělolist nejmenší (Filago minima)
bika sudetská (Luzula sudetica)
Vzácnější taxony vyžadující další pozornost (C4a)
ostřice trsnatá (Carex cespitosa)
vrbovka bahenní (Epilobium palustre)
zábělník bahenní (Potentilla palustris)
divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum)
rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata)
Z provedených průzkumů ve vztahu k předloženému záměru vyplývá, že tyto druhy
nebudou záměrem významněji negativně dotčeny.

4.1.3 Shrnutí a předběžné závěry k očekávaným vlivům záměru na
vegetaci
Aktuální botanický průzkum, společně s předchozím podrobným biologickým
průzkumem širšího území (Macháček 2014) zachytil v prostoru navrženého záměru a
v jeho okolí 352 taxonů rostlin, včetně dřevin.
Při aktualizačním průzkumu v roce 2020 byla pozornost věnována především
podchycení případného výskytu zvláště chráněných druhů uvedených ve vyhlášce
395/1992 Sb, v platném znění a dalších významných taxonů zahrnutých v Červeném
seznamu ČR (Grulich 2017) na plochách dotčených předloženým záměrem. Jediným
ZCHD, do jehož populace záměr zasáhne je ohrožená prha arnika (Arnica mantana), resp.
část její populace v místě plánovaného prodloužení linie naváděcích světel a přidružených
staveb (oplocení, obslužná komunikace). Tento luční druh s typickým výskytem na
vřesovištích a lesních světlinách roste výhradně na kyselých substrátech. Zmírnění
případného negativního vlivu na část její populace souvisí se zachováním kvality biotopů,
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ve kterých se druh vyskytuje, zamezení jeho rozsáhlejší likvidace vhodných biotopů a
zvolení příhodných kompenzačních opatření (komentováno níže). Celkově lze očekávat,
že při vhodně prováděných stavebních a doprovodných prací dojde k dotčení řádově
desítek jedinců druhu. Dotčené jedince prhy arniky lze případně odborně přesadit do
obdobných biotopů v okolí záměru (viz návrh zmírňujících a kompenzačních opatření).
Z těchto důvodů je proto zapotřebí požádat příslušný orgán ochrany přírody – Krajský
úřad Karlovarského kraje o udělení výjimky z ochranných podmínek tohoto zvláště
chráněného druhu z důvodu zásahu do části biotopu druhu, likvidace konkrétních jedinců
a také z důvodu případného transferu jedinců druhu na jiná vhodná stanoviště
v bezprostředním okolí záměru.
Zásah do části potenciálního biotopu ZCHD může být uvažován v případě klikvy
bahenní (Vaccinium oxycoccos). Jak bylo popsáno výše, záměr zasahuje na několika
místech do biotopu přechodových rašelinišť R2.3. Na těchto plochách však výskyt druhu
aktuálně nebyl zjištěn. Tento druh rašelinišť, vrchovišť a podmáčených smrčin postupně
zmizel až z poloviny svých někdejších stanovišť. Klikva je nejvíce ohrožena
odvodňováním mokřadů a celkovou eutrofizací vhodných stanovišť. Je proto velmi
žádoucí zajistit dostatečnou kvalitu rašelinných a jiných podmáčených biotopů
v zájmovém území a ideálně i zlepšení stavu degradovaných forem přechodových
rašelinišť. Zprostředkovaně by tak mohlo dojít k případnému rozvoji populace klikvy
bahenní a dalších rašelinných či vlhkomilných druhů. Konkrétní opatření pro zajištění či
zlepšení vodního režimu území jsou uvedena níže.
Realizací záměru dojde k odstranění jednoho exempláře tavolníku vrbolistého
(Spiraea salicifolia), jež je klasifikován jako ohrožený (C3) dle Červeného seznamu ČR
(Grulich 2017). Výskyt druhu v zájmovém území je pravděpodobně nepůvodní. Těžištěm
výskytu jsou jižní Čechy, především Třeboňsko a Šumava.
Výskyt ostatních významných druhů rostlin, které byly aktuálně i v minulosti
nalezeny, je většinou dokladován mimo území přímo dotčené řešeným záměrem nebo
jsou v širším okolí hojné. Dotčení těchto druhů a zásah do jejich populací lze hodnotit
jako zanedbatelný.
Z hlediska vegetace lze shrnout, že širší zájmové území (tj. plochy dotčené záměrem a
jejich okolí) je botanicky relativně cenné, s výskytem enkláv a mozaik kvalitních
přírodních biotopů. Nejhodnotnějšími částmi přímo v dotčeném území jsou zejména
vřesoviště, smilkové trávníky a brusnicové bory (biotopy T8.2, T2.3 a L10.2) východně a
jihovýchodně od areálu letiště. Za pozornost stojí také porost podmáčené smrčiny biotopu
L9.2B ve východním cípu území a plošky méně kvalitních rašelinných biotopů
přechodových rašelinišť (R2.3). Do těchto biotopů budou částečně zasahovat práce
spojené s budováním zvětšené RWY, prodloužením linie naváděcích světel, obslužné
komunikace, výstavbou nového oplocení, včetně kácení porostů dřevin.
Další hodnotné lokality lze vymezit v rámci registrovaných VKP severně (Rašelinné
louky Olšová Vrata) a jihozápadně (Vřesoviště u letiště) od letištního areálu. Dle
dostupných projektových podkladů nebude záměrem do vegetace registrovaných VKP
zasahováno.
Při realizaci záměru lze očekávat zánik části stávajících nelesních fytocenóz –
zejména části plochy přírodních biotopů T8.2, T2.3, T1.9, R2.3 a lesních přírodních
biotopů L10.2, L9.2B. Dojde k zasypání části těchto ploch při budování násypů a
související infrastrukturu. Dále dojde k mechanickému narušení části vegetace a půdního
profilu v důsledku stavebních prací (budování rozšířené letištní plochy, protažení linie
naváděcích světel, rozšíření oplocení areálu). S tím souvisí navazující riziko ruderalizace
a antropofytizace dotčené vegetace. Z bezpečnostních důvodů bude provedeno odkácení
části stávajících lesních porostů, na jejichž místě dojde ke vzniku sukcesně blokovaných
___________________________________________________________________________________________________
Ekogroup Czech s.r.o., RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a kol. č.p. 52, 783 16 Dolany
tel. 605-567905, pevná: 583-034674, http://www.ekogroup.cz , banas@ekogroup.cz

27

Aktualizace biologického průzkumu dotčeného území a zhodnocení vlivu záměru: „Modernizace letiště
Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“ na obecně a zvláště chráněné části přírody

nelesních stanovišť (jejich převedení na některé z výše uvedených nelesních přírodních
biotopů).
Pro zmírnění negativního vlivu záměru na přírodní biotopy, na populace ohrožených a
jiných ochranářsky významných druhů (nejen rostlin) a pro kompenzaci zjištěných
negativních vlivů jsou aktuálně a v kontextu předchozích biologických průzkumů v území
(Macháček 2014) navržena konkrétní opatření (viz kap. 6).

4.2 Zhodnocení fauny bezobratlých zájmového území
4.2.1 Metodika průzkumu
Průzkum fauny bezobratlých živočichů byl zaměřen zejména na zjištění výskytu
jednotlivých taxonů a posouzení vhodnosti dotčeného území pro život a rozmnožování
živočichů. Zvýšená pozornost byla věnována všem druhům živočichů, vyskytujícím se
v daném území, zejména těm s vazbou na plochy dotčené záměrem. Přitom byl hodnocen
výskyt i v blízkém okolí, a to s ohledem na možné ovlivnění druhů, pro které může být
území troficky významné.
Aktuálně byla lokalita navštívena několikrát v období duben až červenec 2020
(konkrétní termíny viz kap. 1.3). Využito je rovněž dřívějších průzkumů okolí lokality
v období 20. 7., 21. až 22. 8., 4. 9. a 19. 10. 2017. Důležitým podkladem byly výsledky
předchozích podrobných biologických průzkumů území dotčeného řešeným záměrem
(viz Macháček 2014). Výsledky jsou navíc v případě relevantnosti údajů doplněny o řadu
publikovaných údajů v rámci širšího okolí (Šťastný, Bejček & Hudec 2006, Mikátová et
al. 2001, Moravec 1994, Anděra & Hanzal 1995, 1996, Anděra 2000, Anděra & Beneš
2001, 2002, Anděra & Červený 2004, Anděra & Hanák 2007, Hanák & Anděra 2005,
2006). Zohledněny jsou rovněž nálezy deponované v nálezové databázi AOPK (AOPK
2020a).
Entomologický průzkum byl zaměřen na vybrané taxony hmyzu (pouze v případě, že
se jedná o zvláště chráněné druhy bezobratlých, tak jsou uvedení i zástupci mimo třídu
Insecta). Zejména byla pozornost věnována řádu vážek (Odonata), motýlů (Lepidoptera)
a brouků (Coleoptera), jakožto klíčových indikačních skupin většiny terestrických a
semiterestrických ekosystémů. Přehled zaznamenaných druhů byl doplněn o
nesystematicky nalezené zástupce dalších řádů hmyzu (Mecoptera, Raphidioptera,
Neuroptera, Homoptera, Heteroptera, Hymenoptera, Dermaptera, Blattodea, Ensifera,
Caelifera). Výběr studovaných taxonů byl proveden s ohledem na vysoké zastoupení
indikačně významných druhů (Koomen, van Helsdingen 1996), jejichž kvalitativního
zastoupení lze s úspěchem využít při hodnocení biologické kvality zájmového území
(viz Seják, Dejmal 2003).
Pro sběr materiálu bylo použito obvyklých metod, které popisuje např. Novák (1969).
Hlavní sběrnou metodou bylo smýkání a sklepávání hmyzu z vegetace, které bylo
doplněno o individuální dohledávání imág pod kameny a v různých dalších úkrytech. Při
průzkumech byly dále kontrolovány potenciální úkryty pod kameny a ve dřevní hmotě,
zejména pod ležícími kmeny, v torzech dřevin, pod kůrou.
Denní motýli byli sledováni při vizuální kontrole území a dle potřeby odchytáváni do
entomologické síťky k determinaci. Při vlastním terénním průzkumu bylo použito
standardních technik sběru materiálu, tj. sběr do motýlářské síťky, smýkání vegetace a
individuální sběr imag. V detailu metodiky popisuje např. Novák (1969). Sbírání byli
pouze jedinci pro determinaci, a to v minimálních počtech.
Nomenklatura prezentovaných taxonů vychází z tematicky zaměřených checklistů a
monografií: Dlabola et al. (1977), Doskočil (1977), Jelínek (1993), Karsholt & Razowski
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(1996), Kočárek et al. (1999). Při determinaci bylo postupováno podle determinačních
klíčů: Dlabola (1954), Doskočil (1977), Hůrka (1996), Javorek (1947), Kratochvíl (1957,
1959), May (1959), Pavelka & Smetana (2003), Kočárek et al. (2005).

4.2.2 Výsledky
Následující komentáře jsou soustředěny především na výskyt ohrožené entomofauny
se zastoupením ZCHD, který byl zjištěn v rámci blanokřídlých, brouků a motýlů
Ostatní druhy, pro které je území netypické a jejichž výskyt lze charakterizovat jako
náhodný nebo ojedinělý (vyskytují se v jiných typech prostředí), nejsou uváděny. U
každého druhu je uveden stupeň ohrožení, a to podle přílohy č. III vyhlášky MŽP ČR č.
395/1992 Sb. ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 175/2006 Sb. k zákonu ČNR č. 114/1992
Sb., podle Červených seznamů ČR (Hejda et al. 2017). Dále je uvedeno, zda se druh
nachází v Příloze I Směrnice 2009/147/ES nebo II nebo IV Směrnice 92/43/ES.
Zákonem chráněné druhy: O – Ohrožený druh, SO – Silně ohrožený druh, KO –
Kriticky ohrožený druh; Červené seznamy ČR: EX – Vyhynulý, RE – Druh vymizelý na
území ČR, EW – Vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě, CR – Kriticky ohrožený
druh, EN – Ohrožený druh, VU – Zranitelný druh, NT – Téměř ohrožený druh, LC –
Málo dotčený druh, NE – nevyhodnocené druhy, DD – taxon, o němž jsou nedostatečné
údaje. I, II, IV – druh je uveden v příslušné příloze Směrnice 2009/147/ES nebo
92/43/ES.
Vážky (Odonata)
V území nalézány zejména ve zvodněných příkopech lesní cesty SV lokality, případně
zde zaletují z okolních tůní a rybníčků. Zastiženy běžné druhy, hojné je zejména šidélko
páskované (Coenagrion puella), jednotlivě bylo zastiženo šidélko větší (Ischnura
elegans), šídlatka velká (Lestes viridis), kolem rybníčku Na Krachu vážka ploská
(Libellula depressa) a vážka tmavá (Sympetrum danae). K významnému dotčení této
skupiny živočichů záměrem nedojde. Záměr negeneruje zásahy do biotopů ve zvýšené
míře cenných pro vážky.
Blanokřídlí (Hymenoptera)
Hojní jsou v území mravenci r. Lasius. Mravenci r. Formica – O se hojně vyskytují
v okolí letiště, pohyb jedinců byl zaznamenán zejména v lesních lemech a pasekách SV
letiště. Je zde hojný mravenec otročící (Formica fusca) – O, v území běžný druh
hnízdící v zemi, zejména na disturbovaných plochách a pasekách SV letiště. Na okraji
lesa SV letiště byli registrováni zejména následující druhy - mravenec lesní (Formica
rufa) a mravenec množivý (Formica polyctena), větší hnízda v ploše záměru zjištěna
nebyla, registrována byla v lese západně Olšových vrat dále od letiště. Realizací záměru
dojde k částečnému dotčení této skupiny blanokřídlých (zábor části biotopu, likvidace
některých hnízd, vč. konkrétních jedinců). V území se však nachází dostatek vhodných
biotopů pro tuto skupinu živočichů.
Čmeláci r. Bombus (zejména B. lapidarius, B. hypnorum, jednotlivě B. pascuorum, B.
sylvarum, B. terrestris, B. lucorum) – O, představují významnou gildu opylovačů a
v lučním ekosystémů tak zastávají konstitutivní funkci ve vztahu k vegetaci. V regionu
jsou čmeláci i pačmeláci poměrně častí, zejména při lesních okrajích, v nivách potoků a
na místech kvetoucí vegetace. Ekologické požadavky čmeláků jsou rámcově podobné a
vycházejí z extenzívního obhospodařování krajiny (Pavelka a Smetana 2003). Optimální
je tedy pro ně rozvoj květnatých lučních ekosystémů, zachování mezí, solitérně rostoucí
keřo-stromové vegetace, s vyloučením aplikace chemických postřiku apod. Čmeláci se
v území vyskytují spíše jednotlivě a plošně, bez koncentrace výskytu v některých z míst
navržených zásahů. Lze předpokládat přítomnost a tím i možné dotčení jednotlivých
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hnízd a konkrétních jedinců, bez předpokladu významnějšího dotčení populace některého
z druhů hodnoceným záměrem. V území se nachází dostatek vhodných biotopů pro tuto
skupinu živočichů.
Motýli (Lepidoptera)
Území je na motýly relativně bohaté, zaznamenána byla řada význačnějších druhů.
K nejhodnotnějším lučním porostům patří podmáčené louky s velmi bohatou populací
krvavce totenu (Sanguisorba officinalis) za silnicí JZ letiště (mimo řešený záměr), rovněž
mozaika pastvin jižně letiště a podmáčená přechodová rašeliniště a vřesoviště s brusnicí
vlochyní (Vaccinium uliginosum) východně letiště.
Z babočkovitých (Nymphalidae) se v území vyskytuje zejména babočka bílé C
(Polygonia c-album), babočka bodláková (Vanessa cardui), babočka síťkovaná
(Araschnia levana), dále byla pozorována babočka admirál (Vanessa atalanta), babočka
kopřivová (Aglais urticae), babočka osiková (Nymphalis antiopa), dále je hojný okáč
bojínkový (Melanargia galathea), okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus), z dalších
druhů okáč luční (Maniola jurtina), okáč prosíčkový (Aphantopus hyperanthus), okáč
pýrový (Pararge aegeria), perleťovec kopřivový (Brenthis ino), perleťovec malý (Issoria
lathonia). Ze zajímavějších druhů lze uvést následující.
hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia) – NT. Druh je stále poměrně hojně rozšířen na
řadě lokalit, zejména z nížinných oblastí a oblastí s intenzívní lesnickou činností však
ustoupil. Lesní populace obývají okraje lesů, ekotony les-louka, okraje lesních cest,
lesní louky, světliny a průseky. Luční populace žijí na mezofilních loukách, existují i
populace vázané na mokřadní biotopy i rašeliniště. Živnou rostlinou housenek jsou
různé druhy bylin, např. černýš luční (Melampyrum pratense), jitrocel kopinatý
(Plantago lanceolata) a světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), rozrazil rezekvítek
(Veronica chamaedrys) (Beneš & Konvička 2002, Macek et al. 2015). Ohrožením pro
něj jsou likvidace lesních lemů, zalesňování drobných lesních luk a světlin v lesích či
výsadba jehličnanů na místě listnatých porostů. Velmi malá mobilita imág přispívá k
tomu, že jakmile zanikne několik lokálních kolonií současně, je velmi malá
pravděpodobnost jejich opětovného osídlení. V území byli registrováni jednotliví
jedinci východně od stávajícího letiště a ve VKP Vřesoviště u letiště. Ovlivnění druhu
záměrem je zanedbatelné, druh je vázán na lemy bezlesí, které nebudou plánovanými
zásahy významně zasaženy, resp. místy lze očekávat vznik nových
lemových/ekotonálních biotopů.
hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) – VU. V minulosti velmi rozšířený, především
v horských a podhorských oblastech. Prakticky vymřel na celé Moravě, kde se ještě na
konci 70. letech 20. století vyskytoval v Hrubém a Nízkém Jeseníku, recentně pouze
jediná slabá populace v Beskydech. Nížinné populace vyhynuly už počátkem 20.
století. Také v Čechách vymizel na většině lokalit (především na severu, středu a
východě území). Značný úbytek lokalit zaznamenal na Českomoravské vrchovině.
Větší populace se udržely pouze na Šumavě, v Pošumaví, na Třeboňsku, v Chebské
pánvi a v Doupovských a Krušných horách. Izolované populace dosud přežívají v
Brdech a na Rakovnicku. Za drastický úbytek lokalit zvláště v 70. a 80. letech 20.
století byly zodpovědné meliorační zásahy a zalesňování. Management lokalit musí
spočívat v tradičním obhospodařování a bránění sukcesním změnám: odstraňování
dřevin, příležitostná extenzivní pastva např. několika kusů skotu nebo rotační
mozaikovité sečení, a především zrušení všech melioračních drenáží. Druh uváděn z r.
2006 z území VKP Vřesoviště u letiště (Kolektiv autorů 2008). Aktuálně nezastižen,
výskyt tohoto druhu na území VKP je však možný. Negativní dotčení biotopu druhu
záměrem je prakticky vyloučeno. Záměr do uvedeného VKP nezasahuje.
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hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) – EN, II představuje jeden
z nejvýznamnějších druhů v karlovarském regionu. V současné době se druh u nás
vyskytuje pouze v západních Čechách a populace nadále klesají. Motýli jsou vázání na
mokřadní louky s výskytem živné rostliny housenek, tj. čertkus luční (Succisa
pratensis). V území jsou vhodnými biotopy zejména plochy s čertkusem, tj. VKP
Vřesoviště u letiště, VKP Rašelinné louky Olšová Vrata, louky JZ letiště. Macháček
(2014) uvádí dřívější údaje z těchto lokalit, nicméně druh nepotvrdil. Aktuálně rovněž
nebyl pozorován. Zamýšlené odstranění dřevin v místech podmáčených porostů může
představovat pozitivní zásah do biotopu druhu, může přispět ke zlepšení konektivity
populace, nicméně současně je nutno minimalizovat zásahy do stávajících mokřadů
s čertkusem. Hypoteticky rizikové může být vlastní období realizace záměru, tj.
období výskytu pozemních hnízd s kumulací housenek motýla. Záměr však dle
dostupných podkladů nezasahuje do těchto typů biotopů. Negativní dotčení druhu
záměrem je proto prakticky vyloučeno.
perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene) – NT. Druh obývá mezofilní až mokřadní
biotopy typu rozvolněných listnatých lesů s bohatým bylinným podrostem, květnaté
paseky, květnaté okolí úvozů a lesních cest, včetně mezofilních pastvin s křovinami a
jednotlivými stromy, až otevřená luční prameniště a rašelinné louky. Živnou rostlinou
housenek jsou různé druhy violek (Viola spp.). Druh dosud široce rozšířený (Spitzer et
Beneš 2010), úbytek lze spíše zaznamenat v početnosti populací. Vzácný je však v
intenzivně zemědělsky a lesnicky obhospodařovaných oblastech, zvláště v rozsáhlých
komplexech smrkových monokultur (ustupuje například v níže položených částech
nejsevernější Moravy). V současnosti v ČR ohrožený nevhodným zemědělským
hospodařením na většině plochy, rychle mizí z běžné krajiny. Horské a rašeliništní
populace se zdají být méně ohrožené než populace v listnatých lesích nížin a
pahorkatin. V podhůří a horách potenciálně ohroženy melioracemi, nebo naopak
opuštěním a zarůstáním vlhkých a rašelinných luk. Druh uváděn z ploch východně
letiště (Macháček 2014), aktuálně registrován 1 a 1 ex. na mokřadní louce JZ
západního okraje letiště. K významnému dotčení tohoto druhu záměrem nedojde.
Záměr negeneruje zásahy do biotopů ve zvýšené míře cenných pro perleťovce
dvanáctičetného. V okolí se navíc nachází dostatek vhodných biotopů pro daný druh.
batolec duhový (Apatura iris) – O. V regionu rozšířený motýl s optimem výskytu v
podhorských oblastech (srovnej Beneš, Konvička 2002). Housenky se vyvíjejí na
vrbách, druhotně též na osikách. S batolcem se setkáme podél vodotečí a na
osluněných lesních cestách. V území registrován jižně letiště na pastvině, 1 ex. na
přeletu 22. 7. 2020. Negativní ovlivnění tohoto druhu záměrem se nepředpokládá.
Záměr negeneruje zásahy do biotopů ve zvýšené míře cenných pro batolce duhového.
V okolí se navíc nachází dostatek vhodných biotopů pro daný druh.
bělopásek topolový (Limenitis populi) – VU. Druh preferuje lesnatá údolí podél
vodotečí, kde často osidluje lesní světliny, průseky a porosty podél lesních cest.
Živnými rostlinami pro housenky běláska topolového jsou především topol osika
(Populus tremula) a topol černý (Populus nigra). V širším Karlovarském regionu se
druh relativně hojně vyskytuje. V zájmovém území nebyl druh při aktuálním ani při
předchozím teréním průzkumu lokality záměru (Macháček a kol.) pozorován.
Bělopásek topolový byl registrován v roce 2015 jižně od letiště v rozvolněných
dřevinných porostech při východním okraji registrovaného VKP Vřesoviště u letiště
(O. Bušek). Významně negativní ovlivnění druhu záměrem se nepředpokládá.
Předpokládaný záměr nemá potenciál ve zvýšené míře negativně ovlivnit biotopy
cenné pro bělopáska topolového. V okolí se navíc nachází dostatek vhodných biotopů
pro daný druh.
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Z hrotnokřídlecovitých (Hepialidae) je z území uváděn výskyt hrotnokřídlece
zahradního (Korscheltellus lupulina) – VU. Druh byl v minulosti pozorován na VKP
Vřesoviště u letiště (Entomologický ústav Biologického centra AV ČR 2012), aktuálně
nezastižen. Jedná se o palearktický druh, rozšířen v mírném pásu Evropy, Střední Asii a
na Kavkaze. V ČR doposud poměrně hojný, roztroušeně po celém území od nížin do
podhůří. Obývá různé typy luk, stráně, okraje lesů a lesní světliny. Vyžaduje biotopy s
dobře vyvinutým bylinným patrem. Housenky se živí kořeny různých bylin (např.
jitrocel, chmel, šťovík, kopřiva aj.). Negativní dotčení druhu záměrem se nepředpokládá.
Z běláskovitých (Pieridae) byl registrován zejména žluťásek čičorečkový (Colias
hyale), dále bělásek ovocný (Aporia crataegi), bělásek řepkový (Pieris napi), bělásek
řeřichový (Anthocharis cardamines), bělásek zelný (Pieris brassicae), žluťásek
řešetlákový (Gonepteryx rhamni).
Význačným druhem širšího okolí je žluťásek borůvkový (Colias palaeno) – SO, VU.
Jedná se o typický tyrfobiontní druh. U nás se recentně vyskytuje pouze v Čechách (na
Moravě vyhynul), a to na rašeliništích na Šumavě, v Novohradských horách, ve
Slavkovském lese a přilehlé části Krušných hor. Živnou rostlinou je vlochyně bahenní
(Vaccinium uliginosum). Preferuje rašeliniště s výskytem živné rostliny včetně
degradovaných okrajů těžených rašelinišť, řídké rašelinné lesy, světliny a paseky v
rašelinných lesích. Dramaticky ustupuje všude vyjma šumavských a některých
krušnohorských lokalit. Ohrožují jej především meliorace a zalesnění ploch, tj. i
samovolná sukcese k zapojenému lesu. Z území uváděn 1. 7. 2013, 1 ex. v koridoru
prodloužení naváděcích světel (Macháček 2014). Aktuálně nezastižen. Negativní
ovlivnění tohoto druhu záměrem se nepředpokládá. Záměr negeneruje zásahy do biotopů
ve zvýšené míře cenných pro žluťáska borůvkového. Při budoucích pracích je
doporučeno minimalizovat rozsah terénních prací, včetně pojezdu vozidel do ploch SV až
V od letiště, kde se nacházejí ostrůvkovité porosty vlochyně. Lokální redukci dřevinných
porostů lze vnímat pozitivně. Velmi vhodným opatřením by bylo provedení hrázkování
některých příkopů, resp. rozlévání odváděné vody mimo chráněný prostor letiště a
docílení lokálního podmáčení, včetně podpory porostů s vlochyní a rašelinných ploch (viz
souhrn zmírňujících a kompenzačních opatření).
Z píďalkovitých (Geometridae) byly registrovány jen hojně rozšířené druhy jako
skvrnopásník lískový (Lomaspilis marginata), bělokřídlec luční (Siona lineata),
zelenopláštník březový (Geometra papilionaria), černokřídlec smuteční (Odezia atrata),
kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata), žlutokřídlec šťovíkový (Timandra comae).
K významnému dotčení této skupiny živočichů záměrem nedojde. Záměr negeneruje
zásahy do biotopů ve zvýšené míře cenných pro tyto druhy. V okolí se nachází dostatek
vhodných biotopů.
Z můrovitých (Noctuidae) byly zastiženy jen jednotlivé hojné druhy jako jetelovka
hnědá (Euclidia glyphica), kovolesklec gamma (Autographa gamma), osenice černé c
(Xestia c-nigrum), osenice šťovíková (Noctua pronuba), osenice vykřičníková (Agrostis
exclamationis). K významnému dotčení této skupiny živočichů záměrem nedojde. Záměr
negeneruje zásahy do biotopů ve zvýšené míře cenných pro tyto druhy. V okolí se
nachází dostatek vhodných biotopů.
Z modráskovitých (Lycaenidae) byl pozorován modrásek jehlicový (Polyommatus
icarus), ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas) a některé další význačnější druhy.
modrásek černolemý (Plebejus argus) – NT. V minulosti v ČR velice rozšířený a hojný.
V současnosti hlavně západočeské pánve (Sokolovsko, Mostecko), střední Čechy
___________________________________________________________________________________________________
Ekogroup Czech s.r.o., RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a kol. č.p. 52, 783 16 Dolany
tel. 605-567905, pevná: 583-034674, http://www.ekogroup.cz , banas@ekogroup.cz

32

Aktualizace biologického průzkumu dotčeného území a zhodnocení vlivu záměru: „Modernizace letiště
Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“ na obecně a zvláště chráněné části přírody

(Český kras, okolí Prahy), České středohoří, písčiny a bílé stráně v Polabí. V jižních
Čechách Třeboňsko, pošumavské vápence, vojenský prostor Boletice; roztroušeně na
Českomoravské vrchovině. Na jižní Moravě vcelku souvisle na stepních lokalitách
(zhruba po Vyškov), severněji (Olomoucko, Vsetínsko, Štramberk) jen izolované
lokality. Z mnoha oblastí zcela vymizel (nejsevernější Morava, části východních
Čech), lokálně rychle ubývá v celé zemi. Pro přežití motýla je klíčová přítomnost
ploch s nezapojenou vegetací na lokalitách – nikoli náhodou dnes největší populace
nacházíme na antropogenně narušených stanovištích, jako jsou výsypky
hnědouhelných povrchových dolů (Mostecko, Sokolovsko), plochy s obnaženou
zeminou připravené k těžbě, vojenské prostory a plochy po těžbě rašeliny. Ve
sledovaném území doposud relativně hojný druh, pozorován jednotlivě na více
místech v okolí letiště, zejména jeho jižní lemy, louka JZ letiště, severní okraje letiště.
Dotčení druhu záměrem je hodnoceno jako zanedbatelné. V území se nachází dostatek
vhodných biotopů.
modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus) – NT. Mezofilní až hygrofilní druh,
vázaný na vlhčí a chladnější luční biotopy, lesní světliny, často i xerotermní biotopy.
V širším území Krušných hor na příhodných biotopech dosud hojný druh. V území
jednotlivě registrován na louce JZ letiště a jižně na VKP Vřesoviště u letiště. Dotčení
druhu záměrem je zanedbatelné. V území se nachází dostatek vhodných biotopů.
modrásek lesní (Cyaniris semiargus) – VU. Druh se nachází převážně v pahorkatinách
až hornatých oblastech. Dosud je místy hojný v pohraničních pohořích (Šumava,
Krušné hory, Hrubý a Nízký Jeseník, Beskydy) a v řídce osídlených vlhčích oblastech
(jihočeské Pošumaví, Doupovské hory). Místy i výrazný ústup z oblastí ve vnitrozemí
(Polabí a Českomoravská vrchovina) a ze severních Sudet (Podkrkonoší a Podorličí).
Registrován na okraji lesa SV od letiště. Dotčení druhu záměrem je hodnoceno jako
zanedbatelné. V území se nachází dostatek vhodných biotopů.
ohniváček celíkový (Lycaena virgaureae) – NT je nápadný motýl (zejména samečci)
s obdobnou bionomií jako kongenerický L. hippothoe. Podobně jako ohniváček
modrolemý ustupuje z intenzivněji obhospodařované krajiny a jeho přítomnost značí
šetrnější využívání lokalit. Jedná se o typický druh podhorských luk (srovnej Beneš &
Konvička 2002). V území doposud relativně hojný, registrován roztroušeně kolem
letištěm, zejména na loukách JZ a VKP Vřesoviště u letiště. Dotčení druhu záměrem
je hodnoceno jako zanedbatelné. V území se nachází dostatek vhodných biotopů.
ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe) – NT je druh vlhkých květnatých luk
s četným výskytem šťovíku (Rumex sp.). V podhůří a horách dosud poměrně rozšířený
ohniváček, který však ubývá a zároveň patří mezi taxony indikující pestré vegetační
typy. Motýl se vyskytuje nejčastěji na mezofilních květnatých horských loukách a
pastvinách. Živnými rostlinami housenek je rdesno hadí kořen (Bistorta major) a
různé druhy šťovíku (Rumex sp.). Jedná se o typický druh podhorských luk (srovnej
Beneš & Konvička 2002). Výskyt registrován na louce JZ letiště a VKP Vřesoviště
u letiště. Dotčení druhu záměrem je hodnoceno jako zanedbatelné. V území se nachází
dostatek vhodných biotopů.
Z otakárkovitých (Papilionidae) se v území jednotlivě vyskytuje otakárek fenyklový
(Papilio machaon) – O. Otakárek je v území poměrně rozšířen (srovnej Beneš &
Konvička 2002). Druh osídluje celé spektrum bezlesých lokalit od mezofilních luk až po
stepi a úhory. Housenka žije ve dvou generacích na mrkvovitých rostlinách, byla však
zjištěna i na třemdavě bílé. Imaga jsou schopna překonávat značné vzdálenosti. V území
opakovaně zastižen v JZ lemu letiště SV Vítkova vrchu, 22. 7. rovněž ve střední části při
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severním okraji letiště. Dotčení druhu záměrem je považováno za zanedbatelné. V území
se nachází dostatek vhodných biotopů.
Z přástevníkovitých (Arctiidae) je v území hojný přástevník šťovíkový (Phragmatobia
fuliginosa), dále byl registrován přástevník hluchavkový (Callimorpha dominula),
přástevník chrastavcový (Diacrisia sannio) a přástevník jitrocelový (Parasemia
plantaginis). K významnému dotčení této skupiny bezobratlých záměrem nedojde. Záměr
negeneruje zásahy do biotopů ve zvýšené míře cenných pro tyto druhy. V okolí se
nachází dostatek vhodných biotopů.
Ze soumračníkovitých (Hesperiidae) byl v zájmovém území zastižen soumračník
čárečkovaný (Thymelicus lineola), soumračník metlicový (Thymelicus sylvestris) a
soumračník rezavý (Ochlodes sylvanus). K významnému dotčení této skupiny
bezobratlých záměrem nedojde. Záměr negeneruje zásahy do biotopů ve zvýšené míře
cenných pro tyto druhy. V okolí se nachází dostatek vhodných biotopů.
Z vřetenuškovitých (Zygaenidae) je v území hojný zelenáček šťovíkový (Adscita
statices), pozorována byla rovněž vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae). Macháček
(2014) rovněž uvádí vřetenušku mateřídouškovou (Zygaena purpuralis) – NT
z východního a JV okraje letiště. Je vázána na druhově bohaté louky stepního charakteru
a narušovaná stanoviště, často i na pasekách, při okraji lesa. Aktuálně druh nebyl
zastižen, jeho výskyt v širším území je ale pravděpodobný. Dotčení druhu záměrem je
hodnoceno jako zanedbatelné. V území se nachází dostatek vhodných biotopů.
Brouci (Coleoptera)
Díky pestré mozaice biotopů je fauna brouků v území relativně bohatá, viz Macháček
(2014). Aktuální průzkum byl zaměřen zejména na ověření výskytu význačnějších taxonů
a druhů zvláště chráněných. K nejhojnějším zástupcům v území patří zejména
střevlíkovití brouci, hojný je především střevlík zahradní (Carabus hortensis), kvapník
(Amara aenea), střevlíčci r. Pterostichus. Ze zajímavějších druhů lze upozornit na
následující.
zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta) – O. V regionu se vyskytuje plošně, navíc se v
posledních dvou dekádách šíří po celém území ČR (Horák et al. 2009). Zlatohlávek je
proto navržen na vyřazení ze skupiny zvláště chráněných druhů ČR. S brouky je
možno se setkat zejména na květech, kde se sytí. Larvy se vyvíjejí v půdě na
kořínkách rostlin (Horák et al. 2009). Pozorován jednotlivě fakticky v celém, zejména
při lučních lemech JZ letiště. Dotčení druhu záměrem je lokální (zásah do části
biotopu druhu, možná likvidace konkrétních jedinců), k negativnímu ovlivnění na
úrovni populace druhu v území nedojde. Druh je v okolí hojný a v území se nachází
dostatek vhodných biotopů.
svižník polní (Cicindela campestris) – O, se jednotlivě vyskytuje na slunných otevřených
stanovištích, často se jedná o polní cesty, písčité substráty apod. V regionu se
vyskytuje jednotlivě. V řešeném území je relativně hojný, především na otevřených
disturbovaných plochách SV letiště, kde byly pozorovány desítky jedinců. Rovněž se
vyskytuje v lemech cest a příkopů. Dojde k zásahu do míst výskytu druhu, s ohledem
na jeho vazbu na disturbované okraje letiště a nezpevněné cesty dojde jak k dočasně
negativnímu vlivu v důsledku prací (zábor části biotopu, možná likvidace konkrétních
jedinců), tak do budoucna lze očekávat možné pozitivní vlivy (zejména při realizaci
navržených zmírňujících a kompenzačních opatření) v důsledku vzniku nových
nezarostlých ploch. Dotčení populace druhu je zanedbatelné.
K negativnímu
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ovlivnění na úrovni populace druhu v území nedojde. Druh je v okolí hojný a v území
se nachází dostatek vhodných biotopů.
střevlík polní (Carabus arvensis) – O. Palearktický druh rozšířený od Velké Británie až
po Japonsko. V ČR lokálně hojný, obývá louky, pastviny, lesy, vřesoviště a rašeliniště
(Hůrka 1996). V území patrně lokálně hojnější, potvrzen pod kameny SV letiště na
okraji přístupové lesní cesty. Výskyt je pravděpodobný na lučních plochách v okolí
letiště. Dotčení druhu záměrem je lokální (zásah do části biotopu druhu, možná
likvidace konkrétních jedinců), k negativnímu ovlivnění na úrovni populace druhu
v území nedojde. Druh je v okolí hojný a v území se nachází dostatek vhodných
biotopů.
zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus) – O, NT. V ČR lokální druh přírodě blízkých
podhorských a horských lesů, kde jsou přítomny stromy s dutinami. Larvy se vyvíjí v
menších dutinách různých listnatých stromů (Balthasar 1956). V území patří k řídce se
vyskytujícím druhům. Aktuálně druh nebyl pozorován, v rámci dotčených ploch
nebyly identifikovány dřeviny vhodné pro vývoj druhu. Druh uvádí Macháček (2014)
se sporadickými výskyty na květech u Olšových Vrat a na louce nad Teleneckým
potokem, v červnu 2013 pak 1 ex. před halou na pásu miříkovitých u parkoviště
v lemu lesa. K negativnímu dotčení druhu záměrem nedojde. Záměr negeneruje
zásahy do biotopů ve zvýšené míře významných pro tento druh. V okolí se nachází
dostatek vhodných biotopů.
zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis) – SO, VU. V ČR je v podhorských a horských
lesích místy hojný. Vyskytuje se hlavně v podhorských listnatých lesích (hlavně v
bukových porostech), ve starých sadech a vystupuje i dosti vysoko do hor. V nížinách
je jen zřídka. Samičky kladou vajíčka do trouchnivějícího dřeva starých kmenů a
kořenů různých listnatých stromů jako jsou např. břízy, vrby, duby, zvláště buky.
Imaga létají od konce května do poloviny srpna za slunečného počasí. Druh uvádí
Macháček (2014), 1. 7. 2013 zjištěn 1 ex. na květech miříkovitých na louce nad
Teleneckým potokem. K negativnímu dotčení druhu záměrem nedojde. Záměr
negeneruje zásahy do biotopů ve zvýšené míře významných pro tento druh. V okolí se
nachází dostatek vhodných biotopů.
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Obr. 21: Ohrožený svižník polní, který se vyskytoval především na disturbovaných
plochách severovýchodně od letiště.

Výskyt zvláště chráněných či ekofaunisticky významných druhů bezobratlých a
komentář k jejich možnému ovlivnění:
Během aktuálních a recentních průzkumů bezobratlých byl v zájmovém území
navrženého záměru a v jeho okolí prokázán výskyt deseti taxonů legislativně chráněných
(dle vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění) – silně ohrožení žluťásek borůvkový
(Colais palaeno) a zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis), kteří jsou současně uvedeni
v Červeném seznamu ČR (Hejda et al. 2017) jako zranitelné druhy (VU), dále byly
registrovány dle vyhlášky ohrožené taxony: mravenci rodu Formica, čmeláci rodu
Bombus, batolec duhový (Apatura iris), otakárek fenyklový (Papilo machaon),
zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), svižník polní (Cicindela campestris), střevlík
polní (Carabus arvensis) a zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus).
Mimo zmíněné ZCHD byly v zájmovém území detekovány další významné taxony,
které jsou uvedeny v Červeném seznamu bezobratlých (Hejda et al. 2017):
Ohrožené druhy (EN)
hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) – uváděn i v příloze II. směrnice o
stanovištích
Zranitelné druhy (VU)
bělopásek topolový (Limenitis populi)
hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina)
hrotokřídlec zahradní (Korscheltellus lupulina)
modrásek lesní (Cyaniris semiargus)
Téměř ohrožené druhy (NT)
hnědásek jehlancovitý (Melitaea athalia)
perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene)
modrásek černolemý (Plebejus argus)
modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus)
ohniváček celíkový (Lycaena virgaureae)
ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe)
vřetenuška mateřídoušková (Zygaena purpuralis)
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Pouze menší část výše uvedených druhů bezobratlých živočichů byla zjištěna přímo
na plochách dotčených předložených záměrem. Nejcennější zjištěné či v území udávané
druhy se vyskytují v okolí letiště, zejména ve vazbu na stávající VKP. Možné dotčení
konkrétních druhů je diskutováno výše v textu.

4.2.3 Shrnutí a předběžné závěry k očekávaným vlivům záměru na
faunu bezobratlých živočichů
Relativně pestrá mozaika biotopů řešeného území hostí poměrně širokou škálu
bezobratlých živočichů. Provedeným průzkumem lokality záměru a jeho bezprostředního
okolí v dubnu až červenci 2020 a předchozími průzkumy širšího území v předešlých
letech byly zjištěny převážně běžné druhy bezobratlých, typické pro zájmové území.
V území se však nachází i druhy vedené v Červeném seznamu bezobratlých ČR či druhy
legislativně chráněné. Během průzkumu bezobratlých byl v zájmovém území prokázán
výskyt deseti taxonů legislativně chráněných (dle vyhlášky 395/1992 Sb., v platném
znění) – silně ohrožení žluťásek borůvkový (Colais palaeno) a zdobenec zelenavý
(Gnorimus nobilis), kteří jsou současně vedeni v Červeném seznamu ČR (Hejda et al.
2017) jako zranitelné druhy (VU), dále byly registrovány dle vyhlášky ohrožené taxony:
mravenci rodu Formica, čmeláci rodu Bombus, batolec duhový (Apatura iris), otakárek
fenyklový (Papilo machaon), zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), svižník polní
(Cicindela campestris), střevlík polní (Carabus arvensis) a zdobenec skvrnitý (Trichius
fasciatus).
Dále byl zaznamenán možný výskyt dvanácti taxonů uvedených v Červeném seznamu
bezobratlých (Hejda et al. 2017).
Pouze menší část výše uvedených druhů bezobratlých živočichů byla zjištěna přímo
na plochách dotčených předložených záměrem. Nejcennější zjištěné či v území udávané
druhy se vyskytují v okolí letiště, zejména ve vazbu na stávající VKP. Možné dotčení
konkrétních druhů je diskutováno výše v textu.
Celkově lze shrnout, že zamýšlený záměr nezasáhne entomologicky klíčové biotopy
řešeného území. Vzhledem k poměrně značnému rozsahu navržených prací má však
potenciál k negativnímu ovlivnění konkrétních cenných druhů živočichů (viz komentář).
Při budoucí realizaci záměru je proto vysoce žádoucí respektovat konkrétní zmírňující a
kompenzační opatření pro ochranu entomofauny (viz kap. 6).

4.3 Zhodnocení fauny obratlovců zájmového území
4.3.1 Metodika průzkumu
I v případě průzkumu fauny obratlovců byla pozornost zaměřena zejména na zjištění
výskytu jednotlivých taxonů a posouzení vhodnosti dotčeného území pro život a
rozmnožování živočichů. Zvýšená pozornost byla věnována všem druhům živočichů,
vyskytujícím se v daném území, zejména těm s vazbou na plochy dotčené záměrem.
Přitom byl hodnocen výskyt i v blízkém okolí, a to s ohledem na možné ovlivnění druhů,
pro které může být území troficky významné.
Aktuálně byla lokalita navštívena několikrát v období duben až červenec 2020
(konkrétní termíny viz kap. 1.3). Využito je rovněž dřívějších průzkumů okolí lokality
v období 20. 7., 21. až 22. 8., 4. 9. a 19. 10. 2017. Důležitým podkladem byly výsledky
předchozích podrobných biologických průzkumů území dotčeného řešeným záměrem
(viz Macháček 2014).Výsledky jsou navíc v případě relevantnosti údajů doplněny o řadu
publikovaných údajů v rámci širšího okolí (Šťastný, Bejček & Hudec 2006, Mikátová et
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al. 2001, Moravec 1994, Anděra & Hanzal 1995, 1996, Anděra 2000, Anděra & Beneš
2001, 2002, Anděra & Červený 2004, Anděra & Hanák 2007, Hanák & Anděra 2005,
2006). Zohledněny jsou rovněž nálezy deponované v nálezové databázi AOPK (AOPK
2020a).
Zkoumaní obratlovci byli sledováni jak vizuálně, tak akusticky, jejich výskyt byl
posuzován z kvalitativního, v případě vzácných druhů i kvantitativního hlediska.
U ptačích druhů bylo v rámci možností zjišťováno, zdali na lokalitě hnízdí či nikoli, a na
které biotopy a části území jsou nebo mohou být vázány. U obojživelníků, plazů a savců
bylo cílem zaznamenat přítomné dospělé jedince, případně snůšky s vajíčky nebo
mláďata. Vzhledem ke skutečnosti, že je průzkum prováděn nedestruktivními metodami,
je vždy věnována zvýšená pozornost pobytovým stopám (stopy, trus, zbytky potravy,
okusy), a to především savců vzhledem k jejich převažující noční aktivitě.

4.3.2 Výsledky
V následující části je uveden přehled zjištěných druhů obratlovců, rozdělených do
zájmových skupin. Jsou uvedeny pouze ty druhy, které mají nebo mohou mít
k zájmovému území konkrétní vztah (zjištěné anebo potenciální stanoviště pro
rozmnožování, zimování, potravní stanoviště, tahová zastávka). Ostatní druhy, pro které
je území netypické a jejichž výskyt lze charakterizovat jako náhodný nebo ojedinělý
(vyskytují se v jiných typech prostředí), nejsou uváděny. K druhům, které nejsou blíže
řešeny, typicky patří vzácnější migrující druhy, ke kterým patří často i vzácné, a zvláště
chráněné druhy, jako např. bahňáci, dravci apod. Pokud není některý ze známých či dříve
pozorovaných druhů v rámci lokality uváděn, je jeho dotčení považováno za zcela
zanedbatelné a není tudíž blíže řešen. V rámci posuzování lokality tak byla řešena i
předběžná otázka výskytu a dotčení některého z druhů, jejichž výskyty jsou známy v
okolí a na lokalitě by se mohly objevit. Výsledný seznam je syntézou aktuálních poznatků
o výskytu druhů v rámci lokality a zhodnocením jejich potenciálního dotčení dle
nejlepších znalostí zhotovitele.
U každého druhu je uveden stupeň ohrožení, a to podle přílohy č. III vyhlášky MŽP
ČR č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 175/2006 Sb. k zákonu ČNR č.
114/1992 Sb., podle Červených seznamů ČR (Šťastný & Bejček 2003, Zavadil &
Moravec 2003, Anděra & Červený 2003). Dále je uvedeno, zda se druh nachází v Příloze
I Směrnice 79/409/EHS nebo v příloze II nebo IV Směrnice 92/43/EHS.
Zákonem chráněné druhy: O – Ohrožený druh, SO – Silně ohrožený druh, KO –
Kriticky ohrožený druh; Červené seznamy obratlovců ČR: EX – Vyhynulý, RE – Druh
vymizelý na území ČR, EW – Vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě, CR – Kriticky
ohrožený druh, EN – Ohrožený druh, VU – Zranitelný druh, NT – Téměř ohrožený druh,
LC – Málo dotčený druh, NE – nevyhodnocené druhy, DD – taxon, o němž jsou
nedostatečné údaje. I, II, IV – druh je uveden v příslušné příloze Směrnice 79/409/EHS
nebo 92/43/EHS. Kategorie LC není u ptáků uváděna.

Vyhodnocení výskytu obratlovců v řešeném území a možnost jejich
ovlivnění:
Obojživelníci
Ocasatí Caudata
V území se lokálně vyskytuje čolek horský (Mesotriton alpestris) – SO, NT. Je vázán
zejména na kaluže na lesních cestách, vodní příkopy a tůně. Uváděn z r. 2013 v zaplavené
koleji na louce mezi rybníčkem a letištěm u Olšových Vrat (Macháček 2014). Aktuálně
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potvrzen v příkopu lesní cesty SV letiště (21. 5., 2F, 1M). Negativní dotčení druhu
záměrem se nepředpokládá (faktická absence zásahu do stávajícího biotopu), lze však
předpokládat migraci druhu dotčeným územím a v jarních měsících obsazování okrajů
disturbovaných ploch, kde budou vznikat kaluže.
Žáby Anura
ropucha obecná (Bufo bufo) – O, VU. V širším území hojný druh, lze předpokládat
jednotlivou migraci při okrajích lokality. Rozmnožování zjištěno v rybníčku Na
Krachu, 18. 4. 2020, min. 5 ex. Záměr nezasahuje do míst rozmnožování druhu, lze
předpokládat potřebu transferů při vzniku zvodněných ploch v rámci staveniště
v jarních měsících.
skokan hnědý (Rana temporaria) – VU. V území jednotlivý výskyt v lese severně letiště,
rozmnožování je pravděpodobné v rybníčcích v širším okolí. Může docházet
k jednotlivé migraci zájmovým územím. V případě potřeby lze druh transferovat
mimo prostor dotčený stavebními pracemi (viz činnost odborného biologického
dozoru).
skokan ostronosý (Rana arvalis) – KO, EN, IV. V širším území se nachází silná
populace zejména v okolí Bochova, na rybnících JZ Andělské Hory. V okolí letiště se
druh nachází patrně jen jednotlivě v rámci migrace, registrován v r. 2013 v
zavodněných kolejích na louce u rybníčku v Olšových Vratech (Macháček 2014).
Aktuálně v dotčeném území nezastižen, výskyt lze předpokládat zejména v rámci
okolních rybníčků s travnatými litorálními lemy. Negativní dotčení druhu záměrem se
nepředpokládá (faktická absence zásahu do stávajícího biotopu).
skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae) – SO, VU, IV. V širším území lokálně
hojnější, zejména kolem Bochova. Macháček (2014) uvádí nálezy ze strouhy podél
oplocení a strouhy podél linie naváděcích světel, aktuálně zde nebyly vhodné
podmínky k rozmnožování. Lze předpokládat potřebu transferů konkrétních jedinců
při vzniku zvodněných ploch v rámci staveniště v jarních měsících.
Plazi
Šupinatí Squamata
ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) – SO, NT. V území hojný druh, s jednotlivým
výskytem na většině území. Nejhojněji registrována SV letiště kolem lesní cesty a
odvodňovacích příkopů. Vyskytuje se zde zejména na vlhčích loukách a v lemech
příkopů a mokřadních ploch. Dotčení druhu záměrem je lokální (zásah do části
biotopu druhu, možná likvidace konkrétních jedinců), k negativnímu ovlivnění na
úrovni populace druhu v území nedojde. Druh je v okolí hojný a v území se nachází
dostatek vhodných biotopů.
slepýš křehký (Anguis fragilis) – SO, NT. V území pozorován na okraji lesa SV letiště,
výskyt je pravděpodobný v celém území, zejména v lesolučních lemech a mozaice
lučních a disturbovaných ploch. Dotčení druhu záměrem je lokální (zásah do části
biotopu druhu, možná likvidace konkrétních jedinců), k negativnímu ovlivnění na
úrovni populace druhu v území nedojde. Druh je v okolí hojný a v území se nachází
dostatek vhodných biotopů.
užovka obojková (Natrix natrix) – O, LC. Macháček (2004) uvádí výskyt ve strouze u
oplocení linie naváděcích světel východně. Aktuálně nezastižena, výskyt je
pravděpodobný zejména v navazujících rybníčcích v okolí. Dotčení druhu záměrem je
lokální (zásah do části biotopu druhu, možná likvidace konkrétních jedinců),
k negativnímu ovlivnění na úrovni populace druhu v území nedojde. Druh se v okolí
vyskytuje a nachází zde dostatek vhodných biotopů.
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zmije obecná (Vipera berus) – KO, VU. Macháček (2004) uvádí výskyt z kamenné zídky
V od polohového majáku a rašeliniště u jižního okraje lesa. Aktuálně nezastižena,
nalezena svlečka u hromady kamení SV letiště u přístupové cesty. Dotčení druhu
záměrem je lokální (zásah do části biotopu druhu, možná likvidace konkrétních
jedinců), k negativnímu ovlivnění na úrovni populace druhu v území nedojde. Druh se
v okolí vyskytuje a nachází zde dostatek vhodných biotopů. Pozornost je nutno
věnovat místům s hromadami kamení a podobným úkrytům.
Hlavní riziko lze u plazů spatřovat při samotné realizaci záměru (přípravné a stavební
práce), kdy změnou podmínek v území (přeměna ploch, zásahy a disturbance stávajících
biotopů) pravidelně dochází k vyvolané migraci a obsazování nových biotopů. Řešením
je stanovení biologického dozoru, který tuto situaci případně podchytí, provede včas
transfery z dotčených ploch i v průběhu stavby (viz návrh zmírňujících a kompenzačních
opatření). Dotčení a jednotlivou potřebu transferů lze předpokládat u všech zjištěných
druhů plazů.
Ptáci
Volavkovití Ardeidae
volavka bílá (Egretta alba) – SO, I. Druh územím jednotlivě migruje, nejčastěji se
zdržuje na polních monokulturách a loukách mimo období hnízdění. Jednotlivě
pozorována v okolí Olšových Vrat a Andělské hory. K negativnímu dotčení druhu
záměrem nedojde. Záměr negeneruje zásahy do biotopů ve zvýšené míře významných
pro tento druh. V okolí se nachází dostatek vhodných biotopů.
volavka popelavá (Ardea cinerea) – NT přes území jednotlivě a celoročně zaletuje za
potravou, pozorována je pravidelně na polních monokulturách a v nivách potoků,
zejména pak mimo hnízdní období. Dotčení druhu záměrem je zanedbatelné. V okolí
se nachází dostatek vhodných biotopů.
Brodiví Ciconiiformes
čáp bílý (Ciconia ciconia) – O, NT, I. V území se vyskytuje spíše ojediněle na tahu a
přeletu, aktuálně nezastižen, negativní dotčení druhu záměrem lze vyloučit.
čáp černý (Ciconia nigra) – SO, VU, I. V území se vyskytuje častěji než předchozí druh,
opakovaně na tahu a přeletu, 18. 4. 2020, 1 ex. přelet nad lesem severně letiště, v
blízkém okolí nebylo hnízdění potvrzeno. Hnízdění je pravděpodobné zejména jižněji
od zájmového území. Dotčení druhu záměrem je zanedbatelné. V okolí se nachází
dostatek vhodných biotopů.
Dravci Accipitriformes
Z běžných druhů v okolí letiště jednotlivě přeletuje a loví potravu káně lesní (Buteo
buteo) a poštolka obecná (Falco tinnunculus).
včelojed lesní (Pernis apivorus) – SO, EN, I. Z území jsou uváděny jednotlivé výskyty
v rámci okolí zejména na přeletu, v r. 2013 rovněž registrována vyhrabaná hnízda vos
v okolí letiště na vřesovišti. Aktuálně registrován na přeletu, v blízkém okolí letiště
nehnízdí. 21. 5. 2020, 1 ex. přelet jižně letiště k JZ. Dotčení druhu záměrem je
zanedbatelné. V širším okolí se nachází dostatek vhodných biotopů.
luňák hnědý (Milvus migrans) – KO, CR, I. V území nehnízdí, jednotlivě na přeletu a při
migraci, pozorován 18. 4. 2020, přelet 1 ex. nad silnicí k severu, východně golfového
hřiště. Dotčení druhu záměrem je zanedbatelné. V širším okolí se nachází dostatek
vhodných biotopů.
luňák červený (Milvus milvus) – KO, CR, I. V oblasti se vyskytuje relativně pravidelně a
početně, zejména východně směrem k Bochovu. Pozorován 21. 5. a 22. 7. 2020, vždy
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1 ex. při přeletu východně letiště. Dotčení druhu záměrem je zanedbatelné. V širším
okolí se nachází dostatek vhodných biotopů.
krahujec obecný (Accipiter nisus) – SO, VU. V území zastižen opakovaně na přeletu a
při lovu S a SV letiště, hnízdění v blízkém okolí nebylo zjištěno, dle charakteru
porostů je ale možné. Hnízdění v r. 2013 předpokládáno severně letiště (Macháček
2014). Dotčení druhu záměrem je zanedbatelné. V okolí se nachází dostatek vhodných
biotopů.
jestřáb lesní (Accipiter gentilis) – O, VU. V území zastižen dvakrát na přeletu, 21. 5.
samice JZ letiště přelet k jihu, později samec severně letiště přelet okrajem lesa
k východu. Hnízdění je pravděpodobné v širším okolí letiště. Dotčení druhu záměrem
je zanedbatelné. V širším okolí se nachází dostatek vhodných biotopů.
moták pochop (Circus aeruginosus) – O, VU, I. V území nehnízdí, jak uvádí Macháček
(2014), do prostoru letiště zaletuje za potravou. Aktuálně potvrzen na přeletu a lovu
v letních měsících, 2F/juv. severně letiště. Častěji pozorován v předešlých letech
východně od lokality, pravidelně nejblíže patrně hnízdí na rybnících JZ Andělské hory
a u Dlouhé Lomnice. Nálezy uvedené v NDOP (AOPK ČR 2021) jsou lokalizovány
východně od zájmového území. Nejbližší nálezy druhu z let 2006 a 2009 jsou
lokalizovány cca 1 km východně od plochy záměru, v blízkosti soustavy rybníků
jihozápadně od obce Andělská Hora, kde druh pravděpodobně i hnízdí. Dotčení druhu
záměrem je zanedbatelné. V širším okolí se nachází dostatek vhodných biotopů.
ostříž lesní (Falco subbuteo) – SO, EN. Aktuálně nepozorován. Macháček (2014) uvádí
pozorování 8. 7. 2013, přelet a pravděpodobné hnízdění v širším okolí lokality.
Negativní dotčení druhu záměrem lze vyloučit.
Dlouhokřídlí Charadriiformes
bekasina otavní (Gallinago gallinago) – SO, EN. Aktuálně nezastižena, v blízkém okolí
letiště nehnízdí. Pravidelně se vyskytuje na tahu, jednotlivě registrována v předešlých
letech na mokřadech kolem Olšových Vrat a Andělské hory (1. 11. 2019, 27. 5. 2015),
rovněž východně letiště 15. 5. 2013 (Macháček 2014). Dotčení druhu záměrem je
zanedbatelné. V širším okolí se nachází dostatek vhodných biotopů.
sluka lesní (Scolopax rusticola) – O, VU. Při aktuálním terénním průzkumu lokality
záměru a jeho širšího okolí nebyl druh zastižen. V minulosti bylo hnízdění sluky lesní
registrováno ve vazbě na vřesoviště u Černého rybníka a jeho blízké okolí (O. Bušek).
V roce 2003 zde byl detekován tok jednoho samce a v roce 2017 byl pozorován jeden
samec na přeletu nad lokalitou. Dle NDOP (AOPK ČR 2021) je v popisované lokalitě
dále uveden nález tokajícího samce z roku 2015. Lokalita výskytu druhu se nachází
v blízkosti plochy záměru, nikoliv však v překryvu s prokázaným hníznim biotopem
druhu. Dle uvedených nálezů lze předpokládat, že v širším okolí jihovýchodní části
plochy záměru (prodloužení světelné signalizace) hnízdí maximálně 2 páry sluky
lesní. Možné dotčení druhu realizací záměru lze považovat za zanedbatelné. K dotčení
prokázaného hnízdního biotopu druhu nedojde.
Krátkokřídlí Gruiformes
chřástal polní (Crex crex) – SO, VU, I. Při aktuálních nočních kontrolách
neregistrován v blízkém okolí letiště. V širším okolí jednotlivě hnízdí, nachází se zde řada
vhodných biotopů, tj. zejména neudržované a zarůstající louky. V předešlých letech
registrován z luk jižně Černého rybníka (Macháček 2014). V roce 2013 byl druh dle
NDOP (AOPK ČR 2021) detekován na podmáčené louce severovýchodně od Andělského
rybníka. V tomto případě se jedná o nejbližší doložený nález druhu, který je lokalizován
ve vzdálenosti zhruba 800 m východně od záměrem dotčených ploch. Negativní dotčení
záměrem se nepředpokládá, většina zasažené plochy nepředstavuje vhodný hnízdní
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biotop druhu. Nejvhodnější podmínky pro výskyt a hnízdění v blízkém okolí představují
louky severně letiště u Olšových vrat.
Měkkozobí Columbiformes
Pozorovány byly v okolí pouze běžné druhy jako holub hřivnáč (Columba palumbus),
výskyt druhu je v území spíše jednotlivý, v lese SV letiště rovněž hrdlička divoká
(Streptopelia turtur). Na okraji Olšových vrat a budovy letiště byla rovněž registrována
hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto). Jednotlivě lze na přeletu v území pozorovat
holuba doupňáka (Columba oenas) – SO, VU. V území záměru nehnízdí, hnízdí ve
fragmentech bučin v širším okolí. Registrován na přeletu, 22. 7. 2020, 2 a 3 ex. SV letiště,
později 2 ex. západně letiště. Negativní dotčení druhu záměrem lze vyloučit. Nebude
zasahováno do biotopů cenných pro tento druh.
Sovy Strigiformes
Z běžných druhů byl v lese SV letiště registrován dle hlasových projevů puštík obecný
(Strix aluco), 22. 7. 2020, hlas min. dvou mladých jedinců.
sýc rousný (Aegolius funereus) – SO, VU, I. V blízkém okolí a aktuálně nebyl výskyt
druhu potvrzen. Uváděn je dřívější výskyt 5. 4. 2006 u okolí Pily (Macháček 2014).
Negativní dotčení druhu záměrem se nepředpokládá. Nebude zasahováno do biotopů
ve zvýšené míře cenných pro tento druh.
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) – SO, VU, I. Druh pravděpodobně v širším
okolí hnízdí, při kontrole 21. 5. 2020 registrován 1 ex. hlas z lesního porostu 350 m
jižně Vítkova vrchu. V r. 2013 registrován 200 m J od polohového majáku (Macháček
2014). Vazbu na porosty v bezprostřední blízkosti letiště, dotčené navrženým
záměrem lze prakticky vyloučit, pravděpodobné je hnízdění JZ od letiště. Negativní
dotčení druhu záměrem se nepředpokládá. Nebude zasahováno do biotopů ve zvýšené
míře cenných pro tento druh.
Lelkové Caprimulgiformes
lelek lesní (Caprimulgus europaeus) – SO, EN, I. Aktuálně nebyl druh při nočních
kontrolách registrován. Z území existuje nález pera na vřesovišti cca 100 m S od
objektu polohového majáku (Macháček 2014). Biotopy s roztroušenými dřevinami
východně letiště lze považovat jako potenciálně vhodné pro výskyt a hnízdění druhu.
Vhodným opatřením je při zásazích minimalizovat zásahy do rozvolněných porostů
dřevin, a naopak podobné posty vytvářet – s ponecháváním solitérních dřevin.
Lelek lesní patří k druhům, kteří jsou mimořádně citliví k rušení lidskou aktivitou, tj.
pohybem lidí v oblasti hnízdišť a jejich okolí. Jak uvádí Liley & Clarke (2002, 2003) a
Murison (2002), výskyt lelka je silně negativně korelován s blízkostí struktur jako
budovy, sklady a silnice v analyzované rámcové vzdálenosti 500 m, s výrazným
poklesem početnosti lelka při více jak 25% pokrytí území touto zástavbou. Podobně je
poukazováno na negativní vliv pohybu osob po lesních cestách v okolí hnízdiště,
případně hnízdišti samotném. V řešeném území tak lze přinejmenším předpokládat, že
v oblasti do 200 m od stávající letištní infrastruktury vůbec nehnízdí (což odpovídá
zjištěním) a do 500 m přinejmenším může být limitován stávající letištní plochou.
Významné negativní dotčení druhu záměrem se nepředpokládá. Nebude zasahováno
do biotopů ve zvýšené míře cenných pro tento druh, resp. druh v území dotčeném
navrženým záměrem nebyl aktuálně ani recentně zjištěn. Výskyt druhu v okolí je
pravděpodobně limitován existující letištní infrastrukturou. Z potenciálních biotopů
vhodných pro výskyt druhu v okolí letiště lze uvést vřesoviště západně od Černého
rybníka, které však ve stávajícím stavu silně zarůstá dřevinami. Ostatní potenciální
biotopy druhu v blízkosti letiště lze považovat za suboptimální.
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Svišťouni Apodiformes
V území pravidelně loví potravu rorýs obecný (Apus apus) – O, a to ve vzdušném
prostoru nad lokalitou a v okolí až desítky jedinců, druh hnízdí ve vzdálenějším okolí na
budovách. Dotčení druhu záměrem je zanedbatelné. V širším okolí se nachází dostatek
vhodných biotopů.
Šplhavci Piciformes
V bezprostředním okolí letiště hnízdí v lesních porostech strakapoud velký
(Dendrocopos major). SZ letiště při Olšových vratech a rovněž JZ letiště hnízdí žluna
zelená (Picus viridis), které zaletuje i do okraje letiště za potravou. datel černý
(Dryocopus martius) – I. Druh se ve vazbě na blízké okolí záměrem dotčeného území
pravidelně vyskytuje a v okolí hnízdí. Datel černý byl při terénním biologickém
průzkumu lokality opakovaně zaznamenán severně i jižně od plochy letiště. Druh v okolí
letiště hnízdí v několika párech. Z analýzy nálezové databáze ochrany přírody (AOPK ČR
2021a) vyplývá, že byl v předchozích letech datel na přeletu nebo dle zpěvu pozorován
v blízkém okolí letiště. Nález z roku 2019 je lokalizován ve vazbě na solitérní dřeviny
v lokalitě Vítkův vrch, přibližně 150 m západně od záměrem dotčených ploch. Druhý
nález datla černého v blízkosti letiště je lokalizován do spojitého lesního porostu přibližně
500 m jižně od plánovaného prodloužení světelné signalizace navržené záměrem, severně
od obce Pila.
žluna šedá (Picus canus) – VU. Hnízdní výskyt žluny šedé na ploše záměru či v jejím
blízkém okolí nebyl dle vlastního průzkumu území a dalších dostupných dat doložen.
V blízkosti plochy záměru se druh vyskytuje na přeletu nebo při lovu potravy. Nejblíže
záměru byl v roce 2019 detekován hlas druhu ve vazbě na fragment dřevinného porostu
jižně od stávajícího zázemí letiště, ve vzdálenosti cca 150 m od plochy záměru (Obr. 8).
Další nálezy druhu z let 2007 a 2012 se nacházejí v širším okolí záměru, většinou se
jedná o pozorování hlasu nebo přeletu druhu. Nejbližší doložený hnízdní výskyt žluny
šedé v širším okolí záměru se dle NDOP nachází v blízkosti intravilánu obce Pila cca 2
km jižně od záměru.
Dotčení uvedených druhů záměrem bude zanedbatelné. Nebude zasahováno do
biotopů ve zvýšené míře cenných pro tyto druhy. V okolí se nachází dostatek vhodných
biotopů.
Pěvci Passeriformes
Jedná se o řád ptáků s velmi širokou ekologickou valencí, řada druhů je vázána na
prostředí náletových dřevin a keřových porostů, ale i polní monokultury, lesní prostředí a
lidská obydlí. V případě realizace záměru dojde k ovlivnění některých druhů a ovlivnění
hnízdních biotopů. V tomto ohledu však lze říci, že záměr nebude mít negativní vliv na
úrovni populace některého z druhů v dané oblasti.
skřivan polní (Alauda arvensis). V území hnízdí, registrován při okrajích letištní plochy
zejména v západní části, hnízdí zde několik párů. Dotčení druhu záměrem je
zanedbatelné. V okolí se nachází dostatek vhodných biotopů.
skřivan lesní (Lullula arborea) – SO, EN, I. Aktuálně nebyl registrován. Z území
existuje nález – roztrhané nelétavé mládě v červenci 2013 na vřesovišti u polohového
majáku východně od naváděcích světel, dále v květnu 2013 zpěv 1 M v okraji lesa
(březina) jižně od východního konce vzletové a přistávací dráhy (Macháček 2014).
Dále byl v širším zájmovém území v minulosti opakovaně detekován zpěv jednoho až
minimálně pěti jedinců druhu (O. Bušek). Na základě zpěvu byl druh O.Buškem
registrován ve vazbě na jihovýchodní část zájmového území – při okraji lesa u
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vřesoviště západně od Černého rybníka (nález z r. 2003) a na východním konci
stávající přistávací plochy (nález z r. 2019). Další záznam zpěvu z roku 2019 je
uváděn z registrovaného VKP Vřesoviště u letiště. Analýzou nálezových dat z NDOP
(AOPK ČR 2021) nebyl zjištěn výskyt druhu ve vazbě na záměrem dotčené území.
Nejbližší nálezy se dle NDOP nacházejí ve vzdálenosti vyšší než 2 km.
Biotopy s roztroušenými dřevinami východně letiště lze považovat jako potenciálně
vhodné pro výskyt a hnízdění druhu. Vhodným opatřením je při zásazích
minimalizovat zásahy do rozvolněných porostů, a naopak podobné porosty vytvářet –
s ponecháváním solitérních dřevin. Jak uvádí Liley & Clarke (2002, 2003) a Murison
(2002), výskyt skřivana lesního je podobně jako u lelka lesního (i když ne tak
významně) negativně korelován s blízkostí struktur jako budovy, sklady a silnice v
analyzované rámcové vzdálenosti 500 m, s poklesem početnosti skřivana při více jak
25% pokrytí území touto zástavbou. Podobně je poukazováno na negativní vliv
pohybu osob po lesních cestách v okolí hnízdiště, případně hnízdišti samotném. V
území tak lze přinejmenším předpokládat, že v oblasti do 200 m od stávající
infrastruktury vůbec nehnízdí (což odpovídá zjištěním) a do 500 m přinejmenším
může být limitován stávající letištní plochou.
Negativní dotčení druhu záměrem se nepředpokládá. Nebude zasahováno do biotopů
ve zvýšené míře cenných pro tento druh, resp. hnízdění druhu v území dotčeném
navrženým záměrem nebylo aktuálně ani v minulosti zjištěno. Realizací záměru a
s ním souvisejícím mýcením dřevinných porostů může dojít k navýšení potenciálních
hnízdních biotopů skřivana lesního, který vyhledává k hnízdění otevřené plochy
v borových lesích. I přes to, že byl druh v blízkém okolí letiště detekován, hnízdní
výskyt druhu v těsném okolí záměru je pravděpodobně limitován existující letištní
infrastrukturou. V širším okolí se však nachází dostatek vhodných biotopů. Dotčení
druhu realizací záměru lze na základě uvedených skutečností považovat za
zanedbatelné.
vlaštovka obecná (Hirundo rustica) – O, NT. Jednotlivě pozorována v západní části
území při lovu nad loukami a okraji letiště, hnízdí na budovách v Olšových Vratech.
Dotčení druhu záměrem je zanedbatelné. V okolí se nachází dostatek vhodných
biotopů.
linduška lesní (Anthus trivialis). V území hnízdí několik párů kolem východní části
letištěm především na okraji pasek a rozvolněných plochách s dřevinami.
konipas horský (Motacilla cinerea). Pozorován při okraji Olšových Vrat, pravděpodobně
hnízdí v okolí.
konipas bílý (Motacilla alba). V území jednotlivě v západní části letiště při jeho okrajích,
pozorován u Olšových Vrat, pravděpodobně zde hnízdí.
střízlík obecný (Troglodytes troglodytes). Běžně hnízdí v okolních lesních porostech.
pěvuška modrá (Prunella modularis). Jednotlivě hnízdí v okolních lesních porostech.
červenka obecná (Erithacus rubecula). Běžně hnízdí v okolních lesních porostech.
rehek domácí (Phoenicurus ochruros). Registrován na okraji Olšových Vrat, hnízdí zde.
rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus). Registrován při jižním okraji letiště, hnízdí
zde.
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) – O. V širším území roztroušeně hnízdící druh
na pastvinách a neudržovaných loukách, aktuálně jeden pravděpodobně hnízdící pár
SV letiště a JZ letiště, rovněž pozorován 1M na louce jižně Olšových Vrat. Dotčení
druhu záměrem je nízké, dojde k záboru části biotopu druhu v území a k možnému
rušení. V okolí se však nachází dostatek vhodných biotopů.
kos černý (Turdus merula). Běžně hnízdí v okolních lesních porostech.
drozd kvíčala (Turdus pilaris). Jednotlivě hnízdí v okrajích okolních lesních porostů.
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drozd zpěvný (Turdus philomelos). Běžně hnízdí v okolních lesních porostech.
drozd brávník (Turdus viscivorus). Jednotlivě hnízdí v okolních lesních porostech severně
i jižně letiště.
cvrčilka zelená (Locustella naevia). Registrována 21. 5. 2020 1 zpěv při JZ okraji
Olšových Vrat, hnízdění je pravděpodobné.
sedmihlásek hajní (Hippolais icterina). Registrován při jižním okraji letiště a u Olšových
Vrat, pravděpodobně zde hnízdí.
pěnice pokřovní (Sylvia curruca). V území jednotlivě hnízdí, registrována JV budovy
letiště, západně letiště a u Olšových Vrat.
pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis). V území jednotlivě hnízdí v ruderálních porostech
kolem letiště, včetně pasek SV letiště.
pěnice slavíková (Sylvia borin). V území jednotlivě hnízdí, aktuálně registrována
v prostoru JV budovy letiště a u Olšových Vrat.
pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla). Běžně hnízdí v okolních lesních porostech.
budníček menší (Phylloscopus collybita). Běžně hnízdí v okolních lesních porostech.
budníček větší (Phylloscopus trochilus). Běžně hnízdí v okolních porostech, zejména
mlazinách a náletových dřevinách.
králíček obecný (Regulus regulus). Běžně hnízdí v okolních lesních porostech.
králíček ohnivý (Regulus ignicapillus). Běžně hnízdí v okolních lesních porostech.
lejsek šedý (Muscicapa striata) – O. V území registrován zpěv jižně budovy letiště,
později pár krmící juv., dle hlasových projevů rovněž registrován u rybníčku Na
Krachu. Dotčení druhu záměrem je zanedbatelné. V okolí se nachází dostatek
vhodných biotopů.
mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus). Pozorován jižně letiště, pravděpodobně
hnízdí v širším okolí.
sýkora lužní (Parus montanus). V území jednotlivě hnízdí v okolních lesních porostech,
registrována zejména SV letiště.
sýkora parukářka (Parus cristatus). Jednotlivě hnízdí v okolních lesních porostech.
sýkora uhelníček (Parus ater). Běžně hnízdí v okolních lesních porostech.
sýkora modřinka (Parus caeruleus). Běžně hnízdí v okolních lesních porostech.
sýkora koňadra (Parus major). Běžně hnízdí v okolních lesních porostech.
sýkora babka (Parus palustris). Běžně hnízdí v okolních lesních porostech.
brhlík lesní (Sitta europaea). Běžně hnízdí v okolních lesních porostech.
šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris). Jednotlivě hnízdí v okolních lesních porostech.
ťuhýk obecný (Lanius collurio) – O, NT, I. V území jednotlivě hnízdící druh zejména
v rámci křovin a navazujících lučních ploch. Aktuálně registrována vyvedená mláďata
JZ budovy letiště, hnízdí zde v křovinách na okraji VKP Vřesoviště u letiště. Další pár
registrován JV Vítkova vrchu (opakovaně 1M, 21. 5. 1M a 1F), západně Olšových
vrat. Dle nálezové databáze ochrany přírody (AOPK ČR 2021) je druh v zájmovém
území relativně častý. Nálezy druhu jsou lokalizovány i v bezprostředním okolí letiště.
Dotčení druhu záměrem je nízké, dojde k záboru části biotopu druhu v území a
k možnému rušení. V okolí se však nachází dostatek vhodných biotopů.
sojka obecná (Garrulus glandarius). Jednotlivě hnízdí v okolních lesních porostech.
straka obecná (Pica pica), V rámci letiště i okolí opakovaně pozorována, hnízdí v širším
okolí.
ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) – O, VU. Aktuálně nepozorován.
Macháček (2014) uvádí v květnu 2013 1 ex. u Vítkova vrchu, v dubnu a září 2014
přelety nad koridorem prodloužení linie naváděcích světel východně. Výskyt zejména
mimo hnízdní období je v území pravděpodobný, v širším okolí hnízdí. Dotčení druhu
záměrem bude zanedbatelné. Nebude zasahováno do biotopů ve zvýšené míře cenných
pro tento druh. V okolí se nachází dostatek vhodných biotopů.
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vrána černá (Corvus corone) – NT. Pozorována při přeletech nad letištěm a v okolí,
hnízdění nebylo zjištěno. Dotčení druhu záměrem je zanedbatelné. V okolí se nachází
dostatek vhodných biotopů.
krkavec velký (Corvus corax) – O. Opakovaně registrován při přeletech lokality a okolí,
nejpočetněji 22. 7. 2020, 7 ex. východně letiště. Macháček (2014) uvádí možné
hnízdění v okolí východní části, což je velmi pravděpodobné, druh zde byl 21. 5.
opakovaně pozorován při záletech do lesa (JV letiště). Dotčení druhu záměrem bude
zanedbatelné. Nebude zasahováno do biotopů ve zvýšené míře cenných pro tento
druh. V okolí se nachází dostatek vhodných biotopů.
špaček obecný (Sturnus vulgaris). V území zejména přeletuje, jednotlivě hnízdí
v intravilánu Olšových Vrat.
vrabec domácí (Passer domesticus). V území jednotlivě hnízdí v Olšových Vratech.
vrabec polní (Passer montanus). V území jednotlivě hnízdí v Olšových Vratech,
opakovaně pozorován v křovinách u letištní budovy a JZ letiště.
pěnkava obecná (Fringilla coelebs). Běžně hnízdí v okolních lesních porostech.
zvonek zelený (Carduelis chloris). Jednotlivě hnízdí v lesních lemech kolem letiště a
intravilánu Olšových Vrat.
stehlík obecný (Carduelis carduelis). Opakovaně pozorován v západních lemech letiště,
pravděpodobně hnízdí v intravilánu Olšových Vrat.
konopka obecná (Carduelis cannabina). Jednotlivě hnízdí v intravilánu Olšových Vrat.
křivka obecná (Loxia curvirostra). Registrována na přeletu severně od letiště,
pravděpodobně hnízdí v širším okolí.
hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula). Jednotlivě hnízdí v lesních porostech kolem východní
části letiště, registrovány min. dva pravděpodobně hnízdící páry.
strnad obecný (Emberiza citrinella). Běžně hnízdí zejména v okrajových částech letiště
s křovinami.
strnad luční (Miliaria calandra) – KO, VU. V území registrován 21. 5. 2020, 1 zpěv na
loučce západně letiště, později zde nebyl zastižen, patrně se jedná o tahový výskyt.
Hnízdění v rámci lučních ploch s křovinami v okolí letiště je možné, druh byl
opakovaně registrován dále západně letiště, na loukách s křovinami JZ Andělské
Hory. Dotčení druhu záměrem bude zanedbatelné. Nebude zasahováno do biotopů ve
zvýšené míře cenných pro tento druh. V okolí se nachází dostatek vhodných biotopů.
V případě všech druhů ptáků platí ochrana zaručení jejich hnízdění ze zákona,
v případě §5a zákona 114/1992 Sb. pak přímá ochrana jejich hnízd. Z tohoto pohledu je
doporučeno, aby prvotní zásahy do vegetace probíhaly mimo období hnízdění ptáků, tj.
obvykle mimo 1. 4. až 31. 7. Samotné terénní práce pak mohou probíhat neomezeně po
celý rok.
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Mammaliofauna
Ze savců byly registrovány jen běžné druhy hlodavců (Rodentia), jejichž dotčení je
bezpředmětné. Je to zejména hraboš polní (Microtus arvalis), hryzec vodní (Arvicola
terrestris), myšice lesní (Apodemus flavicollis).
veverka obecná (Sciurus vulgaris) – O, NE je vázána na lesní plochy v okolí letiště.
Negativní dotčení druhu záměrem není předpokládáno. Nebude zasahováno do
biotopů ve zvýšené míře cenných pro tento druh. V okolí se nachází dostatek
vhodných biotopů.
sysel obecný (Spermophilus citellus) – KO, CR, II, IV. Druh se v území vyskytuje na
golfovém hřišti Golf Resort Karlovy Vary, kde je předmětem ochrany v rámci
vymezené CZ0413188 EVL Olšová Vrata. Populace se v posledních letech pohybuje
v rozmezí 30–36 jedinců (AOPK ČR 2020a). Výskyt druhu byl historicky evidován i
v JZ části letiště v Karlových Varech, kde byl naposledy registrován v r. 2011,
kontrola v r. 2012 již byla negativní (AOPK ČR 2020a). Negativní dotčení druhu
záměrem je proto vyloučeno.
Z hmyzožravců (Insectivora) byl v území zjištěn ježek západní (Erinaceus europaeus)
a krtek obecný (Talpa europaea), rejsek obecný (Sorex araneus).
Ze sudokopytníků (Cetartiodactyla) se v okolí letiště hojně vyskytuje srnec obecný
(Capreolus capreolus), jelen sika (Cervus nippon) a prase divoké (Sus scrofa), četné
stopy prasete jsou patrné zejména na loukách jižně letiště.
Z šelem (Carnivora) v širším území v rámci potoků migruje vydra říční (Lutra lutra)
– SO, VU, II, IV. Macháček (2014) uvádí nález starého trusu na přepadu Černého rybníka
jižně od Andělské Hory z července 2013. Z dalších druhů šelem v okolí letiště je třeba
zmínit zejména kunu skalní (Martes foina), rovněž kuna lesní (Martes martes), lasice
hranostaj (Mustela erminea).
Ze zajíců (Lagomorpha) se v okolí letiště jednotlivě vyskytuje zajíc polní (Lepus
europaeus) – NT.
Dotčení výše uvedených druhů savců záměrem bude zanedbatelné. Nebude
zasahováno do biotopů ve zvýšené míře cenných pro tyto druhy. V okolí se nachází
dostatek vhodných biotopů.
Výskyt zvláště chráněných a ostatních významných druhů obratlovců:
Pro úplnost je níže uveden přehled všech zjištěných zvláště chráněných druhů
obratlovců, které byly aktuálně zjištěny v dotčeném území či v jeho okolí nebo je jejich
výskyt znám z předešlých let. Je třeba si uvědomit, že ne všechny níže uváděné druhy
byly zjištěny přímo v místech dotčených hodnoceným záměrem, jsou uváděny pro
kompletní přehled znalostí o dotčené lokalitě. Bližší komentář k jednotlivým druhům je
uveden výše v textu.
Druhy kriticky ohrožené (6 v kategorii KO)
skokan ostronosý (Rana arvalis)
zmije obecná (Vipera berus)
luňák hnědý (Milvus migrans)
luňák červený (Milvus milvus)
strnad luční (Miliaria calandra)
sysel obecný (Spermophilus citellus)
Druhy silně ohrožené (17 v kategorii SO):
čolek horský (Mesotriton alpestris)
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skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae)
ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)
slepýš křehký (Anguis fragilis)
volavka bílá (Egretta alba)
čáp černý (Ciconia nigra)
včelojed lesní (Pernis apivorus)
krahujec obecný (Accipiter nisus)
ostříž lesní (Falco subbuteo)
bekasina otavní (Gallinago gallinago)
chřástal polní (Crex crex)
holub doupňák (Columba oenas)
sýc rousný (Aegolius funereus)
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
skřivan lesní (Lullula arborea)
vydra říční (Lutra lutra)
Druhy ohrožené (14 v kategorii O):
ropucha obecná (Bufo bufo)
užovka obojková (Natrix natrix)
čáp bílý (Ciconia ciconia)
sluka lesní (Scolopax rusticola)
jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
moták pochop (Circus aeruginosus)
rorýs obecný (Apus apus)
krkavec velký (Corvus corax)
vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
lejsek šedý (Muscicapa striata)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
veverka obecná (Sciurus vulgaris)

4.3.3 Shrnutí a předběžné závěry k očekávaným vlivům záměru na
obratlovce
Ve studovaném území a v jeho okolí byl aktuálně zaznamenán či je udáván v literatuře
výskyt 107 druhů obratlovců, z toho pět taxonů tvoří obojživelníci, čtyři plazi, 82 ptáci a
16 savci.
V průběhu realizace zamýšleného záměru dojde k přeměně části stávajících biotopů
(převážně antropogenní plochy v areálu stávajícího letiště, mozaika různě kvalitních
nelesních biotopů v sousedství letiště, lesní porosty a paseky) na jiné člověkem vytvořené
typy biotopů, převážně skupinu biotopů formační skupiny X1 – Urbanizovaná území (dle
typologie Katalogu biotopů – Chytrý et al. 2010). Na značné části plochy záměru dojde
k odstranění stávajícího vegetačního krytu a přeměnu na zpevněné plochy, násypy
zeminy s antropogenní vegetací. Na části ploch dojde po odstranění dřevin k blokované
sukcesi ve formě vzniku nelesních stanovišť.
Lze tedy konstatovat částečné snížení nabídky hnízdních a potravních biotopů pro
druhy obratlovců vázané na stávající prostředí v místě záměru. Do významnějších
hnízdních biotopů záměrem nebude zasahováno.
Celkově je možno říci, že ačkoli byla na plochách dotčených předloženým záměrem a
zejména v jeho okolí zaznamenána řada druhů obratlovců, včetně druhů zvláště
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chráněných, nebude mít na tyto druhy realizace záměru zásadní negativní vliv. Důvodem
je především skutečnost, že záměr nezasahuje do biotopů klíčových pro cenné druhy
obratlovců, v okolí dotčeného území se nachází dostatek biotopů pro zjištěné druhy. Pro
cennější druhy organismů, jež se vyskytují v místě záměru či v jeho blízkém okolí, byla
navržena konkrétní zmírňující a kompenzační opatření pro jejich ochranu či zlepšení
jejich stavu v lokalitě.
U některých ZCHD je také navrženo požádat o udělení výjimky z ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění z důvodu možného rušení a případného zásahu do biotopu nebo
pro umožnění jejich transferu na základě předpokládané kolonizace nových ploch
vzniklých v průběhu realizace záměru.
Zamýšlený záměr bude pravděpodobně znamenat navýšení hlukového rušení okolního
prostředí a tím i živočichů oproti stávajícímu stavu. V dotčeném území však nebyl
zaznamenán či není očekáván výskyt živočichů ve zvýšené míře citlivých na rušení ve
vztahu k záměru. Citlivější druhy živočichů, v daném případě zejména lelek lesní a
skřivan lesní v blízkém okolí areálu letiště pravděpodobně nehnízdí. Vliv rušení
živočichů lze proto celkově vyhodnotit jako akceptovatelný.
Navržené zvětšení délky oplocení areálu letiště, včetně protažení linie naváděcích
světel do určité míry negativně ovlivní migraci některých druhů živočichů východní částí
území. I poté však za koncem oplocení zůstane dostatečný prostor pro migraci zájmovým
územím.
Celkově lze konstatovat, že navržený záměr rozšíření a prodloužení vzletové a
přistávací dráhy a s ním související další přidružené stavební úpravy nebude znamenat
významně negativní dotčení žádného ze zjištěných druhů obratlovců.
V průběhu realizace plánovaného záměru v řešeném území je však vysoce žádoucí
z hlediska fauny obratlovců věnovat pozornost konkrétním zmírňujícím a kompenzačním
opatřením (viz kap. 6).
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5. Vyhodnocení předpokládaných vlivů
záměru na obecně a zvláště chráněná
území a lokality Natura 2000
Územní systém ekologické stability
Severozápadně od letiště se dle platných ZÚR Karlovarského kraje nachází
nadregionální biokoridor K41(MB) Svatošské skály – Unhošť. Nadregionální biokoridor
zde prochází přes regionální biocentrum RC1682 U Březové. Jihozápadně, cca 300 m od
plochy připravovaného záměru leží lokální biocentrum 9 – Letiště, které je vymezeno
v platném ÚP obce Kolová. Realizací předkládaného záměru nedojde k prostorovému
překryvu s výše uvedenými prvky ÚSES.
Navrhované prodloužení linie světelného zabezpečovacího zařízení v jihovýchodním
směru a budování nového oplocení v této lokalitě bude v prostorové kolizi s lokálním
biokoridorem LBK 11, přičemž dojde k jeho příčnému přehrazení. Souběžně s LBK 11 je
podle platného ÚP obce Andělská Hora veden lokální biokoridor LBK 3, do kterého dílčí
stavební objekty řešeného záměru již nezasahují.
Realizace předloženého záměru bude mít v jihovýchodní části zájmového území
negativní vliv na migrační prostupnost a funkčnost jednoho z uvedených prvků ÚSES.
Zaznačení návrhové plochy prodloužení zázemí letiště ve vztahu k prvkům ÚSES je
patrné z Obr. 5. Z obrázku je patrné, že platný územní plán obce s touto plochou počítá
(plocha je převzata ze ZÚR Karlovarského kraje). Lze předpokládat, že funkci dotčeného
biokoridoru LBK 11 převezme souběžný biokoridor LBK3 . Nepředpokládá se proto
významné negativní dotčení prvků ÚSES - migrační prostupnosti ani funkčnosti prvků
ÚSES.

Významné krajinné prvky
Realizací záměru dojde k zásahům do VKP, které jsou stanoveny § 4 zákona 114/1992
Sb., v platném znění. Konkrétně dojde k záboru části rašelinných ploch a zásahům do
lesních ekosystémů. VKP vodní tok Telenecký potok a jeho niva nebudou záměrem
negativně dotčeny.
Zamýšlený záměr částečně zasáhne do PUPFL, tedy potažmo do lesních ekosystémů,
kácením solitérní i spojité dřevinné vegetace. Zásahem do části VKP les však nedojde
k poškození rozsáhlých celků lesních porostů. Odkácení stromového patra dotčených
porostů na druhou stranu umožní vznik nových, sukcesně blokovaných otevřených
stanovišť, která jsou vhodná pro existenci světlomilných druhů organismů. Při správném
nastavení managementu území v podobě seče a dalších opatření (souhrnně viz návrh
zmírňujících a kompenzačních opatření v kap. 6), mohou tyto otevřené plochy podpořit
přirozenou biodiverzitu území a napomoci rozvoji některých ZCHD.
Plánovaný násep zemin zasáhne do VKP ze zákona (viz §4 ZOPK) rašeliniště,
konkrétně do biotopu R2.3 – Přechodová rašeliniště v severovýchodní části letištní
plochy. Kolizní plocha rašeliniště vykazuje značný stupeň degradace a výskyt rašelinných
druhů je zde omezený (odvodnění plochy). Severně od plochy záboru, včetně
ekotonového pásu lesa, se nachází více reprezentativní a kvalitnější biotopy. Na
přechodové ploše mezi zmíněnými kvalitními biotopy severně a plochou navrženého
násypu se vyskytují rašelinné plochy zhoršené kvality, taktéž z důvodu odvodňování
plochy. Zábor rašelinných ploch (VKP) náspem zemin by měl být proto
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doprovázen revitalizací a zlepšením stavu navazujících, méně kvalitních rašelinných
ploch severně až SSZ od navrženého násypu. Návrhy opatření jsou souhrnně uvedeny
v kapitole 6. tohoto dokumentu.
Do VKP rašeliniště bude zasaženo i v případě budování nového oplocení jak severně
tak jižně záměru. Zábor rašelinných biotopů bude v tomto případě nízký a zásah do VKP
lze tak hodnotit jako zanedbatelný. Pro osazování sloupů oplocení je však zapotřebí
použít co nejšetrnějších metod a pokud to bude možné tak po vzoru aktuálního oplocení
na ploše přechodového rašeliniště v SV části letiště, použít přírodních materiálů – dřevo.
V okolí zájmového území se vyskytují dva registrované VKP. Jižně od areálu letiště se
nachází registrovaný VKP Vřesoviště u letiště, jenž spadá do k.ú. Kolová. Severně od
plochy záměru a jihovýchodně od zástavby obce Olšová Vrata se nachází registrovaný
VKP Rašelinné louky Olšová Vrata. Všechny zájmové plochy, na kterých dojde
k přípravným a stavebním pracím, se nachází mimo uvedené registrované VKP. Vlivy
záměru do ploch registrovaných VKP se nepředpokládá, vymezení okrajových částí VKP
Rašelinné louky Olšová Vrata však není zcela jasné. V blízkosti rašelinných luk (VKP)
dojde pouze k dílčímu odstranění dřevinné vegetace, což s největší pravděpodobností
nebude mít negativní vliv na toto VKP.

Zvláště chráněná území
Jak již bylo komentováno v kapitole 3.1, dotčené území se rozkládá v blízkosti CHKO
Slavkovský les. Podle platného plánu péče o CHKO Slavkovský les (AOPK ČR 2013) se
za předmět ochrany považují: přírodní léčivé zdroje a fenomén minerálních pramenů,
dochovaný vodní režim území, vzhled krajiny a její typické znaky, vegetace a fauna,
způsob využití a vzájemná prostorová struktura zemědělských ploch, lesů a zástavby,
urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.
Vzhledem k bezprostřední blízkosti dotčeného území a CHKO Slavkovský les je
možné uvažovat o potenciálním narušení krajinného rázu území. Hodnocení možného
dotčení krajinného rázu území není účelem ani součástí tohoto dokumentu. Vyhodnocení
vlivu na krajinný ráz je součástí studií zpracovaných v rámci procesu EIA (viz Hezina
2016). Uvedené hodnocení konstatuje akceptovatelné ovlivnění krajinného rázu
předkládaným záměrem.
Další hodnoty a předměty ochrany CHKO nebudou předloženým záměrem negativně
dotčeny. Stávající letiště v území funguje dlouhodobě a v důsledku realizace navrženého
záměru není předpoklad významného navýšení negativních vlivů na okolní přírodní
lokality.

Území soustavy Natura 2000
Zájmové území se nachází cca 1 km jihozápadně od ptačí oblasti Doupovské hory.
Předložený záměr (viz Siebertalaš 2019) nepředkládá konkrétní údaje stran možného
navýšení intenzity letecké přepravy. Z textu je však zřejmé, že po provedené modernizaci
letiště bude umožněn provoz větších letadel než v současnosti. V souvislosti s rozšířením
a prodloužením RWY tedy nelze a priori vyloučit možný vliv na avifaunu, jež zalétává
z PO Doupovské hory do zájmového území.
Vliv hodnoceného záměru na lokality soustavy Natura 2000 nebyl vyloučen na
základě stanoviska orgánu ochrany přírody – Krajského úřadu Karlovarského kraje dle
§45i ZOPK ze dne 1.9.2020, č.j. KK/4617/ZZ/20. Na základě tété skutečnosti bylo
vyhotoveno Posouzení vlivu záměru: „Modernizace letiště Karlovy Vary – IV. etapa,
rozšíření a prodloužení RWY 11/29“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle
§45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (Banaš 2021), o
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které se následující text hodnotící míru vlivu záměru na předměty ochrany PO
Doupovské hory opírá.
Současné letiště se stávající leteckou dopravu představuje formu rušení, která může
mít lokální projevy do bezprostředního okolí. Potenciální objem negativního vlivu lze
vymezit dle charakteru biotopů a jejich využívání ptáky. Pro řešené území platí, že se
nejedná o shromaždiště ptáků, podobné stanoviště není ani v blízkém okolí záměru,
podobně se nejedná o migračně významnou trasu. Jedná se o biotopy, které jsou lokálně
využívány v rámci místních přeletů, sběru potravy a hnízdění, a to zejména pro běžné a v
území rozšířené druhy.
Možné ovlivnění lze očekávat především u větších druhů ptáků, jako jsou například
dravci nebo čápi, kteří se mohou častěji bezprostřednímu okolí letiště vyhýbat. Nicméně
dle pozorování je zřejmé, že okolí letiště je využíváno pouze místními populacemi při
sběru potravy a většina ptáků jej využívá, aniž by byla řešeným záměrem bezprostředně
dotčena. Případný nárůst letecké dopravy představuje navýšení potenciálního vlivu
(zejména hluku, rušení), nicméně tento jev se bude projevovat i v případě nerealizace
předkládaného záměru (viz Banaš 2021) v rámci podobně velkého území, tj. s projevy do
bezprostředního okolí letiště, kde aktuálně nehnízdí citlivé či potenciálně ohrožené druhy.
K nejcitlivějším druhům lze zařadit lelka lesního a skřivana lesního, jejich výskyt v širším
okolí letiště je však pouze ojedinělý. U těchto druhů lze očekávat potenciál jejich
možného dotčení spíše s rozšířením plochy letiště jako takovým než s případným
navýšením intenzity dopravy, která se v rámcové vzdálenosti nad 500 m od letiště již u
většiny ptáků téměř neprojeví.
Níže je uveden komentář k možným vlivům záměru na jednotlivé předměty ochrany
PO Doupovské hory:
čáp černý (Ciconia nigra)
Záměrem dotčené lesní biotopy, zejména v jihovýchodní části zájmového území, lze
hypoteticky považovat za potenciální biotop výskytu druhu. Tyto lesní porosty však
nejsou pro čápy černé příliš atraktivní a vhodné - dotčené lesní porosty jsou relativně
rozvolněné a nacházejí se v blízkosti vzletové a přistávací dráhy letiště, kde již při
stávajícím provozu letiště dochází k významnému akustickému rušení. V širším okolí se
nachází dostatek kvalitnějších biotopů druhu, zejména na území PO Doupovské hory,
případně jižně ve spojitých lesních porostech v okolí obce Pila.
Ani navržená změna pozice naváděcích světel, čili jejich posun o cca 360 m
jihovýchodním směrem, nebude generovat negativní ovlivnění čápa černého. Druh nemá
vazbu na dotčené biotopy. Režim provozu naváděcích světel se oproti současnosti navíc
prakticky nezmění.
Dle strategie rozvoje provozu letiště Karlovy Vary na období 2021-2030 lze
předpokládat trend navyšování počtu pohybů letadel na letišti. Jedná se zejména o pohyby
menších letadel, přičemž trend navyšování leteckého provozu v území lze očekávat bez
ohledu na realizaci či nerealizaci předloženého záměru. Vzhledem k tomu, že pro čápa
černého má záměrem dotčené území a jeho blízké okolí nízký význam a vyskytuje se zde
pouze sporadicky, není důvod očekávat, že by popisované kumulativní a synergické vlivy
spojené s provozem letiště měly mít významný vliv na tento druh.
Celkově lze konstatovat, že realizace zamýšleného záměru na čápa černého a jeho
populaci na území PO Doupovské hory nebude generovat významný negativní vliv. Vliv
záměru na tento předmět ochrany je dle metodiky hodnocení proto hodnocen jako
nulový (viz Banaš 2021).
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včelojed lesní (Pernis apivorus)
Záměrem dotčené lesní biotopy, zejména v jihovýchodní části zájmového území, lze
hypoteticky považovat za potenciální biotop výskytu druhu. Tyto lesní porosty však
nejsou pro včelojedy lesní příliš atraktivní a vhodné - dotčené lesní porosty jsou relativně
rozvolněné a nacházejí se v blízkosti vzletové a přistávací dráhy letiště, kde již při
stávajícím provozu letiště dochází k významnému akustickému rušení. V širším okolí se
nachází dostatek kvalitnějších biotopů druhu, zejména na území PO Doupovské hory.
Ani navržená změna pozice naváděcích světel, čili jejich posun o cca 360 m
jihovýchodním směrem, nebude generovat negativní ovlivnění včelojeda lesního. Druh
nemá vazbu na dotčené biotopy. Režim provozu naváděcích světel se oproti současnosti
navíc prakticky nezmění.
Jak bylo uvedeno již výše popisovaný trend navyšování leteckého provozu v území lze
očekávat bez ohledu na realizaci či nerealizaci předloženého záměru. Vzhledem k tomu,
že pro včelojeda lesního má záměrem dotčené území a jeho blízké okolí nízký význam a
vyskytuje se zde pouze sporadicky, není důvod očekávat, že by popisované kumulativní a
synergické vlivy spojené s provozem letiště měly mít významný vliv na tento druh.
Celkově lze konstatovat, že realizace zamýšleného záměru na včelojeda lesního a jeho
populaci na území PO Doupovské hory nebude generovat významný negativní vliv. Vliv
záměru na tento předmět ochrany je dle metodiky hodnocení proto hodnocen jako
nulový (viz Banaš 2021).
výr velký (Bubo bubo)
Druh se v dotčeném území ani v jeho blízkosti nevyskytuje. Nejbližší nález druhu dle
NDOP (AOPK ČR 2021) je udáván z roku 2014 v návaznosti na lesní porosty ve svahu
řeky Teplá přibližně 2,6 km ZSZ od plochy záměru. Opakovaně je druh zaznamenáván
při hnízdění a přeletech v lokalitě Šemnické skály, která je od lokality záměru vzdálena
přibližně 4 km severovýchodně. Výskyt druhu je znám ve vazbě na skalnaté či lesní
svahové prvky v krajině. Zamýšlený záměr nezasahuje do ploch, které by představovaly
potenciální biotop druhu.
Navržené stavební práce ani navržené stavební objekty, včetně posunuté pozice
naváděcích světel, nebudou generovat negativní ovlivnění druhu. Podobně nelze očekávat
negativní ovlivnění druhu v souvislosti s dříve popisovanými kumulativními a
synergickými vlivy spojenými s provozem letiště (viz komentované očekávané navýšení
intenzity pohybu letadel, ke kterému dojde bez ohledu na realizaci navrženého záměru).
Celkově lze konstatovat nulové ovlivnění výra velkého realizací zamýšleného
záměru modernizace letiště Karlovy Vary (viz Banaš 2021).
lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Těžiště výskytu druhu se v rámci PO Doupovské hory nachází v její východní části.
Nejbližší evidovaný nález druhu se nachází přibližně 17 km východně od plochy záměru.
Biotopy s roztroušenými dřevinami severovýchodně a východně od letiště lze z hlediska
struktury biotopu hodnotit jako hypoteticky vhodné pro výskyt či hnízdění druhu.
Limitujícím faktorem pro trvalejší výskyt druhu zde bude pravděpodobně existující rušení
existencí/provozem letiště, doplňkově postupné zarůstání ploch vřesovišť v okolí letiště
dřevinami.
Lelek lesní patří k druhům, kteří jsou mimořádně citliví k rušení lidskou aktivitou, tj.
pohybem lidí v oblasti hnízdišť a jejich okolí. Jak uvádí Liley & Clarke (2002, 2003) a
Murison (2002), výskyt lelka je silně negativně korelován s blízkostí struktur jako
budovy, sklady a silnice v analyzované rámcové vzdálenosti 500 m, s výrazným
poklesem početnosti lelka při více jak 25% pokrytí území touto zástavbou. Podobně je
poukazováno na negativní vliv pohybu osob po lesních cestách v okolí hnízdiště,
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případně hnízdišti samotném. V řešeném území tak lze přinejmenším předpokládat, že
v oblasti do 200 m od stávající letištní infrastruktury vůbec nehnízdí a do 500 m
přinejmenším může být limitován stávající letištní plochou, což odpovídá zjištěním, že
druh prakticky nebyl v zájmovém území registrován.
Navržené stavební práce ani navržené stavební objekty, včetně posunuté pozice
naváděcích světel, proto nebudou generovat negativní ovlivnění druhu. Podobně nelze
očekávat negativní ovlivnění druhu v souvislosti s dříve popisovanými kumulativními a
synergickými vlivy spojenými s provozem letiště (viz komentované očekávané navýšení
intenzity pohybu letadel, ke kterému dojde bez ohledu na realizaci navrženého záměru).
Celkově lze konstatovat nulové ovlivnění lelka lesního realizací zamýšleného
záměru modernizace letiště Karlovy Vary (viz Banaš 2021).
žluna šedá (Picus canus)
Realizací záměru a s ním souvisejících zásahů do dřevinných porostů zejména
v jihovýchodní části letiště – v trase prodlužování naváděcích světel jihovýchodním
směrem, dojde k dotčení části potenciálního biotopu druhu mimo území ptačí oblasti
(kácení části lesních porostů). Žluna šedá se aktuálně v dotčených biotopech nevyskytuje,
nicméně lesní porosty by v budoucnu mohly představovat potenciálně vhodný biotop
druhu. Na druhou stranu je třeba vnímat i skutečnost, že záměrem dotčené lesní porosty
se nacházejí v blízkosti vzletové a přistávací dráhy letiště, kde již při stávajícím provozu
letiště dochází k významnému akustickému rušení. V širším okolí se navíc nachází
dostatek kvalitnějších biotopů druhu, zejména na území PO Doupovské hory.
Ani navržená změna pozice naváděcích světel, čili jejich posun o cca 360 m
jihovýchodním směrem, nebude generovat negativní ovlivnění žluny šedé. Druh nemá
vazbu na dotčené biotopy. Režim provozu naváděcích světel se oproti současnosti navíc
prakticky nezmění.
Jak bylo uvedeno již výše popisovaný trend navyšování leteckého provozu v území lze
očekávat bez ohledu na realizaci či nerealizaci předloženého záměru. Vzhledem k tomu,
že pro žlunu šedou má záměrem dotčené území a jeho blízké okolí nízký význam a
vyskytuje se zde pouze sporadicky, není důvod očekávat, že by popisované kumulativní a
synergické vlivy spojené s provozem letiště měly mít významný vliv na tento druh.
Celkově lze konstatovat, že realizace zamýšleného záměru na žlunu šedou a její
populaci na území PO Doupovské hory nebude generovat významný negativní vliv. Vliv
záměru na tento předmět ochrany je dle metodiky hodnocení proto hodnocen jako
nulový (viz Banaš 2021).
datel černý (Dryocopus martius)
Realizací řešeného záměru bude zasahováno zejména do rozvolněných porostů dřevin
v jihovýchodní části území, kde dojde ke kácení dřevin za účelem prodloužení linie
naváděcích světel. Jedná se o zásah do dřevinných porostů, které představují do budoucna
možný biotop datla černého mimo území ptačí oblasti. Svým rozsahem se však nejedná o
významný rozsah kácení, v okolí se nachází dostatek lesních porostů vhodných pro datla
černého, zejména na území PO Doupovské hory. Kácení navíc nezasahuje do prostoru
prokázaného hnízdiště druhu či jeho bezprostřední blízkosti. Je třeba také připomenout,
že záměrem dotčené lesní porosty se nacházejí v blízkosti vzletové a přistávací dráhy
letiště, kde již při stávajícím provozu letiště dochází k významnému akustickému rušení.
Posunem naváděcích světel jihovýchodním směrem dojde ke zvýšení dosahu
světelného znečištění v okolních lesních porostech jihovýchodní části zájmového území,
ve kterých se datel černý hypoteticky může vyskytovat. Světelná zařízení na letišti jsou
však při stávajícím provozu letiště v provozu pouze po dobu příletu či odletu letadla
v případě, že je nutné je použít, tj. vždy v noci, nebo při zajištění provozu proudového
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letounu za snížené dohlednosti nižší než 5 km. Změna režimu provozu naváděcích světel
se po realizaci záměru dle podkladů poskytnutých zadavatelem hodnocení nepředpokládá.
Riziko ovlivnění datla černého světelným znečištěním lze považovat za nízké. Prokázaný
výskyt druhu je udáván v dostatečné vzdálenosti (cca 500 m) od plánovaného prodloužení
linie naváděcích světel.
Celkově lze konstatovat, že realizace zamýšleného záměru na datla černého a jeho
populaci na území PO Doupovské hory nebude generovat významný negativní vliv. Vliv
záměru na tento předmět ochrany je dle metodiky hodnocení proto hodnocen jako
nulový (viz Banaš 2021).
lejsek malý (Ficedula parva)
Výskyt druhu nebyl ve vazbě na plochu záměru a jeho blízké okolí zaznamenám.
Koncentrace nálezů druhu v širším okolí záměru je lokalizována ve vazbě na lesní
porosty severozápadně od plochy záměru v blízkosti Karlových Varů. Nejbližší, blíže
nespecifikovaný nález druhu z roku 2015 je situován ve vzdálenosti cca 1 km
severozápadně od plochy záměru v blízkosti sídelní zástavby města Karlovy Vary. Pro
výskyt druhu je charakteristická vazba na bohatě strukturované zapojené listnaté porosty
bučin nebo porosty s výraznou převahou buku a výskytem rozpadajících se stromů se
štěrbinami, dutinami nebo prasklinami. Tento typ stanoviště se v prostoru záměru ani
v blízkém okolí nevyskytuje. Realizací záměru a plánovaného kácení dřevin tedy nedojde
k zásahům do takovýchto porostů dřevin, resp. biotopu lejska malého.
Navržené stavební práce ani navržené stavební objekty, včetně posunuté pozice
naváděcích světel, proto nebudou generovat negativní ovlivnění druhu. Podobně nelze
očekávat negativní ovlivnění druhu v souvislosti s dříve popisovanými kumulativními a
synergickými vlivy spojenými s provozem letiště (viz komentované očekávané navýšení
intenzity pohybu letadel, ke kterému dojde bez ohledu na realizaci navrženého záměru).
Celkově lze konstatovat nulové ovlivnění lejska malého realizací zamýšleného
záměru modernizace letiště Karlovy Vary (viz Banaš 2021).
moták pochop (Circus aeruginosus)
Navržené stavební práce ani zamýšlené stavební objekty, včetně posunuté pozice
naváděcích světel, nebudou generovat negativní ovlivnění druhu. Tyto aktivity nezasahují
do významnějších biotopů druhu. V okolí se nachází dostatek vhodných hnízdních i
potravních biotopů, zejména na území PO Doupovské hory.
Posunem naváděcích světel jihovýchodním směrem sice dojde ke zvýšení dosahu
světelného znečištění v okolních lesních porostech jihovýchodní části zájmového území,
což však není příhodný biotop druhu. Jeho negativní dotčení tímto vlivem se proto
nepředpokládá.
Lze předpokládat, že moták pochop může i nadále sporadicky přelétat přes plochu
letiště při migraci či lovu potravy. Z území nejsou známy případy kolize letadel
s motákem pochopem ani vzhledem k výrazné převaze pohybu malých letadel se takové
kolize nepředpokládají. Regulační odlov druhu není na letišti dle dostupných informací
prováděn. Nelze proto očekávat negativní ovlivnění druhu v souvislosti s dříve
popisovanými kumulativními a synergickými vlivy spojenými s provozem letiště (viz
komentované očekávané navýšení intenzity pohybu letadel, ke kterému dojde bez ohledu
na realizaci navrženého záměru).
Celkově lze konstatovat nulové ovlivnění motáka pochopa realizací zamýšleného
záměru modernizace letiště Karlovy Vary (viz Banaš 2021).
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chřástal polní (Crex crex)
Navržené stavební práce ani zamýšlené stavební objekty, včetně posunuté pozice
naváděcích světel, nebudou generovat negativní ovlivnění druhu. Tyto aktivity jsou
umístěny do stávajících intenzivně sečených lučních porostů stávajícího areálu letiště,
mozaiky lučních porostů a dřevin v okolí areálu, zejména v jeho východní a jihovýchodní
část. Nejedná se o vhodný biotop chřástala polního. Tyto aktivity tedy nezasahují do
biotopů chřástala polního. V širším okolí letiště se nachází dostatek vhodných hnízdních i
potravních biotopů, zejména na území PO Doupovské hory.
Posunem naváděcích světel jihovýchodním směrem sice dojde ke zvýšení dosahu
světelného znečištění v okolních lesních porostech jihovýchodní části zájmového území,
což však není vhodný biotop druhu. Jeho negativní dotčení tímto vlivem se proto
nepředpokládá.
Lze předpokládat, že chřástal polní může sporadicky přelétat přes plochu letiště,
zejména při migraci. Z území nejsou známy případy kolize letadel s chřástalem polním
ani vzhledem k výrazné převaze pohybu malých letadel se takové kolize nepředpokládají.
Regulační odlov druhu není na letišti dle dostupných informací prováděn. Nelze proto
očekávat negativní ovlivnění druhu v souvislosti s dříve popisovanými kumulativními a
synergickými vlivy spojenými s provozem letiště (viz komentované očekávané navýšení
intenzity pohybu letadel, ke kterému dojde bez ohledu na realizaci navrženého záměru).
Celkově lze konstatovat nulové ovlivnění chřástala polního realizací zamýšleného
záměru modernizace letiště Karlovy Vary (viz Banaš 2021).
pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
Tento předmět ochrany PO Doupovské hory se v území dotčeném navrženým
záměrem ani v blízkém okolí nevyskytuje. Nejbližší výskyt druhu je udáván zcela mimo
zájmové území v dostatečné vzdálenosti od zamýšleného záměru. Konkrétně jsou
nejbližší nálezy druhu z roku 2017 lokalizovány přibližně 6 km jihovýchodně od plochy
záměru, jedná se o nález hnízdění druhu v porostech křovin severně od Zeleného rybníku
v k.ú. Bražec u Doupova.
Navržené stavební práce ani navržené stavební objekty, včetně posunuté pozice
naváděcích světel, nejsou situovány do biotopu druhu, proto nebudou generovat negativní
ovlivnění druhu. Podobně nelze očekávat negativní ovlivnění druhu v souvislosti s dříve
popisovanými kumulativními a synergickými vlivy spojenými s provozem letiště (viz
komentované očekávané navýšení intenzity pohybu letadel, ke kterému dojde bez ohledu
na realizaci navrženého záměru).
Celkově lze konstatovat nulové ovlivnění lelka lesního realizací zamýšleného
záměru modernizace letiště Karlovy Vary (viz Banaš 2021).
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Ťuhýk obecný se v zájmovém území běžně vyskytuje a hnízdí ve vazbě na křoviny a
navazující luční plochy v okolí letištního areálu. Navržené stavební práce ani zamýšlené
stavební objekty, včetně posunuté pozice naváděcích světel, nejsou situovány do
prokázaných hnízdišť druhu. Tyto aktivity jsou umístěny převážně do stávajících
intenzivně sečených lučních porostů stávajícího areálu letiště, mozaiky lučních porostů a
dřevin v okolí areálu, zejména v jeho východní a jihovýchodní část. Některé luční porosty
s doprovodnými keři v území mohou představovat potenciální biotop druhu, přičemž
nelze vyloučit ani možné budoucí hnízdění jedinců ťuhýka obecného původem z ptačí
oblasti. Na druhou stranu je třeba dodat, že záměr neznamená významný zásah do
existujících biotopů druhu a v širším okolí letiště se nachází dostatek vhodných hnízdních
i potravních biotopů, zejména na území PO Doupovské hory.
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Posunem naváděcích světel jihovýchodním směrem sice dojde ke zvýšení dosahu
světelného znečištění v okolních lesních porostech jihovýchodní části zájmového území,
což však není vhodný biotop druhu. Druh se bez ohledu na stávající lokální světelné
znečištění areálu letiště a jeho okolí v blízkosti letištního areálu vyskytuje. Není
předpokládána zvýšená citlivost druhu na světelnou zátěž. Jeho negativní dotčení tímto
vlivem se proto neočekává.
Lze předpokládat, že ťuhýk obecný může sporadicky přelétat přes plochu letiště,
zejména při migraci či lovu potravy. Z území nejsou známy případy kolize letadel
s ťuhýkem obecným ani vzhledem k výrazné převaze pohybu malých letadel se takové
kolize nepředpokládají. Regulační odlov druhu není na letišti dle dostupných informací
prováděn. Nelze proto očekávat negativní ovlivnění druhu v souvislosti s dříve
popisovanými kumulativními a synergickými vlivy spojenými s provozem letiště (viz
komentované očekávané navýšení intenzity pohybu letadel, ke kterému dojde bez ohledu
na realizaci navrženého záměru).
Celkově lze konstatovat nulové až mírně negativní ovlivnění ťuhýka obecného
realizací zamýšleného záměru modernizace letiště Karlovy Vary. Použití rozpětí až po
mírně negativní vliv je stanoveno z toho důvodu, že zcela nelze vyloučit, že navržené
změny území mohou ovlivnit potenciální biotop druhu v okolí letiště mimo území PO
(lokální kácení keřů, změna charakteru části stávajících lučních porostů apod.) (viz Banaš
2021).
Na základě provedené analýzy potenciálního ovlivnění jedotlivých předmětů ochrany
PO Doupovské hory realizací záměru a na základě závěrů uvedených v naturovém
hodnocení předloženého záměru (viz Banaš 2021) lze konstatovat, že záměr nevyvolá
významné negativní ovlivnění celistvosti a předmětů ochrany PO Doupovské hory.
Konečný vliv záměru na PO Doupovské hory a její předměty ochrany byl naturovým
hodnocením stanoven jako mírně negativní (viz Banaš 2021).
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6. Shrnutí, navržená opatření pro
realizaci záměru a závěr
Předmětem předkládané zprávy je prezentace výsledků aktualizačního přírodovědného
průzkumu zájmového území, v němž je navržen záměr rozšíření a prodloužení přistávací
dráhy na letišti Karlovy Vary s přidruženou infrastrukturou, a jeho nejbližšího okolí
v dubnu – červenci r. 2020. Při průzkumu v r. 2020 byla aktualizována a doplněna sada
dřívějších biologických nálezových dat ze zájmového území a z jeho okolí, zpracován
komentář k očekávaným vlivům posuzovaného záměru na rostliny a živočichy, obecně a
zvláště chráněné části přírody. Terénní průzkum byl zaměřen na lokalitu letiště Karlovy
Vary a na okolní navazující plochy, které by mohly být realizací hodnoceného záměru
ovlivněny. Zvláštní pozornost byla věnována přírodě blízkým partiím zkoumaného
území.
Zvýšená pozornost byla věnována těm tematickým oblastem ochrany přírody a
krajiny, ke kterým se vyjadřovaly příslušné orgány státní správy v rámci zjišťovacího
řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění. Kopie příslušných vyjádření jsou
uvedeny v příloze této zprávy. Předkládaná zpráva je součástí dokumentace záměru:
„Modernizace letiště Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“ dle
zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Předkládaná zpráva vychází z podkladů k oznámení, resp. k dokumentaci záměru:
„Modernizace letiště Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“
v procesu EIA, jejíž součástí je mimo jiné i studie proveditelnosti (Siebertalaš 2019),
která přináší informace o rozsahu a lokalizaci záměru (hodnocena je var. 3 v uvedené
studii). Významným podkladem byla také závěrečná zpráva biologického průzkumu
zájmového území (Macháček 2014) a další dostupná data o přírodovědných hodnotách
řešeného území. Předmětem záměru je rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy
letiště Karlovy Vary a zajištění bezpečného letového provozu letiště budováním
doprovodné infrastruktury (oplocení, odvody dešťových vod a světelná zabezpečovací
signalizace).
Dotčené území se rozkládá v blízkosti CHKO Slavkovský les. Vzhledem
k bezprostřední blízkosti dotčeného území a CHKO Slavkovský les je možné uvažovat
zejména o potenciálním narušení krajinného rázu území. Hodnocení možného dotčení
krajinného rázu území není účelem ani součástí tohoto dokumentu. Vyhodnocení vlivu na
krajinný ráz je součástí studií zpracovaných v rámci procesu EIA (viz Hezina 2016).
Uvedené hodnocení konstatuje akceptovatelné ovlivnění krajinného rázu předkládaným
záměrem.
Další hodnoty a předměty ochrany CHKO nebudou předloženým záměrem negativně
dotčeny. Stávající letiště v území funguje dlouhodobě a v důsledku realizace navrženého
záměru není předpoklad významného navýšení negativních vlivů na okolní přírodní
lokality.
Zájmové území se nachází cca 1 km jihozápadně od ptačí oblasti Doupovské hory.
Předložený záměr (viz Siebertalaš 2019) nepředkládá konkrétní údaje stran možného
navýšení intenzity letecké přepravy. Pro účely stanovení vlivu záměru na lokality
soustavy Natura 2000 bylo vyhotoveno Posouzení vlivu záměru: „Modernizace letiště
Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“ na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění (Banaš 2021). Na základě provedené analýzy potenciálního ovlivnění
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jednotlivých předmětů ochrany PO Doupovské hory realizací záměru a na základě závěrů
uvedených v naturovém hodnocení předloženého záměru (Banaš 2021) lze konstatovat,
že záměr nebude znamenat významné negativní ovlivnění celistvosti a předmětů ochrany
PO Doupovské hory. Konečný vliv záměru na PO Doupovské hory a její předměty
ochrany (ťuhýka obecného) byl naturovým hodnocením stanoven jako mírně negativní.
Navrhované prodloužení linie světelného zabezpečovacího zařízení v jihovýchodním
směru a budování nového oplocení v této lokalitě bude v prostorové kolizi s prvkem
ÚSES - lokálním biokoridorem LBK 11. Souběžně s LBK 11 je podle platného ÚP obce
Andělská Hora veden lokální biokoridor LBK 3, do kterého dílčí stavební objekty
řešeného záměru již nezasahují. Nepředpokládá se proto významné negativní dotčení
prvků ÚSES - migrační prostupnosti ani funkčnosti prvků ÚSES.
V zájmovém území se vyskytují významné krajinné prvky (VKP), přičemž do
některých z nich záměr zasáhne. Realizací záměru konkrétně dojde k zásahům do VKP,
které jsou stanoveny § 4 zákona 114/1992 Sb., v platném znění. Konkrétně dojde
k záboru části rašelinných ploch a zásahům do lesních ekosystémů. VKP vodní tok
Telenecký potok a jeho niva nebudou záměrem negativně dotčeny.
Zamýšlený záměr částečně zasáhne do PUPFL, tedy potažmo do lesních ekosystémů,
kácením solitérní i spojité dřevinné vegetace. Zásahem do části VKP les však nedojde
k poškození rozsáhlých celků lesních porostů. Odkácení stromového patra dotčených
porostů na druhou stranu umožní vznik nových, sukcesně blokovaných otevřených
stanovišť, která jsou vhodná pro existenci světlomilných druhů organismů. Při správném
nastavení managementu území v podobě seče a dalších opatření (souhrnně viz návrh
zmírňujících a kompenzačních opatření níže v kap. 6), mohou tyto otevřené plochy
podpořit přirozenou biodiverzitu území a napomoci rozvoji některých ZCHD.
Plánovaný násep zemin zasáhne do VKP ze zákona (viz §4 ZOPK) rašeliniště,
konkrétně do biotopu R2.3 – Přechodová rašeliniště v severovýchodní části letištní
plochy. Kolizní plocha rašeliniště vykazuje značný stupeň degradace a výskyt rašelinných
druhů je zde omezený (odvodnění plochy). Severně od plochy záboru, včetně
ekotonového pásu lesa, se nachází více reprezentativní a kvalitnější biotopy. Na
přechodové ploše mezi zmíněnými kvalitními biotopy severně a plochou navrženého
násypu se vyskytují rašelinné plochy zhoršené kvality, taktéž z důvodu odvodňování
plochy. Zábor rašelinných ploch (VKP) náspem zemin by měl být proto
doprovázen revitalizací a zlepšením stavu navazujících, méně kvalitních rašelinných
ploch severně až SSZ od navrženého násypu. Návrhy opatření jsou souhrnně uvedeny
níže v kapitole 6 tohoto dokumentu.
Do VKP rašeliniště bude zasaženo i v případě budování nového oplocení jak severně
tak jižně záměru. Zábor rašelinných biotopů bude v tomto případě nízký a zásah do VKP
lze tak hodnotit jako zanedbatelný. Pro osazování sloupů oplocení je však zapotřebí
použít co nejšetrnějších metod a pokud to bude možné tak po vzoru aktuálního oplocení
na ploše přechodového rašeliniště v SV části letiště, použít přírodních materiálů – dřevo.
V okolí zájmového území se vyskytují dva registrované VKP. Jižně od areálu letiště se
nachází registrovaný VKP Vřesoviště u letiště, jenž spadá do k.ú. Kolová. Severně od
plochy záměru a jihovýchodně od zástavby obce Olšová Vrata se nachází registrovaný
VKP Rašelinné louky Olšová Vrata. Všechny zájmové plochy, na kterých dojde
k přípravným a stavebním pracím, se nachází mimo uvedené registrované VKP. Vlivy
záměru do ploch registrovaných VKP se nepředpokládají, vymezení okrajových částí
VKP Rašelinné louky Olšová Vrata však není zcela jasné. V blízkosti rašelinných luk
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(VKP) dojde pouze k dílčímu odstranění dřevinné vegetace, což s největší
pravděpodobností nebude mít negativní vliv na toto VKP.
Na základě provedeného průzkumu bylo zjištěno, že část území dotčeného navrženým
záměrem je z botanického hlediska relativně cenné. Aktuální botanický průzkum,
společně s předchozím podrobným biologickým průzkumem širšího území (Macháček
2014) zachytil v prostoru navrženého záměru a v jeho okolí 352 taxonů rostlin, včetně
dřevin.
Při aktualizačním průzkumu v roce 2020 byla pozornost věnována především
podchycení případného výskytu zvláště chráněných druhů uvedených ve vyhlášce
395/1992 Sb, v platném znění a dalších významných taxonů zahrnutých v Červeném
seznamu ČR (Grulich 2017) na plochách dotčených předloženým záměrem.
Jediným ZCHD, do jehož populace záměr zasáhne je ohrožená prha arnika (Arnica
mantana), resp. část její populace v místě plánovaného prodloužení linie naváděcích
světel a přidružených staveb (oplocení, obslužná komunikace).
Zásah do části potenciálního biotopu ZCHD může být uvažován v případě klikvy
bahenní (Vaccinium oxycoccos). Jak bylo popsáno výše, záměr zasahuje na několika
místech do biotopu přechodových rašelinišť R2.3. Na těchto plochách však výskyt druhu
aktuálně nebyl zjištěn. I přesto je velmi žádoucí zajistit dostatečnou kvalitu rašelinných a
jiných podmáčených biotopů v zájmovém území a ideálně i zlepšení stavu degradovaných
forem přechodových rašelinišť (viz návrh zmírňujících a kompenzačních opatření).
Realizací záměru dojde k odstranění jednoho exempláře tavolníku vrbolistého
(Spiraea salicifolia), jež je klasifikován jako ohrožený (C3) dle Červeného seznamu ČR
(Grulich 2017). Výskyt druhu v zájmovém území je pravděpodobně nepůvodní.
Výskyt ostatních významných druhů rostlin, které byly aktuálně i v minulosti
nalezeny, je většinou dokladován mimo území přímo dotčené řešeným záměrem nebo
jsou v širším okolí hojné. Dotčení těchto druhů a zásah do jejich populací lze hodnotit
jako zanedbatelné.
Z hlediska vegetace lze shrnout, že širší zájmové území (tj. některé plochy dotčené
záměrem a jejich okolí) je botanicky relativně cenné, s výskytem enkláv a mozaik
kvalitních přírodních biotopů. Nejhodnotnějšími částmi přímo v dotčeném území jsou
zejména vřesoviště, smilkové trávníky a rašelinné brusnicové bory (biotopy T8.2, T2.3 a
L10.2) východně a jihovýchodně od areálu letiště. Za pozornost stojí také porost
podmáčené smrčiny biotopu L9.2B ve východním cípu území a plošky méně kvalitních
rašelinných biotopů přechodových rašelinišť (R2.3). Do těchto biotopů budou částečně
zasahovat práce spojené s budováním zvětšené RWY, prodloužením linie naváděcích
světel, obslužné komunikace, výstavbou nového oplocení, včetně kácení porostů dřevin.
Další hodnotné lokality lze vymezit v rámci registrovaných VKP severně (Rašelinné
louky Olšová Vrata) a jihozápadně (Vřesoviště u letiště) od letištního areálu. Dle
dostupných projektových podkladů nebude záměrem do vegetace registrovaných VKP
zasahováno.
Při realizaci záměru lze očekávat zánik části stávajících nelesních fytocenóz –
zejména části plochy přírodních biotopů T8.2, T2.3, R2.3, T1.9 a lesních přírodních
biotopů L10.2, L9.2B v severovýchodní, východní a jihovýchodní části území. Dojde
k zasypání části těchto ploch při budování násypů a související infrastrukturu. Dále dojde
k mechanickému narušení části vegetace a půdního profilu v důsledku stavebních prací
(budování rozšířené letištní plochy, protažení linie naváděcích světel, rozšíření oplocení
areálu). S tím souvisí navazující riziko ruderalizace a antropofytizace dotčené vegetace.
Z bezpečnostních důvodů bude provedeno odkácení části stávajících lesních porostů, na
jejichž místě dojde ke vzniku sukcesně blokovaných nelesních stanovišť (jejich převedení
na některé z výše uvedených nelesních přírodních biotopů).
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Pro zmírnění negativního vlivu záměru na přírodní biotopy a populace ohrožených a
jiných ochranářsky významných druhů jsou níže navržena konkrétní opatření.
Řešené plochy v místě záměru vykazují z hlediska fauny bezobratlých obdobné
druhové složení jako podobné typy biotopů v okolí. Relativně pestrá mozaika biotopů
řešeného území hostí také poměrně širokou škálu bezobratlých živočichů. Provedeným
průzkumem lokality záměru a jeho bezprostředního okolí v dubnu až červenci 2020 a
předchozími průzkumy širšího území v předešlých letech byly zjištěny převážně běžné
druhy bezobratlých, typické pro zájmové území. V území se však nachází i druhy vedené
v Červeném seznamu bezobratlých ČR či druhy legislativně chráněné. Během průzkumu
bezobratlých byl v zájmovém území prokázán výskyt deseti taxonů legislativně
chráněných (dle vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění) – silně ohrožení žluťásek
borůvkový (Colais palaeno) a zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis), kteří jsou současně
vedeni v Červeném seznamu ČR (Hejda et al. 2017) jako zranitelné druhy (VU), dále
byly registrovány dle vyhlášky ohrožené taxony: mravenci rodu Formica, čmeláci rodu
Bombus, batolec duhový (Apatura iris), otakárek fenyklový (Papilo machaon),
zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), svižník polní (Cicindela campestris), střevlík
polní (Carabus arvensis) a zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus).
Dále byl zaznamenán možný výskyt dvanáctitaxonů uvedených v Červeném seznamu
bezobratlých (Hejda et al. 2017).
Pouze menší část výše uvedených druhů bezobratlých živočichů byla zjištěna přímo
na plochách dotčených předložených záměrem. Nejcennější zjištěné či v území udávané
druhy se vyskytují v okolí letiště, zejména ve vazbě na stávající VKP. Možné dotčení
konkrétních druhů je diskutováno výše v textu hodnocení.
Celkově lze shrnout, že zamýšlený záměr nezasáhne entomologicky klíčové biotopy
řešeného území. Vzhledem k poměrně značnému rozsahu navržených prací má však
potenciál k negativnímu ovlivnění konkrétních cenných druhů živočichů (viz bližší
komentář v textu). Při budoucí realizaci záměru je proto vysoce žádoucí respektovat
konkrétní zmírňující opatření pro ochranu entomofauny (viz níže).
Z hlediska fauny obratlovců lze konstatovat, že ve studovaném území a v jeho okolí
byl aktuálně zaznamenán či je udáván v literatuře výskyt 107 druhů obratlovců, z toho pět
taxonů tvoří obojživelníci, čtyři plazi, 82 ptáci a 16 savci.
V průběhu realizace zamýšleného záměru dojde k přeměně části stávajících biotopů
(převážně antropogenní plochy v areálu stávajícího letiště, mozaika různě kvalitních
nelesních biotopů v sousedství letiště, lesní porosty a paseky) na jiné člověkem vytvořené
typy biotopů, převážně skupinu biotopů formační skupiny X1 – Urbanizovaná území (dle
typologie Katalogu biotopů – Chytrý et al. 2010). Na značné části plochy záměru dojde
k odstranění stávajícího vegetačního krytu a přeměnu na zpevněné plochy, násypy
zeminy s antropogenní vegetací. Na části ploch dojde po odstranění dřevin k blokované
sukcesi ve formě vzniku nelesních stanovišť.
Lze tedy konstatovat částečné snížení nabídky hnízdních a potravních biotopů pro
druhy obratlovců vázané na stávající prostředí v místě záměru. Do významnějších
hnízdních biotopů záměrem nebude zasahováno.
Celkově je možno říci, že ačkoli byla na plochách dotčených předloženým záměrem a
zejména v jeho okolí zaznamenána řada druhů obratlovců, včetně druhů zvláště
chráněných, nebude mít na tyto druhy realizace záměru zásadní negativní vliv. Důvodem
je především skutečnost, že záměr nezasahuje do biotopů klíčových pro cenné druhy
obratlovců, v okolí dotčeného území se nachází dostatek biotopů pro zjištěné druhy. Pro
cennější druhy organismů, jež se vyskytují v místě záměru či v jeho blízkém okolí, byla
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navržena konkrétní zmírňující a kompenzační opatření pro jejich ochranu či zlepšení
jejich stavu v lokalitě.
U některých ZCHD je také navrženo požádat o udělení výjimky z ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění z důvodu možného rušení a případného zásahu do biotopu nebo
pro umožnění jejich transferu na základě předpokládané kolonizace nových ploch
vzniklých v průběhu realizace záměru.
Zamýšlený záměr bude pravděpodobně znamenat navýšení hlukového rušení okolního
prostředí a tím i živočichů oproti stávajícímu stavu. V dotčeném území však nebyl
zaznamenán či není očekáván výskyt živočichů ve zvýšené míře citlivých na rušení ve
vztahu k záměru. Citlivější druhy živočichů, v daném případě zejména lelek lesní a
skřivan lesní v blízkém okolí areálu letiště pravděpodobně nehnízdí. Vliv rušení
živočichů lze proto celkově vyhodnotit jako akceptovatelný.
Navržené zvětšení délky oplocení areálu letiště, včetně protažení linie naváděcích
světel do určité míry negativně ovlivní migraci některých druhů živočichů východní částí
území. I poté však za koncem oplocení zůstane dostatečný prostor pro migraci zájmovým
územím.
Celkově lze konstatovat, že navržený záměr rozšíření a prodloužení vzletové a
přistávací dráhy a s ním související další přidružené stavební úpravy nebude znamenat
významně negativní dotčení žádného ze zjištěných druhů obratlovců.
V průběhu realizace plánovaného záměru v řešeném území je však vysoce žádoucí
z hlediska fauny obratlovců věnovat pozornost konkrétním zmírňujícím a kompenzačním
opatřením (viz níže).
Při budoucí realizaci záměru je zapotřebí věnovat pozornost následujícím
zmírňujícím a kompenzačním opatřením:
-

Zamýšlené terénní úpravy realizovat v minimálním, nezbytně nutném rozsahu,
zejména v nejcennější severovýchodní, východní a jihovýchodní části území. V
prostoru navrženého východního prodloužení linie světelné signalizace (naváděcích
světel) a doprovodné komunikace provést jen minimální terénní úpravy v co nejužším
pruhu přes plochy vřesovišť, smilkových trávníků a rozvolněných lesních porostů.

-

V prostorech s navrhovaným (odůvodněným) kácením z důvodu ochrany letového
koridoru neprovádět terénní úpravy a kácení (zejména jednotlivých stromů mimo
plošné odlesnění) provádět co nejšetrnějším způsobem s minimálním poškozením
vegetačního pokryvu a zachováním biotopu.

-

Navrhnout řešení jen lehce opevněné obslužné komunikace (např. makadam) podél
prodloužené linie světel na východě a návrh výkopů řešit prakticky v ose linie světel
z toho důvodu, aby byl co nejméně narušován terén tamní mozaiky biotopů.
V navrženém koridoru prodloužení linie světel východním směrem k Teleneckému
potoku ponechat i uvnitř oplocení maximální podíl stávajících biotopů.

-

Plánované prvotní půdní skrývky a zásahy do vegetace včetně kácení dřevin provádět
mimo období reprodukce většiny živočišných druhů, tj. mimo 1.4. až 31.7.
kalendářního roku.

-

Pro osazování sloupů oplocení v prostoru podmáčených a rašelinných ploch v severní
a jižní části území použít co nejšetrnějších metod a pokud to bude možné, tak po
vzoru aktuálního oplocení na ploše přechodového rašeliniště v SV části letiště, použít
přírodních materiálů – dřevo.
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-

Na nově obnažených plochách dotčených stavebními pracemi sledovat případný
rozvoj invazních druhů rostlin (např. křídlatky, celík kanadský, vlčí bob). V případě
zjištění jejich výskytu a šíření do okolního prostředí přijmout konkrétní technická
opatření pro jejich likvidaci (sečení, eventuálně cílený a přísně kontrolovaný postřik
apod.).

-

Stavbou vzniklé drobné, mechanicky narušené plochy (odstranění vegetačního krytu)
v bezprostředním okolí staveb lze ponechat spontánní sukcesi, tj. bez technickobiologické rekultivace, pouze s kontrolou eventuálního rozvoje invazních druhů
rostlin. Tato místa nabídnou cenné mikrobiotopy pro řadu druhů živočichů.

-

Na nově vzniklých otevřených plochách bez dřevinné vegetace, zejména ve východní
a jihovýchodní části území, zajišťovat občasné sečení. Optimální je mozaikovité
sečení, tj. zajistit prostorové a časové střídání sečení jednotlivých částí území.
Zajištění sečení, optimálně s alespoň částečným vyhrabáním biomasy, může zlepšit
stav zdejších biotopů, zejména degradovaných smilkových trávníků, porostů
s dominancí bezkolence modrého (Molinia caerulea) nebo vřesovišť. Namísto sečení
se nabízí i mozaikovitá pastva v omezeném rozsahu. Umožní-li to majetkové poměry
a další skutečnosti, tak je vhodné tímto managementem ošetřit i některé navazující
plochy mimo prodloužený oplocený areál letiště. Šlo by o částečnou kompenzaci za
stavbou zabrané přírodní biotopy.

-

Při budoucí seči nelesních biotopů (viz výše) lze pomístně v malém rozsahu strhávat
drn za účelem vytvoření raně sukcesních stádií a zvýšení přirozené biodiverzity
území.

-

Zlepšit vodní bilanci okolí letiště - umožnit zasakování odváděných dešťových vod
do okolního území letiště. Konkrétně je žádoucí provést vyvedení odtokových
příkopů a struh z okrajových partií letiště a zajištění rozlévání jímané vody do
navazujících porostů mimo chráněný prostor letiště. Cílem je zajistit rozlévání a
pozvolné zasakování dešťové vody odváděné z prostoru letiště do okolních
rašelinných a dalších lučních biotopů, zejména v severovýchodní, východní a
jihovýchodní části území. Kromě zlepšení hydrologických poměrů těchto biotopů a
případného zvýšení jejich kvality lze takto docílit i vzniku drobných tůní v okolí
oplocení letiště, které nabídnou vhodné prostředí pro akvatické i semiakvatické druhy
organismů.

-

V rámci navrženého provádění rozlévání jímané dešťové vody do okolí oploceného
areálu (viz výše) je vhodné realizovat několik mělkých terénních depresí a tůní pro
podporu obojživelníků a dalších na vodu vázaných organismů. Podobně je žádoucí na
několika vhodných místech ponechat či zvýraznit rýhy případně vzniklé po pohybu
vozidel. Jedná se o potenciálně cenné, periodicky podmáčené mikrobiotopy a
podporu biologické členitosti území.

-

Část dřevinné hmoty po odkácení ponechat při okraji navazujících lesních porostů
k zetlení (biotop pro houby a saproxylické druhy organismů).

-

Vymezení či přímo vytvoření několika ploch s kamením, rostlým substrátem
s vyloučením ohumusování (kameny, štěrk, rostlý terén) jako významné opatření pro
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podporu plazů a bezobratlých v prostoru rozšířeného areálu letiště nebo v jeho
bezprostředním okolí.
-

Zásady budoucí technické a biologické sanace a rekultivace stavebními pracemi
dotčených lokalit projednat s příslušným orgánem ochrany přírody.

-

Výše navržená zmírňující a kompenzační opatření je třeba podrobně připravit
v dalších etapách řízení o předkládaném záměru, ideálně ve formě samostatné studie
(např. jako podklad DUR, stavebního řízení) za úzkého projednání s orgány ochrany
přírody (Krajský úřad Karlovarského Kraje, AOPK ČR), ideálně za účasti dalších
místních znalců.

-

Zajistit odborný biologický dozor po dobu přípravných a stavebních prací. Účelem
bude zajištění dodržování stanovených podmínek pro provádění prací z biologickoekologického hlediska, monitoring výskytu živočichů na lokalitě a zajištění jejich
transferů. Biologický dozor by měla zajišťovat odborně způsobilá osoba (vzdělání
v oboru biologie/ekologie, zkušenosti v oboru), případně z řad místních znalců.

-

Požádat příslušný orgán ochrany přírody – Krajský úřad Karlovarského kraje o
udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu rostliny
v kategorii „ohrožený“ – prhy arniky z důvodu zásahu do části biotopu druhu,
likvidace konkrétních jedinců a také z důvodu případného transferu jedinců druhu na
jiná vhodná stanoviště v bezprostředním okolí záměru.

-

Požádat příslušný orgán ochrany přírody – Krajský úřad Karlovarského kraje o
udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů bezobratlých
živočichů v kategorii „ohrožený“: čmeláci rodu Bombus, mravenci rodu Formica,
svižník polní (Cicindela sp.), zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), střevlík polní
(Carabus arvensis). Důvodem je zásah do části biotopu druhu, možná likvidace části
jejich sídel či konkrétních jedinců.

-

U „silně ohrožených druhů“ - čolek horský (Mesotriton alpestris), skokan krátkonohý
(Pelophylax lessonae) a „ohrožených druhů“ - ropucha obecná (Bufo bufo), užovka
obojková (Natrix natrix) požádat příslušný orgán ochrany přírody – Krajský úřad
Karlovarského kraje o udělení výjimky z ochranných podmínek uvedených zvláště
chráněných druhů obratlovců. Důvodem je rušení druhu – umožnění jejich
transferu.

-

U „kriticky ohrožené“ zmije obecné (Vipera berus) a dále „silně ohrožených druhů“ ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a slepýš křehký (Anguis fragilis) požádat
příslušný orgán ochrany přírody – Krajský úřad Karlovarského kraje o udělení
výjimky z ochranných podmínek uvedených zvláště chráněných druhů obratlovců.
Důvodem je rušení druhu – umožnění transferu jedinců a zásah do jejich biotopu.

-

U „ohrožených“ druhů - bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a ťuhýk obecný
(Lanius collurio) požádat příslušný orgán ochrany přírody – Krajský úřad
Karlovarského kraje o udělení výjimky z ochranných podmínek uvedených zvláště
chráněných druhů obratlovců. Důvodem je rušení druhu a zásah do jejich biotopu.

Závěrem lze konstatovat, že předložený záměr „Modernizace letiště Karlovy Vary –
IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“ je zčásti (zejména v severovýchodní,
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východní a jihovýchodní části) situován do biologicky poměrně cenného území
s výskytem řady zvláště chráněných druhů organismů a pestrou mozaikou biotopů. Záměr
generuje zábor části biotopu a další typy negativního ovlivnění některých zjištěných
druhů. Z hlediska vlivu na biotu a zájmy ochrany přírody je záměr celkově podmíněně
akceptovatelný, nicméně je třeba jeho realizaci doprovodit sadou zmírňujících a
kompenzačních opatření (viz výše).
V Dolanech dne 29. ledna 2021
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
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