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1. Úvod
Tento dokument se zabývá hodnocením vlivu záměru na živou přírodu včetně posouzení
vlivu na celistvost a předměty ochrany soustavy Natura 2000 ve smyslu § 67 a § 45i zákona
č. 114/92 sb. v platném znění. Hodnocení bylo vypracováno na základě objednávek
č. 600/04/07 a 608/04/07 firmy EMPLA, spol. s r. o., Hradec Králové. Podnětem pro zadání
posouzení vlivu na lokality soustavy Natura 2000 bylo vyjádření KÚ Královéhradeckého kraje
č. 14921/ZP/2007, v němž příslušný orgán ochrany přírody ve svém stanovisku nevyloučil
možnost významného ovlivnění evropsky významné lokality CZ0523274 Libosad - obora.
Cílem hodnocení je posoudit vliv záměru na soustavu Natura 2000 a také na
společenstva rostlin i živočichů v zájmovém území a vyhodnotit významnost
předpokládaných vlivů v kontextu okolní krajiny.

2. Popis záměru
Předmětem hodnocení je přeložka silnice č. II/286 Jičín Robousy – Valdice, která je
navržena východně od města Jičín. Začátek nové komunikace je plánován na konci napojení
okružní křižovatky na stávající místní komunikaci do Robous, konec stavby bude severně od
Valdic na stávající silnici II/286 (obr. 1). Komunikace je navržena jako dvoupruhá silnice
druhé třídy v kategorii S 9,5/80, celková délka trasy je 3,4 km, plánovaná šířka 9,5 m.
Jedná se o komunikaci ve volné krajině bez chodníků, zvýšených obrub nebo
kanalizace. Odvodnění je řešeno silničními příkopy, které budou vyústěny do nejbližších
vodotečí. Na trase nejsou naplánovány žádné mosty a všechny křižovatky jsou úrovňové.
Terénní nerovnosti bude silnice překonávat na náspech nebo v zářezech. Voda ze
sousedních pozemků a silničních příkopů bude pod silnicí převedena trubními propustky.
Celkový zábor pozemků pro potřeby stavby je asi 8,5 ha, přičemž naprostou většinu
tvoří zemědělská půda. Před zahájením stavby bude provedena skrývka ornice do hloubky
asi 0,4 m.
V 1,2 km kříží trasa přeložky plánovaný lokální biokoridor, který by měl spojit
východní cíp lesa Obora s biocentrem Hájek u obce Dvorce. Pro převedení biokoridoru je
v projektové dokumentaci navrženo použít nový propustek v mírném násypu v km 1,415
o průměru 600 mm. V souvislosti s výstavbou dojde ke kácení několika menších dřevin
v místě napojení na stávající silnici, projekt počítá s výsadbou zeleně podél komunikace a
v okružní křižovatce. Detailní řešení propustků a návrh ozelenění bude řešen v dalším stupni
projektové dokumentace.

3. Popis zájmového území
Posuzovaná lokalita leží východně od města Jičín. Podle biogeografického členění ČR náleží
toto území k Cidlinsko-chrudimskému bioregionu. Geologickým podkladem je křídová tabule
s pokryvy spraší a kyselých štěrkopískových sedimentů v okolí větších řek, z nichž místy
vystupují mezozoické pískovce a jílovce. Území spadá do mírně teplé klimatické podoblasti
MT11. Význačné je dlouhé, teplé a suché léto s krátkým přechodným obdobím a mírným
jarem a mírně teplým podzimem, krátkou, mírně teplou, velmi suchou zimou. Průměrná roční
teplota se pohybuje kolem 7,8 °C. Pr ůměrný roční srážkový úhrn je 588 mm. Původní
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přirozenou vegetací v oblasti byly černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosiCarpinetum), podél drobných vodních toků rostly střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum) a
jasanovo-olšové luhy (Alno-Padion).
V současnosti je zájmové území silně pozměněno člověkem. Převládají intenzivně
obhospodařované zemědělské kultury s nízkým zastoupením rozptýlené zeleně. V trase
přeložky se nenalézá žádné zvláště chráněné území, avšak plánovaná silnice těsně míjí
východní cíp Evropsky významné lokality Libosad – obora, která má být výhledově
vyhlášena jako přírodní památka. Ve stejném místě je naplánován lokální biokoridor, který se
má stát součástí územního systému ekologické stability ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění.
Obrázek 1: Lokalizace hodnoceného záměru

4. Vyhodnocení přítomnosti biologických prvků na dotčené
lokalitě
Na lokalitě určené k výstavbě komunikace byl během října 2007 proveden biologický
průzkum zaměřený na zjištění přítomných druhů rostlin a živočichů s důrazem na výskyt
taxonů chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Na pozemcích, které
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budou případnou realizací záměru dotčeny se v současnosti nalézají převážně pole nebo
polní cesty lemované nitrofilní a ruderální vegetací.
Plochy polí jsou kromě pěstovaných plodin osídleny jen nejodolnějšími druhy plevelů
jako pcháč oset, přeslička rolní, drchnička rolní, kokoška pastuší tobolka, mléč zelinný a
podobně.
Na okrajích polí a kolem cest se vyskytují porosty s dominací trav, které jsou
ruderalizované a eutrofizované v důsledku zvýšeného přísunu živin z hnojiv aplikovaných při
zemědělském hospodaření. V porostech jsou hojné zejména druhy jako srha laločnatá, ovsík
vyvýšený, pelyněk černobýl, kopřiva dvoudomá, lopuch plstnatý, pýr plazivý, čekanka
obecná, měrnice černá, jablečník obecný, mochna husí, kerblík lesní, bolševník obecný.
Zcela degradovaná je i vegetace doprovázející úzké odvodňovací rýhy v polích. V méně
eutrofizovaných porostech podél širších polních cest nebo na okraji lesa Obora jsou přítomny
běžné lemové a luční druhy (lipnice obecná, třezalka tečkovaná, mochna plazivá, česnáček
lékařský, kakost luční, řepík lékařský, popenec obecný, svízel bílý). Dřeviny jsou zastoupeny
jen sporadicky v podobě náletu podél cest a na okraji lesa Obora, kde dominuje jasan
ztepilý. Kolem polních cest najdeme také svídu krvavou a vrbu jívu, místy jsou přítomny
hustě zapojené porosty bezu černého se silně eutrofizovaným podrostem. Východně od
Valdic trasa tečuje zarostlý úvoz lemovaný vzrostlými duby, starými ovocnými stromy a
hustým keřovým patrem, v němž převládá trnka, růže šípková a bez černý. Celkem bylo ve
sledovaném prostoru zjištěno 105 druhů vyšších rostlin (viz. tabulka 1). Tento výčet však
není úplným soupisem flóry sledovaného území, neboť v době provádění terénního
průzkumu již některé druhy rostlin nebylo možné zaznamenat. Přesto lze (podle stavu
dotčených biotopů) s velkou pravděpodobností vyloučit výskyt zvláště chráněných druhů.
Obrázek 2: Pohled do krajiny v místě navržené komunikace. Stromový porost je již součástí
východního cípu EVL Libosad – obora.
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Tabulka 1: Přehled zjištěných druhů vyšších rostlin
vědecký název

český název

Hypericum perforatum

třezalka tečkovaná

Acer platanoides

javor mléč

Chenopodium sp.

merlík

Acer pseudoplatanus

javor klen

Impatiens parviflora

netýkavka malokvětá

Aegopodium podagraria

bršlice kozí noha

locika kompasová
hluchavka bílá

Agrostis capillaris

psineček obecný

Lactuca serriola
Lamium album

Achillea millefolium

řebříček obecný

Leontodon autumnalis

máchelka podzimní

Alopecurus pratensis
Amaranthu retroflexus

psárka luční
laskavec ohnutý

Lolium perenne
Malus domestica

jílek vytrvalý
jabloň domácí

Angelica sylvestris

děhel lesní

Marrubium vulgare

jablečník obecný

Anthemis arvensis

rmen rolní

Matricaria discoidea

heřmánek terčovitý

Anthriscus sylvestris
Arctium tomentosum

kerblík lesní
lopuch plstnatý

Medicago sativa

tolice setá

Melandrium album

knotovka bílá

Arrhenatherum elatius

ovsík vyvýšený

Myosotis arvensis

pomněnka rolní

Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

Astragalus glycyphyllos
Atriplex patula

kozinec sladkolistý
lebeda rozkladitá

Pastinaca sativa
Phleum pratense

pastinák setý
bojínek luční

Phragmites communis

rákos obecný

Ballota nigra
Bellis perennis

měrnice černá
sedmikráska obecná

Plantago lanceolata

jitrocel kopinatý

Plantago major

jitrocel větší

Betula pendula
Calamagrostis epigejos

bříza bělokorá
třtina křovištní

Poa annua
Poa nemoralis

lipnice roční
lipnice hajní

Campanula patula
Campanula rotundifolia

zvonek rozkladitý
zvonek okrouhlolistý

Poa trivialis
Polygonum aviculare

lipnice obecná

Capsella bursa-pastoris
Cardus crispus

kokoška pastuší tobolka
bodlák kadeřavý

Populus tremula

topol osika

Potentilla anserina

mochna husí

Carduus acanthoides
Carpinus betulus

bodlák obecný
habr obecný

Potentilla reptans

mochna plazivá

Prunus spinosa

slivoň trnka

Centaurea jacea

chrpa luční

Quercus robur

dub letní

Cichorium intybus

čekanka obecná

Cirsium arvense
Cirsium vulgare

pcháč oset
pcháč obecný

Ranunculus acris
Reynoutria japonica

pryskyřník prudký
křídlatka japonská

Robinia pseudacacia

trnovník akát

Clinopodium vulgare

klinopád obecný

Rosa canina

růže šípková

Convolvulus arvensis

svlačec rolní

Rubus sp.

ostružiník

Dactylis glomerata

srha laločnatá

Rumex acetosa

šťovík kyselý

Daucus carota
Epilobium sp.

mrkev obecná
vrbovka

Rumex obtusifolius

šťovík tupolistý

Salix caprea

vrba jíva

Equisetum arvense

přeslička rolní

Sambucus nigra

Eragrostis minor

milička menší

bez černý
bér zelený

Erigeron annuus
Fragaria vesca

turan roční
jahodník obecný

Setaria viridis
Sinapsis arvensis

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

Galinsoga parviflora
Galium album

truskavec ptačí

hořčice polní

Solidago canadensis
Sonchus arvensis

zlatobýl kanadský
mléč rolní

pěťour maloúborný
svízel bílý

Stellaria media

ptačinec prostřední

Swida sanguinea

svída krvavá

Galium aparine

svízel přítula

Symphytum officinale

kostival lékařský

Geranium pratense

kakost luční

Tanacetum vulgare

vratič obecný

Geranium pusillum

kakost maličký

Taraxacum sec. Ruderalia pampeliška lékařská

Geranium robertianum

kakost smrdutý

Thlaspi arvense

penízek rolní

Geum urbanum

kuklík městský

Tilia cordata

lípa srdčitá

Glechoma hederacea

popenec obecný

Trifolium arvense

jetel rolní

Heracleum sphondylium

bolševník obecný

Trifolium pratense

jetel luční
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Trifolium repens

jetel plazivý

Verbascum thapsiforme

divizna velkokvětá

Triticum sativum

pšenice setá

Veronica arvensis

rozrazil rolní

Tussilago farfara

podběl lékařský

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

Vicia cracca
Viola tricolor

vikev ptačí
violka trojbarevná

Výskyt živočichů nebylo možné vyčerpávajícím způsobem posoudit, protože průzkum lokality
byl proveden v podzimním období, kdy lze některé skupiny sledovat jen obtížně. Některé
druhy, které se mohou v zájmovém území rozmnožovat, již mohly být na svých zimovištích.
Přímým pozorováním a nálezy pobytových značek byl zjištěn výskyt běžných savců
obývajících kulturní krajinu. Výhradně na polích zde žije jen hraboš polní (Microtus arvalis) a
krtek obecný (Talpa europaea), ostatní zjištěné druhy jako zajíc polní (Lepus europaeus),
srnec obecný (Capreolus capreolus) nebo myšice křovinná (Apodemus sylvaticus) mohou
v polích nacházet vhodnou potravu, ale jejich přítomnost v území je podmíněna úkrytovými
možnostmi, které nabízí rozptýlená zeleň v okolní krajině a zejména les Obora. Na porosty
dřevin je vázán také výskyt ostatních zjištěných savců, kteří jsou rovněž běžnými zástupci
naší fauny. Jedná se o rejska obecného (Sorex araneus), lišku obecnou (Vulpes vulpes),
ježka západního (Erinaceus europaeus), norníka rudého (Clethrionomys glareolus) nebo
lasicovité a kunovité šelmy (Martens sp. a Mustela sp.)
Z ptáků byl pozorován pouze kos černý (Turdus merula), sýkora koňadra (Parus
major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), červenka obecná (Erithacus rubecula), sojka
obecná (Garrulus glandarius), straka obecná (Pica pica), pěnkava obecná (Fringilla coelebs),
strakapoud velký (Dendrocopos major), čížek lesní (Carduelis spinus), drozd kvíčala (Turdus
pilaris), strnad obecný (Emberiza citrinella), vrabec polní (Passer montanus), bažant obecný
(Phasianus colchicus) a zvonek zelený (Carduelis chloris). Všechny druhy byly zastiženy
v okrajových partiích lesa Obora nebo v porostech dřevin podél opuštěných úvozových cest.
Je vysoce pravděpodobné, že většina vyjmenovaných ptáků v těchto biotopech i hnízdí. Pro
úplné zhodnocení ornitofauny zájmového území by však bylo třeba provést specializovaný
průzkum v jarním období.
Výskyt plazů a obojživelníků nebylo možné v době provádění průzkumu vyhodnotit.
Podle charakteru stanovišť, která budou stavbou dotčena je však pravděpodobné, že
nedojde k přímému ovlivnění jejich populací. Plánovaná komunikace však prochází asi
150 m východně od zanedbaného Valdického rybníka, který představuje ideální biotop
zejména pro obojživelníky.
Průzkum společenstva bezobratlých rovněž nebylo možně v dané roční době provést.
Ale i v tomto případě lze podle charakteru dotčených biotopů usuzovat, že se v trase
komunikace nebudou vyskytovat početnější populace vzácných nebo chráněných druhů.
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5. Popis dotčené lokality soustavy Natura 2000
Název: CZ0523274 - Libosad - obora
Rozloha: 42.8739 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: PP přírodní památka
Předmět ochrany: páchník hnědý (Osmoderma eremita)

Charakteristika lokality: Alej listnáčů podél silnice a navazující obora tvořená různověkým
listnatým porostem s přítomností starých dubů. Významná entomologická lokalita, refugium
xylofágního hmyzu. Alej je ohrožena případnými asanačními zásahy, v oboře je nepřípustná
změna hospodaření. Je nutno rovněž vyloučit aplikace pesticidů v okolí. Z kulturněhistorických důvodů se předpokládá jednorázová obnova celé aleje. Pro zachování populace
páchníka hnědého je nejdůležitější ponechávání starých dutých stromů. Důležité je
zachování různověkých porostů, při obnově aleje ponechat alespoň 30 % starých stromů,
jinak hrozí zánik předmětu ochrany.
Charakteristika předmětu ochrany: Tento brouk je saproxylofágem osidlujícím stromové
dutiny. Preferuje osvětlené dutiny, proto lze často nalézt populace páchníka v solitérních
stromech či alejích. Larvy mají víceletý vývoj v trouchu v dutinách živých listnatých stromů,
především ve střední a horní části kmene. Imaga se objevují od května do září. Aktivují večer
a v noci, dutinu však opouštějí jen výjimečně, létat jsou schopni pouze na velmi krátké
vzdálenosti. Páchník hnědý se vyskytuje na dvou typech stanovišť. Jednak jsou to porosty
dnes klasifikované jako původní listnaté lesy, které byly v minulosti specifickým způsobem
hospodářsky využívány (vrbovny, pastevní lesy), a jednak jsou to staré parky a aleje. Tyto
antropogenní biotopy představují dnes většinu lokalit, z čehož lze odvodit i příčiny ohrožení
druhu. Je jím především odstraňování starých stromů (jak osídlených, tak k osídlení
vhodných - v parcích i lesích, kde se vyskytuje) a související likvidace alejí (často z
"bezpečnostních" důvodů). Dalším významným faktorem je vypalování a sanace dutin
stromů, popř. nadměrné využívání larev jako rybářských návnad. Vzhledem k tomu, že došlo
k fragmentaci původního areálu (odlesnění) má páchník hnědý sklon k vytváření
mikropopulací, které jsou o to více náchylné k vymření z vnitřních příčin. Zachování alejí je
klíčovým faktorem umožnění komunikace mezi mikropopulacemi.
Dvojí typ stanovišť vyžaduje odlišný přístup k péči o druh. V lesních porostech je
nutno zamezit intenzivnímu lesnímu hospodaření. Je nutné zachovat stojící dutinové i mrtvé
stromy a zajistit lesnickou péči směřující k různověkému porostu. Omezená výběrová, popř.
nahodilá těžba stromů bez dutin je možná, za podmínek ponechání výstavků na dožití,
především dubů, lip, jilmů, vrb a dalších vhodných dřevin. Je nepřípustné odstraňovat
stromové vrby podél toků ve vymezených územích. V případě parků a alejí je nutné zamezit
odstraňování dutinových stromů. V případě výjimečně nezbytných bezpečnostních zásahů je
nutné, aby skácené dutinové stromy byly ponechány nejméně jednu sezónu nedaleko místa
výskytu, popř. jiných blízkých vhodných místech, aby populace mohla osídlit jinou dutinu. Při
takovém zásahu je nutný odborný posudek a doporučení k přesnému postupu.
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6. Předpokládané vlivy na rostliny a živočichy včetně
možných rizik
Realizace stavby přeložky silnice č. II/286 bude mít za následek likvidaci a trvalý zábor
pozemků, které jsou většinou využívány k zemědělskému hospodaření. Část trasy je vedena
také po polních cestách, v jejichž trase dojde k likvidaci travobylinných společenstev, která
nemají z hlediska ochrany přírody větší hodnotu. Nedojde tedy k přímému poškození
cenných stanovišť nebo populací vzácných a ohrožených druhů rostlin či živočichů. Riziko
představuje šíření invazních druhů na okrajích silnice. V území se vyskytuje křídlatka
japonská, která by mohla expandovat na narušené plochy kolem stavby. Její výskyt byl
zjištěn u skládky kalu, která leží mezi plánovanou silnicí a Valdickým rybníkem.
K ovlivnění biotické složky v zájmovém území dojde v souvislosti s bariérovým
efektem, který bude způsoben intenzivní automobilovou dopravou na nové silnici. Budou
dotčeni zejména živočichové. Dělící účinek bude způsoben především intenzitou provozu.
Samotná konstrukce silnice nebude pro živočichy představovat migrační bariéru, bude tedy
průchodná v době s nízkou intenzitou provozu. Zástupci všech druhů savců, které byly
v zájmovém území zjištěny, budou vystaveni zvýšenému riziku úhynu při střetech s dopravou
na komunikaci. Z hlediska možného střetu vozidel s většími savci (srnec, zajíc, liška) budou
nejrizikovějšími úseky okolí lesa Obora a místa, kde komunikace kříží liniovou zeleň
v krajině. Přestože tento vliv nebude představovat vážné ohrožení existence populací savců
v zájmovém území, lze na rizikových místech upravit rychlost vozidel nebo alespoň umístit
výstražné dopravní značky. U lesa Obora dochází ke křížení trasy komunikace a
plánovaného lokálního biokoridoru. Pro jeho převedení je navrhován suchý propustek o
světlosti 600 mm. Bylo by vhodné realizovat propustek v tomto místě tak, aby byl průchodný
pro co největší spektrum živočichů. Obecně by bylo vhodné vytvořit co největší průchod a
místo trubní konstrukce použít rámový typ s nezpevněným dnem. Ústí propustku pak doplnit
výsadbami zeleně tak, aby sem živočichové byli přirozeně naváděni.
Nelze vyloučit ani možnost zvýšeného úhynu obojživelníků (zejména žab) v úseku,
kde se plánovaná silnice přibližuje Valdickému rybníku. V době provádění průzkumu nebylo
možné zjistit početnost ani druhové složení společenstva obojživelníků, které je na tento
rybník vázáno. Ale vzhledem k charakteru biotopů lze předpokládat, že se zde tito zvláště
chránění živočichové mohou vyskytovat v relativně velkých počtech. Ke střetům by
docházelo především v jarním období, kdy žáby migrují z terestrických stanovišť do vodních
nádrží, v nichž se rozmnožují. Opodstatněnost této domněnky bude možné ověřit až
následným monitoringem úhynů obojživelníků na vozovce. Pokud bude zaznamenán větší
počet zabitých jedinců lze realizovat kompenzační opatření v podobě zábran, které by
v době jarní migrace tyto živočichy naváděly do bezpečného průchodu pod tělesem
komunikace.
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7. Vyhodnocení vlivu na EVL Libosad - obora
Nová silnice tečuje území EVL v místě, kde její území tvoří úzký výběžek východním
směrem. Realizací stavby nedojde k záboru území EVL, nicméně komunikace bude
v těsném kontaktu s jejím územím. Ve zmíněném východním výběžku se v současnosti
nachází listnatý porost tvořený převážně mladšími jasany. Výskyt páchníka hnědého, který je
hlavním předmětem ochrany EVL, nebyl v tomto porostu zaznamenán. Je zřejmé, že tento
brouk zde v současnosti nenachází žádné doupné stromy, v nichž by se mohl rozmnožovat.
V dlouhodobém výhledu (mnoho desítek let) se však i v tomto prostoru, může předmět
ochrany vyskytnout, pokud zde budou ponechány staré stromy. Ani potom však plánovaná
komunikace nebude mít negativní vliv na populaci tohoto druhu. Může docházet k ojedinělým
úhynům jedinců, kteří budou sraženi projíždějícími vozidly. Nebude se však jednat o
významné ovlivnění, neboť páchník je sedentární druh, který migruje jen ojediněle a délka
přeletů je obvykle jen několik desítek metrů.
Realizací stavby navíc dojde ke snížení počtu vozidel projíždějících podél
Valdštejnovy aleje, která je v současnosti významným výskytištěm páchníka hnědého v EVL
Libosad – obora. Tuto skutečnost lze hodnotit jako pozitivní vliv plánované stavby, který
bude výrazně větší, než výše uvedené ovlivnění východního cípu EVL.
Pokud budou výsadby zeleně podél nové silnice provedeny z vhodných druhů
listnatých dřevin, dojde ve vzdálené budoucnosti dokonce k rozšíření biotopu vhodného pro
páchníka. Tento pozitivní vliv nastane nejdříve za 70 – 100 let, pokud nebudou z výsadeb
odstraňovány staré a odumírající stromy.

8. Zmírňující a kompenzační opatření
Pro maximální snížení negativních vlivů plánované stavby na biotu dotčené lokality a
vykompenzování dopadu její realizace na lokální populace živočichů, doporučuji tato
opatření:
•

Kácení křovin podél polních cest v trase nové silnice provádět mimo období
hnízdění ptáků (srpen až únor).

•

K výsadbám dřevin podél nové komunikace použít listnáče, nejlépe lípy, které se
mohou v budoucnu stát vhodnými biotopy pro páchníka hnědého.

•

Po uvedení komunikace do provozu monitorovat v jarním období úhyny
obojživelníků v úseku kolem Valdického rybníka. V případě zjištění většího počtu
zabitých jedinců bude vhodné instalovat po obou stranách zábrany, které migrující
žáby navedou do propustku, který je v tomto prostoru plánován a navazuje na
odvodňovací příkop.

•

Propustek pro převedení lokálního biokoridoru vyprojektovat dle výše uvedených
doporučení. I u ostatních propustků by bylo vhodné preferovat rámové konstrukce
s nezpevněným dnem. Před vchodem do propustků nenavrhovat usazovací jímky s
kolmými stěnami. Tyto jímky jsou pastmi pro menší obratlovce. Všechny propustky
řešit tak, aby v nich nevznikala trvale zatopená místa a nebyly v nich vnitřní překážky
vyšší než 10 cm.

•

V případě výskytu invazních rostlin (křídlatka japonská) na okrajích komunikace, je
nutné provést jejich likvidaci.
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9. Shrnutí a závěry
Toto posouzení vyhodnocuje možné vlivy záměru výstavby přeložky silnice II/286 na lokality
soustavy Natura 2000 a na živou přírodu v místě stavby i jejím okolí. Na základě terénního
průzkumu a vyhodnocením dostupných materiálů bylo zjištěno, že navržená trasa silnice
není v územním konfliktu se žádným zvláště chráněným územím ani s lokalitou zařazenou
do soustavy Natura 2000. V době provádění terénního šetření nebyl v trase komunikace
zjištěn výskyt žádných vzácných ani zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů. Ačkoli
průzkum nebyl prováděn v optimálním ročním období, je trvalý výskyt ohrožených druhů v
dotčených biotopech nepravděpodobný, neboť se jedná o pole nebo degradovaná stanoviště
kolem cest. V blízkém okolí však existují biotopy (Valdický rybník), které mohou obývat i
ochranářsky významnější druhy živočichů.
Realizace stavby se nedotkne žádných významných nebo cenných společenstev,
většinu zastavěné plochy bude tvořit orná půda. Provoz na nové komunikaci bude negativně
působit na živočichy, kteří se vyskytují v blízkém okolí, protože se zhorší migrační
prostupnost území a dojde ke zvýšení rizika úhynů v důsledku střetů s dopravou. Většina
takto dotčených druhů budou běžní živočichové, kteří mají v okolí dostatečně početné
populace a nebude ohrožena jejich existence v zájmovém území. Je však žádoucí pokusit se
tento vliv minimalizovat vhodnými opatřeními, která jsou uvedena výše.
Vliv na soustavu Natura 2000 byl hodnocen v souvislosti s Evropsky významnou
lokalitou Libosad – obora, která ježí západně od posuzované stavby a v jednom místě s ní
přímo sousedí. Předmětem ochrany této EVL je páchník hnědý. Bylo zjištěno, že v místě
kontaktu hranice EVL s hodnocenou komunikací, ani v jeho bližším okolí, se v současné
době předmět ochrany EVL nevyskytuje. Nedojde tedy k jeho negativnímu ovlivnění. Stavba
přeložky silnice II/286 způsobí snížení intenzity dopravy na stávající komunikaci, která
v délce asi 1,8 km prochází podél hranic EVL Libosad – obora a to v místě s bohatším
výskytem páchníka hnědého. Toto snížení provozu bylo vyhodnoceno jako pozitivní ovlivnění
EVL.
Na základě zjištěných skutečností lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude mít
významný negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000. Ovlivnění biologické hodnoty
dotčeného území lze zmírnit vhodnými opatřeními. Vzhledem k charakteru a kvalitě
dotčených biotopů i společenstev v místě stavby doporučuji realizaci záměru za podmínky,
že bude zajištěno provedení výše uvedených zmírňujících opatření.
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