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1.

VSTUPNÍ ÚDAJE

Objednávkou č. j. 11 – 314/K3 ze dne 7. 2. 2012 objednala společnost
PRAGOPROJEKT, a.s., Ateliér Praha, Středisko životního prostředí, K Ryšánce 1668/16,
147 54 Praha 4 provedení biologických průzkumů na biotopech přírodního charakteru
dotčených stavbou „Zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea“, konkrétně na
lokalitách Čelakovského sady, Fügnerovo náměstí a park na severním okraji Nuselského
mostu (poblíž ulic Horské a Bělohradské).
Objednatel pro tento účel poskytl zákres stavby na podkladu ortofotomapy. Jednotlivé
dílčí lokality byly upřesněny v průběhu osobních konzultací. Dále byla poskytnuta stručná
dendrologická studie a vyjádření k atraktivitě lokalit pro ohrožené druhy brouků autorů
Vojtíšková & Chobot, 2008.

2.

METODY PRŮZKUMNÝCH PRACÍ

Zájmové lokality, na kterých proběhly biologické průzkumy, zobrazují mapové
přílohy vytvořené nad podkladem ortofotomapy dostupné na adrese http://www.seznam.cz/.
Na těchto dílčích lokalitách byly provedeny průzkumné práce zaměřené na zjištění
přítomnosti organizmů a jejich společenstev chráněných platnou národní legislativou pro
účely formulace žádosti o výjimky z ochrany těchto organizmů. Průzkumné práce byly
zaměřeny tak, aby pokryly všechny skupiny organizmů a jejich stanovišť, jichž se týká
národní legislativa. Průzkumné práce byly provedeny, s ohledem na požadovaný termín
předání výsledků, v období 24. duben až 22. květen 2012. S ohledem na antropogenní
charakter všech tří dílčích lokalit postačuje toto časové vymezení pro průzkum všech
organizmů a jejich společenstev legislativně chráněných, jejichž výskyt lze na dotčených
plochách předpokládat.
Na všech dílčích lokalitách (Čelakovského sady, Fügnerovo náměstí a park na
severním okraji Nuselského mostu byl proveden floristický a orientační dendrologický
průzkum a průzkum drobných savců, především ptáků.
S ohledem na ryze antropogenní charakter všech lokalit nebyl prováděn průzkum
geobotanický – všechny posuzované plochy jsou kryty kulturním sečeným trávníkem a
vysazenými okrasnými dřevinami. V podrostu parkových výsadeb je vytvořeno ruderální
bylinné společenstvo Hordeo murini – Brometum sterilis Lohmeyer ex Rochow 1951 svazu
Bromo – Hordeion murini Hejný 1978. Jde o porosty s optimem vývoje v jarním období a
dozráváním v časném létě. Nikde se nevyskytují přírodě blízké biotopy.
Průzkum dendrologický proběhl v hranicích vyznačených v situačních mapkách. Byl
zaměřen na určení druhové příslušnosti, případně kultivarů. Uváděny jsou počty druhů na celé
ploše dílčí lokality, počty keřů jsou uváděny orientačně. Nebyla použita metoda vyjádření
počtu keřových porostů v plošných jednotkách (m2), protože porosty nepokrývají souvislé (až
na výjimky) plochy.
Průzkum floristický (nad rámec průzkumu dendrologického) byl zaměřen na cévnaté
rostliny. Rostlinné druhy jsou uváděny tabulkovou formou s použitím názvosloví dle
literárního pramene Kubát et al. 2002.
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Obecné zásady průzkumu obratlovců
Průzkum obojživelníků. Jsou kontrolovány úseky toku s pomalu tekoucí a stojatou
vodou, které skýtají podmínky ke kladení vajíček a pro vývoj larválních stadií. Zjišťování
výskytu ocasatých obojživelníků je prováděno také při terénních pochůzkách prověřováním
vhodných úkrytů. Determinace obojživelníků je prováděna podle hlasových projevů a na
základě odchytu larev, adultních i subadultních jedinců do síta a planktonky v denních i
večerních hodinách. Chycení jedinci jsou po prozkoumání vypouštěni na stejné místo. Za
důkaz rozmnožování je pokládán nález pářících se jedinců, snůšek či larev. Jsou kontrolovány
i místní komunikace za účelem evidence uhynulých jedinců.
Na konkrétních lokalitách nebyla zjištěna přítomnost žádného druhu této třídy
obratlovců.
Průzkum plazů zahrnuje především kontrolu stanovišť vytypovaných na základě
vazby druhů na určité biotopy. Druhy jsou určovány vizuálně při pozorování, ojediněle po
odchytu či podle nalezených svleček. Za důkaz rozmnožování je pokládán nález pářících se
jedinců, gravidních samic, vajec a letošních mláďat.
Na konkrétních lokalitách nebyla zjištěna přítomnost žádného druhu této třídy
obratlovců.
Průzkum ptáků je prováděn bodovou či liniovou metodou a optimálně je zaměřen na
hnízdící ptáky (pokud to období, v němž průzkum probíhá, umožní) a také na druhy, které
nalézají ve vytyčeném území významné zdroje potravy. Jednotlivé druhy jsou determinovány
akusticky a vizuálně, případně podle hnízd a jiných pobytových stop (např. stop po
konzumaci potravy). Za důkaz rozmnožování je pokládán nález hnízda s vejci, mláďaty či
sedícím rodičem, nález zbytků vaječných skořápek, nález mláďat a dále pozorování dospělých
exemplářů v toku, při páření či při přinášení potravy.
Na konkrétních lokalitách byli ptáci zkoumáni bodovou metodou. Průzkumy byly
uskutečněny v období od poloviny dubna do poloviny května, tedy v předhnízdní a hnízdní
době.
Průzkum savců je prováděn plošnou či liniovou metodou. Druhy jsou determinovány
jednak vizuálně a jednak pomocí pobytových stop. Výjimečně jsou prováděny odchyty
drobných savců (myšovití) do sklapovacích pastí.
Na konkrétních lokalitách nebyla zjištěna přítomnost žádného druhu této třídy
obratlovců.

3.

VÝSLEDKY PRŮZKUMNÝCH PRACÍ

3.1. Dendrologický průzkum
Práce vycházely z citované studie autorů Vojtíšková & Chobot, 2008, avšak vzhledem
k velmi kusým informacím dostupným v této studii se opíraly především o vlastní zjištění.
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Čelakovského sady
Vědecký název
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aesculus pavia
Ailanthus altissima
Amelanchier ovalis
Berberis thunbergii ´Atropurpurea´
Betula pendula
Cornus alba
Cotoneaster horizontalis
Crataegus oxyacantha ˇRosea Flore Pleno´
Elaeagnus angustifolia
Forsythia intermedia ˇSpectabilis´
Fraxinus excelsior
Fraxinus pennsylvanica
Gleditschia triacanthos
Chaenomeles speciosa
Ligustrum vulgare
Lonicera tatarica
Malus domestica
Malus x purpurea
Philadelphus coronarius
Physocarpus opulifolius
Pinus mugho
Platanus x hispanica
Populus x canadensis
Potentilla fruticosa
Prunus avium
Prunus mahaleb
Pyracantha coccinea
Quercus robur
Quercus robur f. pyramidalis
Quercus rubra
Ribes aureum
Robinia pseudoacacia
Rosa canina
Sophora japonica
Sorbopyrus orbicularis
Spiraea x vanhouttei
Syringa chinensis
Syringa vulgaris
Taxus baccata
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa
Viburnum lantana
Viburnum prunifolium
Viburnum rhytidophyllum

Český ekvivalent
javor mléč
javor klen
jírovec pávie
pajasan žláznatý
muchovník oválný
dřišťál Thunbergův
bříza bělokorá
svída bílá
skalník rozprostřený
hloh cult.
hlošina úzkolistá
zlatice prostřední cult.
jasan ztepilý
jasan pensylvánský
dřezovec trojtrnný
kdoulovec obecný
ptačí zob obecný
zimolez tatarský
jabloň domácí
jabloň purpurová
pustoryl korunkatý
tavola kalinolistá
borovice kleč
platan javorolistý
topol kanadský
mochna křovitá
třešeň ptačí
mahalebka obecná
hlohyně šarlatová
dub letní
dub letní pyramidální
dub červený
meruzalka zlatá
trnovník akát
růže šípková
jerlín japonský
hruškojeřáb ouškatý
tavolník van Houtteův
šeřík čínský
šeřík obecný
tis červený
lípa srdčitá
lípa velkolistá
lípa stříbrná
kalina tušalaj
kalina višňolistá
kalina vrásčitolistá

Počty
19
7
1
2
3
15
1
1
14 + 275m2
2
10
100
8
1
1
13
177
159
1
2
35
2
1
1
1
9
2
53
24
3
1
2
4
2
1
24
1
355
10 m2
78
139
4
1
2
3
3
11

Celkem bylo v Čelakovského sadech zaregistrováno 47 druhů či kultivarů dřevin.
Mezi nimi je jeden exemplář dubu letního, jeden exemplář lípy srdčité, jeden exemplář
platanu javorolistého a jeden exemplář javoru mléčného s průměrem kmene ve výšce 130 cm
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nad terénem 60 cm. Jeden exemplář jasanu ztepilého dosahuje 40 cm. Všechny ostatní
výsadby jsou mladé, viz údaje o stáří parku ve zprávě autorů VOJTÍŠKOVÁ & CHOBOT,
2008.
Fügnerovo náměstí
Vědecký název
Acer platanoides
Acer platanoides ´Globosum´
Cornus stolonifera ´Flaviramea´
Cotoneaster dammeri
Chaenomeles speciosa
Juniperus virginiana
Kerria japonica
Prunus avium
Rosa sp. cult
Syringa vulgaris
Taxus baccata

Český ekvivalent
javor mléč
javor mléč kult.
svída výběžkatá
skalník Dammerův
kdoulovec obecný
jalovec virginský
zákula japonská
třešeň ptačí
růže kult.
šeřík obecný
tis červený

Počty
4
7
1
180 m2
1
12 m2
7
1
70 m2
12
7

Celkem bylo na lokalitě Fügnerovo náměstí zaregistrováno 11 druhů či kultivarů
dřevin. Kromě toho v okrasných truhlících jsou vysazeny macešky zahradní (Viola x
wittrockiana).
Folimanka
Vědecký název
Acer negundo
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Ailanthus altissima
Berberis thunbergii ´Atropurpurea´
Caragana arborescens
Cotoneaster horizontalis
Cotoneaster integerrimus
Forsythia intermedia ˇSpectabilis´
Fraxinus excelsior
Lonicera tatarica
Philadelphus coronarius
Physocarpus opulifolius
Pinus nigra
Platanus x hispanica
Potentilla fruticosa
Prunus mahaleb
Ribes alpinum ´Pumilum´

Český ekvivalent
javor jasanolistý
javor mléč
javor klen
jírovec maďál
pajasan žláznatý
dřišťál
Thunbergův
čimišník
stromkovitý
skalník
rozprostřený
skalník celokrajný
zlatice prostřední
cult.
jasan ztepilý
zimolez tatarský
pustoryl
korunkatý
tavola kalinolistá
borovice černá
platan javorolistý
mochna křovitá
mahalebka obecná
rybíz
alpínský
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5+31
15+24
10+13
3
1+3
v truhlících
13+4
v truhlících
1
175+2
1
40+6+4
9+23
1
11
3
v truhlících
1+1
11
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Vědecký název
Robinia pseudoacacia
Sophora japonica
Spiraea x vanhouttei
Symphoricarpos albus
Symphoricarpos orbiculatus
Syringa vulgaris
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa
Viburnum lantana

Český ekvivalent
nízký
trnovník akát
jerlín japonský
tavolník van
Houtteův
pámelník bílý
pámelník
červenoplodý
šeřík obecný
lípa srdčitá
lípa velkolistá
lípa stříbrná
kalina tušalaj

Počty
2+1
2
139+16
156+1
70 m2
4+66
50+3
7+3
1
3

Celkem bylo na lokalitě Folimanka zaregistrováno 29 druhů či kultivarů dřevin.
Kromě toho v okrasných truhlících jsou vysazeny okrasné keře – dřišťál Thunbergův, mochna
křovitá a skalník Dammerův. V severní části při ulici Bělehradské roste jeden exemplář
javoru klenu s průměrem kmene ve výšce 130 cm nad terénem 60 cm.

3.2. Průzkum floristický
V porostech kulturních trávníků a v ruderálním podrostu parkových výsadeb byly
zaregistrovány tyto druhy cévnatých rostlin (seznam je jednotný pro všechny tři dílčí
lokality):
Vědecký název
Aegopodium podagraria
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera
Achillea millefolium
Ajuga reptans
Alliaria petiolata
Allium oleraceum
Allium vineale
Amaranthus powellii
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Arabidopsis thaliana
Arctium minus
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Atriplex patula
Atriplex sagittata
Ballota nigra

Český ekvivalent
bršlice kozí noha
psineček obecný
psineček výběžkatý
řebříček obecný
zběhovec plazivý
česnáček lékařský
česnek planý
česnek viničný
laskavec zelenoklasý
tomka vonná
kerblík lesní
huseníček rolní
lopuch menší
ovsík vyvýšený
pelyněk černobýl
lebeda rozkladitá
lebeda lesklá
měrnice černá
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Vědecký název
Bellis perennis
Berteroa incana
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus
Bromus sterilis
Bromus tectorum
Calamagrostis epigejos
Campanula patula
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Campanula trachelium
Capsella bursa – pastoris
Cardaria draba
Carduus acanthoides
Carduus crispus
Cerastium holosteoides subsp. triviale
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Convolvulus arvensis
Crepis biennis
Dactylis glomerata
Dactylis polygama
Daucus carota
Descurainia sophia
Dipsacus fullonum
Elytrigia repens
Euphorbia peplus
Falcaria vulgaris
Fallopia dumetorum
Festuca heterophylla
Festuca rubra
Ficaria verna
Fragaria moschata
Galinsoga parviflora
Galium album
Galium aparine
Geranium pusillum
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Hedera helix
Heracleum sphondylium
Hordeum murinum
Hypericum perforatum

Český ekvivalent
sedmikráska obecná
šedivka šedá
sveřep měkký pravý
sveřep jalový
sveřep střešní
třtina křovištní
zvonek rozkladitý
zvonek broskvolistý
zvonek řepkovitý
zvonek kopřivolistý
kokoška pastuší tobolka
vesnovka jarní
bodlák obecný
bodlák kadeřavý
rožec obecný luční
pcháč oset
pcháč obecný
svlačec rolní
škarda dvouletá
srha laločnatá
srha hajní
mrkev obecná
úhorník mnohodílný
štětka planá
pýr plazivý
pryšec okrouhlý
srpek obecný
opletka křovištní
kostřava různolistá
kostřava červená
orsej jarní
jahodník truskavec
pěťour maloúborný
svízel bílý
svízel přítula
kakost maličký
kakost smrdutý
kuklík městský
popenec obecný
břečťan popínavý
bolševník obecný
ječmen myší
třezalka tečkovaná
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Vědecký název
Hypochaeris radicata
Chaerophyllum temulum
Chelidonium majus
Chenopodium album
Chenopodium hybridum
Chenopodium polyspermum
Impatiens parviflora
Lactuca serriola
Lamium album
Lamium amplexicaule
Lamium purpureum
Lapsana communis
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Myosotis arvensis
Papaver rhoeas
Pastinaca sativa
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa annua
Poa compressa
Poa nemoralis
Poa pratensis
Potentilla argentea
Potentilla reptans
Ranunculus repens
Rumex acetosella subsp. acetosella
Rumex crispus
Rumex thyrsiflorus
Saponaria officinalis
Setaria pumila
Silene vulgaris
Sisymbrium loeselii
Solidago canadensis
Sonchus oleraceus
Stellaria media
Tanacetum vulgare
Taraxacum sect. Ruderalia
Thlaspi arvense
Torylis japonica
Trifolium repens
Tripleurospermum inodorum

Český ekvivalent
prasetník kořenatý
krabilice mámivá
vlaštovičník větší
merlík bílý
merlík zvrhlý
merlík mnohosemenný
netýkavka malokvětá
locika kompasová
hluchavka bílá
hluchavka objímavá
hluchavka nachová
kapustka obecná
jílek vytrvalý
štírovník růžkatý
tolice dětelová
pomněnka rolní
mák vlčí
pastinák setý
jitrocel kopinatý
jitrocel větší
lipnice roční
lipnice smáčknutá
lipnice hajní
lipnice luční
mochna stříbrná
mochna plazivá
pryskyřník plazivý
šťovík menší pravý
šťovík kadeřavý
šťovík rozvětvený
mydlice lékařská
bér sivý
silenka nadmutá
hulevník Loeselův
zlatobýl kanadský
mléč zelinný
ptačinec prostřední
vratič obecný
pampeliška lékařská
penízek rolní
tořice japonská
jetel plazivý
heřmánkovec nevonný
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Vědecký název
Urtica dioica
Verbascum thapsus
Veronica arvensis
Veronica hederifolia
Veronica chamaedrys
Vicia angustifolia
Vicia cracca
Vicia hirsuta
Vicia sepium
Vicia tetrasperma
Viola arvensis
Viola odorata

Český ekvivalent
kopřiva dvoudomá
divizna malokvětá
rozrazil rolní
rozrazil břečťanolistý
rozrazil rezekvítek
vikev úzkolistá
vikev ptačí
vikev chlupatá
vikev plotní
vikev čtyřsemenná
violka rolní
violka vonná

Celkem bylo zaregistrováno 116 druhů cévnatých rostlin, výhradně druhů běžných,
osidlujících náhradní stanoviště přetvořená člověkem.

3.3. Průzkum obratlovců
Na posuzovaných lokalitách byla zjištěna přítomnost pouze zástupců třídy Ptáci
(Aves).
V období duben – květen byly na dílčích lokalitách zaznamenány tyto druhy ptáků:
Čelakovského sady
Vědecký název
Columba livia f. domestica
Turdus merula
Sylvia atricapilla
Parus caeruleus
Carduelis chloris

Český ekvivalent
holub domácí
kos černý
pěnice černohlavá
sýkora modřinka
zvonek zelený

Počty
hejnko
2 páry
2 páry
2 páry
1 pár

Celkem bylo zaregistrováno 5 druhů ptáků, zcela běžných, schopných hnízdit i na
stanovištích pod silným civilizačním tlakem. Holub domácí zalétá na lokalitu z okolních
městských domů.
Fügnerovo náměstí
Žádné nálezy.
Folimanka
Vědecký název
Columba palumbus
Turdus merula
Sylvia atricapilla
Sylvia curruca

Český ekvivalent
holub hřivnáč
kos černý
pěnice černohlavá
pěnice pokřovní
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Fringilla coelebs
Pica pica
Parus major
Parus caeruleus

pěnkava obecná
straka obecná
sýkora koňadra
sýkora modřinka

1 pár
1 pár
2 páry
1 pár

Celkem bylo zaregistrováno 8 druhů ptáků, zcela běžných, schopných hnízdit i na
stanovištích pod silným civilizačním tlakem. Holub domácí zalétá na lokalitu z okolních
městských domů. Hnízda všech druhů jsou soustředěna na jižní okraj lokality, v blízkosti
rozsáhlejších zelených ploch na jižně exponovaném svahu parku Folimanka.

4.

INFORMACE PŘEVZATÉ Z PRÁCE AUTORŮ VOJTÍŠKOVÁ &
CHOBOT, 2008
Z informací dendrologických (Vojtíšková) byly do této práce převzaty tyto údaje:

Čelakovského sady – větev severojižní magistrály mezi Legerovou a Mezibranskou
V této lokalitě jsou vzrostlé parkové stromy s hustým podrostem keřů. Dřeviny jsou
částečně udržované, porost je však velmi hustý, místy neprostupný. Nacházejí se tu Tilia sp. –
lípa (obvod kmene 100 – 140 cm, výška 10 – 12 m, Robinia pseudoacacia – trnovník akát
(obvod kmene 50 – 150 cm, výška 12 – 15 m), Quercus petraea – dub zimní, Sophora
japonica – jerlín japonský, Quercus rubra – dub červený, Platanus acerifolia – platan
javorolistý (obvod okolo 140 cm, výška 15 m), Acer pseudoplatanus – javor klen (obvod 140
cm, výška 12 m), z keřů především Taxus baccata – tis červený, Syringa vulgaris – šeřík
obecný, Lonicera sp. – zimolez, Ligustrum sp. – ptačí zob, Cotoneaster sp. – skalník. Výška
stromů do 12 m, průměr kmene do 50 cm. Podél Mezibranské ulice je vysázena alej Acer
pseudoplatanus – javor klen. Z hlediska sadovnické hodnoty se jedná o dřeviny spíše
průměrné.
Svah u podchodu v Čelakovského sadech
Na svazích podél podchodu se nachází kompaktní keřové porosty tvořené keři a menšími
stromy druhů Lonicera sp. – zimolez, Prunus padus – střemcha obecná, Cotoneaster sp. –
skalník. Nachází se tu 1 exemplář Tilia sp. – lípa (75 cm obvod, 6 m výška).
Svah podél Legerovy (mezi magistrálou a parkem u Národního muzea)
Na strmém svahu jsou keřové typy souvislého porostu složeného z Ligustrum vulgare – ptačí
zob obecný, Spiraea x vanhouttei – tavolník Van Houtteův, Forsythia x intermedia – zlatice
prostřední, Prunus padus – střemcha obecná (cca 20ks o výšce do 5 m a obvodu do 30 cm),
několik mladých stromů Fraxinus excelsior – jasan ztepilý a 1 vzrostlý Ailanthus altissima –
pajasan žláznatý (výška cca 9 m, obvod kmene 110 cm), u podchodu pod magistrálou
Viburnum rhytidophyllum – kalina vrásčitolistá.
Prostor před podchodem pod magistrálou u stanice tram č. 11
U podchodu se na svazích i v prostoru vedle magistrály nacházejí keře Spiraea x vanhouttei –
tavolník van Houtteův, stromy Sophora japonica – jerlín japonský a ozdobné kultivary
Cerasus sp. – třešeň. Tyto stromy budou dotčeny jen částečně, keře na svazích podél
podchodu bude pravděpodobně nutné vykácet.
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Rampa budoucí okružní křižovatky před budovou nádraží
V tomto prostoru se nachází skupina stromů a keřů tvořená druhy Acer platanoides – javor
mléč (výška 5 m, obvod 25 – 40 cm), Ulmus laevis – jilm vaz (výška okolo 5 m, obvod 20 –
30 cm), Sophora japonica – jerlín japonský (výška cca 10 m, obvod kmene okolo 120 cm),
Pyracantha coccinea – hlohyně šarlatová, Juniperus sp. – jalovec, Lonicera sp. – zimolez,
Potentilla fruticosa – mochna křovitá, Prunus padus – střemcha obecná, Symphoricarpos
albus – pámelník bílý. Výška stromů do 12 m, průměr. Obvody kmenů se pohybují mezi 60 –
110 cm. Keřové patro je vysoké do 3 m.
Výstavbou tunelů budou pravděpodobně dotčeny i další lokality se vzrostlou zelení.
Dřevin zde rostoucích se kácení pravděpodobně nedotkne, avšak porosty, či jednotlivé stromy
bude nutno ochránit dle ČSN 83 9061.
Autor Chobot uvádí zajímavé historické údaje týkající se vzniku a osudu parku a
posuzuje potenciální možnost výskytu legislativně chráněných druhů brouků (Coleoptera)
vázaných svým vývojem na staré exempláře dřevin. V mapové příloze je zakreslena růžovou
hranicí plocha parku, která je zřejmě nejstarší, obsahuje letité exempláře dřevin a může být
potenciálně biotopem některých xylofágních druhů brouků žijících v trouchnivějícím dřevě.
Park Čelakovského sady se nachází u Národního muzea mezi ulicemi Vinohradská,
Škrétova a Mezibranská v Praze 1 – Nové Město. Park, celoročně volně přístupný, je relativně
malý, má výměru 1,3 hektaru a leží na svažující se ploše v nadmořských výškách 215 až 226
metrů. Pro rozbor fauny brouků v lokalitě je poměrně významné shrnutí historie porostů,
většina významnějších druhů hmyzu je vázána na kontinuitu biotopu (kterou může
představovat i parkový porost, který v řadě případů dosahuje parametrů řídké lesostepi s
množstvím starého a osluněného dřeva, parkové porosty tak představují často poměrně
významné refugium řady druhů včetně chráněných).
Před výstavbou budovy Národního muzea zde býval na zrušených hradbách na horním
konci Koňského trhu jako součást dlouhé promenády tzv. Malý Park. Po výstavbě budovy
dnešního Národního muzea byl Malý park přebudován zahradním architektem Františkem
Thomayerem na přelomu osmdesátých a devadesátých let devatenáctého století a pojmenován
na počest básníka Františka Ladislava Čelakovského. Severojižní magistrála, která dnes sady
lemuje z východní a ze západní strany a rozděluje ve dvě části, byla budována v 70. letech 20.
století. Její výstavbou došlo k výrazné redukci plochy parku a zničení původní kompozice.
Z pohledu coleopterologického (a tedy obecně biologického) představovala stavba magistrály
rovněž výrazné narušení kontinuity možných biotopů hmyzu. V průběhu stavby došlo
k výrazným terénním úpravám, a rovněž k vykácení řady dřevin, což je patrné na dnešní
věkové struktuře dřevin, kdy byla převážná část stromů i keřů vysazena právě v rámci úprav.
Dnes lze nalézt dřeviny přibližně 30 druhů. Nejvíce jsou zastoupeny lípy malolisté a jerlíny
japonské.
Analýza současného stavu
V prostoru Čelakovského sadů (dále ČS) bylo provedeno krátké terénní šetření
(vzhledem k pokročilé sezóně a povětrnostním vlivům, pouze za účelem zhodnocení kvality
biotopů a pravděpodobnosti výskytu chráněných druhů brouků). Cílem bylo především
zhodnocení stavu dřevin, travnaté plochy jsou schopné hostit také některé brouky (i chráněné)
např. expandující Oxythyrea funesta či vzácného chrobáka Odonteus armiger, jejich výskyt v
ČS je však nepravděpodobný, v druhém případě téměř vyloučen.
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V prostředí městského parku lze nalézt pouze malý počet chráněných druhů brouků, a
to pouze v kategoriích silně ohrožený (SO) a ohrožený (O).
Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) SO, druh je v současnosti na vzestupu,
parky nejsou příliš často osidlovány, nejčastějším biotopem jsou odumřelé dřeviny luhů,
topol, vrba, popř. duby. Z území Velké Prahy dosud jediný nepotvrzený nález z odlišného
habitatu (okraj lesa), v ČS – nevhodný habitat, – výskyt vyloučen.
Páchník hnědý (Osmoderma eremita) SO, druhy v Čechách osidlující často typicky
antropogenní biotopy (aleje a parky), vázán na dutiny v listnatých stromech. Na území Velké
Prahy není znám (podobně kovařík – Elater (=Ludius) ferrugineus) SO; resp. z Prahy a okolí
známý zlatohlávek skvostný (Potosia (Cetonischema) aeruginosa). V ČS – nepříliš vhodný
habitat (malá nabídka dutin, menší dutiny jsou přítomny v několika starších stromech,
negativní vliv má i izolovanost parku a frekvence provozu v okolí), absence populací v okolí
– výskyt vyloučen.
Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) SO, není prvkem vázaným na plošně omezené
parky, v Praze a okolí je jeho historický výskyt znám ze solitérních dubů v Průhonicích a v
Milíčově, v ČS – výskyt vyloučen.
Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis) O, druh osidlující často sekundární
biotopy jako hromady dřevního či jiného rostlinného odpadu, známý dodnes z řady pražských
lokalit postrádá v ČS vhodné podmínky – výskyt vyloučen.
Roháč obecný (Lucanus cervus) O – pro ČS nejvýznamnější (chráněný) druh brouka,
jeho historický výskyt je vysoce pravděpodobný (udává Mařan J. (1963) Naši brouci, SNDK,
s. 17; výskyt je datovatelný přibližně do padesátých let 20. století). Jeho výskyt je dosud znám
z řady parků přímo v centru Prahy (Karlovo náměstí, Petřín) i v širším centru
(Klamovka, Skalka, Hvězda). Výskyt v ČS v uvedeném období tak byl analogií dalších
pražských parků. Populace však s vysokou pravděpodobností zanikla s úpravami spojenými
se stavbou magistrály. Při šetření bylo nalezeno jen minimum vhodných biotopů, tj. starého
dřeva (pařezů) v kontaktu se zemí. Výskyt historický, současný málo pravděpodobný.
Shrnutí současného stavu
Celkově lze situaci v prostoru Čelakovského sadů shrnout: jediným chráněným
druhem brouka, který se zde vyskytoval a který se zde doposud s menší pravděpodobností
vyskytovat může je roháč obecný. Podmínky v současné době jsou však téměř nevyhovující,
potenciálně vhodné prostředí pro výskyt pozoruhodnějších druhů brouků je omezené na menší
plochu se zastoupením starších jedinců stromů (duby – mezi nimi i jedinec
pařezového/výmladného původu, platan, několik lip). V téže ploše je možné najít i několik
stromů s dutinami, které mohou hostit další druhy brouků (mimo seznam chráněných druhů).
Stromy v této ploše při západním rohu budovy Národního muzea (viz zákres) jsou
pravděpodobně ojedinělým zbytkem původní starší výsadby parku a byly nejméně dotčeny při
stavbě magistrály. Je vysoce doporučeníhodné ušetřit je zničení i při současné stavbě (důvody
je možné hledat i zahradně – architektonické mimo zamření této analýzy). Ostatní plocha
parku je vzhledem ke svému charakteru (keřová výsadba, mladé zdravé stromy, popř.
nepůvodní dřeviny – pajasan, jerlíny) pro výskyt chráněných (popř. dalších pozoruhodných
druhů brouků) bezcenná. Hledisko plochy zeleně, městské krajiny a hygieny, popř. zahradně –
architektonické je samozřejmě odlišné – a ovšem mimo záběr této analýzy.
Negativní vlivy stavby je tak možné hodnotit jen na potenciální biotop roháče. Ten je
však možno lokalizovat velmi úzce. Pravděpodobně tedy s vyloučením zásahů do této plochy
lze negativní vlivy výrazně omezit.
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Návrh řešení a opatření
Označenou plochu je vhodné zachovat bez výraznějších změn, stejně jako většinu
starších jedinců stromů na ní. Samotné stromy na ploše je vhodné ošetřit, sanace dutin je však
nevhodná (dutiny je nutné pouze zastřešit). V případě nové sadovnické úpravy (měl by být
zachován režim „krajinářského parku“, a zachován výrazný, min. nadpoloviční podíl lip,
popř. dubů jakožto domácích dřevin) lze doporučit používání neimpregnovaných dubových
špalíků a špalků zapuštěných do země jako obrubníků a jiných prvků (v zemi zapuštěné části
špalků je však nutné ponechat až do úplného rozpadu). Za splnění obou těchto podmínek je
možné uvažovat možné úpravy za pozitivní, dokonce zlepšující pro broučí faunu (mj. i
roháče, schopného pravděpodobně takový biotop osídlit) Čelakovského sadů, jakožto
městského parku i v nové podobě.

5.

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ AKTUÁLNÍCH PRŮZKUMŮ VE VZTAHU
K ZAMÝŠLENÉMU STAVEBNÍMU ZÁMĚRU

Hranice zájmových lokalit je vyjádřena v ortofotomapách. V těchto hranicích proběhly
aktuální biologické průzkumy floristický, dendrologický a obratlovců, konkrétně ptáků. Na
ortofotomapě lokality Čelakovského sady je vyznačena hranice nejstarší části parku,
s výskytem potenciálně vhodných dřevin pro vývoj xylofágních druhů brouků (cf.
VOJTÍŠKOVÁ & CHOBOT, 2008).
Ze všech hledisek biologických průzkumů lze všechny tři posuzované lokality –
Čelakovského sady, Fügnerovo náměstí a park na severním okraji Nuselského mostu (poblíž
ulic Horské a Bělohradské) považovat za lokality s nízkou přírodovědeckou hodnotou.
Všechny dílčí lokality jsou velmi silně a trvale antropicky ovlivňovány. Vegetační kryt je
umělý, parkového charakteru, s výsadbami stromů a keřů, které jsou víceméně pravidelně
udržovány v rámci péče o veřejnou zeleň. Podrost výsadeb má ruderální charakter,
neobsahuje žádné vzácnější rostlinné druhy.
V Čelakovského sadech lze vyčlenit část, která je zřejmě nejstarší a obsahuje několik
letitých exemplářů dřevin. Tyto dřeviny jsou potenciálním stanovištěm pro vývoj ohroženého
roháče obecného (Lucanus cervus).
Na Fügnerovo náměstí se nevyskytuje žádný přírodě blízký fenomén.
V parku na severním okraji Nuselského mostu je v parkových výsadbách přítomno
několik starších dřevin, žádné nejsou v takovém stavu, aby byly potenciálním stanovištěm pro
vývoj chráněných xylofágních druhů brouků.
Z ptáků osidlujících posuzované lokality, jde výhradně o běžné druhy schopné hnízdit
i na silně antropicky zatížených biotopech. Počty jedinců jsou však nízké. Příčinu je nutno
hledat v izolovanosti lokalit a silném civilizačním tlaku – hluk, prašnost, emise
z automobilové dopravy, vysoká návštěvnost, přítomnost psů.
Ze všech těchto důvodů shora uvedených je možno stavební záměr Zklidnění
Severojižní magistrály označit za přijatelný z pohledu ochrany přírodě blízkých biotopů a
populací ohrožených druhů organizmů. Realizaci stavby je možno chápat jako přínos ke
zklidnění těchto partií metropole a jako potenciální možnost zlepšení stanovištních podmínek
pro některé citlivější druhy rostlin i živočichů.
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