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1. ÚVOD 

Na základě zadání objednatele (EKOLA group, spol. s r.o.) bylo zhotovitelem provedeno hod-
nocení vlivu zamýšleného zásahu uskutečňovaného v rámci záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě 
Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona 
č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel se v předloženém hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 
a § 7 vyhlášky MŽP ČR č. 142/2018 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., zabývá posouzením možného vlivu zamýšleného závažného zásahu na 
vymezené zájmy ochrany přírody. Ty jsou definovány jako všechny zájmy chráněné částí druhou 
(obecná ochrany přírody a krajiny), třetí (zvláště chráněná území) a pátou (památné stromy, zvláště 
chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů) zákona č. 114/1992 Sb. (dále ZOPK).  

Činnost zhotovitele tohoto hodnocení tak spočívala především v identifikaci chráněných zá-
jmů v dotčeném území, zahrnující zjišťování a zhodnocení výskytu rostlin a živočichů v území a 
v následném posouzení dopadů uvažovaného záměru na jejich populace v dotčeném území, včetně 
zhodnocení možného ovlivnění chráněných částí krajiny. Současně jsou předloženy návrhy opatření 
k vyloučení či zmírnění negativních vlivů. Součástí tohoto hodnocení bylo také posouzení ovlivnění 
migrace živočichů v území. 

2. CHARAKTERISTIKA ZÁSAHU, ROZSAH A UMÍST ĚNÍ 

Centrální část území se nachází na 50.3918936N, 14.4230814E ve čtverci 5552c, 5552d, 
5652a, 5652b sítě mezinárodního kvadrátového mapování organismů (AOPK ČR, KOLBEK J. et al. 
1999). Území se nachází převážně ve Středočeském kraji (k. ú. Horní Počaply, Cítov, Býkev, Brozá-
nky, Vliněves, Dolní Beřkovice, Křivenice, Hořín a Kostomlaty pod Řípem), varianta 2 záměru navíc 
zasahuje i na území Ústeckého kraje v k. ú. Kostomlaty pod Řípem. 

Předmětem záměru je řešení dopravní sítě s ohledem na plánovanou intenzifikaci průmyslové 
výroby v předmětné oblasti, zejména pak na vybudování ZEVO (v areálu elektrárny Mělník). 

Předmětný záměr je z hlediska technického řešení/resp. směrového vedení, posuzován ve 
dvou základních variantách. Varianta 1 představuje novostavby komunikací II. a III. tříd v délce 
11,155 km a rozšíření či úpravu komunikací II. a III. třídy v délce 5,418 km, varianta 2 představuje 
novostavby komunikací II. a III. tříd v délce 14,530 km a rozšíření či úpravu komunikací II.  a III. 
třídy v délce 3,530 km. 

Začátek stavby dvou řešených variant je napojením na silnici II/246 severozápadně od obce 
Cítov. Konec stavby je uvažován napojením na silnici III/24050 severně od obce Horní Počaply. Dílčí 
část stavby končí na stávající okružní křižovatce silnice I/16 x II/246. Předmětné komunikace budou 
spadat do kategorie pozemní komunikace II. a III. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb. s neomezeným 
přístupem a jsou navrženy v kategorii S7,5/60 dle ČSN 73 6101. 

V rámci záměru budou dotčeny komunikace I/16 okružní křižovatka v km 53,424, II/246 – 
nové vedení obchvatu Cítova, III/24633 úprava napojení na obchvat Cítova, III/24636 úprava komu-
nikace, III/24638 úprava napojení silnice, III/24621 napojení Horních Počapel, III/24050 napojení 
obchvatu Horních Počapel a Dolních Beřkovic, veškeré křižující místní a účelové komunikace. 

Varianta 1 se skládá z dílčích částí. Jedná se o obchvat obce Cítov (část 1 a část 2), úpravu 
silnice II/246, úpravu silnice III/24636, obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel. Podvariantně 
je navržena část trasy Obchvatu Horních Počapel a dolních Beřkovic, a to v km 0,000–1,800. Podva-
riantnost spočívá ve vedení silnice od km 1,800 Obchvat Horní Počaply a Dolní Beřkovice směrem 
na stávající silnici III/24636 s odbočkou na sinici III/24638 do Podvlčí. Celková délka trasy 16,573 
km, zahrnující pět mostů (z toho 1 je samostatnou investicí SŽ s.r.o.). 
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Varianta 2 se skládá z dílčích částí. Jedná se o obchvat obce Cítov, úpravu silnice II/246, 
obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel (část 1 a část 2). Podvariantně je navržena část trasy 
Obchvatu Horních Počapel a Dolních Beřkovic (část 2) a to v km 0,000 – 1,800. Podvariantnost 
spočívá ve vedení silnice od km 1,800 Obchvat Horní Počaply Dolních Beřkovice (část 2) směrem 
na stávající silnici III/24636 s odbočkou na sinici III/24638 do Podvlčí. Celková délka trasy 18,060 
km, zahrnující pět mostů. 

2.1. ÚDAJE O VSTUPECH A VÝSTUPECH 

Níže jsou uvedeny údaje o vstupech a výstupech dle požadavku § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. 
v platném znění, v rozsahu dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Toto hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., ve platném znění a § 7 vyhlášky MŽP ČR č. 
142/2018 Sb. v platném znění tvoří samostatnou přílohu dokumentace EIA dle přílohy č. 4 k zákonu 
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Následující souhrnné informace z dokumentace EIA 
záměru vychází. Detailně jsou pak vstupy a výstupy záměru popsány v samotné dokumentaci EIA. 

2.1.1. VSTUPY 

Představují využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody (odběr a spotřeba), surovino-
vých a energetických zdrojů a biologické rozmanitosti. 

2.1.1.1. Půda 

Zásah je uvažován v otevřené krajině, zčásti v rámci stávajících komunikací, zčásti v rámci 
ploch orné půdy. Jedná se o oblast s intenzivní zemědělskou výrobou. Dotčené pozemky jsou vedeny 
v katastru nemovitostí především jako ostatní plocha, orná půda, ovocný sad, zahrada, vodní plocha, 
zastavěná plocha, lesní pozemek a chmelnice. Zásah se dotýká zemědělského půdního fondu, bude 
tedy nutné odnětí půdy ze ZPF ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu ve znění pozdějších předpisů.  V obou řešených variantách pak předmětný záměr zasahuje 
okrajově lesní pozemky v k. ú. Dolní Beřkovice a Křivenice (varianta 1) a v případě varianty 2 i v k. 
ú. Cítov. Orientační zábor ZPF a PUPFL byl vyčíslen již pro účely dokumentace EIA. Přesný zábor 
ZPF a PUPFL bude vyhodnocen v dalším stupni projektové dokumentace.  

2.1.1.2. Voda 

Na stavbě bude používána mobilní technika. Stavba nemá zvláštní nároky na vodní zdroje. 
V období výstavby se bude jednat o kapacitně nevýznamné odběry pitné vody pro sociální části sta-
veniště a technologické vody pro výstavbu a čištění komunikací.  

2.1.1.3. Ostatní přírodní zdroje 

Realizace záměru si vyžádá standardní surovinové a energetické vstupy obdobné jako u jiných 
staveb tohoto charakteru. Jedná se zejména o násypové materiály zemních těles, štěrkopísky, drcené 
kamenivo pro betonové konstrukce a asfaltové směsi, ropné asfalty a přísady, cement, ocel, pohonné 
hmoty a maziva pro stavební mechanismy a dopravní techniku.     

2.1.1.4. Energetické zdroje 

V případě potřeby elektrické energie si zhotovitel stavby zajistí přípojky vedení NN ze stá-
vající distribuční sítě. V místech, kde je vedení el. energie příliš vzdáleno od jednotlivých zařízení 
stavenišť, mohou být použity mobilní dieselagregáty. Jejich parametry budou známy až po určení 
zhotovitele stavby. Stavba jinak nemá zvláštní nároky na energetické zdroje. 
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2.1.1.5. Biologická rozmanitost 

Biologickou rozmanitost (biodiverzitu) lze vymezit jako variabilitu všech žijících organismů 
a ekosystémů (biotopů), jejichž jsou součástí, zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi 
ekosystémy. Hlavním prvkem je tak míra variability mezi těmito organismy a ekosystémy. Při po-
souzení biologické rozmanitosti a jejího možného ovlivnění je tak vycházeno z kvality dotčeného 
území v kontextu okolí, plochy záboru biotopů dle jejich kvality a využití jednotlivými organismy ve 
vztahu ke zbývajícímu území, se zhodnocením lokální a dálkové migrace. Viz také Strategie EU 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, Strategie ochrany biologické rozmanitosti České re-
publiky 2016–2025 (MŽP ČR 2016), MŽP ČR (2017). 

Nároky záměru na biodiverzitu spočívají především v záboru stávajících biotopů, což před-
stavuje samo o sobě negativní vliv na biodiverzitu. Při podobném řešení záměru, kdy je záměr situo-
ván částečně v trase stávajících komunikací a částečně na ploše druhově chudých polních monokul-
tur, je možné hovořit o minimálním vlivu na biodiverzitu. Úbytek ploch biotopů je fakticky nejnižší 
možný a týká se téměř výhradně lokálních stanovišť v území. Celkový vliv na biodiverzitu je tak 
očekáván pouze malý a dočasný, a to díky relativně úzkému liniového charakteru stavby a charakteru 
dotčených biotopů. Skutečné dopady tak budou odvislé od charakteru dotčených ploch.  

2.1.1.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Území stavby bude po dobu realizace napojeno na stávající síť komunikací. Lze předpokládat, 
že jako přepravní a přístupové trasy na staveniště budou sloužit stávající komunikace, především D8, 
I/16, II/246, III/24633, III/24636 a III/24050. Objízdné trasy ve fázi výstavby budou upřesněny 
v rámci podrobnějších Zásad organizace výstavby v dalším stupni projektové dokumentace (DSP). 
 
Nové dopravní řešení v území je plánováno mj. i v souvislosti s plánovanou realizací ZEVO v elek-
trárně Mělník. I přes plánovaný svoz odpadů do areálu ZEVO převážně po železnici, bylo v rámci 
dokumentace EIA záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cí-
tov“ záměrně uvažováno se 100 % svozem odpadů po silniční síti tak, aby výsledky posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí a obyvatelstvo byly maximálně na straně bezpečnosti, včetně i navrže-
ných případných opatření.  

  

2.1.2. VÝSTUPY 

Představují množství a druh předpokládaných reziduí a emisí, množství odpadních vod a je-
jich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií dle použití látek a technologií. 

2.1.2.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží 

Zásah bude mít vliv na ovzduší a klima. Ve fázi výstavby lze očekávat dočasné znečištění, 
které nebude bodově ani liniově významné. Při stavbě dojde dočasně k zhoršení v bezprostředním 
okolí, a to z hlediska zvýšení prachových emisí a mírného znečištění ovzduší oxidy dusíku při zem-
ních pracích, dopravě zemin, materiálu a provozu stavebních strojů. Dočasné ovlivnění ovzduší a 
zhoršení hlukové situace se projeví v bezprostředním okolí staveniště a dopravních tras a nebude mít 
dopad na širší okolí stavby.  

Ve fázi provozu bude dálnice představovat zdroj znečištění především emisemi ze silniční 
dopravy. Lokálně dojde ke zlepšení podmínek odkloněním dopravy mimo zastavěná území obcí. 
Možným zdrojem znečištění půdního profilu by mohl být provoz dopravních prostředků a obslužných 
mechanizmů, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. Všechny stavební stroje tak musí 
být v dokonalém technickém stavu. 
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2.1.2.2. Odpadní vody 

Odpadní vody budou vznikat především ze sociálních částí staveniště, se standartním režimem 
likvidace. Dešťové vody ze staveniště budou zachytávány příkopy a svedeny do bezodtokých usazo-
vacích jímek, ve kterých budou před dalším nakládáním předčištěny. Usazené kaly z jímek budou 
pravidelně vybírány a následně odváženy na skládku k tomu účelu určenou. Předčištěné dešťové vody 
budou odváděny do vodotečí. Za účelem ochrany povrchových vod je nezbytné zabezpečit odtok 
splachů ze staveniště, např. svedením odtékající vody do provizorních sedimentačních jímek. S tě-
mito vodami bude dále nakládáno dle platné legislativy. Rovněž během realizace vrtných prací pro 
pilotové základy či realizace plošných základů v místech propustků je doporučeno zajistit staveniště 
před přívaly srážkových vod (obvodová drenáž, izolace, pažení apod.) a zamezit tak průniku povr-
chových vod do podzemního kolektoru či stavební jámy. 

V rámci provozu se bude jednat především o srážkové vody z ploch komunikací. Odvádění 
srážkových vod ze silničního tělesa je navrženo otevřeným systémem, tedy příčným a podélným sklo-
nem do postranních retenčních a vsakovacích příkopů s vyústěním do nejbližších recipientů. V ně-
kterých případech jsou dále z důvodu konfigurace stávajícího terénu navrženy přelivné příkopy s pro-
pustným dnem a přelivnou hranou na povrch terénu. Na části stavby obchvatu Dolních Beřkovic a 
Horních Počapel je navržena dešťová kanalizace především z důvodu konfigurace terénu a z důvodu 
existence ochranného pásma vodního zdroje. 

Technologické odpadní vody budou vznikat pouze v minimálním množství, a to v souvislosti 
s údržbou komunikací. 

2.1.2.3. Odpady  

Produkci odpadů lze očekávat především ve fázi výstavby záměru. Přesné množství některých 
druhů odpadů vznikajících při výstavbě není možné v současné fázi projektových příprav specifiko-
vat. Většina těchto údajů bude známa až po určení zhotovitele stavby a po podrobném určení techno-
logie výstavby. Lze konstatovat, že celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které z hle-
diska celkového množství i z hlediska druhů odpadů neohrozí životní prostředí. 

2.1.2.4. Ostatní emise a rezidua  

V období výstavby bude okolí zatíženo hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel mi-
mostaveništní dopravy. Zdrojem hluku pak budou především zemní práce. Vlastní stavba bude řešena 
postupně a budou pro ni zpracovány zásady organizace výstavby. V rámci dokumentace EIA je na-
vržena řada opatření pro minimalizaci vlivů hluku z výstavby záměru. 

Ve fázi provozu budou liniovým zdrojem hluku provoz na řešených komunikacích silniční 
sítě. Plošné ani bodové zdroje hluku nejsou ve fázi provozu předmětného záměru uvažovány. 

2.1.2.5. Doplňující údaje  

Stavba je vedena převážně v rovině na nízkém náspu v rámci stávajících komunikací a po 
zemědělské půdě. Výraznější násypy budou realizovány především v souvislosti s mostními objekty, 
které jsou navrženy ve výšce cca 10 m nad terénem. Vizuální zásah do krajiny se tak nejeví jako 
významný. 

2.2. VARIANTY A D ŮVODY ZPRACOVÁNÍ  

Záměr je uvažován ve dvou základních variantách, lišících se především trasováním obchvatu 
obce Cítov a jeho napojením na obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel. Ve variantě 1 se 
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obchvat nachází blíže obci Cítov, napojení na obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel je řešeno 
úpravou stávající silnice III/24636. Západně od obce Cítov varianta 1 zasahuje do okraje bývalé pís-
kovny. 

Ve variantě 2 vede obchvat obce Cítov dále od obce, a napojení na obchvat Dolních Beřkovic 
a Horních Počapel (resp. jeho část 2) je řešeno vedením silnice podél železniční trati (obchvat Dolních 
Beřkovic a Horních Počapel, část 1). Více tedy zabírá stávající polní monokultury. Na východě vari-
anta 2 nezasahuje do okraje bývalé pískovny, ale míjí ji mimo západní okraj. 

Podvariantně je navržena část trasy Obchvatu Horních Počapel a Dolních Beřkovic, resp. jeho 
část 2 ve variantě 2, a to v km 0,000 – 1,800. Podvariantnost spočívá ve vedení silnice od km 1,800 
Obchvat Horní Počaply a Dolní Beřkovice směrem na stávající silnici III/24636 s odbočkou na sinici 
III/24638 do Podvlčí. Varianta 2 záměru zahrnuje subvariantu 2 spočívající ve změně organizace 
dopravy – dopravní situace při zrušení železničního přejezdu na silnici č. III/24536 Cítov–Dolní Beř-
kovice. Varianta 2 předmětného záměru dále zahrnuje dílčí varianty napojení obchvatu obce Cítov 
na stávající silnici II/246 západně od obce Cítov.   

2.3. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

Varianta  1  

Obchvat Cítova. Jedná se o novou trasu komunikace II/246 v nové stopě mimo intravilán 
obce. Úprava začíná v km 0,000 (provozní staničení stávající II/246 km 48,532). Od původního ve-
dení silnice se odklání obloukem o R = 375 m a pokračuje jižním směrem obchvatem obce Cítov. 
Následuje oblouk o R = 760 m, kterým se trasa přibližuje k jižní zástavbě obce. Trasa dále pokračuje 
přímou a obloukem o R = 1300 m, překonává stávající koryto Daminěvské strouhy a obloukem o R 
= 300 m přichází trasa do nově navržené okružní křižovatky o průměru 40 m, která se nachází na 
konci úpravy první části obchvatu v km 2,891, kde tato část končí. Z okružní křižovatky je navrženo 
napojení obce Cítov na původní silnici II/246, která prochází intravilánem. Délka této úpravy je 167 
m. Z okružní křižovatky dále pokračuje druhá část obchvatu Cítova v délce 0,669 km. Celková úprava 
končí na nově navržené křižovatce se stávající silnicí III/24636 v km 1,093 provozního staničení. 
Celková délka úpravy první části obchvatu Cítova je 2,891 (1. část) + 0,669 (2. část) = 3,560 km. 
V km 2,437 – 2,609 přeložka Daminěvské strouhy v délce 202 m. Odvodnění komunikace obou částí 
je řešeno otevřeným systémem, tedy příčným a podélným sklonem do postranních příkopů a následně 
do vodoteče. Trasu kříží řada propustků umožňujících příčné odvodnění příkopů. Propustky jsou na-
vrženy trubní, případně rámové. 

Úprava silnice II/246. Jedná se o úpravu stávající silnice II/246 od stávající křižovatky s I/16 
po nově navrženou okružní křižovatku na Obchvatu Cítova. Úprava začíná v km 0,000 (provozní 
staničení km 54,593) na stávající okružní křižovatce se silnicí I/16. Navržená úprava spočívá v re-
konstrukci stávající silnice s dílčí směrovou úpravou protisměrných oblouků, rušení úrovňového že-
lezničního přejezdu 246-020 a výměny krytu vozovky. Od km 0,000 (provozní staničení 54,593) vede 
trasa ve stávající stopě komunikace II/246 až do km 0,250. V této části se předpokládá pouze úprava 
podkladních vrstev a krytu např. formou recyklace za studena (tento předpoklad je nutno ověřit v dal-
ším projekčním stupni formou diagnostického posudku). Od km 0,250 je navržena směrová úprava 
stávajících protisměrných oblouků s malým poloměrem, kde došlo již k řadě dopravních nehod vč. 
smrtelné. Navržené oblouky jsou poloměru 710 a 350 m. Opuštěné části komunikace budou rekulti-
vovány. Tato dílčí úprava končí v km 1,215. Délka úpravy je 960 m. Od km 1,215 pokračuje trasa ve 
stávající stopě komunikace II/246 a je zde navržená obdobná úprava, tedy recyklace podkladních 
vrstev a výměna krytu. Dílčí část úpravy končí v km 2,512. Délka úpravy je 1,297 km. V km 2,512 
se trasa směrově i výškově odklání od stávající silnice II/246 a vede na mimoúrovňové křížení s 
železničním koridorem (samostatná investice SŽ). Návrh mimoúrovňového křížení vychází z pod-
kladů poskytnutých SŽ (Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. – Děčín 
hl. n. (SUDOP PRAHA a.s. 05/2019 Záměr projektu). Trasa se odklání obloukem o R = 600 m a 
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pokračuje přímou do km 3,202, kde se obloukem o R = 150 m stáčí na nově navrženou okružní kři-
žovatku na Obchvatu Cítova v km 3,384, kde trasa končí. Délka této úpravy činí 872 m. V rámci této 
části úpravy bude zrušeno úrovňové křížení (samostatná investice SŽ). Přístup na vlakovou zastávku 
bude ze silnice II/246 pomocí obslužných sjezdů na účelové komunikace. Délka přemostění je navr-
žena 40 m. Jedná se o samostatnou investici SŽ. Délka úpravy stávající komunikace II/246 formou 
recyklace je 0,250 + 1,297 = 1,547 km. Délka úpravy směrového a výškového vedení trasy je 0,960 
+ 0,872 = 1,832 km. Celková délka úpravy je 3,380 m. Na této části trasy se nachází mostní objekt 
překonávající železniční koridor. Délka přemostění je navržena 40 m. 

Úprava silnice III/24636. Jedná se o úpravu stávající silnice III/24636 od nově navržené sty-
kové křižovatky v km 0,000 (provozní staničení 1,093) po upravovanou stykovou křižovatku v km 
2,038 (provozní staničení 3,133) se silnicí III/24638. Úprava začíná v km 0,000 (provozní staničení 
km 1,093) na nové stykové křižovatce s druhou částí Obchvatu Cítov. Směrově trasa kopíruje a vyu-
žívá stávající silnici III/24636. Směrové vedení trasy není měněno. V této části se předpokládá pouze 
úprava podkladních vrstev a krytu např. formou recyklace za studena (tento předpoklad je nutno ově-
řit v dalším projekčním stupni formou diagnostického posudku). Úprava končí v km 2,038 na upra-
vované křižovatce se silnicí III/24638 (provozní staničení 3,133). Celková délka úpravy komunikace 
činí 2,038 km. 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel. Jedná se o návrh zcela nové komunikace III. 
třídy od upravené křižovatky na silnici III/24636 (provozní staničení km 3,133). Trasa vede v souběhu 
se železniční tratí, míjí elektrárnu Mělník a obchází jihozápadním směrem obec Horní Počaply. Na 
stávající komunikaci III/24050 se napojuje v provozním staničení km 10,196). Začátek úpravy je v 
km 0,000 (provozní staničení III/24636 km 3,133) odkud trasa vede prvních 500 m ve stopě stávající 
silnice III/24638. V km 0,477 trasa opouští protisměrnými oblouky o R = 250 m těleso komunikace 
a přibližuje se do souběhu s železničním koridorem. Od km 0,920 trasa vede přímo v souběhu se 
železnicí až do km 2,181, kde levostranným obloukem o R = 950 m kopíruje směrový průběh dráhy. 
Silnice je dále vedena v přímém souběhu v přímé až do km 4,567, kde se odklání od dráhy a obchází 
Horní Počaply. V úseku podél dráhy trasa kříží řadu produktovodů a zařízení EMĚ, dále míjí doprav-
níky výrobny Rigips. V km 3,868 se nachází styková křižovatka napojující mimoúrovňovou jedno 
větvovou křižovatku do areálu ZEVO. V km 4,470 se nachází další styková křižovatka jedno větvové 
mimoúrovňové křižovatky napojující areál cementárny Rigips a silnici III/24050. Od km 4,567 po-
kračuje hlavní trasa jihozápadním obchvatem obce a kříží silnici III/24621. Pravostranným obloukem 
o R = 750 trasa přechází do přímé, kterou kříží mimoúrovňově železniční koridor a inundaci Q100 
řeky Labe. Délka přemostění je navržena 84 m. Posledním obloukem o R = 450 se trasa stáčí ke 
stávajícímu průběhu silnice III/24050 (provozní staničení 10,196), kde v km 7,595 končí. Celková 
délka trasy je 7,595 km. 

Navrženy jsou zde čtyři nové mostní objekty. Jedná se o km 3,667 přemostění produktovodů 
EMĚ, délka přemostění 18 m, km 3,924 přemostění silnice III. třídy (hlavní trasa) a železnice. Napo-
jení ZEVO, délka přemostění 40 m, km 4,567 přemostění silnice III. třídy (hlavní trasa) a železnice. 
Napojení směr III/24050. Délka přemostění 56,75 m. km 6,737 most přes železnici a inundaci Q100 
řeky Labe. Délka přemostění 84 m.  

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel – subvarianta – změna napojení místní části 
Podvlčí. Podvariantně je navržena část trasy Obchvatu Horních Počapel a Dolních Beřkovic, a to 
v km 0,000 – 1,800. Podvariantnost spočívá ve vedení silnice od km 1,800 Obchvat Horní Počaply a 
Dolní Beřkovice směrem na stávající silnici III/24636 s odbočkou na sinici III/24638 do Podvlčí. 
Hlavní trasa začíná v km 0,000 (km 1,800 základní varianty) a stáčí se obloukem o R = 120 m směrem 
k Podvlčí. V km 0,283 je navržena nová styková křižovatka. Hlavní trasa pokračuje do souběhu s drá-
hou a je vedena od křižovatky v oblouku o R = 1300 m. Dále pokračuje osa přímou a obloukem o R = 
1500 m se dostává do upravované křižovatky se silnicí III/24636, kde v km 1,819 trasa končí. Délka 
úpravy je navržena 1,819 km. Celková délka obchvatu Horních Počapel a Dolních Beřkovic 
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s uvážením vedení trasy ve stopě podvarianty 1 je 7,614 km. Zbytek trasy základní varianty zůstává 
od km 1,800 směr Horní Počaply bez změn. Z nově navržené křižovatky v km 0,283 je navržena 
odbočka na Podvlčí v délce 405 m. Stávající silnice III/24638 by byla v této variantě zrušena, resp. 
převedena na nižší třídu komunikace. 

Varianta  2  

Obchvat Cítova. Jedná se o novou trasu komunikace II/246 v nové stopě mimo intravilán 
obce. Úprava začíná v km 0,000 (provozní staničení stávající II/246 km 47,829). Od původního ve-
dení silnice se odklání trasa obloukem o R = 375 m a pokračuje jižním směrem obchvatem obce 
Cítov. Následuje oblouk o R = 800 m, kterým se trasa přibližuje k jižní zástavbě obce. Trasa dále 
pokračuje přímou do km 2,868, kde obloukem o R = 800 m přichází do nově navržené okružní kři-
žovatky o průměru 40 m, která se nachází na konci úpravy v km 3,440. Z okružní křižovatky je 
navrženo napojení obce Cítov na původní silnici II/246, která prochází intravilánem. Délka této 
úpravy je 316 m. Z okružní křižovatky dále pokračuje třetím ramenem přeložka silnice II/246 (část 
Úprava silnice II/246, viz dále) a čtvrtým ramenem napojení na Obchvat Horních Počapel a dolních 
Beřkovic (rovněž viz dále). Celková délka úpravy obchvatu Cítova je 3,440 km. 

Úprava silnice II/246. Jedná se o úpravu stávající silnice II/246 od stávající křižovatky s I/16 
po nově navrženou okružní křižovatku na Obchvatu Cítova. Úprava začíná v km 0,000 (provozní 
staničení km 54,593) na stávající okružní křižovatce se silnicí I/16. Navržená úprava spočívá v re-
konstrukci stávající silnice s dílčí směrovou úpravou protisměrných oblouků, rušení úrovňového že-
lezničního přejezdu 246-020 a výměny krytu vozovky. Od km 0,000 (provozní staničení km 54,593) 
vede trasa ve stávající stopě komunikace II/246 až do km 0,250. V této části se předpokládá pouze 
úprava podkladních vrstev a krytu např. formou recyklace za studena (tento předpoklad je nutno ově-
řit v dalším projekčním stupni formou diagnostického posudku). Od km 0,250 je navržena směrová 
úprava stávajících protisměrných oblouků s malým poloměrem, kde došlo již k řadě dopravních ne-
hod vč. smrtelné. Navržené oblouky jsou poloměru 710 a 350 m. Opuštěné části komunikace budou 
rekultivovány. Tato dílčí úprava končí v km 1,215. Délka úpravy je 960 m. Od km 1,215 pokračuje 
trasa ve stávající stopě komunikace II/246 a je zde navržená obdobná úprava, tedy recyklace pod-
kladních vrstev a výměna krytu. Dílčí část úpravy končí v km 2,177. Délka úpravy je 0,962 km. V km 
2,177 se trasa směrově i výškově odklání od stávající silnice II/246 a vede na mimoúrovňové křížení 
s železničním koridorem. Trasa se odklání obloukem o R = 1200 m a pokračuje přímou do km 3,237, 
kde se obloukem o R = 400 m stáčí na nově navrženou okružní křižovatku na Obchvatu Cítova v km 
3,535, kde trasa končí. Délka této úpravy činí 1358 m. V rámci této části úpravy bude zrušeno úrov-
ňové křížení (samostatná investice SŽ).  

Přístup na vlakovou zastávku bude ze silnice II/246 pomocí obslužných sjezdů na účelové 
komunikace. Délka přemostění je navržena 61 m. Délka úpravy stávající komunikace II/246 formou 
recyklace je 0,250 + 0,962 = 1,212 km. Délka úpravy směrového a výškového vedení trasy je 0,960 
+ 1,358 = 2,318 km. Celková délka úpravy je 3,530 m. Na této části trasy se nachází mostní objekt 
překonávající železniční koridor a silnici III. třídy – Obchvat Horních Počapel Dolních Beřkovic. 
Délka přemostí je navržena 61 m. 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel. Jedná se o návrh zcela nové komunikace III. 
třídy od nové okružní křižovatky na Obchvatu Cítova. Trasa vede v souběhu se železniční tratí, míjí 
elektrárnu Mělník a obchází jihozápadním směrem obec Horní Počaply. Na stávající komunikaci 
III/24050 se napojuje v provozním staničení km 10,196. Obchvat Horních Počapel a Dolních Beřko-
vic je rozdělen do dvou částí. První část tvoří trasa od okružní křižovatky na Obchvatu Cítova po 
upravovanou křižovatku na silnici III/24636. Druhá část je tvořena trasou od upravované křižovatky 
na silnici III/24636 po silnici III/24650. Začátek úpravy první části Obchvatu Horních Počapel a Dol-
ních Beřkovic je v km 0,000 (napojení na novou okružní křižovatku na Obchvatu Cítova). Trasa je 
vedena obloukem o R = 210 m.2 Na konci oblouku se trasa dostává do souběhu s železniční tratí, kde 
je u stávající železniční zastávky plánována samostatná investice SŽ. V rámci této investice bude 
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provedeno zrušení úrovňového křížení s pozemní komunikací a pro pěší bude navržen v rámci inves-
tice SŽ podchod pro chodce. Přes silnici III. třídy – Obchvat Horních Počapel a Dolních Beřkovic 
(první část), budou chodci ze zastávky vedeni úrovňově přes přechod pro chodce. Ten vyžaduje pro-
vedení osvětlení a přisvětlení a rovněž snížení nejvyšší povolené rychlosti na 50 km/h. Přechod pro 
chodce a snížení rychlosti bude zároveň tvořit prvek aktivního zklidnění dopravy před vjezdem do 
oblouku o R = 210 m a na následující okružní křižovatku. Trasa je od železniční zastávky vedena 
přímo do km 2,158, kde přechází do levostranného oblouku o R = 1300 m. Trasa první části Obchvatu 
Horních Počapel a Dolních Beřkovic končí v km 3,495 na stávající stykové křižovatce se silnicí 
III/24636 (provozní staničení km 3,133), která bude přestavěna na průsečnou. Na této křižovatce za-
číná druhá část Obchvatu Horních Počapel a Dolních Beřkovic, viz dále. Celková délka úpravy první 
části je 3,495 km. Začátek úpravy druhé části Obchvatu Horních Počapel a Dolních Beřkovic je v km 
0,000 (provozní staničení III/24636 km 3,133) odkud trasa vede prvních 500 m ve stopě stávající 
silnice III/24638. V km 0,477 trasa opouští protisměrnými oblouky o R = 250 m těleso komunikace 
a přibližuje se do souběhu s železničním koridorem. Od km 0,920 trasa vede přímo v souběhu se 
železnicí až do km 2,181, kde levostranným obloukem o R = 950 m kopíruje směrový průběh dráhy. 
Silnice je dále vedena v souběhu v přímé až do km 4,567, kde se odklání od dráhy a obchází Horní 
Počaply. V úseku podél dráhy trasa kříží řadu produktovodů a zařízení EMĚ, dále míjí dopravníky 
výrobny Rigips. V km 3,763 se nachází styková křižovatka napojující mimoúrovňovou jedno větvo-
vou křižovatku do areálu ZEVO. V km 4,470 se nachází další styková křižovatka jedno větvové mi-
moúrovňové křižovatky napojující areál cementárny Rigips a silnici III/24050. Od km 4,567 pokra-
čuje hlavní trasa jihozápadním obchvatem obce a kříží silnici III/24621. Pravostranným obloukem o 
R = 750 trasa přechází do přímé, kterou kříží mimoúrovňově železniční koridor a inundaci Q100 řeky 
Labe. Délka přemostění je navržena 84 m. Posledním obloukem o R = 450 se trasa stáčí ke stávají-
címu průběhu silnice III/24050 (provozní staničení km 10,196), kde v km 7,595 končí. Celková délka 
trasy je 7,595 km.  

Navrženy jsou zde čtyři nové mostní objekty. Jedná se o km 3,667 přemostění produktovodů 
EMĚ, délka přemostění 18 m, km 3,924 přemostění silnice III. třídy (hlavní trasa) a železnice. Napo-
jení ZEVO, délka přemostění 40 m. Km 4,567 přemostění silnice III. třídy (hlavní trasa) a železnice. 
Napojení směr III/24050. Délka přemostění 56,75 m. Km 6,737 most přes železnici a inundaci Q100 
řeky Labe. Délka přemostění 84 m. 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel – subvarianta 1 – změna napojení místní části 
Podvlčí. Podvariantně je navržena část trasy Obchvatu Horních Počapel a Dolních Beřkovic (druhá 
část) a to v km 0,000 – 1,800. Podvariantnost spočívá ve vedení silnice od km 1,800 Obchvat Horní 
Počaply Dolních Beřkovice (druhá část) směrem na stávající silnici III/24636 s odbočkou na sinici 
III/24638 do Podvlčí. Hlavní trasa (modrý koridor v příloze B1.2) začíná v km 0,000 (km 1,800 zá-
kladní varianty) a stáčí se obloukem o R = 120 m směrem k Podvlčí. V km 0,283 je navržena nová 
styková křižovatka. Hlavní trasa pokračuje do souběhu s dráhou a je vedena od křižovatky v oblouku 
o R = 1300 m. Dále pokračuje osa přímou a obloukem o R = 1500 m se dostává do upravované 
křižovatky se silnicí III/24636, kde v km 1,819 trasa končí. Délka úpravy je navržena 1,819 km. 
Celková délka obchvatu Horních Počapel Dolních Beřkovic s uvážením vedení trasy ve stopě podva-
rianty 1 je 11,109 km. Zbytek trasy základní varianty zůstává od km 1,800 směr Horní Počaply bez 
změn. Z nově navržené křižovatky v km 0,283 je navržena odbočka na Podvlčí v délce 405 m. Stá-
vající silnice III/24638 by byla v této variantě zrušena, resp. převedena na nižší třídu komunikace.  

Odvádění srážkových vod ze silničního tělesa je navrženo podélným a příčným sklonem do 
retenčních a vsakovacích příkopů s vyústěním do nejbližších stávajících recipientů. Návrh odvodnění 
je rozdělen na jednotlivé úseky s ohledem na směr odtoku srážkových vod v závislosti na stávajícím 
terénu. Součástí návrhu je vzhledem k rovinatosti stávajícího území také doplnění dvou odvodňova-
cích příkopů. Tyto budou vyústěny do vodního toku Labe. Na části úseku je potom navržena dešťová 
kanalizace. Tato je navržena také v úseku u ochranného pásma vodního zdroje. Srážkové vody jsou 
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vyústěny do nejbližších recipientů. Vzhledem ke konfiguraci stávajícího terénu je pak u některých 
vyústění navržen přelivný příkop. U retenčního, vsakovacího a přelivného příkopu bude použito stan-
dardizované řešení v souladu s TP 83 – Odvodnění pozemních komunikací. Retenční nádrže budou 
navrženy jako zemní otevřené nádrže, případně jako prefabrikované podzemní nádrže. Konkrétní ná-
vrh bude součástí dalšího stupně PD. 

2.4. HARMONOGRAM REALIZACE A PROVOZU  

Zahájení výstavby předmětného záměru se předpokládá v roce 2023 a uvedení do provozu 
v roce 2024. Realizace stavby bude trvat cca 18 měsíců. 

3. CHARAKTERISTIKA P ŘÍRODY A KRAJINY V ÚZEMÍ 

3.1. STANOVIŠTNÍ PODMÍNKY  

3.1.1. GEOLOGIE A GEOMORFOLOGIE  

Jedná se o rovinatou odlesněnou oblast v nivě řeky Labe obklopenou především poli, na západ 
je patrná stoupající říční terasa s navazující mírnou pahorkatinou. Nadmořská výška území se pohy-
buje okolo 180 m n. m. (nejvýše Vejčina u Dolních Beřkovic, 200 m n. m.). Území spadá do soustavy 
Česká tabule, podsoustavy Středočeská tabule, celku Dolnooharská a Středolabská tabule, podcelku 
Terezínská a Mělnická kotlina, okrsku Roudnická brána a Lužecká rovina (DEMEK & MACKOVČIN 
2006).   

3.1.2. HYDROLOGIE  

Území náleží do povodí Labe, dílčího povodí 1-12-03 s názvem Labe od Vltavy po Ohři. 
Vlastní tok Labe v úseku Labe od Mělníka ke státní hranici je ve správě státního podniku Povodí 
Labe, jeho přítoky jsou v územní působnosti podniku Povodí Ohře. Na samotné ploše záměru (místa 
zásahů) se nenacházejí vodní plochy, do řeky Labe záměr nezasahuje. Významnou vodní plochou 
jsou však štěrkopískovny v blízkosti záměru u obce Vliněves (Baraba). Záměr kříží lokální beze-
jmenné vodní toky. Dva přítoky Baraby u Cítova byly v době průzkumu zcela vyschlé. Jedná se 
o Daminěvskou strouhu (Cítovský potok) IDVT: 10226641 a potok Od Bažantnice IDVT: 10221993. 
Trvale zvodnělé jsou dva odtokové kanály u obce Horní Počaply, které jsou směrově upraveny v be-
tonovém profilu. Jedná se o odvodňovací kanál I odkaliště Panský les IDVT: 10233702 – jih a od-
vodňovací kanál II odkaliště Panský les IDVT: 10233633 – sever. 

3.1.3. KLIMA  

Podle QUITTA  (1971) spadá zájmové území do oblasti T2. Jedná se o klima, pro které je cha-
rakteristické dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým 
jarem i podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sně-
hové pokrývky.  

3.1.4. BIOGEOGRAFIE  

Lokalita náleží území do bioregionu 1.2 Řipského a 1.7 Polabského (CULEK 1996).  

3.1.5. FYTOGEOGRAFIE  

Lokalita je součástí podokresu 7b. Podřipská tabule, JV část pak 11a. Všetatské Polabí (SKA-

LICKÝ  1988).  
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3.1.6. VEGETACE A BIOTOPY  

3.1.6.1. Potenciálně přirozená vegetace 

Podle mapy Potenciální přirozené vegetace České republiky (NEUHÄUSLOVÁ et al. 2001) je 
dominantní fytocenózou území v nivě Labe Topolová doubrava (Querco-Populetum), místy v kom-
plexu s jilmovou doubravou (Querco-Ulmetum), na kterou navazují na vyvýšeninách a terasách 
v okolí Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum), sv. Carpinion. a Lipová 
doubrava (Tilio-Betuletum), sv. Carpinion. 

3.1.6.2. Přírodní biotopy 

V současnosti se pro charakteristiku aktuální vegetace používají biotopy podle katalogu bio-
topů ČR (Chytrý et al. 2010). Nicméně zastoupení přírodních biotopů je v území silně omezené a 
představují je převážně menší fragmenty biotopů. 

Z přírodních biotopů záměr zasahuje pouze malé fragmenty druhotně vyvinutých Kostřavo-
vých trávníků písčin (T5.3) u západního okraje Cítova a mozaiku druhotně vyvinutých Kostřavových 
trávníků písčin (T5.3), Vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3), Úzkolistých suchých tráv-
níků, porostů bez význačného výskytu vstavačovitých (T3.3D) a Mezofilních ovsíkových luk (T1.1) 
v lemech silnice u štěrkopískoven Baraba. 

3.1.6.3. Antropicky podmín ěné biotopy 

Převážná část řešeného území je tvořena biotopy silně ovlivněnými nebo vytvořenými člově-
kem. Jedná se zejména o X2 – Intenzivně obhospodařovaná pole. Dále X1 – Urbanizovaná území, 
X6 – Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla, X7 – Ruderální bylinná vegetace 
mimo sídla, X8 – Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy, X12 – Nálety pionýrských dřevin, 
X13 – Nelesní stromové výsadby mimo sídla a X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné 
vegetace. V rámci polních kultur jsou pěstovány především obiloviny. 

3.2. CHRÁNĚNÉ ZÁJMY  

Data o lokalitách jsou zpracována dle podkladů AOPK ČR (http://mapmaker.nature.cz) pro-
střednictvím ESRI ArcMap 10.8 a dle ÚP jednotlivých obcí. 

3.2.1. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES) 

V rámci prvků ÚSES záměr bezprostředně nezasahuje žádné prvky na nadregionální úrovni 
(osa). Nejblíže je vymezen NRBK Stříbrný roh – Polabský luh, vedený nivou Labe. Severně od obce 
Dolní Beřkovice je pak veden RBK Beřkovice – Žerka, nefunkční, vymezený v rámci ÚP Dolní Beř-
kovice jako přírodní plocha s funkcí ÚSES (RBK 36 / RBK 629). Jedná se o koridor v trase stávají-
cího vedení VN, cílovým stavem je luční společenstvo (kříží varianta 1 i 2).  

V k. ú. Býkev dochází ke křížení s lokálním biokoridorem LBK 113 (varianta 1 i 2). V k. ú. 
Cítov dochází ke křížení se stejným lokálním biokoridorem LBK 113 a LBK 105 (nefunkční, okraj 
pískovny západně od Cítova).  

V západní části pískovny je vymezeno LBC 198. V k. ú. Dolní Beřkovice dochází k souběhu 
s LBC 197 a křížení komunikace s lokálním biokoridorem LBK 112 a dále k souběhu s lokálním 
biocentrem LBC 202 – Pískovna Vliněves a LBK 114. Komunikace je rovněž v blízkosti LBC 191. 
V k. ú. Býkev, Hořín a Dolní Beřkovice se dále nachází řada interakčních prvků, které se nachází 
převážně podél stávajících komunikací a železniční trati.  
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3.2.2. VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY (VKP) 

V rámci území byly jako VKP ze zákona (viz §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.) 
identifikovány pouze nivy drobných vodních toků a lesní porosty v k. ú. Cítov, Dolní Beřkovice a 
Křivenice. V těsné blízkosti upravované silnice II/246 cca v km 1,000–2,200 ve variantě 1 i 2 záměru 
se dále nachází registrovaný VKP dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů VKP 110 – Pískovna Vliněves. 

K zásahům, které by mohly vést k poškození VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-
stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, v souladu s §4 odst. 2 zákon, opatřit 
závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany přírody.  

3.2.3. PŘÍRODNÍ PARK (PPK) 

Přírodní park se v blízkém okolí nevyskytuje. 

3.2.4. KRAJINNÝ RÁZ (KR) 

Ráz krajiny je dán specifickými rysy a znaky krajiny, které vytvářejí její rázovitost – odlišnost, 
jedinečnost. Ráz krajiny vyjadřuje nejen přítomnost pozitivních jevů a znaků, ale též kulturní a du-
chovní dimenzi krajiny. Je vyjádřením vztahů přírodních, socioekonomických a kulturně-historic-
kých vlastností dané krajiny (VOREL et al 2006). 

Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního prostředí a je proto 
chráněn před znehodnocením. Problematika krajinného rázu je ošetřena v §12 zákona č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále Zákon):  

(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého 
místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do 
krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na 
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 
harmonické měřítko a vztahy v krajině. 

(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo 
změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného 
rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. 

(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodno-
tami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může OOP zřídit obecně závazným 
právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zni-
čení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. 

Protože Zákonem zmíněný obecně závazný předpis nebyl do současné doby vydán, je krajinný 
ráz ve společenských podmínkách České republiky možné hodnotit velmi různým způsobem. Proble-
matika krajinného rázu zahrnuje i málo exaktní pojmy a nekvantifikovatelné hodnoty, což umožňuje 
použití různého úhlu pohledu na problém a snižuje tak objektivitu hodnocení (VOREL et al. 2006). 
Omezení subjektivity hodnocení je jedním z hlavních úkolů celé řady existujících metodik. V této 
souvislosti bylo publikováno několik postupů různých autorů (BUKÁČEK et MATĚJKA 1997, MÍCHAL  
et al. 1999, PETŘÍČEK et MACHÁČKOVÁ  2000, VOREL et al. 2006). Krajinný ráz je řešen samostatnou 
studií (EKOLA group, spol. s r.o., listopad 2020), která je přílohou dokumentace EIA.  

3.2.5. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ (ZCHÚ) 

Lokalita není součástí zvláště chráněného území. CHKO Kokořínsko – Máchův kraj leží 
2,5 km SV. Totéž platí pro maloplošná ZCHÚ, nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní 
rezervace Úpor – Černínovsko, 1,7 km JV, přírodní památka Vehlovické opuky, 2,2 km východně. 
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3.2.6. NATURA (EVL  A PO) 

Z lokalit Natura 2000 se v místě záměru žádné Ptačí oblasti (PO) ani Evropsky významné 
lokality (EVL) nevyskytují. Nejblíže se nachází EVL CZ0213039 Labe – Liběchov, 500 m východně 
od trasy komunikace. Předmětem ochrany je hořavka duhová Rhodeus amarus. Dle vyjádření Odboru 
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 8. 7. 2020 (č. j. 
089714/2020/KUSK) lze vyloučit významný vliv předmětného záměru na předmět ochrany EVL 
CZ0213039 Labe – Liběchov. 

Hodnocení dle § 67 řeší zájmy chráněné v částech 2, 3 a 5 ZOPK, lokality soustavy Natura 
2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti) nejsou předmětem tohoto posouzení. Jsou uvedeny 
pro ucelený přehled o charakteru území. Jedná se o zájem chráněný v části 4 ZOPK, který je v případě 
nevyloučení významného vlivu předmětem samostatného posouzení dle § 45h a § 45i zákona č. 
114/1992 Sb. 

3.2.7. OSTATNÍ CHRÁN ĚNÉ ZÁJMY  

§ 5 Obecná ochrana rostlin a živočichů. Výskyt rostlin a živočichů byl předmětem terénního 
průzkumu. Zjištění jsou uvedena v kap. 5, hodnocení vlivu pak v kap. 6.  

§ 5a Ochrana volně žijících ptáků. Výskyt ptáků a jejich možného dotčení byl předmětem 
terénního průzkumu. Zjištění jsou uvedena v kap. 5, hodnocení vlivu pak v kap. 6. 

§ 7 Ochrana dřevin. Dotčení dřevin je vyhodnoceno na základě terénního průzkumu rostlin 
v kap. 6.3.6., případný další postup pak v kap. 7. 

§ 10 Ochrana a využití jeskyní – v území nejsou zastoupeny. 

§ 11 Ochrana paleontologických nálezů – v území nejsou zastoupeny. 

§ 13 Přechodně chráněné plochy – v území nejsou zastoupeny. 

§ 46 Památné stromy a jejich ochranná pásma. Nejbližším památným stromem je Platan 
javorolistý u Labe, 500 m JV od navrhovaného záměru. Dotčení památných stromů se neuvažuje. 

§ 48 Zvláště chráněné rostliny a živočichové. Výskyt zvláště chráněných rostlin a živočichů 
byl předmětem terénního průzkumu. Zjištění jsou uvedena v kap. 5, hodnocení vlivu pak v kap. 6. 
U zjištěných zvláště chráněných druhů je posouzeno dotčení základních podmínek ochrany zvláště 
chráněných rostlin (§49) a živočichů (§50) a jsou uvedena opatření a doporučení pro další postup. 

§ 51 Zvláštní ochrana nerostů – v území nejsou zastoupeny. 

3.3. M IGRACE  

Území není součástí evropské sítě EECONET (mapová vrstva AOPK ČR, 1996), tj. není sou-
částí zóny zvýšené péče o krajinu. 

Dle podkladu AOPK ČR (2020) k migračně významným územím, dálkovým migračním ko-
ridorům a místům omezení v územním plánování, není lokalita součástí území zvýšené hodnoty pro 
trvalý výskyt nebo pro migraci vybraných druhů lesního ekosystému, tj. vlka obecného Canis lupus 
– KO, CR, II, IV, rysa ostrovida Lynx lynx – SO, EN, II, IV, medvěda hnědého Ursus arctos – KO, 
CR, II, IV, losa evropského Alces alces – SO, EN a jelena evropského Cervus elaphus.  

Migračně významné území je nejblíže vymezeno v rámci CHKO Kokořínsko – Máchův kraj 
cca 2,3 km SV. Je to dáno zejména přítomností sídelních útvarů a zemědělským charakterem dotče-
ného území.  

Dle kategorizace území ČR z hlediska výskytu a migrací velkých savců je lokalita součástí 
území kategorie IV. – území méně významné (na stupnici I.–V., kde I. je nejvýznamnější území pro 
migraci). Této skutečnosti rovněž odpovídá druhové složení savců v území, kdy se z větších druhů 
vyskytuje pouze srnec obecný a prase divoké. 
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Dle vymezení polygonů UAT lokalita nezasahuje do oblasti nefragmentovaných celků. 
Území je součástí širšího území, které je silně odlesněno a fragmentováno dopravou a pro dálkovou 
migraci je nevhodné.   

Výchozím podkladem při hodnocení migrační prostupnosti je metodická příručka k zajišťo-
vání průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy (HLAVÁ Č a ANDĚL 2001). Kromě 
mapy kategorizace území ČR (viz mapa v příloze) jsou základem metodiky parametry průchodů (viz 
tab. 1), kategorizace území a živočichů (viz tab. 2). 

U mostních objektů jsou uvedeny rozměry jednotlivých podchodů (šířka, výška, délka), na 
jejichž základě byl vypočten index průchodnosti (I). Mostní objekty pak lze rozdělit do tří skupin: 

Kategorie A – průchozí pro největší savce (I> 10) 

Kategorie B – průchozí pro středně velké živočichy (I> 1,5) 

Kategorie C – průchozí pro menší živočichy, objekty po průměru min. 80 cm. 

Při řešení vhodnosti migračních objektů je následně využita metodika migračního potenciálu 
(MP), ANDĚL et al. (2006, 2011). Funkčnost migračního profilu určuje složka ekologická (MPE) a 
technická (migrační potenciál technický MPT). Celkový migrační potenciál je pak definován jako 
součin obou těchto složek: MP = MPE * MPT. 

Metodika vychází z členění savců do zmíněných tří kategorií, tj. kategorie A – velcí savci a 
druhy nejnáročnější na parametry migračních objektů (jelen, los, rys, medvěd, vlk a kočka divoká), 
kategorie B – střední savci a kopytníci (srnec, prase), kategorie C – menší savci a šelmy (liška, jeze-
vec, vydra, bobr, drobné kunovité šelmy). 

 

Tab. 1: Pravděpodobnost využívání mostů v závislosti na rozměrových parametrech (% - 
pravděpodobnost užívání mostu dle technických parametrů, I – index, šířka podchodu násobená 

výškou, dělená délkou), Hlaváč a Anděl (2001) 

% Popis Srnec Prase Jelen 
80–100 Ideální stav nad 30 nad 30 nad 40 
60–80 Praktické optimum 7–30 7–30 8–40 
40–60 Průměr 1,5–7 2–7 4–8 
20–40 Praktické minimum 0,65–1,5 1–2 1,7–4 
0–20 Nefunkční stav do 0,65 do 1 do 1,7 

 

Tab. 2: Maximální doporučená vzdálenost průchodů (v km) pro jednotlivé kategorie savců 
dle významu území (Hlaváč a Anděl 2001) 

Kategorie území Kategorie živočichů 
Kategorie Oblast A – jelen B – srnec C – liška 

I mimořádného významu 3 – 5 1,5 – 2,5 1 
II  zvýšeného významu 5 – 8 2 – 4 1 
III  středního významu 8 – 15 3 – 5 1 
IV  malého významu N * 5 – 8 1 
V Nevýznamná N * N * 1 – 3 

* N – není nutno řešit 

 

Migrační potenciál ekologický vychází z průměru hodnoty významnosti migrační cesty, za-
hrnující prvky, které migraci podporují a rušivých vlivů (kombinace rušivého vlivu a jeho vzdáleností 
od migračního profilu i migrační cesty). 
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Migrační potenciál technický (MPT) se vypočítá jako geometrický průměr MPTA (rozměrové 
parametry objektu) a MPTB (tzv. faktory pohody). 

Pro nadchody se migrační potenciál technický MPTA vypočítá: C = b/d, b = min. šířka nad-
chodu a d = délka nadchodu). 

Pro podchody se migrační potenciál technický MPTA vypočítá: I = š*v/d, kde š = šířka, v = 
výška, d = délka. Index I viz tab. 1. 

Celkový migrační potenciál pak lze rozdělit dle následující charakteristiky: 

1,0 – 0,8 = Zcela funkční stav, blížící se ideálnímu řešení 

0,8 – 0,6 = Nadprůměrná, vysoká funkčnost, pouze s malými omezeními 

0,6 – 0,4 = Průměrná, střední funkčnost, se zřetelně omezujícími prvky 

0,4 – 0,2 = Podprůměrná, nízká funkčnost, řada omezujících prvků 

0,2 – 0,0 = Nefunkční stav, blíží se úplné neprůchodnosti pro zvěř 

Vlastní užití metodiky v této studii: 

Při stanovení migrační významnosti tras bylo vycházeno z lokalizace prvků ÚSES a jejich 
funkčnosti, ze struktury krajiny (přítomnost prvků podporujících migraci jako vodní toky, údolí, 
okraje lesů, mokřady, liniová zeleň), z map dálkových migračních koridorů a migračně významných 
území pro velké savce (ANDĚL et al. 2010). Rovněž z monitoringu srážek se zvěří (CENTRUM DO-

PRAVNÍHO VÝZKUMU  2020) a vlastního průzkumu území. 

4. METODIKA 

Níže jsou uvedeny údaje o termínech, obsahu, rozsahu a výsledcích přírodovědného prů-
zkumu a terénního šetření zohledňující sezónní hlediska. 

4.1. ZPŮSOB A ROZSAH PRŮZKUMU  

Aktuální průzkum byl zaměřen zejména na zjištění výskytu jednotlivých taxonů a posouzení 
vhodnosti území pro život a rozmnožování rostlin a živočichů, zahrnující pohyby a migraci živočichů 
v území. Zohledněny jsou dále data o srážkách se zvěří a pohybech zvěře, CENTRUM DOPRAVNÍHO 
VÝZKUMU  (2020). Zohledněny jsou dostupné údaje v rámci nálezové databáze AOPK (ANONYMUS 
2020). Dále jsou využita vlastní data z průzkumu okolí lokality (Labe a Štětí) v r. 2016 (30. 3., 16. 
4., 12. 5. /13. 5, 1. 6./2. 6., 4. 6. a 9. 6./10. 6.), 2014 (5. 3., 21. 3., 10. 4., 29. 4. a 17. 5.) a 2013 (12. 
6., 17. 7., 8. 8. a 7. 9.).  

Podrobné kontroly území zaměřené na aktuální stav území a výskyty rostlin a živočichů a 
migraci v území byly provedeny 28. 6., 12. 7., 20. 7./21. 7., 12. 8. a 7. 9. 2018, recentně 18. 5., 19. 
6., 2. 7. a 16. 7. 2020. Výsledky jsou navíc v případě relevantnosti údajů doplněny o publikované 
údaje 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).  

Cílem aktuálního botanického průzkumu bylo ověřit výskyty zvláště chráněných druhů 
vyšších rostlin, se zohledněním dřívějších nálezů v území. Názvy biotopů a jejich kódy jsou převzaty 
z Katalogu biotopů České republiky (CHYTRÝ et al. 2010), který je používán jako výchozí literatura 
pro mapování biotopů soustavy Natura 2000. 

Průzkum bezobratlých je zaměřen na vybrané taxony (pouze v případě, že se jedná o zvláště 
chráněné druhy bezobratlých, tak jsou uvedení i zástupci mimo třídu Insecta). Zejména byla pozor-
nost věnována řádu motýlů Lepidoptera a brouků Coleoptera, jakožto klíčových indikačních skupin 
většiny terestrických a semiterestrických ekosystémů. Přehled zaznamenaných druhů je případně do-
plněn o nesystematicky nalezené zástupce dalších řádů hmyzu (Odonata, Mecoptera, Raphidioptera, 



Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. a § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. – Nové dopravní řešení v lokalitě Horní 
Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov 

 

Mgr. Radim Kočvara                                                                                Záříčí 92, 768 11 Chropyně 
604 356 795, burunduk@seznam.cz                                                                                                               Strana 19 (celkem 94) 

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 (srovnej SEJÁK, DEJMAL 2003). 

Brouci byli vyhledáváni individuálním průzkumem území v denních a nočních hodinách 
(KRÁSENSKÝ 2009) se zaměřením na vhodné biotopy, tj. zejména starší dřeviny, lesní okraje, travnaté 
lemy cest. Při průzkumech byly dále kontrolovány potenciální úkryty pod kameny a ve dřevní hmotě, 
zejména pod ležícími kmeny, v torzech dřevin, pod kůrou. Travní a nízká vegetace byla smýkána 
entomologickou síťkou. Denní motýli byli sledováni při vizuální kontrole území a dle potřeby od-
chytávání do entomologické síťky k determinaci. Při vlastním terénním průzkumu bylo použito stan-
dardních technik sběru materiálu, tj. sběr do motýlářské síťky, smýkání vegetace a individuální sběr 
imag (v detailu metodiky popisuje např. NOVÁK  (1969). Sbíráni byli pouze jedinci pro determinaci, 
a to v minimálních počtech. Použito bylo rovněž šest zemních pastí. 

Při determinaci materiálu bylo postupováno mimo jiné také podle determinačních klíčů: 
ASPÖK et al. (1980), DLABOLA  (1954), HANEL & ZELENÝ (2000), HŮRKA (1996), JAVOREK (1947), 
KRATOCHVÍL (1957, 1959), MAY  (1959), PAVELKA  & SMETANA  (2003), KOČÁREK et al. (2005).  

Zkoumaní obratlovci byli sledováni jak vizuálně, tak akusticky, jejich výskyt byl posuzován 
z kvalitativního, v případě vzácných druhů i kvantitativního hlediska, a to v úseku celého dotčeného 
území a nejbližšího okolí. Cíleně byl rovněž proveden průzkum vodního prostředí se zaměřením na 
vodní živočichy včetně ryb a raků, a to v místech křížení vodotečí (vybetonované vodoteče u obce 
Horní Počaply). U ptačích druhů bylo zjišťováno, zda 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 pozornost pobytovým stopám 
(stopy, trus, zbytky potravy, okusy), a to především savců vzhledem k jejich převažující noční akti-
vitě. Takto byly sledovány zejména pobytové stopy větších druhů v místech křížení liniových prvků 
a v rámci osy komunikace na polních pozemcích s cílem zaznamenání pohybových tras jak v ose 
komunikace, tak zejména křížící trasu v prostoru plánované komunikace. 

Netopýři byli sledováni pomocí ultrazvukového detektoru Pettersson M500-384 při liniovém 
sledování napříč lokalitou v době od západu slunce do cca půlnoci (28. 6., 20. 7. 2018, 16. 7. 2020). 
Analýzy ultrazvukových záznamů byly provedeny v programu BatSound 4. 

Druhy byly uspořádány do přehledu, který zahrnuje všechny zástupce, jež byly na vymezeném 
území zjištěny. Názvosloví uváděných taxonů vychází z aktuálně používané systematiky 
(www.biolib.cz). 

4.2. KONZULTACE A SPOLUPRÁCE  

Na determinaci rostlinného materiálu se podílela H. Kočvarová. Dále byly využity vlastní 
údaje z dřívějších návštěv a nálezů okolí, kdy se na determinaci materiálu brouků podílel F. Trnka. 
Na průzkumu motýlů se podílel T. Kuras. Jinak se na průzkumech a zpracování hodnocení podílel 
samostatně zhotovitel a H. Kočvarová. 

5. VÝSLEDKY PRŮZKUM Ů 

V následující části jsou uvedeny přehledy vybraných zjištěných druhů, rozdělených do zájmo-
vých 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 ná-
hodný nebo ojedinělý (vyskytují se v jiných typech prostředí), nejsou uváděny.  
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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, GRULICH & CHOBOT 2017, CHOBOT & NĚMEC 2017). 
Dále je uvedeno, zda se druh nachází v Příloze I Směrnice 2009/147/ES nebo v příloze II nebo IV 
Směrnice 92/43/ES.  

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 – nevyhod-
nocené 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. Kategorie LC není u obratlovců uváděna. 

Stupeň ohrožení je u rostlin uváděn podle Červeného seznamu ohrožených druhů rostlin 
České republiky (GRULICH 2012, GRULICH & CHOBOT 2017) a podle Vyhlášky 395/1992 Sb. 

A1 – vymizelý a vyhynulý druh, A2 – nezvěstný druh, A3 – nejasná kategorie vyhynulý nebo 
nezvěstný. C1 – kriticky ohrožený druh, C2 – silně ohrožený druh, C3 – ohrožený druh, C4 – vzác-
nější taxony vyžadující pozornost. U některých kategorií je pak dodatečně uveden také důvod klasi-
fikace. Může to být vzácnost (r), nebo trend (tedy mizení, t) a pak rovněž důvod smíšený, tedy vzác-
nost spojená s trendem (b). Vznikly tedy tyto nové podkategorie:  

r – vzácnost. Aby taxon splnil podmínku vzácnosti, jako kriticky ohrožený (C1) se vyskytuje na 1–5 lokalitách, 
jako silně ohrožený (C2) na 6–20 lokalitách. Populace jsou víceméně stabilní, v posledním období výrazně neustupují, 
ani v minulosti nedošlo k výraznějšímu úbytku;  

t – trend. V kategorii kriticky ohrožených (C1) se předpokládá úbytek alespoň 90 % historických lokalit, v kate-
gorii silně ohrožených úbytek 50–90 %. Do úbytku se u většiny druhů, zejména u taxonů s obtížným šířením, nezapočí-
távají nové nálezy na lokalitách, které v minulosti nebyly (dostatečně) probádány – lze předpokládat, že takové druhy se 
tam vyskytovaly i v minulosti;  

b – kombinace vzácnosti i trendu. Taxon splňuje pro zařazení podmínku vzácnosti do příslušné kategorie nebo 
ji velmi lehce překračuje, ale současně na některých lokalitách zanikl nebo se na nich jeho populace výrazně zmenšila. 
U dlouhověkých dřevin je důvodem pro tuto klasifikaci i při relativně dobré kondici současných populací i slabé zmlazo-
vání.  

5.1. BOTANIKA  

Z přírodních biotopů záměr zasahuje pouze malé fragmenty, které lze vymezit v rámci dvou 
lokalit v území. Jedná se o svahy a lemy polní cesty u staré pískovny u západního okraje obce Cítov 
(druhotně vyvinuté Kostřavové trávníky písčin – T5.3) a mozaiku druhotně vyvinutých Kostřavových 
trávníků písčin (T5.3), Vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3), Úzkolistých suchých tráv-
níků, porostů bez význačného výskytu vstavačovitých (T3.3D) a Mezofilních ovsíkových luk (T1.1) 
v lemech silnice u štěrkopískoven Baraba. 

Aktuální flóra území je uspořádána do následujícího přehledu. V něm jsou uvedeny všechny 
druhy cévnatých rostlin, které byly ve vymezeném území a jeho nejbližším okolí zjištěny. 

5.1.1. SEZNAM ZJIŠT ĚNÝCH DRUHŮ 

javor jasanolistý Acer negundo L.   
javor mléč Acer platanoides L.   
pamětník rolní  Acinos arvensis (Lam.) Dandy    
řepík lékařský Agrimonia eupatoria L.  
psineček tuhý  Agrostis vinealis Schreb.   
řebříček chlumní  Achillea collina Rchb.   
řebříček Achillea millefolium agg.  
řebříček štětinolistý  Achillea setacea Waldst. & Kit.  C3  
pajasan žláznatý Ailanthus altissima (Mill.) Swingle    
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tařice kališní  Alyssum alyssoides (L.) L.  
netvařec křovitý Amorpha fruticosa L.  
drchnička rolní  Anagallis arvensis L.   
kerblík lesní Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.   
lopuch větší Arctium lappa L.   
lopuch plstnatý Arctium tomentosum Mill. 
trávni čka obecná pravá  Armeria vulgaris subsp. vulgaris Willd.  C4a 
křen selský Armoracia rusticana Gaertn., B. Mey. et Scherb.  
ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl  
pelyněk ladní  Artemisia campestris L.  
pelyněk černobýl Artemisia vulgaris L.  
lebeda rozkladitá Atriplex patula L.  
lebeda lesklá  Atriplex sagittata Borkh.   
oves hluchý  Avena fatua L.    
ovsíř luční  Avenula pratensis (L.) Dumort.    
měrnice černá Ballota nigra L.  
šedivka šedá Berteroa incana (L.) DC.  
bříza bělokorá Betula pendula Roth  
dvouzubec černoplodý Bidens frondosa L.  
sveřep vzpřímený  Bromus erectus Huds.  
sveřep měkký  Bromus hordeaceus L.   
sveřep bezbranný Bromus inermis Leyss.  
sveřep jalový Bromus sterilis L.  
sveřep střešní  Bromus tectorum L.   
třtina křovištní Calamagrostis epigejos (L.) Roth    
opletník plotní Calystegia sepium (L.) R. Br.   
kokoška pastuší tobolka bezkorunná Capsella bursa-pastoris (L.) Med. var. apetala Opiz   
bodlák obecný  Carduus acanthoides L.   
bodlák kadeřavý Carduus crispus L.  
ostřice klasnatá  Carex contigua Hoppe   
ostřice Otrubova Carex otrubae Podp.   C4a 
ostřice pobřežní  Carex riparia Curtis  C4a 
dejvorec velkoplodý pravý Caucalis platycarpos subsp. platycarpos Linnaeus C2b 
chrpa luční úzkolistá Centaurea jacea subsp. angustifolia Gremli C4b 
chrpa latnatá  Centaurea stoebe L.   
čekanka obecná Cichorium intybus L.   
pcháč oset Cirsium arvense (L.) Scop.   
pcháč obecný Cirsium vulgare (Savi) Ten.   
bolehlav plamatý Conium maculatum L.  
ostrožka stračka  Consolida regalis S. F. Gray    
svlačec rolní Convolvulus arvensis L.    
turanka kanadská Conyza canadensis (L.) Cronq.   
svída krvavá Cornus sanguinea L.  
hloh jednosemenný Crataegus monogyna Jacq.  
škarda dvouletá Crepis biennis L.  
škarda smrdutá mákolistá  Crepis foetida subsp. rhoeadifolia (M. Bieb.) Čelak. C4a 
srha laločnatá Dactylis glomerata L.   
mrkev obecná Daucus carota L.  
úhorník mnohodílný  Descurainia sophia (L.) Prantl    
štětka planá Dipsacus fullonum L.  
ježatka kuří noha Echinochloa crus-galli (L.) P. B.   
bělotrn kulatohlavý  Echinops sphaerocephalus L.   
hadinec obecný Echium vulgare L.  
pýr plazivý Elytrigia repens (L.) Desv.  
vrbovka chlupatá Epilobium hirsutum L.   
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vrbovka malokvětá Epilobium parviflorum Schreb. C3 
přeslička rolní Equisetum arvense L.  
milička menší Eragrostis minor Host   
turan ostrý  Erigeron acris L.  
turan roční  Erigeron annuus L.  
máčka ladní  Eryngium campestre L.  
trýzel tvrdý  Erysimum durum J. Presl et C. Presl    
brslen evropský Euonymus europaea L.  
sadec konopáč Eupatorium cannabinum L.   
pryšec chvojka Euphorbia cyparissias L.  
srpek obecný Falcaria vulgaris Bernh.  
kostřava lesní Festuca altissima All.  
kostřava drsnolistá Festuca brevipila F. Tracey    
kostřava obrovská Festuca gigantea (L.) Vill.   
kostřava žlábkatá Festuca rupicola Heuffel   
kostřava Festuca sp.  
jasan ztepilý Fraxinus excelsior L.  
svízel bílý Galium album Mill.   
svízel přítula Galium aparine L.   
svízel syřišťový Galium verum L.  
kakost luční Geranium pratense L.  
kakost smrdutý  Geranium robertianum L.  
kuklík městský Geum urbanum L.  
břečťan obecný Hedera helix L.   
bolševník obecný Heracleum sphondylium L.  
jestřábník chlupáček Hieracium pilosella L.  
jestřábník savojský  Hieracium sabaudum L.    
ječmen setý Hordeum vulgare L.    
chmel otáčivý Humulus lupulus L.  
rozchodník křovištní  Hylotelephium jullianum (Boreau) Grulich    
třezalka tečkovaná Hypericum perforatum L.   
krabilice hlíznatá Chaerophyllum bulbosum L.  
vlaštovičník větší Chelidonium majus L.   
merlík bílý Chenopodium album L.   
ořešák královský Juglans regia L.   
sítina článkovaná Juncus articulatus L.   
sítina sivá  Juncus inflexus L.   
smělek štíhlý  Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.   
locika kompasová Lactuca serriola L.   
hluchavka skvrnitá Lamium maculatum (L.) L.   
hrachor hlíznatý Lathyrus tuberosus L.   
ptačí zob obecný Ligustrum vulgare L.  
lnice květel Linaria vulgaris Mill.  
jílek vytrvalý Lolium perenne L.  
zimolez obecný Lonicera xylosteum L.  
štírovník růžkatý Lotus corniculatus L.  
kustovnice cizí Lycium barbarum L.    
karbinec evropský Lycopus europaeus L.   
jabloň domácí Malus domestica Borkh.   
tolice srpovitá  Medicago falcata L.  
tolice dětelová Medicago lupulina L.   
tolice setá Medicago sativa L.  
strdivka sedmihradská  Melica transsilvanica Schur  C4a 
komonice bílá Melilotus albus Medik.  
komonice lékařská Melilotus officinalis (L.) Pall.  
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máta vodní  Mentha aquatica L.  
bažanka roční  Mercurialis annua L.  
hledíček menší Microrrhinum minus (L.) Fourr.  
řečanka přímořská Najas marina Linnaeus C3 
leknín bílý  Nymphaea alba L.  SO, C1t 
zdravínek jarní  Odontites vernus (Bellardi) Dumort.  
pupalka  Oenothera sp.  
ostropes trubil  Onopordum acanthium L.  
mák vlčí Papaver rhoeas L.  
loubinec popínavý Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch    
hvozdíček prorostlý  Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood  C4a 
chrastice rákosovitá Phalaris arundinacea L.   
bojínek luční Phleum pratense L.  
rákos obecný Phragmites australis (Cav.) Steudel    
hořčík jestřábníkovitý Picris hieracioides L.   
bedrník obecný Pimpinella saxifraga L.  
borovice černá Pinus nigra J. F. Arnold    
borovice lesní Pinus sylvestris L.  
jitrocel kopinatý Plantago lanceolata L.  
jitrocel větší Plantago major L.   
lipnice smáčknutá Poa compressa L.  
lipnice bahenní Poa palustris L.  
truskavec ptačí  Polygonum aviculare L.  
topol kanadský Populus × canadensis Moench    
topol bílý Populus alba L.  
topol černý Populus nigra L. C1t 
topol osika Populus tremula L.   
šrucha zelná  Portulaca oleracea L.  
rdest hřebenitý  Potamogeton pectinatus L.   
mochna stříbrná  Potentilla argentea L.  
mochna plazivá Potentilla reptans L.   
třešeň ptačí Prunus avium (L.) L.  
slivoň myrobalán  Prunus cerasifera Ehrh.   
slivoň švestka Prunus domestica L.  
hrušeň obecná Pyrus communis L.   
hrušeň polnička Pyrus pyraster (L.) Burgsd.  C4a 
dub letní Quercus robur L.   
rýt žlutý Reseda lutea L.   
křídlatka japonská Reynoutria japonica Houtt.  
trnovník akát Robinia pseudacacia L.  
růže šípková  Rosa canina L.   
růže podhorská Rosa dumalis Bechst.    
ostružiník ježiník Rubus caesius L.  
ostružiník přícestní Rubus dollnensis Spribille  
ostružiník měkký Rubus mollis J. Presl & C. Presl  
šťovík kadeřavý Rumex crispus L.  
šťovík rozvětvený  Rumex thyrsiflorus Fingerh.  
vrba načervenalá Salix × fragilis L.  
vrba bílá Salix alba L.   
bez černý Sambucus nigra L.  
krvavec menší Sanguisorba minor Scop.  
mydlice lékařská  Saponaria officinalis L.   
hlaváč žlutavý  Scabiosa ochroleuca L.   
čičorka pestrá  Securigera varia (L.) Lassen  
rozchodník ostrý  Sedum acre L.   
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starček přímětník Senecio jacobaea L.  
bér sivý  Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult.  
silenka širolistá bílá, knotovka bílá Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet    
silenka noční  Silene noctiflora L.   C4a 
silenka nadmutá Silene vulgaris (Moench) Garcke  
hulevník Loeselův  Sisymbrium loeselii L.   
lilek potměchuť Solanum dulcamara L.   
zlatobýl kanadský Solidago canadensis L.   
mléč zelinný Sonchus oleraceus L.   
jeřáb ptačí Sorbus aucuparia L.  
pámelník bílý Symphoricarpos albus (L.) Blake    
šeřík obecný Syringa vulgaris L.    
vratič obecný Tanacetum vulgare L.    
pampeliška lékařská Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner et al.   
penízek rolní Thlaspi arvense L.  
mateřídouška panonská  Thymus pannonicus All. C4a 
mateřídouška úzkolistá Thymus serpyllum L. C4a 
mateřídouška vejčitá Thymus pulegioides L.  
lípa velkolistá  Tilia platyphyllos Scop.   
tořice japonská Torilis japonica (Houtt.) DC.   
kozí brada pochybná  Tragopogon dubius Scop.  
kozí brada východní  Tragopogon orientalis L.   
kozí brada luční Tragopogon pratensis L.  
jetel rolní  Trifolium arvense L.  
jetel ladní  Trifolium campestre Schreb.  
jetel luční Trifolium pratense L.   
jetel plazivý Trifolium repens L.   
heřmánkovec nevonný Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip.    
pšenice setá  Triticum aestivum L.  
podběl lékařský Tussilago farfara L.   
orobinec širokolistý Typha latifolia L. 
kopřiva dvoudomá Urtica dioica L.    
divizna sápovitá  Verbascum phlomoides L.  
vikev ptačí Vicia cracca L.  
vikev plotní Vicia sepium L.   
réva vinná Vitis vinifera L.   
řepeň polabská  Xanthium albinum (Widder) H. Scholz    
kukuřice setá Zea mays L.   

5.1.2. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ A VÝZNAMNÉ DRUHY  

Na lokalitě záměru nebyly zjištěny druhy chráněné zákonem podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
jeden druh byl potvrzen v blízkém okolí, a to leknín bílý Nymphaea alba L. – SO, C1t.  

Z druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (GRULICH & CHOBOT 2017) 
byly na ploše záměru zjištěny ostřice Otrubova Carex otrubae Podp. – C4a, dejvorec velkoplodý 
pravý Caucalis platycarpos subsp. platycarpos Linnaeus – C2b, chrpa luční úzkolistá Centaurea 
jacea subsp. angustifolia Gremli – C4b, škarda smrdutá mákolistá Crepis foetida subsp. rhoeadi-
folia (M. Bieb.) Čelak. – C4a, vrbovka malokvětá Epilobium parviflorum Schreb. – C3, strdivka 
sedmihradská Melica transsilvanica Schur – C4a, hvozdíček prorostlý Petrorhagia prolifera (L.) 
P. W. Ball et Heywood – C4a, hrušeň polnička Pyrus pyraster (L.) Burgsd. – C4a, silenka noční 
Silene noctiflora L. – C4a, mateřídouška panonská Thymus pannonicus All. – C4a, řebříček štěti-
nolistý Achillea setacea Waldst. & Kit. – C3, trávni čka obecná pravá Armeria vulgaris subsp. vul-
garis Willd. – C4a, mateřídouška úzkolistá Thymus serpyllum L. – C4a. V blízkém okolí pak 
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řečanka přímořská Najas marina Linnaeus – C3, ostřice pobřežní Carex riparia Curtis – C4a a 
topol černý Populus nigra L. – C1t. 

Leknín bílý Nymphaea alba L. – SO, C1t. Skupina rostlin potvrzena na štěrkopískovně Ba-
raba, cca 60 m od upravované silnice II/246. Dotčení rostlin záměrem lze vyloučit.  

Ostřice Otrubova Carex otrubae Podp. – C4a. V území lokálně v korytech vodních toků. 
Dotčení je zanedbatelné. 

Ostřice pobřežní Carex riparia Curtis – C4a. Potvrzena v lemech štěrkopískovny Baraba. 
Dotčení rostlin záměrem lze vyloučit.  

Dejvorec velkoplodý pravý Caucalis platycarpos subsp. platycarpos Linnaeus – C2b. V zá-
jmovém území se jedná o nejcennější zjištění v oblasti vzácný druh. Typický zástupce teplomilné 
plevelné vegetace, roste zejména na okrajích polí, vinic a na mladých úhorech, méně vstupuje do 
xerotermních stepních formací. Jednotlivě potvrzen západně od osy komunikace na svahu bývalé 
pískovny západně od obce Cítov. Druh bude lokálně dotčen variantou 1, vyskytuje se jak v trase 
komunikace (obchvat obce Cítov, část 1), tak v úseku vedle komunikace, lze jej cíleně podpořit vhod-
nou rekultivací lemů nové komunikace s cílenou podporou chudých xerotermních stanovišť. Dotčení 
je pak považováno za nevýznamné. V případě varianty 2 se dotčení druhu neuvažuje. 

Řebříček štětinolistý  Achillea setacea Waldst. & Kit. – C3. Druh potvrzen roztroušeně v zá-
padní části pískovny a borovicovém lemu bývalé pískovny u Cítova. Trasa komunikace ve variantě 
2 (obchvat obce Cítov) zasahuje do okraje populace druhu. Druh bude lokálně dotčen, vyskytuje se 
jak při okraji trasy komunikace, tak v úseku vedle komunikace na ploše pískovny, lze jej cíleně pod-
pořit vhodnou rekultivací lemů nové komunikace s cílenou podporou chudých xerotermních stano-
višť. Dotčení je považováno za nevýznamné. 

Trávni čka obecná pravá Armeria vulgaris subsp. vulgaris Willd. – C4a. Druh potvrzen roz-
troušeně v západní části pískovny a borovicovém lemu bývalé pískovny u Cítova. Trasa komunikace 
ve variantě 2 (obchvat obce Cítov) zasahuje do okraje populace druhu. Druh bude lokálně dotčen, 
vyskytuje se jak při okraji trasy komunikace, tak v úseku vedle komunikace na ploše pískovny, lze 
jej cíleně podpořit vhodnou rekultivací lemů nové komunikace s cílenou podporou chudých xero-
termních stanovišť. Dotčení je považováno za nevýznamné. 

Chrpa luční úzkolistá Centaurea jacea subsp. angustifolia Gremli – C4b. V území roztrou-
šeně v sušších lemech cest, hojněji v bývalé pískovně západně od Cítova. Dotčení je zanedbatelné. 

Škarda smrdutá mákolistá Crepis foetida subsp. rhoeadifolia (M. Bieb.) Čelak. – C4a. 
V území roztroušeně v sušších lemech cest a kolem železnice, v lemech kolem štěrkopískoven Ba-
raba. Dotčení je zanedbatelné. 

Vrbovka malokvětá Epilobium parviflorum Schreb. – C3. V území lokálně v korytech vod-
ních toků a v litorálu štěrkopískoven Baraba. Dotčení je zanedbatelné. 

Strdivka sedmihradská Melica transsilvanica Schur – C4a. V území roztroušeně v sušších 
lemech cest. Rovněž v bývalé pískovně západně od Cítova. Dotčení je zanedbatelné. 

Hvozdíček prorostlý Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood – C4a. V území roz-
troušeně v bývalé pískovně západně od Cítova. Dotčení je zanedbatelné. 

Hrušeň polnička Pyrus pyraster (L.) Burgsd. – C4a. V území jednotlivě v alejích kolem cest 
i v okolí na okraji porostů dřevin, dotčení je zanedbatelné.  

Silenka noční Silene noctiflora L. – C4a. V území roztroušeně v sušších lemech cest a kolem 
železnice. Rovněž v bývalé pískovně západně od Cítova. Dotčení je zanedbatelné. 

Mateřídouška panonská Thymus pannonicus All. – C4a. V území lokálně na sušších svazích 
v bývalé pískovně západně od Cítova, v trase komunikace i mimo komunikaci (obchvat obce Cítov, 
část 1 ve variantě 2). Druh bude lokálně dotčen, vliv na populaci je zanedbatelný. 
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Mateřídouška úzkolistá Thymus serpyllum L. – C4a. Potvrzena roztroušeně v západní části 
pískovny a borovicovém lemu bývalé pískovny u Citova. Trasa komunikace ve variantě 2 (obchvat 
obce Cítov) zasahuje do okraje populace druhu. Druh bude lokálně dotčen, vyskytuje se jak při okraji 
trasy komunikace, tak v úseku vedle komunikace na ploše pískovny, lze jej cíleně podpořit vhodnou 
rekultivací lemů nové komunikace s cílenou podporou chudých xerotermních stanovišť. Dotčení je 
považováno za nevýznamné. 

Řečanka přímořská Najas marina Linnaeus – C3. Druh potvrzen hojně ve štěrkopískovně 
Baraba. Dotčení je vyloučeno. 

Topol černý Populus nigra L. – C1t. V území druhotné porosty, jednotlivě potvrzeny starší 
dřeviny u štěrkopískoven Baraba. Druh nebude záměrem dotčen. 

5.2. BEZOBRATLÍ  

V rámci provedeného průzkumu bezobratlých byla pozornost zaměřena zejména na společen-
stvo xerotermních trávníků, dále na významnou skupinu motýlů Lepidoptera a čeleď střevlíkovitých 
Carabidae a dále na některé význačné skupiny s vazbou na luční a ruderální biotopy, v případě dal-
ších skupin byla pozornost věnována význačným nebo indikačním druhům. 

5.2.1. KORÝŠI Crustacea 

V rámci průzkumu nebyl v území zjištěn rak říční Astacus astacus – KO, VU, ani jiné vý-
znamné druhy taxonu. V Labi byl opakovaně potvrzen invazní rak pruhovaný Orconectes limosus. 

5.2.2. MĚKKÝŠI Mollusca 

V rámci průzkumu nebyly v území dotčeném záměrem zjištěny žádné významné druhy ani 
druhy větších měkkýšů. Ti se hojně vyskytují v Labi a štěrkopískovnách Baraba. 

Ze zajímavějších druhů byly v Labi jednotlivě zjištěny schránky okružanky říční Sphaerium 
rivicola – NT. Dle schránek byla dále potvrzena škeble říční Anodonta anatina a velevrub malířský 
Unio pictorum – KO. Ten byl rovněž potvrzen ve štěrkopískovně Baraba. Potvrzen byl také výskyt 
invazní slávičky mnohotvárné Dreissena polymorpha a korbikuly asijské Corbicula fluminea, a to 
v Labi i štěrkopískovnách Baraba.  

Ze suchozemských plžů byl jednotlivě pozorován plzák španělský Arion vulgaris, zrnovka 
mechová Pupilla muscorum, keřnatka vrásčitá Euomphalia strigella, oblovka lesklá Cochlicopa lub-
rica, keřovka plavá Fruticicola fruticum, skelnatka západní Oxychilus draparnaudi a hlemýžď za-
hradní Helix pomatia. K hojným druhům patří v území tmavoretka bělavá Monacha cartusiana a su-
chomilka obecná Xerolenta obvia, zejména kolem písčitých lemů cest a železnice. Podobně je 
v území ze zajímavějších druhů hojná páskovka žíhaná Cepaea vindobonensis, západně od Cítova 
(bývalá pískovna) byla nalezena rovněž trojzubka stepní Chondrula tridens.  

5.2.3. ROVNOKŘÍDLÍ Orthoptera 

Kolem železnice a západně od Cítova byl lokálně registrován cvrček polní Gryllus campestris 
– NT. Z dalších druhů např. saranče obecná Chorthippus parallelus, saranče luční Chorthippus dorsa-
tus, saranče měnlivá Chorthippus biguttulus, saranče štíhlá Chorthippus mollis, saranče modrokřídlá 
Oedipoda caerulescens, kobylka šedá Platycleis albopunctata, kobylka dvoubarvá Bicolorana bi-
color, kobylka křídlatá Phaneroptera falcata, kobylka luční Roeseliana roeselii, kobylka dubová Me-
conema thalassinum. 
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5.2.4. POLOK ŘÍDLÍ Hemiptera 

Ze zajímavějších druhů byla pozorována západně od Cítova cikáda chlumní Cicadetta mon-
tana (Scopoli, 1772) – NT. Druh se v území vyskytuje v bývalé pískovně, kde byl jednotlivě pozoro-
ván. 

5.2.5. KUDLANKY Mantodea 

V území byla potvrzena kudlanka nábožná Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) – KO, VU. 
Aktuálně potvrzena západně od Cítova ve staré pískovně u polní cesty, 20. 7. 2018, 1 a 1 ex. Xerofilní 
a termofilní druh, obývající travnaté stepní a lesostepní lokality. Pokračuje dříve zaznamenané vý-
razné šíření i do antropogenních lokalit. Není v území ohrožena, dojde k lokálnímu zásahu do biotopu 
druhu trasou komunikace ve variantě 1 (obchvat obce Cítov, část 1). Ovlivnění druhu na úrovni jeho 
populace je zcela zanedbatelné. 

5.2.6. VÁŽKY Odonata 

V rámci dotčeného území je výskyt taxonu jen jednotlivý, opakovaně bylo pozorováno 
zejména běžné šidélko brvonohé Platycnemis pennipes a při okrajích Labe motýlice lesklá Calopteryx 
splendens, vážka rudá Sympetrum sanguineum a vážka obecná Sympetrum vulgatum. Bohaté je pak 
druhové spektrum v rámci štěrkopískoven Baraba. Zde bylo pozorováno šidélko větší Ischnura ele-
gans, šídlo velké Aeshna grandis, šídlatka velká Chalcolestes viridis, lesklice zelenavá Somatochlora 
metallica, vážka černořitná Orthetrum cancellatum. Ze zajímavějších druhů byla u štěrkopískoven 
pozorována klínatka obecná Gomphus vulgatissimus a vážka žíhaná Sympetrum striolatum. Výskyt 
dalších druhů je zde pravděpodobný. 

5.2.7. MOTÝLI Lepidoptera 

Faunistická znalost o výskytu motýlů v území dotčeném stavbou a blízkém okolí je nulová. 
Rámcovou představu o fauně motýlů lze čerpat pouze z šířeji pojatých prací, většinou z dřívějšího 
období. Nálezy pořízené do konce 19. století a z prvních desetiletí 20. století (včetně do té doby 
publikovaných údajů) jsou sumarizovány ve dvou stěžejních dílech STERNECKA (1929) a STERNECKA 
& Z IMMERMANNA  (1933). Publikované faunistické nálezy z Ústeckého kraje (nikoliv z celých sever-
ních Čech) sumarizovali nedávno VYSOKÝ (2005) a VYSOKÝ & DUCHEK (2007, 2009, 2011). Pro 
doplnění lze uvést také některé další studie věnované tzv. velkým motýlům Macrolepidoptera Tep-
licka (DUCHEK 2009, 2010). Pravděpodobně jedinou prací shrnující údaje z širšího území (a to 
z území bývalého okresu Ústí nad Labem), a zároveň obsahující údaje i k tzv. drobným motýlům (tzv. 
Microlepidoptera), je studie VYSOKÉHO et al. (1986). Citace řady publikovaných prací, z nichž 
mnohé ale obsahují pouze jednotlivé nálezy motýlů, jsou uvedeny v nedávno vyšlých katalozích mo-
týlí fauny Čech (NOVÁK  et al. 1997) a České republiky (LAŠTŮVKA  & L IŠKA 2011). V posledních 
letech se motýlům severních Čech soustavněji věnují především J. Vávra (např. VÁVRA  et al. 1996, 
VÁVRA , 2000, 2002, 2003), M. Žemlička (např. ŽEMLIČKA  2011) nebo J. Šumpich (např. ŠUMPICH 
& SKYVA  2010, ŠUMPICH 2010, ŠUMPICH et al. 2013) Výskyt denních motýlů v ČR (tedy také v da-
ném faunistickém čtverci) v detailu shrnuje BENEŠ et al. (2001). 

V průběhu aktuálního terénního šetření se podařilo prokázat výskyt několika faunisticky cen-
ných druhů motýlů, a to zejména druhů s vazbou na xerotermní stanoviště. Mezi tyto lze zařadit 
teplomilné prvky jako lišaj pryšcový Hyles euphorbiae – O, lišejníkovec půvabný Miltochrista mi-
niata, přástevník starčkový Tyria jacobaeae, zavíječ červenožlutý Oncocera semirubella, zavíječ ha-
dincový Cynaeda dentalis, modrásek černolemý Plebejus argus, modrásek vikvicový Polyommatus 
coridon, otakárek ovocný Iphiclides podalirius, a především vřetenušky – vřetenuška čičorková 
Zygaena ephialtes a vřetenuška pozdní Z. laeta. Mezi ochranářsky cenné (sensu HEJDA et al. 2017) 
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je pak možno zařadit celorepublikově ustupující a ohrožené druhy ostruháček ostružiníkový Call-
ophrys rubi, modrásek černolemý Plebejus argus, modrásek hnědoskvrnný Polyommatus daphnis, 
modrásek vikvicový Polyommatus coridon, přástevník starčkový Tyria jacobaeae, otakárek ovocný 
Iphiclides podalirius, vřetenuška ligrusová Zygaena carniolica, vřetenuška čičorková Zygaena 
ephialtes nebo vřetenuška pozdní Zygaena laeta. Přítomnost dalších ohrožených teplomilných druhů 
motýlů je velmi pravděpodobná.  

Ze zvláště chráněných druhů byli nalezeni batolec červený Apatura ilia – O, otakárek 
ovocný Iphiclides podalirius – O a otakárek fenyklový Papilio machaon – O. V případě žádného z 
uvedených zvláště chráněných druhů nedojde k významnému zásahu do jeho populace. Přesto bude 
potřeba požádat o výjimku z ochranných podmínek, vzhledem k tomu, že dojde k zásahu do biotopu 
těchto druhů. 

Pokud se týče významu zásahu do lokálně ohrožených populací motýlů, lze předpokládat ne-
gativní vliv na izolovanou populaci ohrožené vřetenušky pozdní Zygaena laeta, proto je doporučeno 
tento minimalizovat navrhovanými opatřeními (vymezení ploch s máčkou ladní bez zásahu, podpora 
biotopu druhu cílenou realizací xerotermních stanovišť s máčkou ladní při okraji komunikace). Tento 
druh se v regionu vyskytuje velmi lokálně a vzácně (nalezena při východním okraji pískovny u Cí-
tova). Druh je vázán na bezlesá stepní stanoviště s výskytem máčky ladní. Tato stanoviště jsou vyvi-
nuta jak při okraji trasy komunikace, tak i v okolí lokality v rámci pískovny. Biotop tohoto druhu by 
bylo žádoucí zachovat a podpořit, jako nežádoucí se jeví zejména umisťování dočasných záborů 
v rámci pískovny právě na hodnotných stanovištích. Za předpokladu respektování tohoto opatření 
pak lze uvažovat pouze dočasné a lokální ovlivnění druhu. Velmi vhodné je v tomto ohledu stanovení 
biologického dozoru, který zajistí ochranu cenných biotopů a současně může umožnit využití částí 
pískovny určením ploch v době zásahu, které nejsou biologicky hodnotné. 

Obecně lze konstatovat, že motýli vázaní na otevřená slunná stanoviště xerotermního charak-
teru jsou v území vázáni primárně do prostoru bývalé těžebny písku, západně od obce Cítov. Z regi-
onálního hlediska se jedná o významnou plochu s vyvinutými fragmenty stepní vegetace. Lokalita 
sukcesně zarůstá keřostromovou vegetací a třtinou. Západní část sníženiny těžebního prostoru je za-
vážena stavebním odpadem. V rámci zmírňujících opatření by bylo vhodné alespoň část (východní 
část) území zachovat a udržet zde bezlesí. 

Některé druhy s vazbou na litorální vegetaci vodních ploch a lužní společenstva měkkého luhu 
se vyskytují v prostoru odtěžených jezer pískoven Baraba u Vliněvsi. Z typických druhů rákosin se 
zde vyskytuje travařík rákosový Chilo phragmitella nebo vílenka okřehková Cataclysta lemnata. 
Výskyt dalších mokřadních druhů zde je velmi pravděpodobný. Ze zvláště chráněných motýlů zde 
byl pozorován batolec červený Apatura ilia – O.  

Pozorovány byly a z území jsou známy (*) níže uvedené druhy. 

Arctiidae přástevníkovití 
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)  přástevník chrastavcový  
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)    přástevník kostivalový   II 
Miltochrista miniata (Forster, 1771)     lišejníkovec půvabný 
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) přástevník mátový  
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)     přástevník starčkový    VU 

Crambidae travaříkovití  
Anania crocealis (Hübner, 1796) zavíječ 
Anania hortulata (Linnaeus, 1758)  zavíječ zahradní  
Chilo phragmitella (Hübner, 1810) travařík rákosový 
Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) travařík obecný  
Crambus pascuella (Linnaeus, 1758) travařík 
Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ hadincový  
Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758) vílenka okřehková 
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Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ červenavý  
Dipleurina lacustrata (Panzer, 1804) šedovníček 
Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775) zavíječ senomilný   
Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) travařík zahradní  
Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)  zavíječ řepný 
Mecyna flavalis (Denis & Schiffermüller, 1775) zavíječ 
Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) zavíječ červenožlutý  
Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763) zavíječ kopřivový  
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)  zavíječ 
Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866 šedovníček 
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) zavíječ slámový  
Trachycera advenella (Zincken, 1818) zavíječ  
Xanthocrambus saxonellus (Zincken, 1821) travařík 

Drepanidae srpokřídlecovití 
Sabra harpagula (Esper, 1786)   srpokřídlec lipový 
Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)  můřice dvojtečná    NT 

Geometridae píďalkovití 
Aethalura punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775) různorožec olšový  
Alcis repandata (Linnaeus, 1758)  různorožec vrbový  
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) zejkovec trnkový 
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)  píďalka úhorová 
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)  světlokřídlec osikový  
Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)  běločárník habrový 
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) píďalka očkovaná  
Cyclophora annularia (Fabricius, 1775) očkovec javorový 
Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) očkovec dubový  
Epirrhoe alternata (Müller, 1764)  píďalka obecná  
Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)  zelenopláštník trnkový 
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)  kropenatec jetelový  
Idaea aversata (Linnaeus, 1758)  žlutokřídlec kručinkový  
Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775) skvrnopásník brslenový  
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) skvrnopásník lískový  
Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)  rudopásník šťovíkový  
Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758) píďalka maliníková  
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759) žlutokřídlec janovcový  
Scopula immorata (Linnaeus, 1758)  vlnopásník kostkovaný  
Scopula ornata (Scopoli, 1763)  vlnopásník okrášlený  
Siona lineata (Scopoli, 1763)  bělokřídlec luční  
Timandra comae A. Schmidt, 1931  žlutokřídlec šťovíkový  
Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)  píďalka hojná  

Hesperiidae soumračníkovití 
Erynnis tages (Linnaeus, 1758) soumračník máčkový  
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) soumračník čárečkovaný  

Lasiocampidae bourovcovití 
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)  bourovec trávový 
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)  bourovec ostružiníkový  

Lycaenidae modráskovití 
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)     ostruháček ostružiníkový  NT 
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)  modrásek krušinový 
Lycaena tityrus (Poda, 1761) ohniváček černoskvrnný 
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)  ohniváček celíkový * NDOP NT 
Plebejus argus (Linnaeus, 1758)  modrásek černolemý NT 
Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779) modrásek podobný 
Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775)  modrásek hnědoskvrnný * NDOP VU 
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Polyommatus coridon (Poda, 1761)   modrásek vikvicový VU 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) modrásek jehlicový 

Noctuidae můrovití 
Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775) osenice polní 
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) kovolesklec gama  
Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)  světlopáska ostružníková  
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)  jetelovka hnědá  
Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775)  žlutavka šedavá 
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) zobonosec kopřivový  
Hypenodes humidalis Doubleday, 1850  můřička rašelinná   NT 
Charanyca ferruginea (Esper, 1785)  blýskavka opencová 
Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) plavokřídlec bělotečný  
Mythimna conigera (Denis & Schiffermüller, 1775) plavokřídlec skořicový  
Rivula sericealis (Scopoli, 1763)   trávnička luční 

Nymphalidae (babočkovití) 
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)  babočka kopřivová 
Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)  batolec červený    O 
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) okáč prosíčkový 
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)  babočka síťkovaná 
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) okáč třeslicový  
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) okáč poháňkový  
Inachis io (Linnaeus, 1758)  babočka paví oko 
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)  perleťovec malý  
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  okáč luční 
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) okáč bojínkový 
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) okáč pýrový 
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) babočka admirál 
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) babočka bodláková 

Papilionidae (otakárkovití) 
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)    otakárek ovocný          O, NT 
Papilio machaon Linnaeus, 1758     otakárek fenyklový                 O 

Pieridae (běláskovití) 
Colias crocea (Fourcroy, 1785) žluťásek čilimníkový  
Colias hyale (Linnaeus, 1758) žluťásek čičorečkový 
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) žluťásek řešetlákový 
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) bělásek zelný 
Pieris napi (Linnaeus, 1758) bělásek řepkový 
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) bělásek řepový 
Pontia edusa (Fabricius, 1777) bělásek rezedkový 

Sphingidae (lišajovití) 
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)  lišaj pryšcový  O, EN 

Tortricidae (obalečovití) 
Agapeta hamana (Linnaeus, 1758) obalečík žlutý  
Archips podana (Scopoli, 1763) obaleč zahradní  
Capua vulgana (Frölich, 1828) obaleč 
Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč jahodníkový  
Celypha striana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč pampeliškový  
Hedya salicella (Linnaeus, 1758) obaleč vrbový  
Lathronympha strigana (Fabricius, 1775) obaleč třezalkový  
Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller, 1775) obaleč ovocný 

Zygaenidae (vřetenuškovití) 
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) vřetenuška ligrusová   NT 
Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)  vřetenuška čičorková    NT 
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Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) vřetenuška obecná  
Zygaena laeta (Hübner, 1790)  vřetenuška pozdní   EN 

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) – přástevník kostivalový (II). Jedná se o mezofilní 
druh obývající listnaté a smíšené lesy, zastíněné květnaté okraje silnic, květnaté lesní louky s vysokou 
bylinnou vegetací. Polyfágní housenky požírají z počátku různé byliny, po přezimování se živí pře-
devším na listnatých keřích (např. ostružiník, maliník, líska, janovec). Druh přezimuje ve stádiu hou-
senky, v rámci České republiky může být na mnoha lokalitách velmi početný. Registrován na okraji 
lesa u Vrchu Vejčina. Je pravděpodobné, že na lesostepních a teplejších lesních lokalitách bude druh 
v regionu široce rozšířen. Záměrem populace přástevníka nebude dotčena. 

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) – ostruháček ostružiníkový (NT). Druh dobře adaptovaný 
na širokou škálu stanovištních a klimatických podmínek. Ve střední Evropě lze rozlišit dvě ekolo-
gická optima: jednak lesostepi a křovinatá stanoviště včetně světlin v listnatých lesích, pasek, řídkých 
hájů a lesních lemů; jednak písčité bory a pánevní rašeliniště, kde dosahuje obrovských abundancí a 
využívá jiné živné rostliny než na lesostepních stanovištích. Lesostepní populace se vyvíjí na kručince 
barvířské (Genista tinctoria), štírovníku obecném (Lotus corniculatus), ostružiníku (Rubus spp.), ja-
novci metlatém (Sarothammus scoparius), vičenci (Onobrychis spp.), tolici (Medicago spp.), vlnici 
chlupaté (Oxytropis pilosa) aj. Z regionu je modrásek znám z řady lokalit (BENEŠ &  KONVIČKA  
2002), na lokalitách se vyskytuje jednotlivě až vzácně. V trase uvažované silniční komunikace (vari-
anta 1 i 2) byl druh nalezen v křovinatých lemech při jižním okraji štěrkopískoven Baraba. Dotčení 
je zanedbatelné. 

Plebejus argus (Linnaeus, 1758) – modrásek černolemý (NT). Palearktický prvek. Osídluje 
otevřená stepní stanoviště charakteru stepí, písčin, vřesovišť, v teplých oblastech, kamenité droliny, 
úvozy, suché extenzivní pastviny; vždy s plochami s nezapojeným drnem. Housenka se vyvíjí na 
štírovníku růžkatém (Lotus corniculatus), čičorce pestré (Coronilla varia) a vičenci (Onobrychis 
spp.); vřesovištní populace na vřesu obecném (Calluna vulgaris). V minulosti velice rozšířený a 
hojný. V současnosti hlavně západočeské pánve (Sokolovsko, Mostecko), střední Čechy (Český kras, 
okolí Prahy), České středohoří, písčiny a bílé stráně v Polabí. V jižních Čechách Třeboňsko, pošu-
mavské vápence, vojenský prostor Boletice; roztroušeně na Českomoravské vrchovině. Na jižní Mo-
ravě vcelku souvisle na stepních lokalitách (zhruba po Vyškov), severněji (Olomoucko, Vsetínsko, 
Štramberk) jen izolované lokality. Z mnoha oblastí téměř zcela vymizel (severní Morava a Slezsko, 
Vysočina, většina východních Čech, Liberecko, Plzeňsko), lokálně rychle ubývá v celé zemi (BENEŠ 

&  KONVIČKA  2002). Z regionu je modrásek znám z řady lokalit (BENEŠ &  KONVIČKA  2002), na vět-
šině se vyskytuje mnohdy velmi početně. V trase uvažované silniční komunikace byl druh nalezen 
v početné populaci prostoru bývalého těžebního prostoru západně od Cítova (společně s P. argyro-
gnomon). Dotčení je zanedbatelné. Dále byl modrásek zaznamenán např. na území přírodní památky 
Bílé stráně u Štětí, která se nachází nejblíže cca 3,5 km od trasy předmětného záměru (T. Kuras pers 
observ.). 

Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) – lišaj pryšcový – O, EN. Palearktický druh, u nás se 
vyskytuje převážně v nížinách. Obývá xerotermní stanoviště stepního až lesostepního typu. Často se 
jedná o stanoviště s písčitým a skalním podkladem. Housenky se vyvíjejí zejména na pryšci Euphor-
bia cyparissias, příp. na dalších kongenerických druzích E. peplus, E. wulfeni aj. Motýli jsou aktivní 
po soumraku. U nás se vyskytuje velmi lokálně, především v oblasti moravského a českého termofy-
tika. Z nemnoha lokalit Českého středohoří výskyt lišaje uvádí recentně Šumpich et al. (2013), při-
čemž autoři upozorňují na úbytek lokalit druhu v regionu v posledních letech. Pískovnu západně Cí-
tova je možno označit za biotop lišaje pryšcového. V regionálním kontextu se tak jedná o významný 
biotop pro ohrožené, a zvláště chráněné xerotermofilní druhy. Nalezena housenka 16. 7. 2020 v zá-
padní části pískovny u Cítova mimo plochu zásahů řešených variant záměru. Dotčení druhu se neu-
važuje.  
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Hypenodes humidalis Doubleday, 1850 – můřička rašelinná – NT. Palearktický prvek, u nás 
se vyskytuje pravděpodobně jen v nížinách. Jedná se o typický hygrofilní druh vázaný na mokřadní 
stanoviště (eutrofní mokřady, slatiny až rašeliniště). Výskyt druhu na území ČR bude patrně přehlí-
žen, přesto lze konstatovat, že se jedná o velmi lokální a velmi vzácný druh. Bionomie druhu není 
známa, předpokládá se, že se housenky vyvíjejí na mokřadních druzích ostřic nebo na další mokřadní 
vegetaci (Macek et al. 2008). Nálezy H. humidalis z České republiky jsou velmi vzácné a v posled-
ních letech v podstatě chybějí. Pozorován kolem zarostlé vodoteče v místní části Hliniště jižně od 
vrchu Vejčina, 10. 7. 2017 (Anonymus 2020), dotčení druhu bude zanedbatelné. Nález lze považovat 
za faunisticky významný doklad výskytu druhu v regionu. 

Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761) – můřice dvojtečná – NT. Palearktický druh rozšířený 
především v nížinách a pahorkatinách. Osídluje lužní lesy, olšiny, lesní mokřady apod. Housenky se 
vyvíjejí především na listech olší a bříz. Druh se ještě v druhé polovině 20. stol. vyskytoval na většině 
vhodných stanovišť v podstatě po celém území dnešní České republiky. V posledních dekádách vý-
znamně ustoupil a vyskytuje se spíše jednotlivě. Výskyt v oblasti polabských mokřadů není překva-
pivý. Pozorována kolem zarostlé vodoteče v místní části Hliniště jižně od vrchu Vejčina, 10. 7. 2017 
(Anonymus 2020), dotčení druhu bude zanedbatelné. 

ohniváček celíkový Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) – NT. Lokálně se vyskytující oh-
niváček, u nás především v podhůřích a horách. Obývá otevřené, vlhké plochy v sousedství lesních 
porostů, průseky, paseky a lesní cesty, údolí horských potoků, lesní louky, křovinaté biotopy. 
Hlavně v podhorských a horských oblastech. Živná rostlina housenek je šťovík kyselý (Rumex ace-
tosa), š. menší (R. acetosella). Rozšířen lokálně na celém území státu, vzácněji v nížinách s inten-
zivním zemědělstvím. Vystupuje i do vyšších nadmořských výšek, např. v Krkonoších až po horní 
hranici lesa do 1200 m n. m. Drasticky ustoupil v nižších polohách, především pak v intenzivně ob-
hospodařovaných regionech. Zdá se, že podmínkou výskytu jsou biotopy v pokročilejším stádiu 
sukcese než u jiných lučních motýlů (přítomnost keřů, vyšších bylin) (Beneš & Konvička 2002; 
Macek et al. 2015). Pozorován kolem zarostlé vodoteče v místní části Hliniště jižně od vrchu Vej-
čina, 10. 7. 2017 (Anonymus 2020). dotčení druhu bude zanedbatelné. 

Polyommatus daphnis (Dennis & Schiffermüller, 1775) – modrásek hnědoskvrnný (VU). 
Osídluje suché, stepní lokality, výslunné stráně, suché úvozy, železniční náspy, předpolí lomů s od-
straněnou zeminou, extenzívní pastviny či extenzívně využívané suché louky. Většinou na bazických 
půdách od nížin do podhůří. Živnou rostlinou housenek je čičorka pestrá (Coronilla varia). U nás se 
vyskytuje roztroušeně v teplých oblastech státu (především střední a severní Čechy a jižní Morava) 
(BENEŠ &  KONVIČKA  2002). Vyhynul na severní a střední Moravě a na většině území jižních a vý-
chodních Čech. Vyžaduje mozaiku raných sukcesních stadií. Nejvíce ohrožen je zarůstáním vhod-
ných biotopů a jejich fragmentací. Druh je uváděn v podkladech NDOP AOPK ČR s lokalizací Dolní 
Beřkovice. Lokalizace není blíže upřesněna, ale dle charakteru biotopu v katastru Dolních Beřkovic 
a ekologických nároků druhu je pravděpodobné, že záznam pochází ze stepních terasovitých vinic 
kopce Vejčina, příp. z prostoru motokrosové dráhy u Dolních Beřkovic. Záměrem by tak populace 
druhu neměla být dotčena. 

Polyommatus coridon (Poda, 1761) – modrásek vikvicový (VU). Evropský prvek. Osídluje 
stepi a lesostepi, skalnaté svahy, vyprahlé svažité pastviny, písčiny, řídké borové lesy, náspy podél 
silnic, železnic a říčních navigací, lomy (zvláště vápencové). V minulosti všeobecně rozšířený a 
hojný. V teplejších oblastech dosud řada početných populací, mnohé z nich však jsou navzájem izo-
lované zcela nevhodnými biotopy. Vyhynul na nejsevernější Moravě a v některých krajích sudetského 
podhůří. Druh není ohrožen, tak jako ostatní stepní modrásci rodu Polyommatus, protože nemá tak 
vyhraněné stanovištní nároky. Přesto vymizel z intenzívně obdělávané zemědělské krajiny. Přežívá 
buď na stepních lokalitách, nebo díky refugiím jako jsou disturbovaná antropogenní stanoviště. V 
lomech, hliništích, pískovnách atd. se proto doporučuje nedopustit zavážení ani lesnickou či země-
dělskou rekultivaci; udržovat raná sukcesní stadia (BENEŠ &  KONVIČKA  2002). Jedná se ale o 
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významný indikační druh s vazbou na stanoviště stepního charakteru. Z regionu je modrásek znám 
z více lokalit (srovnej BENEŠ, KONVIČKA 2002), na většině se vyskytuje mnohdy velmi početně. V 
trase uvažovaného koridoru komunikace byl druh nalezen v početné populaci v bývalém těžebním 
prostoru u Cítova a jednotlivě též v prostoru terasovitých vinic na východním úbočí kopce Vejčina. 
Dotčení druhu je zanedbatelné. Dále byl modrásek zaznamenán např.  na území přírodní památky 
Bílé stráně u Štětí, která se nachází nejblíže cca 3,5 km od trasy předmětného záměru (T. Kuras pers 
observ.). 

Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) – přástevník starčkový (NT). Lokální druh, na lokalitách 
může být relativně hojný. Recentně není výskyt z regionu doložen. Celorepublikově je považován za 
ohrožený. Nejbližší dokumentované lokality jsou Bystřany (DUCHEK &  SKOUPÝ, 1992), České Stře-
dohoří – Radejčín (STERNECK 1929, VYSOKÝ et al., 1987), Bořislav, Bystřany – Nové Dvory a Jedo-
vina (DUCHEK, 2010). Přástevník osídluje stepní, lesostepní a slunná křovinatá stanoviště (druhotně 
též lomy ap.). Housenky se vyvíjejí na starčcích (Senecio sp.). Byly nalezeny housenky na starčku 
přímětníku v prostoru těžebny u Cítova. Dotčení druhu je zanedbatelné. Dále byl přástevník zazna-
menán např.  na území přírodní památky Bílé stráně u Štětí, která se nachází nejblíže cca 3,5 km od 
trasy předmětného záměru (T. Kuras pers observ.). 

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) – batolec červený (O). V regionu rozšířený motýl 
s optimem výskytu v podhorských oblastech (srovnej BENEŠ & KONVIČKA  2002). Housenky se vy-
víjejí na křovitých vrbách, druhotně též na osikách. S batolcem se setkáme podél vodotečí a na oslu-
něných lesních cestách. Je známo, že populace batolce prodělala v ČR ve 20. století pokles (srovnej 
BENEŠ & KONVIČKA  2002). Příčiny ohrožení ovšem nejsou zcela jasné. Můžeme spekulovat o změ-
nách v lesním hospodaření a odstraňování plevelných dřevin z lesních kultur, stejně tak jako o cel-
kové změně lesního hospodářství (zejména pak přesadba listnatých lesů na smrkové monokultury), 
úpravách toků, likvidaci břehových porostů atd. Pro udržení životaschopné populace batolce je ne-
zbytné zajistit dostatečné množství osluněných křovitých vrb. Poblíž trasy upravované silniční ko-
munikace II/246 (varianta 1 i varianta 2) byl druh pozorován na lesní nezpevněné komunikaci v okolí 
vytěžených jezer Baraba u Vliněvsi. Dotčení druhu se neuvažuje, nebudou dotčeny porosty kde se 
vyvíjí. 

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) – otakárek ovocný (O, NT). Imága jsou velmi mobilní, 
často a dlouho plachtí, samci vyhledávají samice patrolováním, na některých místech bývají pozoro-
vány velké agregace samců na vyvýšených místech, tzv. ”hilltopping” (České středohoří, Pálava). 
Populace v Čechách jsou relativně izolované a sedentární, stejně jako moravské populace při sever-
ním okraji areálu. Housenky se vyvíjejí na různých druzích hlohů (Crataegus spp.) a slivoní (Prunus 
spp.), včetně kultivarů. Otakárek je v oblasti poměrně rozšířen (srovnej BENEŠ, KONVIČKA 2002). 
V trase uvažovaného koridoru obchvatu obce Cítov ve variantě 1 byl druh nalezen jednotlivě v býva-
lém těžebním prostoru západně od Cítova. Zde druh nachází také vhodné podmínky pro vývoj hou-
senek (viz přítomnost hlohů a trnky). Dotčení je pouze lokální bez vlivu na populaci druhu v území. 

Papilio machaon Linnaeus, 1758 – otakárek fenyklový (O). Otakárek je rozšířený a na mís-
tech výskytu zpravidla častý, žijící na různých travnatých biotopech od stepních po vysloveně pod-
máčené. Housenka žije ve dvou generacích na mrkvovitých rostlinách. Kuklí se na rostlině připoutána 
koncem zadečku a opaskem. Imága létají od dubna do června a od července do srpna, jsou schopna 
překonávat značné vzdálenosti. V trase uvažovaného koridoru komunikace byl druh nalezen jednot-
livě v bývalém těžebním prostoru u Cítova a v prostoru motokrosové dráhy u Dolních Beřkovic. Na 
obou lokalitách druh nachází také vhodné podmínky pro vývoj housenek (viz přítomnost mrkvovitých 
rostlin). Dotčení je pouze lokální bez vlivu na populaci druhu v území. 

Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) – vřetenuška ligrusová (NT). Významný stepní prvek, 
který je vázán na stepní a lesostepní stanoviště. Z regionu je znám lokální výskyt z více lokalit Čes-
kého středohoří (DUCHEK &  SKOUPÝ 1992, ŠUMPICH ET AL. 2013). Housenka žije od podzimu do jara 
na listech štírovníku a vičence, kuklí se na vegetaci ve žlutavém oválném kokonu. Imága létají od 
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června do srpna. Druh je uváděn v podkladech NDOP AOPK ČR s lokalizací Dolní Beřkovice. Lo-
kalizace není blíže upřesněna, ale dle charakteru biotopu v katastru Dolních Beřkovic a ekologických 
nároků druhu je pravděpodobné, že záznam pochází ze stepních terasovitých vinic kopce Vejčina, 
příp. z prostoru motokrosové dráhy u Dolních Beřkovic. Záměrem by populace neměla být dotčena. 

Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) – vřetenuška čičorková (NT). Západopalearktický druh, 
obývá nížiny až pahorkatiny, s výraznou vazbou na xerotermní stanoviště (křovinaté stepi, lesostepi, 
slunné svahy, pískovny, opuštěné lomy apod.). Housenka se vyvíjí na čičorce pestré (Securigera va-
ria), imaga se sytí pravidelně na fialově kvetoucích nektarodárných bylinách (dobromysl, chrpy, chra-
stavce, pcháče apod.) (Macek et al. 2015). 1 ex. F, Z. ephialtes f. rubropeucedanoideae byla pozoro-
vána dne 16. 7. 2020 v bývalé pískovně západně od Cítova. Podobně v několika jedincích byla vře-
tenuška pozorována v r. 2018. Dotčení variantou 1 je pouze lokální bez vlivu na populaci druhu 
v území. 

Zygaena laeta (Linnaeus, 1767) – vřetenuška pozdní (EN). Pontomediteránní druh. Předsta-
vuje velmi významný stepní prvek, který je vázán na stepní a lesostepní stanoviště, často na písečném 
podloží. Na Mělnicku se druh nachází na okraji areálu rozšíření. V regionu se vyskytuje velmi lokálně 
a vzácně v pásu od Loun po Litoměřice a v Labském kaňonu po Ústí nad Labem. Jedná se zcela jistě 
o nejvýznamnější nález v rámci sledovaného spektra motýlů. Housenky se vyvíjejí na máčce ladní 
(Eryngium campestre). K nemnoha známým lokalitám výskytu v širším regionu patří Raná, Oblík, 
Velký vrch, Evaňská rokle a okolí Litoměřic (DUCHEK &  SKOUPÝ 1992, ŠUMPICH ET AL. 2013). V ně-
kolika jedincích byla vřetenuška pozorována v bývalém těžebním prostoru západně od Cítova. Opa-
kovaně pozorována 16. 7. 2020, a to 1 ex. Vzhledem k přítomnosti živné rostliny (při východním 
okraji těžebny) lze očekávat vývoj přímo na lokalitě. Biotop tohoto druhu by bylo žádoucí zachovat. 
Populaci vřetenušky lze zachovat cílenou podporou živné rostliny housenek, tj. dosevem máčky ladní 
v místech, která nebudou stavbou dotčená. Jako vhodná místa pro takový revitalizační zásah se jeví 
na živiny chudé, nezapojené slunné svahy pískovny (zde bude ovšem nejprve potřeba odstranit dře-
viny a rozvolnit vegetační kryt). V tomto ohledu je varianta 1 klasifikována s negativním vlivem, 
v případě varianty 2 se negativní dotčení neuvažuje. 

5.2.8. BROUCI Coleoptera 

Společenstvo brouků je odrazem zastoupení jednotlivých biotopů na lokalitě. Nejvíce taxonů 
bylo zjištěno v dominantně zastoupených biotopech, jako jsou zejména luční a ruderální porosty a 
druhy vázané na agrocenózy. Lesní druhy jsou zastoupeny zcela minimálně, podobně vodní a mo-
křadní druhy pouze ve vazbě na štěrkopískovny Baraba u Vliněvsi.  

Pozorovány byly a z území jsou známy (*) níže uvedené druhy. 

Anthribidae větevníčkovití 
Anthribus nebulosus Förster, 1771     větevníček obláčkový 

Buprestidae krascovití 
Agrilus hyperici (Creutzer, 1799)  polník třezalkový NT 
Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758)  krasec čtyřtečný 
Buprestis octoguttata Linnaeus, 1758  krasec osmiskvrnný EN 

Byturidae malinovníkovití 
Byturus ochraceus (L. G. Scriba, 1790)  malinovník šedý 

Cantharidae páteříčkovití 
Cantharis livida Linnaeus, 1758  páteříček modravý 
Cantharis nigricans (O. F. Müller, 1776)  páteříček černavý 
Metacantharis clypeata (Illiger, 1798)   

Carabidae střevlíkovití 
Amara aenea (De Geer, 1774)  kvapník kovový 
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Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758)  střevlíček černohlavý 
Carabus coriaceus Linnaeus, 1758  střevlík kožitý 
Carabus hortensis Linnaeus, 1758  střevlík zahradní 
Carabus granulatus Linnaeus, 1758  střevlík zrnitý 
Cicindela campestris Linnaeus, 1758  svižník polní    O 
Cicindela hybrida Linnaeus, 1758  svižník zvrhlý    O 
Harpalus affinis (Schrank, 1781)  kvapník modrý 
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)  
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)  střevlíček měděný 
Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774)  kvapník plstnatý 
Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)  
Pterostichus niger (Schaller, 1783)  střevlíček černý 
Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787)  
Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777)  hrbáč osenní 

Cerambycidae tesaříkovití 
Alosterna tabacicolor (DeGeer, 1775)   
Calamobius filum (Rossi, 1790)   
Clytus arietis (Linnaeus, 1758)  kuloštítník beraní 
Molorchus minor (Linnaeus, 1758)  polokrovečník menší 
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)  tesařík piluna 
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776)   
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)  tesařík černošpičký 

Cleridae pestrokrovečníkovití 
Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758)  pestrokrovečník mravenčí 
Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758)  pestrokrovečník včelový 

Coccinellidae slunéčkovití 
Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767)   
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758  slunéčko sedmitečné 
Harmonia axyridis (Pallas, 1773) slunéčko východní 

Cucujidae lesákovití 
 Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)    lesák rumělkový * NDOP SO, VU, II         

Curculionidae nosatcovití 
Curculio nucum Linnaeus, 1758  nosatec lískový 
Eusomus ovulum Germar, 1824   
Hylobius abietis (Linnaeus, 1758)  klikoroh borový 
Phyllobius argentatus (Linnaeus, 1758) listohlod zlatozelený 
Polydrusus formosus (Mayer, 1779) listopas hedvábitý 
Strophosoma melanogrammum (Forster, 1771)  listopas šedý 

Elateridae kovaříkovití 
Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)  kovařík šedý 
Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758)   
Ampedus pomorum (Herbst, 1784)   
Anostirus castaneus (Linnaeus, 1758)  kovařík žlutý 
Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)  kovařík narudlý 
Nothodes parvulus (Panzer, 1799)   

Geotrupidae chrobákovití 
Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) chrobák lesní 
Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758)  chrobák jarní 

Chrysomelidae mandelinkovití 
Agelastica alni (Linnaeus, 1758)  bázlivec olšový 
Cassida nebulosa Linnaeus, 1758  štítonoš skvrnitý 
Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837  vrbař uhlazený 
Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758)  chřestovníček dvanáctitečný 
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Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763)  chřestovníček čtrnáctitečný 
Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758)   
Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758)   
Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758) krytohlav hedvábitý 
Chrysomela populi Linnaeus, 1758  mandelinka topolová 
Labidostomis longimana (Linnaeus, 1761)   
Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)  kohoutek černohlavý 

Lucanidae roháčovití 
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)    roháč obecný    O, VU, II 

Melyridae bradavičníkovití 
Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758)  bradavičník dvojskvrnný 

Oedemeridae stehenáčovití 
Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767)  stehenáč nahnědlý 
Oedemera virescens (Linnaeus, 1767)  stehenáč zelenavý 

Pyrochroidae červenáčkovití 

Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761)    červenáček ohnivý 

Scarabaeidae vrubounovití 
Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758)  chroustek letní  
Holochelus aequinoctialis (Herbst, 1790)  chroustek jarní  
Maladera holosericea (Scopoli, 1772)  chroustek hedvábný      NT 
Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758)  nosorožík kapucínek * NDOP O, NT 
Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845  páchník hnědý * NDOP     SO, VU, II, IV 
Oxythyrea funesta (Poda, 1761)  zlatohlávek tmavý O 
Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758)  listokaz zahradní 
Polyphylla fullo (Linnaeus, 1758) chroust mlynařík * NDOP O, VU 
Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786)  zlatohlávek skvostný O, EN 
Serica brunnea (Linnaeus, 1758)  chroustek hnědý  
Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)  křivonožec polokřídlý 

Silphidae mrchožroutovití 
Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767)  hrobařík černý 
Nicrophorus vespilloides Herbst, 1784  hrobařík malý 
Silpha obscura Linnaeus, 1758  mrchožrout obecný 

Tenebrionidae potemníkovití 
Lagria atripes Mulsant, 1855  měkkokrovečník  
Melanimon tibiale (Fabricius, 1781)  potemník 
Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761)  potemník písečný 

polník třezalkový Agrilus hyperici (Creutzer, 1799) – NT. V území potvrzen ve staré pís-
kovně západně od Cítova (trasa varianty 1 – obchvat obce Cítov, část 1). Druh s lokálním výskytem, 
živnou rostlinou je třezalka tečkovaná Hypericum perforatum a třezalka čtyřkřídlá Hypericum tetrap-
terum. V území pozorováni 2 ex. ve staré pískovně západně od Cítova, 28. 6. 2018. Dotčení druhu je 
zanedbatelné. 

krasec osmiskvrnný Buprestis octoguttata Linnaeus, 1758 – EN. V ČR se vyskytuje velmi 
lokálně v nížinách, nejčastěji v údolí velkých řek v navazujících rozsáhlejších borových lesích a skal-
ních borech. V území pozorován 1 ex. 20. 7. 2018 na okraji lesa u průseku vedení VN u Podvlčí. 
Dotčení druhu je zanedbatelné. 

svižník polní Cicindela campestris Linnaeus, 1758 – O. Druh vyžaduje otevřená nezarostlá 
stanoviště jen se sporadickou vegetací. Dříve hojný druh, který však vymizel v souvislosti s intenzi-
fikací zemědělství na řadě lokalit, recentně se opětovně šíří zejména na druhotné disturbované plochy 
(často lomy, pískovny, okraje cest, staveniště s obnaženou půdou). Lokálně může být hojný, v regi-
onu rozšířen na řadě lokalit. V území potvrzen na polní cestě pří západním okraji areálu EME (trasa 
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varianty 1 i 2), rovněž v rámci polní cesty a pískovny západně od Cítova (trasa varianty 1). Druh bude 
lokálně dotčen zásahem do biotopu druhu, bez výraznějšího vlivu na jeho lokální populace. 

svižník zvrhlý Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 – O. V ČR na vhodných biotopech hojný, 
zejména na písčinách, v lomech, ruderálních plochách, březích vod, které jsou osluněné s řídkou ve-
getací. V území potvrzen v rámci polní cesty a pískovny západně od Cítova (trasa varianty 1). Druh 
bude lokálně dotčen zásahem do biotopu druhu, bez výraznějšího vlivu na jeho lokální populace. 

lesák rumělkový Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) –  SO, VU, II. Larvy brouka prodě-
lávají vývoj ve vlhkém detritu hnijícího lýka pod silnější kůrou stojících nebo padlých různých list-
natých stromů nejčastěji topolů a vrb. V současnosti je v ČR rozšířen v nížinách v okolí většiny řek 
a šíří se. V rámci dotčených úseků s dřevinami nepotvrzen, místa záměru nepředstavují vhodný bio-
top druhu. Z území znám z pobřežních porostů při Labi – Křivenice a Horní Počaply (ANONYMUS 
2020). Dotčení druhu se neuvažuje. 

roháč obecný Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – O, VU, II. Na území ČR je roháč obecný 
rozšířený ve většině nížin, ale vyskytuje se jen lokálně v prosvětlených lesích a parcích se starými 
duby. Larvy se vyvíjí v odumřelém dřevě listnatých stromů, nejčastěji dubů, zejména pak v pařezech 
a kořenech (HŮRKA 2005). Z území uváděn z pobřežních porostů Labe (Vliněves, Brozánky), ANO-

NYMUS (2020). V rámci dotčených dřevin se druh nevyvíjí, aktuálně zastižen 28. 6. 2018 ve večerních 
hodinách při přeletu na okraji lesa u Podvlčí. Dotčení druhu se neuvažuje. 

chroustek hedvábný Maladera holosericea (Scopoli, 1772) – NT. Lokálně se vyskytující 
druh, v ČR zejména na teplejších lokalitách. Vázán na otevřené biotopy s písčitým podkladem. 
V území jednotlivě zastižen v pískovně západně od Cítova (trasa varianty 1). Dotčení druhu je zane-
dbatelné. 

nosorožík kapucínek Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – O, NT. V rámci aktuálního prů-
zkumu nepozorován, z území uváděn z okraje Křivenic a lipové aleje při silnici Brozánky – Býkev 
(ANONYMUS 2020) (trasa varianty 1 i 2). Dotčení druhu se neuvažuje, záměr nezasahuje biotopy 
druhu. 

páchník hnědý Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 – SO, VU, II, IV. V rámci aktuál-
ního průzkumu nepozorován, z území uváděn z lipové aleje při silnici Brozánky – Býkev (ANONY-

MUS 2020) (trasa varianty 1 i 2). Dotčení druhu se neuvažuje, záměr nezasahuje biotopy druhu. 

zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – O. V regionu se vyskytuje plošně, navíc 
se v posledních dvou dekádách šíří po celém území ČR (HORÁK et al. 2009). V minulosti se přitom 
jednalo o relativně vzácný druh obývající nejteplejší území našeho státu (BALTHASAR 1956). Zla-
tohlávek je proto navržen na vyřazení ze 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). 
V území jednotlivě v lemu cest, okraji štěrkopískovny Baraba (trasa varianty 1 i 2) i staré pískovny 
západně od Cítova (trasa varianty 1). Celkové ovlivnění populace druhu je zcela zanedbatelné, dojde 
k lokálním zásahům do biotopu druhu. 

chroust mlynařík Polyphylla fullo (Linnaeus, 1758) – O, VU. V rámci aktuálního průzkumu 
nepozorován, z území uváděn z okraje Vliněvsi (ANONYMUS 2020). Potenciálně vhodný biotop druhu 
představují písčiny v bývalé pískovně západně od Cítova, do jejíhož okraje záměr zasahuje (trasa 
varianty 1). Dle aktuálního průzkumu se dotčení druhu neuvažuje, nicméně bude vhodné ověřit vý-
skyt druhu v rámci dalšího posuzování záměru před jeho realizací. I v případě potvrzení výskytu pak 
lze uvažovat zanedbatelný vliv, s ohledem na zásah pouze do okrajové části pískovny, a možnosti 
podpory druhu v podobě navržených opatření na podporu biotopu písčin v okolí nové komunikace.  

zlatohlávek skvostný Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) – O, EN. Vzácnější druh, vy-
skytuje se zejména v nížinách. Vázán na staré stromy. Larvy se vyvíjejí v rozpadajícím se dřevě list-
natých stromů, zejména dubů, většinou v dutinách a silných větvích výše nad zemí. Dospělci se vy-
skytují obvykle na slunných místech na kvetoucích keřích, sají unikající šťávu ze stromů a zralého 
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ovoce (hrušky, třešně, hroznové víno). V rámci aktuálního průzkumu zastižen na okraji lesního po-
rostu u Podvlčí, z území rovněž uváděn z lipové aleje při silnici Brozánky – Býkev (ANONYMUS 
2020) (trasa varianty 1 i 2). Dotčení druhu se neuvažuje, záměr nezasahuje biotopy druhu.  

5.2.9. BLANOK ŘÍDLÍ Hymenoptera 

Z významnějších taxonů byli v území velmi početně pozorováni čmeláci r. Bombus – O. Za-
znamenán byl výskyt čmeláka zemního Bombus terrestris (Linnaeus, 1758), čmeláka polního Bom-
bus pascuorum (Scopoli, 1763) a čmeláka skalního Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758), přičemž 
výskyt dalších druhů je velmi pravděpodobný. Výskyt je v území lokálně hojný, zejména na plochách 
při okrajích železnice, v lemu cest. Čmeláci představují významnou gildu opylovačů a v lučním eko-
systému tak zastávají konstitutivní funkci ve vztahu k vegetaci. Ekologické požadavky čmeláků jsou 
vesměs obdobné a vychází z extenzívního obhospodařování krajiny, které vede k rozvoji květnatých 
lučních ekosystémů, zachování mezí, solitérně rostoucí keřostromové vegetace, s vyloučením apli-
kace chemických látek. Dotčení taxonu se uvažuje lokálními zásahy do biotopu druhu, bez význam-
nějšího vlivu na jejich populace v území. 

Další významnou skupinou v území jsou mravenci. Kromě mravenců r. Lasius a Myrmica byli 
četně pozorováni také mravenci r. Formica – O. Těžiště výskytu mravenců je stejně jako u čmeláků 
a motýlů soustředěno do klidových nekosených ploch a lemů komunikací (trasa varianta 1 i varianta 
2), včetně okrajů železnice (trasa varianta 1 i 2) a pískovny západně od Cítova (trasa varianty 1). 
Takto byl na více místech pozorován mravenec loupeživý Formica sanguinea Latreille, 1798, mra-
venec Formica rufibarbis Fabricius, 1793 a mravenec otročící Formica fusca Linnaeus, 1758. Ve 
staré pískovně západně od Cítova bylo rovněž nalezeno několik hnízd mravence trávního Formica 
pratensis Retzius, 1783. Dotčení taxonu se uvažuje lokálními zásahy do biotopu druhu včetně hnízd, 
bez významnějšího vlivu na jejich populace v území.  

Z dalších význačnějších druhů se v území vyskytuje žahalka žlutá Scolia hirta (Schrank, 
1781) – NT. Pozorováno bylo opakovaně několik jedinců západně od Cítova ve staré pískovně a 
v okolí polní cesty (trasa varianty 1), na máčce ladní Eryngium campestre a bělotrnu kulatohlavém 
Echinops sphaerocephalus. V ČR není hojným druhem, ve sledované oblasti je vzácná, hojněji se 
vyskytuje pouze na jižní Moravě, na stepích nebo vátých píscích. Dotčení druhu je zanedbatelné. 

5.3. OBRATLOVCI  

Dále je uveden přehled obratlovců zjištěných v prostoru zájmového území a jeho nejbližšího 
okolí. Posouzení je pak zaměřeno zejména na ohrožené, případně zvláště chráněné anebo regionálně 
významné druhy. Uváděny jsou pouze druhy, které mají pro lokalitu jako takovou význam, z pohledu 
jejího posuzování, případně by bylo možné uvažovat o nějaké formě jejich dotčení ze strany záměru.  

5.3.1. RYBY  

Záměr kříží lokální bezejmenné vodní toky. Dva přítoky Baraby u Cítova (Daminěveská 
strouha, bezejmenná vodoteč od lokality Bažantnice) byly v době průzkumu zcela vyschlé, ryby se 
zde nevyskytují. Trvale zvodnělé jsou dva odtokové kanály u obce Horní Počaply, které jsou směrově 
upraveny v betonovém profilu. Místy je patrný lokální zárůst vegetací (zejména orobinec širokolistý 
Typha latifolia), z ryb zde byla pouze ojediněle potvrzena střevlička východní Pseudorasbora parva. 
V tomto ohledu není nutné přijímat bližší opatření, postačující jsou obecná doporučení definována 
v kap. 7 (zamezení kontaminace vody, informování hospodáře MO ČRS před zahájením prací). 

5.3.2. MLOCI Salamandroidea 

V dotčeném území se ocasatí obojživelníci nevyskytují. Aktuálně nebyl žádný druh potvrzen, 
nicméně jsou známy výskyty dvou druhů ze staré pískovny u trati jižně od Cítova (pískovna Býkev) 
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a ze štěrkopískoven JZ od Vliněvsi (Baraba) (ANONYMUS 2020) – v blízkosti trasa varianty 1 i 2. 
Migrace do prostoru staveniště se s ohledem na místa výskytu a charakter okolního a dotčeného te-
rénu neuvažuje.  

čolek obecný Lissotriton vulgaris – SO, VU. Z území jsou známy recentní údaje o výskytu 
ze štěrkopískoven u Vliněvsi (Baraba) a pískovny u trati jižně od Cítova (pískovna Býkev) (r. 2011, 
ANONYMUS 2020).   

čolek velký Triturus cristatus – SO, EN, II, IV. Z území jsou známy recentní údaje o výskytu 
ze štěrkopískoven u Vliněvsi (Baraba) z r. 2011 a historický výskyt z pískovny u trati jižně od Cítova 
(pískovna Býkev) (ANONYMUS 2020).   

5.3.3. ŽÁBY Anura 

V dotčeném území se aktuálně žádný druh nerozmnožuje (voda ihned zasahuje do substrátu, 
dáno i sušším charakterem počasí aktuálně během roku). V rámci rybníčku u Cítova nebyli obojži-
velníci potvrzeni. Případný výskyt však lze uvažovat při migraci a zejména pak i při terénních úpra-
vách a zásazích v rámci provádění stavby, při obsazování obojživelníky kaluží pak i rozmnožování, 
a to v případě všech pozorovaných druhů v území. V rámci vodního prostředí (odtokové kanály 
u obce Horní Počaply a štěrkopískovny Baraba) byly potvrzeni zelení skokani (trasa varianty 1 i 2), 
a to skokan zelený Pelophylax esculentus – SO, NT a skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus – 
KO, NT. U obou druhů je velmi pravděpodobné obsazování kaluží v rámci stavby zejména v letních 
měsících. Z dalších druhů byl v území jednotlivě pozorován skokan hnědý Rana temporaria – VU, 
a to na okraji lesa západně od Podvlčí. Předpokládat lze i výskyt ropuchy obecné Bufo bufo – O, 
VU, ta ale nebyla pozorována, nejblíže je uváděna z tůní na Labi a plochy rekultivace jižně od obce 
Horní Počaply (ANONYMUS 2020). Lokálně ale plošně v území pak lze předpokládat výskyt u ropu-
chy zelené Bufotes viridis – SO, EN. Z území je uváděna z více lokalit v okolí záměru, aktuálně byl 
zastižen 20. 7. 2018 1 ex. v nočních hodinách ve staré pískovně západně od Cítova (trasa varianty 1) 
a 28. 6. 1 ex. hlas z okraje štěrkopískovny Baraba (v blízkosti trasa varianty 1 i 2). 

Samotný záměr nepředstavuje bariéru pro migrující obojživelníky, v rámci křížení vodních 
toků a liniových prvků bude dostatečně zachován migrační profil v rámci propustků. V území lze 
očekávat, že při jednotlivé migraci na většině území budou jedinci zejména kopírovat lemy vodotečí 
a liniových prvků v území. Nikde v území nebyla při aktuálním průzkumu a dříve identifikována 
kritická místa tahu obojživelníků a jejich zvýšená mortalita (AOPK ČR 2020).  

Hlavní riziko pak lze spatřovat při samotné realizaci záměru, kdy změnou podmínek v území 
(přeměna ploch zemědělské půdy na plochy neudržované se vznikem kaluží) pravidelně dochází k do-
časné migraci a obsazování nových biotopů většinou druhů žab. Řešením je stanovení biologického 
dozoru u podobných staveb, který tuto situaci podchytí, provede včas transfery z dotčených ploch i 
v průběhu stavby, případně zajistí vhodnou instalaci migračních bariér. 

5.3.4. ŠUPINATÍ Squamata 

Z druhů vázaných na vodní prostředí byla aktuálně pozorována pouze užovka obojková Na-
trix natrix – O, NT. A to ve vodoteči u obce Horní Počaply (trasa varianty 1 i 2) a štěrkopískovně 
Baraba (v blízkosti trasa varianty 1 i 2). Při migraci lze předpokládat výskyt druhu na dalších lokali-
tách v okolí. Lze uvažovat lokální dotčení biotopu druhu a potřebu transferu jedinců. Ze vzácnějších 
druhů jsou z břehového úseku Labe uváděny výskyty užovky podplamaté Natrix tessellata (Lau-
renti,1768) – KO, EN, IV (Vliněves, Dolní Beřkovic, Brozánky, ANONYMUS 2020). Dotčení druhu 
se s ohledem na biotopové nároky a místa zásahů neuvažuje.  

Dotčení pak lze uvažovat u všech tří dalších druhů vázaných na sušší stanoviště charakteru 
stepních trávníků, ruderálních ploch s křovinami. K nejhojnějším patří v území ještěrka  obecná La-
certa agilis Linnaeus, 1758 – SO, VU, IV, zastižená na řadě míst na okraji obcí, u štěrkopískoven 
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Baraba, podél železnice, v pískovně západně od Cítova (trasa varianty 1 i 2). Druh bude dotčen zásahy 
do biotopu druhu a lokálními transfery z plochy zásahů. 

Méně běžný je v území slepýš křehký Anguis fragilis Linnaeus, 1758 – SO, NT s vazbou 
spíše na lesní prostředí, případně zahrady s dřevinami. V území byl zastižen 1 ex. 12. 7. 2018 na 
okraji lesa západně od Podvlčí. Druh bude dotčen zásahy do biotopu druhu a lokálními transfery 
z plochy zásahů. K vzácnějším druhům v území patří užovka hladká Coronella austriaca Laurenti, 
1768 – SO, VU, IV. Druh preferuje sušší osluněné plochy, často travnaté kamenité stráně s křovinami, 
lomy. Aktuálně nepozorována, v území je uváděn výskyt z okraje obce Křivenice (ANONYMUS 2020). 
S ohledem na charakter dotčených biotopů (často travnaté plochy s křovinami) lze přinejmenším 
předpokládat migrační výskyt v území a případnou potřebu transferu druhu, výskyt je považován za 
velmi pravděpodobný v lemu železnice (trasa varianty 1 i 2), případně pískovně západně od Cítova 
(trasa varianty 1). Zásah představuje dočasně negativní vliv v podobě rušení jedinců, s ohledem na 
výskyt druhů bude vhodné stanovení biologického dozoru a provedení kontroly lokality před zaháje-
ním prací a transfer jedinců do nedotčených částí území s vhodnými biotopy, v případě potřeby s lo-
kální realizací dočasných migračních bariér. Na štěrkopískovně Baraba byl rovněž 21. 7. 2018 pozo-
rován jeden jedinec želvy nádherné Trachemys scripta. Jedná se o nepůvodní druh vyskytující se na 
podobných biotopech, kam byl obvykle vypuštěn z chovu v zajetí. 

5.3.5. PTÁCI Aves  

K druhům, které nejsou blíže řešeny, typicky patří vzácnější migrující druhy, ke kterým patří 
často i zvláště chráněné druhy, jako např. bahňáci, dravci apod., kteří k území nemají bezprostřední 
vztah. 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. Platí to zejména pro štěrkopís-
kovny Baraba, do kterých záměr nezasahuje, a to ani ve formě rušení s ohledem na dostačenou vzdá-
lenost hnízdících jedinců (zejména střední a severní část s litorálními porosty dále od komunikace) a 
krycí lem vzrostlých dřevin mezi štěrkopískovnami a komunikací. Ptáci jsou v dotčeném území vá-
záni především na keřové a stromové porosty, případně neudržované ruderální biotopy. Výskyt a 
hnízdění v rámci polních kultur je omezené a týká se pouze některých druhů. Případné hnízdění je 
navíc silně ovlivněno (omezeno) skladbou polních kultur.   

Druhově i kvantitativně bohatší bývají výskyty zejména na jarním nebo podzimním tahu, kdy 
v rámci polních kultur, bez či po sklizni vegetace, sbírají potravu či odpočívají i vzácnější druhy 
ptáků. Případné ovlivnění tahu, situováním komunikací především ke stávající komunikační síti a 
sídelním útvarům, je zcela bezvýznamné. Druhy využívají k odpočinku bezprostřední okolí podob-
ných liniových staveb a v území je dostatečný prostor pro přelety i výskyty v rámci migrační trasy.  

Volavkovití  Ardeidae  

V území se jednotlivě na přeletu vyskytuje volavka popelavá Ardea cinerea – NT. Druh zde 
pouze jednotlivě zalétá za potravou. Podobně se zejména mimo hnízdní období objevuje volavka 
bílá Egretta alba – SO, I. Dotčení je vyloučeno. 

Vrubozobí Anseriformes  

V území byla na přeletu opakovaně potvrzena pouze kachna divoká Anas platyrhynchos, druh 
hnízdí na štěrkopískovnách Baraba. Řadu dalších druhů lze předpokládat právě na štěrkopískovnách 
Baraba, a to zejména na tahu nebo v zimním období, případně i při jednotlivém hnízdění. S ohledem 
na lokalizaci hnízdních biotopů a charakter území není dotčení ze strany záměr uvažováno. Aktuálně 
byla z dalších druhů potvrzena pouze labuť velká Cygnus olor – VU, jeden pár hnízdí na prostřední 
štěrkopískovně, 20. 7. 2018 zde byli pozorováni 2 ad. a 3 juv.  

Dravci Accipitriformes 

V rámci dotčeného území nehnízdí. Opakovaně zde byla pozorována poštolka obecná Falco 
tinnunculus, která loví a přelétá v rámci zemědělských ploch, hnízdí v přilehlých obcích. Na přeletu 
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a při lovu rovněž káně lesní Buteo buteo, která hnízdí v lesním porostu jižně od Podvlčí. Jednotlivě 
byl pozorován také krahujec obecný Accipiter nisus – SO, VU, a to na přeletu i při lovu potravy. 
V bezprostředním okolí druh nehnízdí. Dotčení taxonu je zanedbatelné. 

I zde platí, že lze očekávat řadu dalších vzácných druhů na tahu nebo v zimním období, do-
tčení žádného z druhů ale není uvažováno, neboť žádný druh není bezprostředně vázán na lokality 
dotčené záměrem. 

Ze zajímavějších druhů byl aktuálně při lovu a migraci zastižen moták pochop Circus aeru-
ginosus – O, VU, I, u něhož lze předpokládat hnízdění v západní části štěrkopískoven Baraba (v blíz-
kosti trasy varianty 1 i 2), v území jinak na tahu. Při kontrole 7. 9. 2018 byl rovněž pozorován na 
přeletu moták lužní Circus pygargus – SO, EN, I, a to 1 samec SZ od Cítova. Dne 7. 9. 2018 byl 
rovněž na přeletu jižně od elektrárny Mělník pozorován sokol stěhovavý Falco peregrinus – KO, 
EN, I. Dotčení těchto druhů je zcela zanedbatelné, nejsou hnízděním ani potravně vázáni na plochy 
dotčené záměrem.  

Hrabaví Galliformes 

V území se jednotlivě vyskytuje a hnízdí bažant obecný Phasianus colchicus, pozorován 
u štěrkopískoven Baraba. Ze zajímavějších druhů byla na poli jižně od štěrkopískoven Baraba regis-
trována 28. 6. 2018 křepelka polní Coturnix coturnix – SO, NT. Druh v širší oblasti na polích jed-
notlivě hnízdí, dotčení realizací záměru se však neuvažuje. Z důvodu realizace v rámci stávajících 
komunikací i přimknutí k již stávající infrastruktuře bez zásahu do větších otevřených ploch.  

Krátkok řídlí Gruiformes 

Na štěrkopískovnách Baraba běžně hnízdí lyska černá Fulica atra, aktuálně registrováno ně-
kolik párů při krmení juv. Dle hlasových projevů byla ze západní části rovněž registrována slípka 
zelenonohá Gallinula chloropus – NT. Při kontrole 28. 6. 2018 byl rovněž v nočních hodinách ze 
západní části štěrkopískovny registrován chřástal vodní Rallus aquaticus – SO, VU. Dotčení druhu 
je vyloučeno. 

Dlouhokřídlí Charadriiformes 

Řešeným územím řada druhů protahuje, žádný druh však není vázán na území dotčené zámě-
rem. Při migraci byla na přeletu registrována čejka chocholatá Vanellus vanellus – VU, druh v území 
velmi pravděpodobně nehnízdí. Totéž platí pro kulíka říčního Charadrius dubius – VU, který byl 
registrován dle hlasových projevů při přeletu nad Labem. Typický druh, který často hnízdí na ploše 
velkých stavenišť, kde došlo k půdní skrývce, a to i relativně početně. V tomto ohledu je vhodné 
hnízdění druhu věnovat pozornost, zejména v rámci biologického dozoru stavby. 

Patrně na tahu byl na štěrkopískovnách Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2) pozorován 
také vodouš kropenatý Tringa ochropus – SO, EN, 12. 7. 2018, 1 ex. a pisík obecný Actitis hypo-
leucos – SO, EN, 20. 7. 2018, 2 ex. přelet nad Labem u Vliněvsi. Dotčení realizací záměru se neuva-
žuje. Běžně se pak v území vyskytuje racek chechtavý Larus ridibundus – VU, který min. v desítkách 
jedinců přelétá územím. V předešlých letech byl na přeletu nad Labem zastižen také racek bělohlavý 
Larus cachinnans – NA a racek bouřní Larus canus – RE. Dotčení žádného z druhů se neuvažuje. 

Měkkozobí Columbiformes 

Na lokalitě hnízdí na dřevinách holub hřivnáč Columba palumbus, hojný je v rámci území 
také holub domácí zdivočelý Columba livia f. domestica. Jednotlivě v okolí území (intravilánu obcí) 
hnízdí i hrdlička zahradní Streptopelia decaocto, v lesním porostu jižně od Podvlčí také hrdlička di-
voká Streptopelia turtur. Dotčení je bezvýznamné. 

Kukačky Cuculiformes 

Pozorována byla běžná kukačka obecná Cuculus canorus, která v okolí území přeletuje, loví 
potravu i hnízdí. Dotčení druhu je bezpředmětné.  
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Sovy Strigiformes 

V území byl dle hlasových projevů registrován mladý kalous ušatý Asio otus, a to 28. 6. 2018, 
1 ex. v JZ části pískovny západně od Cítova (mimo trasu varianty 1 i 2). Druh v území pravděpodobně 
hnízdí v rozptýlené zeleni, zejména ve starších hnízdech straky obecné. Dotčení druhu se neuvažuje. 

Svišťouni Apodiformes 

V území jednotlivě loví potravu rorýs obecný Apus apus – O, a to ve vzdušném prostoru nad 
lokalitou, druh hnízdí ve vzdálenějším okolí na budovách. Dotčení lze vyloučit.   

Srostloprstí Coraciiformes  

Při přeletu a lovu potravy nad Labem a na štěrkopískovnách Baraba byl opakovaně zastižen 
ledňáček říční Alcedo atthis – SO, VU, I. V rámci křížených vodních toků druh pozorován nebyl. 
Dle průzkumů v r. 2018 i 2020 v okrajových částech štěrkoven Baraba přiléhajících ke komunikaci 
zde druh nehnízdí, nebyly zde nalezeny nory ani příhodné stěny. Ty jsou přítomny až ve vzdálenějších 
částech štěrkovny. Druh tak v dotčeném území ani jeho bezprostředním okolo nehnízdí, jeho dotčení 
je vyloučeno. 

Šplhavci Piciformes 

V území hnízdí na dřevinách strakapoud velký Dendrocopos major. Mimo hnízdí období se 
zde objevuje datel černý Dryocopus martius – I, který byl opakovaně registrován dle hlasových pro-
jevů v lese u Podvlčí (v blízkosti trasy varianty 1 i 2). Lze zde předpokládat i hnízdění, avšak mimo 
plochy dotčené záměrem. Ovlivnění druhu lze vyloučit. 

Z dalších druhů byla pozorována a pravděpodobně hnízdí v lese u Podvlčí a dřevinných po-
rostech v okolí štěrkopískoven Baraba (v blízkosti trasa varianty 1 i 2) žluna zelená Picus viridis – 
LC. Podobně byl pozorován v dřevinných porostech v okolí štěrkopískoven Baraba (jižní okraj) (v 
blízkosti trasy varianty 1 i 2) strakapoud malý Dendrocopos minor – VU. Dotčení druhu je zane-
dbatelné. 

Ze zajímavějších druhů byl v širším okolí v r. 2016 zastižen krutihlav  obecný Jynx torquilla 
– SO, VU, druh v území patrně jen protahuje a v rámci ploch dotčených záměrem nehnízdí. Dotčení 
druhu záměrem lze vyloučit. 

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 pří-
padě zásahů do území dojde k ovlivnění některých druhů a ovlivnění hnízdních biotopů. V tomto 
ohledu však lze říci, že zásah nemůže mít významný negativní vliv na některou z populací druhů 
v dané oblasti. Řada dalších níže neuvedených druhů s velkou pravděpodobností územím protahuje 
či hnízdí v širším okolí, jejich dotčení se však z důvodu biotopových vazeb a charakteru výskytu 
(přelet na tahu) neuvažuje a nejsou tudíž uváděni. 

skřivan polní Alauda arvensis. Hnízdí na polích v celém území. 

břehule říční Riparia riparia – O, NT. V území jednotlivě registrována při lovu nad štěrko-
pískovnami Baraba, nejvíce 20. 7. 2018, celkem 7 ex. Hnízdění nebylo zjištěno, dle charakteru vý-
skytu je však pravděpodobné v břehové hraně některé ze štěrkopískoven či širším okolí (Labe). Zá-
měr do hnízdiště nezasahuje, dotčení lze vyloučit. 

vlaštovka obecná Hirundo rustica – O, NT. Na lokalitě záměru nehnízdí, v území jednotlivě 
loví potravu a hnízdí v okolních obcích. Dotčení je vyloučeno. 

ji řička obecná Delichon urbica – NT. Na lokalitě záměru nehnízdí, v území jednotlivě loví 
potravu a hnízdí v okolních obcích. Dotčení je vyloučeno. 

linduška lesní Anthus trivialis. V území jednotlivě hnízdí v lese u Podvlčí. 
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konipas bílý Motacilla alba. V území jednotlivě hnízdí na okraji obcí, štěrkopískoven Baraba 
(v blízkosti trasy varianty 1 i 2). 

střízlík obecný Troglodytes troglodytes. V území jednotlivě hnízdí v lesním prostředí. 

pěvuška modrá Prunella modularis. V území jednotlivě hnízdí v lese u Podvlčí. 

červenka obecná Erithacus rubecula. V území jednotlivě hnízdí v lesním prostředí. 

slavík obecný Luscinia megarhynchos – O. V území jednotlivě hnízdí, patrně na více lokali-
tách ve vazbě na plochy hustších křovin. Při noční kontrole 28. 6. registrován v lemu železnice u štěr-
kopískoven Baraba a při jižním okraji štěrkopískoven (v blízkosti trasy varianty 1 i 2). V r. 2020 
potvrzen na stejných lokalitách, rovněž v křovinách kolem železnice, včetně trasy komunikace u žel. 
St. Citov. Lze předpokládat hnízdění na dalších lokalitách v území. Lze uvažovat dotčení části hnízd-
ního biotopu druhu variantou 1 i 2 záměru s minimálním vlivem na jeho populaci v území. 

rehek domácí Phoenicurus ochruros. Běžně hnízdí na budovách v okolních obcích. 

rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus. Jednotlivě hnízdí na budovách v okolních obcích. 

kos černý Turdus merula. Na lokalitě jednotlivě hnízdí.  

drozd kvíčala Turdus pilaris. V území běžně hnízdí, zejména v okolí štěrkopískoven Baraba 
(v blízkosti trasy varianty 1 i 2). 

drozd zpěvný Turdus philomelos. Na lokalitě jednotlivě hnízdí.  

cvrčilka slavíková Locustella luscinioides – O, EN. Při noční kontrole 28. 6. 2018 registrován 
zpívající samec v západní části štěrkopískovny Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2), druh zde 
pravděpodobně hnízdí. Bez ovlivnění záměrem. 

rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus. Registrován v západní části štěrkopís-
kovny Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2), pravděpodobně zde hnízdí. 

rákosník zpěvný Acrocephalus palustris. Hnízdí v ruderálním lemu kolem štěrkopískoven Ba-
raba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2). 

 rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus. Registrován v západní části štěrkopískovny Ba-
raba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2), pravděpodobně zde hnízdí. 

rákosník velký Acrocephalus arundinaceus – SO, VU. Při noční kontrole 28. 6., 12. 7. a 20. 
7. 2018 registrován zpívající samec v západní části štěrkopískovny Baraba (v blízkosti trasy varianty 
1 i 2), druh zde pravděpodobně hnízdí. Bez ovlivnění záměrem. 

sedmihlásek hajní Hippolais icterina. V území jednotlivě hnízdí v porostech dřevin.  

pěnice pokřovní Sylvia curruca. Hnízdí v křovinách při západním okraji štěrkopískoven Ba-
raba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2). 

pěnice hnědokřídlá Sylvia communis. Hnízdí v křovinách při západním okraji štěrkopískoven 
Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2), rovněž v pískovně západně od Cítova (v blízkosti trasy vari-
anty 1). 

pěnice slavíková Sylvia borin. Hnízdí v křovinách při západním okraji štěrkopískoven Baraba 
(v blízkosti trasy varianty 1 i 2), rovněž v pískovně západně od Cítova (v blízkosti trasy varianty 1). 

pěnice černohlavá Sylvia atricapilla. Na lokalitě běžně hnízdí. 

budníček menší Phylloscopus collybita. Na lokalitě běžně hnízdí. 

budníček větší Phylloscopus trochilus. Na lokalitě běžně hnízdí, zejména v porostech kolem 
štěrkopískovny Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2). 

lejsek šedý Muscicapa striata – O. V území hnízdí min. jeden pár v dřevinných porostech při 
západním okraji štěrkopískoven Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2), opakovaně registrován dle 
hlasových projevů. Bez ovlivnění záměrem. 
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lejsek bělokrký Ficedula albicollis – NT, I. Registrován 20. 7. 2018 při jižním okraji štěrko-
pískoven Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2), hnízdění v okolí je pravděpodobné. 

mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus. Registrován v pobřežních porostech štěrkopísko-
ven Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2), pravděpodobně zde hnízdí. 

sýkora babka Parus palustris. V území jednotlivě hnízdí. 

sýkora lužní Parus montanus. V území jednotlivě hnízdí v lese u Podvlčí (v blízkosti trasy 
varianty 1 i 2). 

sýkora uhelníček Parus ater. V území jednotlivě hnízdí v lese u Podvlčí (v blízkosti trasy 
varianty 1 i 2). 

sýkora modřinka Parus caeruleus. V území běžně hnízdí. 

sýkora koňadra Parus major. V území běžně hnízdí. 

brhlík lesní Sitta europaea. V území běžně hnízdí v lesním prostředí. 

šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris. V území běžně hnízdí v lesním prostředí. 

šoupálek krátkoprstý Certhia brachydactyla. V území registrován v lese u Podvlčí (v blízkosti 
trasy varianty 1 i 2). 

moudivláček lužní Remiz pendulinus – O, VU. Registrován v západní části v pobřežním po-
rostu štěrkopískoven Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2), 28. 6. 2018, 1 ex. hlas, rovněž 20. 7., 1 
ex. hlas, později rovněž vizuálně jeden jedinec. Je pravděpodobné, že zde druh hnízdí. Bez vlivu 
záměru. 

žluva hajní Oriolus oriolus – SO. V územní opakovaně registrována v porostech v okolí štěr-
kopískoven Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2). Hnízdí zde min. dva páry. Bez vlivu záměru. 

ťuhýk obecný Lanius collurio – O, NT, I. V území pravděpodobně hnízdí na více místech, 
v rámci blízkosti trasy záměru registrován v porostech křovin u železnice u elektrárny Mělník (1M), 
na svahu jihozápadně od kóty Vejčina (1 pár), v pískovně západně od Cítova (1F + juv.) a v porostech 
západně od štěrkopískoven Baraba (1 pár) (v blízkosti trasy varianty 1 i 2). Druh bude lokálně dotčen 
zásahy do biotopu, s minimálním předpokládaným vlivem na jeho hnízdění v území. 

sojka obecná Garrulus glandarius. V území běžně hnízdí. 

straka obecná Pica pica. V území běžně hnízdí. 

kavka obecná Corvus monedula – SO, NT. V území pozorována při západním okraji elek-
trárny Mělník, 12. 8. 2018, 2 ex. Dotčení druhu záměrem se neuvažuje. 

krkavec velký Corvus corax – O. Opakovaně zastižen při přeletu nad lokalitou, pravděpo-
dobně hnízdí v širším okolí. Dotčení druhu záměrem se neuvažuje. 

špaček obecný Sturnus vulgaris. V území běžně hnízdí. 

vrabec domácí Passer domesticus. V území běžně hnízdí, registrován zejména na území obcí. 

vrabec polní Passer montanus. V území běžně hnízdí, registrován zejména na území obcí, 
dále v křovinách podél železnice a pískovně západně Cítova (v blízkosti trasy varianty 1 i 2). 

pěnkava obecná Fringilla coelebs. V území běžně hnízdí. 

zvonohlík zahradní Serinus serinus. V území běžně hnízdí.  

zvonek zelený Carduelis chloris. V území běžně hnízdí. 

stehlík obecný Carduelis carduelis. V území jednotlivě hnízdí. 

konopka obecná Carduelis cannabina. V území jednotlivě hnízdí. 

dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes. V území jednotlivě hnízdí v lesních poros-
tech. 

strnad obecný Emberiza citrinella. V území běžně hnízdí. 
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strnad rákosní Emberiza schoeniclus. V území jednotlivě hnízdí v litorálních porostech štěr-
kopískoven Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2).  

strnad luční Miliaria calandra – KO, VU. V území pravděpodobně hnízdí jeden pár v pís-
kovně západně od Cítova (v blízkosti trasy varianty 1), 28. 6. 2018 zde byl registrován zpívající samec 
v úseku mimo záměr. Dotčení druhu se uvažuje ve formě lokálního rušení a zásahu do části biotopu 
druhu.  

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 nezbytné, aby prvotní zá-
sahy do vegetace probíhaly mimo období hnízdění ptáků, tj. obvykle mimo 1. 4. až 31. 7. kalendář-
ního roku. 

5.3.6. HMYZOŽRAVCI Insectivora 

Na lokalitě a v okolí byl pozorován ježek západní Erinaceus europaeus a krtek obecný Talpa 
europaea, dále rejsek obecný Sorex araneus a bělozubka šedá Crocidura suaveolens. Výskyt dalších 
běžných druhů je pravděpodobný.    

5.3.7. LETOUNI Chiroptera 

Netopýři jsou velmi specifickou skupinou jak z hlediska noční aktivity, tak způsobu života, 
který se výrazně mění v průběhu roku. Řada druhů je synantropních, tj. jsou vázáni často výhradně 
na lidské stavby, kde mají nejen letní kolonie, ale mohou zde i zimovat či se dočasně ukrývat po část 
roku. Druhá skupina druhů je vázána na porosty dřevin (přičemž řada druhů využívá oba typy stano-
višť, tj. antropogenní i přirozená), kdy využívají různé prostory ve stromech (dutiny, praskliny, 
škvíry), a to opět v různé části roku dle způsobu využití. Porosty dřevin, zejména těch s přirozenou 
skladbou a v blízkosti vodních ploch, patří k nejvýznamnějším biotopům pro netopýry jako potrav-
ního stanoviště. 

V rámci dřevin preferují jednotlivé druhy netopýrů různorodé úkryty od velkých dutin (před-
nostně s menšími otvory) až po malé dutiny např. v koncových větvích. Menší druhy netopýrů často 
obsazují prostory mimo dutiny, tj. praskliny ve kmeni, štěrbiny, prostory pod odstávající kůrou apod. 
Preferovány jsou přitom úkryty směřující do volného prostoru, umožňující snadný pohyb. 

Všechny tyto typy úkrytů přitom mohou být využívány celoročně. Navíc jsou úkryty v prů-
běhu roku často střídány, a to např. z důvodů změny teploty, výskytu parazitů, reprodukce, rušení, či 
pouze náhodných přesunů v rámci teritoria. Často tak nelze jednoduše vymezit, které úkryty jsou 
významnější a které méně, podstatná je přítomnost variabilních úkrytů v co největší míře. 

Jednotlivé druhy mohou využívat dutiny ve dřevinách k zimování (obvykle listopad až bře-
zen), po dobu celého roku pak k dočasným úkrytům. Specifickým obdobím je pak doba laktace (kvě-
ten až srpen), kdy jsou dutiny využívány pro mateřské kolonie, které tvoří samice s mláďaty. Takto 
může být ve vhodných dutinách přítomno až několik set jedinců. Druhým specifickým obdobím je 
doba páření (přelom léta a podzimu), kdy dutinu obývá jeden samec a několik samic. 

V rámci zájmového území byly zjištěny níže uvedené druhy. Determinace některých druhů je 
limitována technickými možnostmi (slabý dosah signálu) a zejména variabilitou v hlasových proje-
vech některých druhů. Nelze tak vyloučit ojedinělé výskyty dalších druhů zejména při migraci. Prů-
zkum v daném období však dostatečně odpovídá na otázku, které druhy jsou zejména a trvale vázány 
na dotčené území, tj. mohou být zásahy potenciálně dotčeny.  

Dle provedených průzkumů včetně kontroly dřevin v trase záměru bylo zjištěno, že dotčená 
lokalita není vhodná pro trvalý výskyt netopýrů, tito zde pouze jednotlivě přeletují a loví potravu. 
Vyšší početnost lovících netopýrů byla v území zaznamenána pouze v rámci štěrkopískoven Baraba 
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(v blízkosti trasy varianty 1 i 2), kde řada druhů loví nad vodní plochou a v lemech přilehlých porostů 
dřevin.  

V území nebyla zaznamenána zvýšená letová aktivita v rámci některého z liniových porostů, 
křížených řešenou komunikací, podobně nebyla zjištěna mortalita na stávajících silnicích. Zvláštní 
opatření v rámci řešené komunikace se tak neuvažují. 

Nejhojněji byl v území zaznamenán netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus – SO, IV. Po-
zorovány byly desítky lovících jedinců během obou kontrol, zejména v oblasti štěrkopískoven Baraba 
(Vliněves) , jednotlivě v lemech porostů v celém území. Jedná se o synantropní druh, u kterého je 
vysoká pravděpodobnost úkrytů a přítomnosti letních kolonií v budovách okolních sídel.    

Druhým nejhojnějším druhem je netopýr vodní Myotis daubentonii – SO, IV, což je dáno 
početným a pravidelným výskytem v rámci štěrkopískoven Baraba, kdy byly registrovány desítky 
lovících jedinců.  Hojný je rovněž netopýr parkový Pipistrellus nathusii – SO, IV. Druh byl pozo-
rován podobně jako předchozí zejména při lovu v lemových porostech štěrkopískoven Baraba, jed-
notlivě také v lesním lemu u Podvlčí. Druh je vázán na porosty dřevin, jsou však známy i kolonie 
v budovách. 

K hojným druhům patří rovněž netopýr rezavý Nyctalus noctula – SO, IV, který byl pozoro-
ván jednotlivě při přeletu v celém území, při lovu zejména v okolí Vliněvsi a okolí štěrkopískoven 
Baraba. K méně hojným druhům patří v území netopýr večerní Eptesicus serotinus – SO, IV, který 
byl registrován jednotlivě při západním okraji Cítova a u Vliněvsi, rovněž u štěrkopískoven Baraba. 

Jednotlivě pak byl u štěrkopískoven Baraba na přeletu i lovu při obou kontrolách zaznamenán 
netopýr nejmenší Pipistrellus pygmaeus – SO, IV a netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus – SO, 
IV, ten byl pozorován i v rámci dřevinného lemu polní cesty u obce Horní Počaply. 

Na přeletu byl mezi štěrkopískovnami a Labem zastižen 28. 6. netopýr stromový Nyctalus 
leisleri – SO, DD, IV, a to min. 1 a 1 ex.  

K zajímavým pozorováním pak patří přelet netopýra pestrého Vespertilio murinus – SO, IV, 
28. 6. 2018, 1 ex. západně od Dolních Beřkovic, 20. 7. 2018 min. 1 ex. přelet jižně od Dolních Beř-
kovic. Podobně je zajímavé pozorování netopýra velkého Myotis myotis – KO, NT, II, IV. Dne 28. 
6. 2018 byli pozorováni při lovu dva jedinci v průseku lesní cesty západně od Podvlčí.  

5.3.8. HLODAVCI Rodentia 

V území a nejbližším okolí byl potvrzen hraboš polní Microtus arvalis, myšice křovinná Apo-
demus sylvaticus. Výskyt dalších běžných druhů je pravděpodobný.  

Významným druhem v rámci nivy Labe je v území bobr evropský Castor fiber – SO, II, IV. 
V rámci území stavby se však nevyskytuje, pobytové stopy (okusy) byly registrovány pouze při břehu 
Labe, výskyt lze dále předpokládat v rámci štěrkopískoven Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2). 
Dotčení záměrem je vyloučeno. 

Druhým významným druhem s aktuálně potvrzenými výskyty je křeček polní Cricetus cri-
cetus – SO, IV. V území byla nalezena starší nora na okraji hrany vyschlé vodoteče (příkop u silnice) 
při JZ okraji Cítova (v blízkosti trasy varianty 1 i 2). Z území jsou dále registrovány nálezy sražených 
jedinců na silnici u Brozánků, Vliněvsi a Dolních Beřkovic (CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU  2020). 
Druh je tak považován za dotčený. Výskyt druhu je nutné zohlednit, přičemž je nutné vzít na vědomí, 
že zásahy v zimním období jsou vzhledem k hibernaci silně negativní. Nejvhodnější období k trans-
feru je po první dekádě září, dle klimatických podmínek nejlépe do konce října. Alternativně začát-
kem jara (v průběhu března před výchovou mláďat). Při vhodné přípravě náhradní lokality lze trans-
fery šetrně provést od března do konce října, nejlépe do živo lovných pastí s následným vykopáním 
nory pro ověření možného výskytu dalších jedinců (mláďat dle roční doby) a zabránění případnému 
opětovnému obsazení. Doporučen je tak průzkum trasy komunikace po sklizni polních plodin, před 
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zahájením realizace záměru, a následný transfer v podzimním období na předem vytipovanou lokalitu 
v okolí, kde budou vytvořeny umělé nory (jedna nora pro jednoho křečka) o délce cca 50 cm. Na 
plochu do okolí nor bude deponováno obilí v množství cca 5 kg pro jednoho jedince. Plocha by měla 
být následně monitorována. Blíže např. LOSÍK et al. (2007). 

Velmi vhodnými opatřeními před realizací záměru jsou opatření, které zahrnují změnu osev-
ních postupů (vyloučení obilovin). Alespoň jednu vegetační sezónu před zahájením stavby je možné 
realizovat opatření kvůli snížení atraktivity prostředí pro křečka polního tak, aby se přirozeně přesu-
nul na jinou lokalitu. Rovněž je možné prostor plánované komunikace nechat po sklizni alespoň se-
zónu před zahájením výstavby bez polní plodiny (obilovin) a povrch povláčet a popř. pěstovat plo-
diny, které jsou jako potrava pro křečka nevhodné (řepka, brambory, kukuřice) a průběžně kontrolo-
vat výskyt aktivních nor. V případě absence druhu pak transfery nejsou nutné a k dotčení druhu ne-
dojde. Pouze pokud se bude křeček polní vyskytovat v místě staveniště i po omezení potravní na-
bídky, bude přistoupeno k řízenému přesunu na náhradní lokalitu. Přesné postupy je vhodné stanovit 
k žádosti o výjimky z ochranných podmínek druhu dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů. 

5.3.9. ŠELMY Carnivora 

Z běžných druhů byla pozorována kuna skalní Martes foina včetně nálezu trusu a kočka do-
mácí Felis domestica. V pískovně západně od Cítova a u Vliněvsi rovněž lasice kolčava Mustela 
nivalis. V pískovně u Cítova dále liška obecná Vulpes vulpes. Zajímavé je pozorování tchoře tmavého 
Mustela putorius – DD, 20. 7. 2018, 1 ex. u polní cesty severně od Podvlčí. 

Z významnějších druhů v území (Labe) migruje vydra říční Lutra lutra – SO, NT, II, IV. 
Aktuálně nebyl druh zastižen, pronikání do vodotečí v území je s ohledem na jejich stav a migrační 
překážky krajně nepravděpodobné. Tomu odpovídají i dosavadní pozorování pouze v rámci toku 
Labe. Cílená opatření pro vydru v daném území nejsou nutná, je však doporučeno respektovat obecné 
požadavky na charakter propustků, které odpovídají i potřebám tohoto druhu.  

Jak uvádí Hlaváč et al. (2011), velmi vhodným prostředkem pro zprůchodnění překážek a 
nebezpečných úseků pro vydru (i ostatní živočichy) je zejména rámový propustek. Přitom platí, že 
vydra je limitována protékající vodou, kdy už od sloupce více jak ¼ objemu nemusí propustkem 
procházet. Hloubka vody musí být do 10 cm, přitom rozměr není až tak podstatný, je schopna pro-
cházet i otvory od 25 cm, přičemž záleží i na délce, s rostoucí délkou se potřebný průměr zvětšuje. 
Sklon by neměl překročit 5 %. Nejdůležitějším parametrem se pak jeví přítomnost suché cesty, tj. 
vydra často i u větších mostů volí raději přechod horem, pokud zde není alespoň úzký pruh pevného 
substrátu. Objekty, jejichž celý profil je průtočný, druh obvykle nerad překonává. 

5.3.10. ZAJÍCI Lagomorpha 

Jednotlivě byl v území pozorován běžný zajíc polní Lepus europaeus – NT. Jeho dotčení zá-
měrem je zcela zanedbatelné.  

5.3.11. SUDOKOPYTNÍCI Cetartiodactyla 

V okolí území byl jednotlivě pozorován běžný srnec obecný Capreolus capreolus, v okolí 
jsou pak místy četné stopy po pohybu prasete divokého Sus scrofa. Oba druhy se plošně vyskytují 
v okolí lokality. Dotčení je bezpředmětné. V rámci území (CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU  2020) 
byly registrovány pouze jednotlivé kolize obou druhů, nicméně bez možnosti přesného vymezení 
migračních tras a pohybů jedinců. Výskyt v území je plošný, pohyby lze vymezit zejména v ose podél 
Labe, mezi prostorem častějšího výskytu v rámci porostů u štěrkopískoven Baraba a lesích porostů 
v rámci říční terasy od Vejčiny k SZ.   
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6. HODNOCENÍ VLIVU ZÁSAHU 

6.1. DOSTATEČNOST PODKLADŮ 

Podklady pro posouzení vlivu zásahu lze považovat za dostačující. Výhodou je dřívější zpra-
cování hodnocení (Kočvara 2018) pro účely oznámení záměru, aktuálně byly průzkumy i hodnocení 
aktualizováno s ohledem na uvažované řešení dvou variant záměru v dokumentaci EIA (EKOLA 
group, spol. s r.o., 2020). K dispozici byly přesné situace záměru, variant, technické výkresy a doku-
mentace. Použité podklady a jejich zdroje jsou průběžně citovány, kompletní přehled je v kap. 10. 

6.2. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY  

Níže je uvedena identifikace a popis předpokládaných vlivů zásahu na chráněné zájmy, a to 
v celém rozsahu zásahu, včetně přípravy území, provádění a ukončení zásahu, a včetně případného 
odstranění stavby, zneškodňování odpadů, revitalizace nebo rekultivace území. 

Předpokládané vlivy záměru na rostliny a živočichy přímo vycházejí z rozsahu a druhu zásahu 
na lokalitě a jsou úměrné změnám prostředí, způsobenými její realizací. Realizace záměru vyvolá 
zásah do některých liniových porostů dřevin a lemových porostů travin a křovin a dojde tak k lokál-
nímu úbytku těchto porostů. Významné je tak zachování co největšího rozsahu vzrostlých autochton-
ních a ovocných dřevin, včetně minimalizace zásahu do vzrostlých dřevin v lemu štěrkopískoven 
Baraba (v trase varianty 1 i 2) a v rámci ploch pískovny západně od Cítova (v trase varianty 1). 

Z pohledu rostlin budou částečně skáceny některé porosty a bude tak zmenšena jejich rozloha, 
dojde tak k lokálnímu omezení hnízdních možností pro některé druhy ptáků a k ovlivnění bylinného 
patra, nejvýrazněji je zásah vnímán při okraji pískovny západně od Cítova, kde dojde k ovlivnění 
některých druhů písčin a stepních biotopů. V tomto ohledu je s výrazně menším vlivem spatřována 
varianta 2 záměru, která vede mimo cenné fragmenty biotopů pískovny.  

Z živočichů budou tito dotčeni přímo a nepřímo. Přímo v prostoru trvalého záboru, kdy dojde 
ke změně prostředí, především redukci ploch s dřevinami a křovinami. To povede k minimálnímu 
úbytku sídel i potravní základny pro tyto druhy (zásahy jsou v území plošně malé). V rámci dočas-
ného záboru dojde k různým formám ovlivnění, a to vlivem činností, jimiž bude v průběhu stavby a 
po následující období měněn charakter biotopů v souvislosti s jejich udržováním. Vzhledem k faktu, 
že jsou zasaženy především málo hodnotné biotopy orné půdy, lze hodnotit zásahy s malým význa-
mem. V místech záboru dojde pouze okrajově (v malých částech území) k zániku (změně) terestric-
kých stanovišť obývaných bezobratlými a obratlovci, v řadě případů i s lokálním dočasným pozitiv-
ním vlivem (vznik disturbovaných ploch a ploch raně sukcesních stádií). 

Specifický vliv bude mít zásah ve fázi výstavby, kdy bude docházet k rušení ale i vytváření 
dočasných biotopů a stanovišť, které mohou být pro řadu druhů atraktivní a dočasně vhodné, což 
může na jedné straně působit pozitivně (rozmnožování žab v kalužích), ale i negativně (mortalita 
způsobena pojezdy a zásahy do nových stanovišť). 

Podstatné je, že v případě respektování dále uvedených zmírňujících a kompenzačních opat-
ření lze významnost narušení populací živočichů (včetně zvláště chráněných druhů) výrazně snížit až 
zcela vyloučit. 

Kromě rizika fyzického ohrožení až likvidace jedinců a populací méně pohyblivých druhů a 
vývojových stadií tedy dojde k zániku částí biotopů obývaných lokálními populacemi, zániku trofic-
kých stanovišť. Pozornost je nutno věnovat možnému vzniku migračních bariér pro stávající populace 
a dalším rizikům vyplývajícím z řešení konstrukčních prvků (např. nárazy do skleněných ploch 
apod.). 

Význam bude mít následná rekultivace dotčených ploch, včetně potlačení invazních rostlin 
(okraje porostů štěrkopískoven Baraba – v blízkosti trasy varianty 1 i 2) a ponechání vhodných prvků 
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v území (písčité formace v rámci pískovny západně od Cítova – v trase varianty 1), které budou mít 
pozitivní vliv. Rovněž rozsah a umístění doplňujících výsadeb, kterými lze zčásti kompenzovat zá-
sahy do liniových porostů. Samotný následný provoz komunikace tak nemusí mít zásadní negativní 
vliv na území, byť znamená realizace záměru zásah a změnu části stávajícího přírodního prostředí. 

Řada řešených taxonů živočichů zahrnuje velmi variabilní skupiny s naprosto odlišnými ná-
roky na charakter prostředí, které mohou být dotčeny záměrem naprosto zanedbatelně anebo naopak 
velmi výrazně. A to zejména omezením možností migrace v území a případnou mortalitou. Zejména 
při existenci/vzniku komunikací a důsledku navedení/zabránění pohybu v určitém směru (částí 
území), což často nutí živočichy překonávat nebezpečné úseky, kam by např. za normálních podmí-
nek nepronikali. Níže je tak mimo jiné upozorněno na ty skupiny savců či jednotlivé druhy, u kterých 
existuje riziko vzniku migračních bariér a s tím souvisejících dalších negativních jevů.  

6.3. KUMULATIVNÍ A SYNERGICKÉ VLIVY , SPOLUPŮSOBÍCÍ FAKTORY  

Nové dopravní řešení představuje trvalý zábor části biotopů v území, v rámci kterých domi-
nují polní monokultury, a dočasný vliv po dobu prací, kdy dojde k lokálnímu rozšíření rušení do 
okolí, avšak bez předpokladu výraznějších vlivů nad rámec ovlivnění ze stávajících komunikací. Lze 
očekávat nárůst vlivů na okolí se vzrůstající intenzitou dopravy, který bude pozvolný ale patrně tr-
valý. Rušení je však stále vnímáno především v bezprostředním okolí tělesa komunikace bez předpo-
kladu výrazného rozšíření ovlivnění okolí nad rámec současného stavu. Jako vhodná se jeví postupná 
realizace záměru v etapách. Zásahy podobného rozsahu nejsou v území známy. Výhledově lze uva-
žovat s propojením silnice I/9 a I/16 dle projektu studie Nové dopravní řešení v lokalitě Měník – 
Horní Počaply – Liběchov (Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., březen 2018). Vzhledem k harmono-
gramu prací a související investici lze v případě varianty 1 předpokládat kumulace se záměrem „Ná-
hrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. – Děčín hl. n. (SUDOP PRAHA a.s. 
05/2019 Záměr projektu). Ty je však možno hodnotit jako zanedbatelné. 

Dle informací z Oznámení záměru „Přípojka zemního plynu pro elektrárnu Mělník“ (Mgr. Bc. 
Pavel Frolka, prosinec 2013) a informací od společnosti ČEZ, a. s. dojde ke křížení trasy plynového 
připojení elektrárny s předmětným záměrem cca v km 3,750 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel, resp. části 2 ve variantě 2 a kontaktu s dopravním napojením do areálu ZEVO. Výstavbu 
předmětného záměru (Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov) 
bude nutné v dalších stupních projektových příprav koordinovat s plánovanou výstavbou plynového 
připojení elektrárny Mělník na přenosovou soustavu provozovanou společností NET4GAS, s.r.o., tak 
aby bylo nalezeno bezkolizní řešení. I v tomto případě lze předpokládat pouze lokální kumulaci vlivů 
v podobě rušení po dobu prací bez většího dopadu na okolí. 

Kumulativní vlivy lze dále v území spatřovat především při realizaci dalších stavebních 
objektů – záborů ploch v podobě komunikací či staveb, ty však přímo v dotčeném území ve větším 
rozsahu nejsou uvažovány. V území nejsou vnímány významnější synergické vlivy, které by navyšo-
valy negativní dopady stavby. Lokálně lze uvažovat (varianta 1) související negativní zásahy do plo-
chy pískovny západně od Cítova s potenciálním dalším využitím či zásahy jinými záměry (skladování 
materiálů apod., což je v současnosti patrné v západní části pískovny – skladování suti, štěpky, ze-
miny) a tím úbytku cenných xerotermních biotopů.  

Paradoxně pozitivním dočasným momentem stavby může být související disturbance v okolí 
komunikace po dobu prací, která potlačí sukcesi dřevin v blízkosti pískovny (varianta 2). Lokální 
disturbance bez záboru plochy může vést k podpoře a rozšíření vhodných xerotermních biotopů na 
úkor ruderálních ploch.   
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6.4. VYHODNOCENÍ VLIV Ů NA CHRÁNĚNÉ ZÁJMY  

Níže je uvedeno vyhodnocení očekávaných vlivů zásahu na chráněné zájmy, včetně vlivů ku-
mulativních, synergických a vlivů spolupůsobících faktorů, z hlediska jejich rozsahu a významnosti 
a se zohledněním předpokládané délky jejich trvaní a případného opakování. 

6.4.1. PŘÍRODNÍ BIOTOPY  

Záměr se dotýká přírodních biotopů pouze okrajově. V území lze vymezit zejména dvě loka-
lity, a to fragmenty druhotně vyvinutých Kostřavových trávníků písčin (T5.3) u západního okraje 
Cítova a mozaiku druhotně vyvinutých Kostřavových trávníků písčin (T5.3), Vysokých mezofilních 
a xerofilních křovin (K3), Úzkolistých suchých trávníků, porostů bez význačného výskytu vstavačo-
vitých (T3.3D) a Mezofilních ovsíkových luk (T1.1) v lemech silnice u štěrkopískoven Baraba. 

Do obou těchto lokalit záměr zasahuje pouze poměrově malou částí. V případě okraje porostů 
u štěrkopískoven Baraba je zásah hodnocen s malým zanedbatelným vlivem (v lemu převažují dru-
hotné porosty, vítána a doporučena je likvidace invazního javoru jasanolistého Acer negundo).  

V případě okraje pískovny u Cítova zasahuje záměr ve variantě 1 do části hodnotného území. 
Většina zasažených ploch pak je již silněji ruderalizována a zarůstající dřevinami, zde naopak může 
mít zásah dílčí pozitivní vliv zejména při vhodné rekultivaci dotčených ploch. Tím je myšleno pone-
chání rostlého písčitého terénu bez úprav a bez ohumusování. Pro potřeby dalšího řešení záměru a 
minimalizaci negativního ovlivnění byla vymezena nejcennější plocha biotopů v rámci pískovny 
u Cítova, do které je doporučeno minimalizovat zásah pouze v nezbytně nutné míře. Zbývající vyme-
zenou plochu vyjmout z terénních úprav, deponie materiálů a pojezdu vozidel. Disturbance ve zbylé 
části pískovny je naopak vítána a je vhodné ji soustředit do částí zarůstajících dřevinami a třtinou 
křovištní. V tomto ohledu je tak s menšími vlivy na území klasifikována varianta 2. 

6.4.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  

Záměr kříží západně od obce Dolní Beřkovice RBK Beřkovice – Žerka, nefunkční, vymezený 
v rámci ÚP Dolní Beřkovice jako přírodní plocha s funkcí ÚSES (RBK 36 / RBK 629). Jedná se 
o koridor v trase stávajícího vedení VN, cílovým stavem je luční společenstvo, aktuálně je zde pole. 
Migrační koridor tak lze označit jako vhodný pro živočichy vázané na luční společenstva a nelesní 
biotopy, tj. zejména bezobratlé a drobné obratlovce. S ohledem na omezující prvky migrace (sídelní 
zástavba a Labe východně) zde není potřeba migračního zprůchodnění pro větší živočichy, kteří v ši-
rším území migrují především v ose sever-jih, tj. v ose dopravního řešení.  

Vzhledem k přítomnosti regionálního biokoridoru je však žádoucí řešení, které umožní ko-
munikaci drobných obratlovců a minimalizaci kolizí v rámci komunikace. Toho lze dosáhnout reali-
zací rámového propustku o minimálních rozměrech 2x2 m, jehož realizace je doporučena. Dle stop a 
jednotlivých pozorování se řada živočichů pohybuje v území mimo jiné v ose porostů podél železnice 
(v ose nové komunikace), což je jeden z vhodných naváděcích liniových prvků v území.  

Migrační propojení dále k jihu je dostatečně zajištěno mostním objektem v rámci přechodu 
Labe na Mělník, kde je vhodný migrační koridor dostatečných parametrů pro cílovou kategorii B. Na 
tento řešený úseku komunikace navazuje, tj. splňuje zde požadavky na migrační zprůchodnění. Dle 
nízkého významu území pro migraci pak není nutné v řešené trase, s ohledem na její délku, řešit další 
migrační objekty.  

Křížení liniových prvků a lokálních příkopů (vodotečí) je v případě k. ú. Býkev (LBK 113), 
k. ú. Cítov (LBK 105, nefunkční, okraj pískovny západně od Cítova) a k. ú. Dolní Beřkovice (LBK 
112) doporučeno řešit pomocí rámových propustků o minimální světlosti 2 x 2 m pro umožnění mi-
grace živočichů kategorie C. Na další mostní objekty a propustky nejsou zvláštní nároky. 
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6.4.3. VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY  

VKP ze zákona (viz §3 odst. 1 písm. b zákona č. 114/1992 Sb.) nebudou záměrem významněji 
dotčeny nad rámec a doporučení vyplývající z prvků ÚSES. Křížení liniového prvku s vodotečí 
(VKP) je v případě k. ú. Horní Počaply (vodoteč JZ obce) rovněž doporučeno řešit pomocí rámových 
propustků o minimální světlosti 2 x 2 m pro umožnění migrace živočichů kategorie C, a to vždy se 
zajištěním suché cesty v rámci objektu. 

Zásahy do registrovaného VKP dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů VKP 110 – Pískovna Vliněves bude nutné minimalizovat, úpravy silnice II/246 v úseku 
Cítov–Brozánky realizovat pouze v šířce tělesa komunikace bez zásahů do porostů uvedeného VKP. 

6.4.4. PŘÍRODNÍ PARKY  

Nebudou záměrem dotčeny. 

6.4.5. KRAJINNÝ RÁZ  

Zamýšlenou stavbou bude krajinný ráz ovlivněn především v lokálním měřítku, a to v úsecích 
nového vedení komunikace mimo stávající trasy. Dále v úsecích, v nichž dojde k lokálnímu kácení 
částí linie dřevin podél stávající komunikace. Dotčená zeleň bude i po přerušení tvořit funkční kori-
dor, v němž mohou migrovat složky navazujících ekosystémů. Oproti současnému stavu je navržena 
realizace rámových propustků, která zlepší možnosti migrace menších živočichů v území. 

Lokálně významnější vliv pak budou mít vyvýšené mostní objekty přes železnici u obce Horní 
Počaply a Cítov (varianta 1 i varianta 2). Řešené komunikace však netvoří výrazné převýšení v území, 
které by mělo výrazný vliv na jednotlivé složky krajiny. Minimální vliv posuzovaného záměru je dán 
i skutečností, že ve významné části území jsou nové komunikace vedeny v ose stávajících komuni-
kací.  

Zamýšlenou stavbou v ploché zemědělské krajině tak bude krajinný ráz ovlivněn zcela mini-
málně. Nedojde k zásahům do lesních ploch a souvislých linií dřevin, dotčení je pouze lokální. Vý-
znamná část řešených komunikacích je přimknuta k již existující infrastruktuře (silnice, železnice). 

Z posouzení míry vliv navrhovaného záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply 
– Dolní Beřkovice – Cítov“ na identifikované znaky a hodnoty krajinného rázu dle § 12 zákona č. 
114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že posuzovaný záměr nemá v žádné z variant 
přímý středně silný, silný ani stírající vliv na zákonná kritéria ochrany krajinného rázu. Z hlediska 
celkového vyhodnocení na zákonná kritéria ochrany krajinného rázu se jako mírné příznivější jeví 
varianta 1. Souhrnně však lze konstatovat, že jsou obě varianty navrženy s ohledem na kritéria 
ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz-
dějších předpisů a jsou obě akceptovatelné. Bližší rozbor hodnot krajinného rázu a jeho vyhodnocení 
viz samostatná příloha (EKOLA group, spol. s r.o., listopad 2020), která je součástí dokumentace 
EIA. 

6.4.6. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ  

Nebudou záměrem dotčeny. 

6.4.7. ROSTLINY  

Budou dotčeny zásahy do biotopů v území, z pohledu druhové diverzity je zásah hodnocen 
jako zanedbatelný. Nejvíce je zásah patrný v podobě dotčení porostů dřevin kolem stávajících komu-
nikací, který však byl rovněž vyhodnocen jako akceptovatelný. Zásah lze zmírnit upřesněním kácení 
dřevin dle přesného vymezení rozsahu stavby v další fázi projektové dokumentace a následně 
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doplňující výsadbou dřevin v chybějících a nově vzniklých úsecích komunikací. Jak ukazují některé 
poznatky z průzkumu okolí území (viz staré dřeviny v rámci lipové aleje Brozánky – Býkev, ANO-

NYMUS 2020), podobná stanoviště mohou hostit ochranářsky mimořádně cenné druhy bezobratlých a 
představují v jinak odlesněné zemědělské krajině mimořádně cenný biotop. K nejhodnotnějším dře-
vinám pak patří právě staří jedinci lip Tilia spp. a dále např. dubů Quercus spp. 

Druhým významným momentem je minimalizace zásahů do biotopu xerotermních trávníků 
písčin, zejména v rámci pískovny západně od Cítova (v trase varianty 1). Stejně tak lze tento biotop 
podpořit v rámci nově disturbovaných ploch v lemu komunikace (obchvat obce Cítov, část 1), jejichž 
rekultivace bude podmíněna právě cílením na xerotermní stanoviště písčin bez ohumusování a výsa-
deb. Záměr se nedotýká zvláště chráněných druhů rostlin ve smyslu přílohy II vyhlášky č. 395/1992 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 Lze předpokládat, že do otevřených částí břehů (štěrkopískovny Baraba) se mohou šířit 
zvláště druhy s vysokou konkurenční schopností včetně druhů invazních a ruderálních, jejichž ná-
sledná kontrola a likvidace je navržena.  

6.4.8. BEZOBRATLÍ  

Budou dotčeni zásahy do biotopů v území, z pohledu druhové diverzity je zásah v případě 
všech druhů hodnocen jako zanedbatelný (dočasné rušení a mortalita vývojových stádií). Většina 
významnějších druhů se vyskytuje i v částech pískovny (západně od Cítova) – v blízkosti trasy vari-
anty 1, do kterých nebude v rámci předmětného záměru zasahováno. Současně se bezobratlí běžně 
vyskytují na bezprostředně disturbovaných plochách, zásah jako takový tak není vnímán s negativním 
ovlivněním populací druhů. Dotčení je uvažováno v případě rozšířených druhů čmeláků Bombus sp. 
– O, mravenců Formica sp. – O, kudlanky nábožné Mantis religiosa – KO, zlatohlávka tmavého 
Oxythyrea funesta – O, svižníka polního Cicindela campestris – O, svižníka zvrhlého Cicindela 
hybrida – O, otakárka ovocného Iphiclides podalirius – O, otakárka fenyklového Papilio machaon 
– O, z pohledu zásahu do biotopu druhu se uvažuje dotčení i u chrousta mlynaříka Polyphylla fullo 
– O. Dotčení výše zmíněných druhů se uvažuje pro variantu 1 i 2 záměru.   

6.4.9. OBRATLOVCI  

Budou dotčeni zásahy do biotopů v území. Z pohledu druhové diverzity i populací jednotli-
vých druhů je zásah hodnocen jako málo významný. Dotčené budou druhy vázané na část plochy 
pískovny (západně od Cítova) – v blízkosti trasy varianty 1 a ruderální porosty v území, včetně ně-
kterých druhů vázaných na polní monokultury. Dotčení se týká téměř výhradně zásahu do částí bio-
topů těchto druhů a rušení v době výstavby, další možné vlivy jsou ošetřeny navrženým biologickým 
dozorem.  

V rámci travnatých ploch se dotčení týká zejména ještěrky obecné Lacerta agilis – SO, a to 
z pohledu rušení, zásahu do biotopu a potřeby transferů, lokálně pak také slepýše křehkého Anguis 
fragilis – SO a užovky hladké Coronella austriaca – SO. 

V rámci vodotečí v území a migrace živočichů se předpokládá lokální dotčení skokana zele-
ného Pelophylax esculentus – SO, NT, skokana skřehotavého Pelophylax ridibundus – KO, ropu-
chy zelené Bufotes viridis – SO, užovky obojkové Natrix natrix – O a pravděpodobně i ropuchy 
obecné Bufo bufo – O. Dotčení se týká především potřeby transferů z ploch stavby a lokálních zásahů 
do vodotečí a míst výskytu druhů. 

Zásahy do vegetace (plochy křovin) se pak z význačnějších druhů týkají jednotlivých párů 
slavíka obecného Luscinia megarhynchos – O, ťuhýka obecného Lanius collurio – O a strnada 
lučního Miliaria calandra – KO. Bez vlivu na jejich lokální populace v území, dotčena je vždy jen 
dílčí malá část jinak plošně zastoupeného biotopu. 



Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. a § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. – Nové dopravní řešení v lokalitě Horní 
Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov 

 

Mgr. Radim Kočvara                                                                                Záříčí 92, 768 11 Chropyně 
604 356 795, burunduk@seznam.cz                                                                                                               Strana 53 (celkem 94) 

V rámci polních monokultur bude dotčen jeden specifický význačnější druh, a to křeček polní 
Cricetus cricetus – SO. Pro minimalizaci negativního dotčení druhu jsou navržena speciální opatření 
spočívající ve vyhledání sídel druhu a transferu jedinců na náhradní lokalitu. 

Velmi vhodnými opatřeními před realizací záměru jsou opatření, které zahrnují změnu osev-
ních postupů (vyloučení obilovin). Alespoň jednu vegetační sezónu před zahájením stavby je možné 
realizovat opatření kvůli snížení atraktivity prostředí pro křečka polního tak, aby se přirozeně přesu-
nul na jinou lokalitu. Rovněž je možné prostor plánované komunikace nechat po sklizni alespoň se-
zónu před zahájením výstavby bez polní plodiny (obilovin) a povrch povláčet a popř. pěstovat plo-
diny, které jsou jako potrava pro křečka nevhodné (řepka, brambory, kukuřice) a průběžně kontrolo-
vat výskyt aktivních nor. V případě absence druhu pak transfery nejsou nutné a k dotčení druhu ne-
dojde. Pouze pokud se bude křeček polní vyskytovat v místě staveniště i po omezení potravní na-
bídky, bude přistoupeno k řízenému přesunu na náhradní lokalitu. Přesné postupy je vhodné stanovit 
k žádosti o výjimky z ochranných podmínek druhu dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů.  

Dotčení výše zmíněných druhů se uvažuje pro variantu 1 i 2 záměru.   

6.5. M IGRACE  

Celkově lze shrnout ovlivnění bezobratlých z pohledu migrace jako málo významné. Dotčení 
populací nalezených druhů není významné, neboť v rámci řešeného území osidlují biotopy (lokality) 
především mimo plochu záměru. Komunikace nepředstavují fragmentaci některých biotopů v území, 
která by mohla omezit šíření nebo výskyty některých cennějších druhů nad rámec současného využití 
území. U řady zjištěných druhů lze očekávat kolonizaci náspů nových komunikací a migraci těmito 
biotopy v části území, kde dojde k propojení některých liniových prvků, do kterých komunikace za-
sahují (pískovna západně od Cítova v případě trasy obchvatu obce Cítov ve variantě 1). V případě 
řady druhů dochází v rámci okrajů komunikací, obzvláště v případě širších náspů/zářezů ke vzniku 
náhradních travních biotopů, kterými se řada druhů šíří a využívá je. Tomu je vhodné uzpůsobit vý-
sledný charakter náspů s preferencí rostlého terénu a xerotermních trávníků na písčinách.  

 Ovlivnění migrace ryb a obecně vodních živočichů je vyloučeno. Při zásazích nevznikají nové 
překážky, dotčené části toků jsou v současnosti upraveny a opevněny. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o pramenné úseky toků s žádným, případně pouze omezeným výskytem ryb, nepředstavují mostní 
objekty a úpravy toků v území ovlivnění významnější migrační trasy. Na úpravu toků pod mostními 
objekty tak není nutné brát zvláštní ohledy nad rámec obecných doporučení. K těm patří zejména 
citelné úpravy břehů s preferencí přirozených prvků a kamenného záhozu namísto rovnaniny či 
dlažby do betonu.  

Samotný záměr nepředstavuje bariéru pro migrující obojživelníky, v rámci jednotlivých pře-
mostění vodních toků a liniových prvků bude ideálně zachován migrační profil pod přemostěními a 
v rámci propustků. Podobně lze očekávat, že při jednotlivé migraci na většině území budou jedinci 
zejména kopírovat terénní sníženiny a propustky a liniovou vegetaci. Nikde v území nebyla zazna-
menána zvýšená migrace či výskyt obojživelníků, opatření na podporu či omezení migrace v rámci 
stavby tak nejsou považována za potřebná. Výskyt obojživelníků v území lze celkově označit za 
velmi omezený. Vzhledem k přítomnosti regionálního biokoridoru (RBK Beřkovice – Žerka) je žá-
doucí řešení, které umožní migraci drobných obratlovců a minimalizaci kolizí v rámci komunikace. 
Toho lze dosáhnout realizací alespoň rámového propustku o minimálních rozměrech 2x2 m, jehož 
realizace je doporučena. Dle stop a jednotlivých pozorování se řada živočichů pohybuje v území 
mimo jiné v ose porostů podél železnice (v ose nové komunikace), což je jeden z vhodných navádě-
cích liniových prvků v území.  

Hlavní riziko lze spatřovat při samotné realizaci komunikace, kdy změnou podmínek v území 
(přeměna ploch zemědělské půdy na plochy neudržované se vznikem kaluží) pravidelně dochází k do-
časné migraci a obsazování nových biotopů většinou druhů žab. Řešením je stanovení biologického 
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dozoru u podobných staveb, který tuto situaci podchytí, provede včas transfery z dotčených ploch 
i v průběhu stavby, případně zajistí vhodnou instalaci migračních bariér. Nikde v území nebyla iden-
tifikována aktuální kritická místa tahu obojživelníků a jejich zvýšená mortalita (AOPK ČR 2020).  

V případě plazů lze konstatovat, že výskyty jsou soustředěny do travnatých lemů cest a rude-
rálních stanovišť. Omezení migrace v území se neuvažuje. Plazi mohou překonat všechny propustky 
v území a rovněž je velmi pravděpodobné trvalé využívání náspů nových komunikací. Žádné vý-
znamné zjištěné ani uvažované migrační trasy nebyly v území identifikovány. 

Z pohledu omezení migrace není u ptáků uvažován výraznější negativní vliv. Nejsou dotčena 
místa početnějšího výskytu, komunikace nejsou lokalizovány mezi místa častějších přeletů.  

Druhově i kvantitativně bohatší bývají výskyty zejména na jarním nebo podzimním tahu, kdy 
v rámci polních kultur bez či po sklizni vegetace sbírají potravu či odpočívají i vzácnější druhy ptáků. 
Případné ovlivnění tahu, situováním komunikací částečně v ose tahu, a především přimknuté k stá-
vajícím sídelním útvarům a komunikacím, je zcela bezvýznamné. Druhy využívají k odpočinku bez-
prostřední okolí podobných liniových staveb a v území je dostatečný prostor pro přelety i výskyty 
v rámci migrační trasy. 

Savci zahrnují velmi variabilní skupinu živočichů s naprosto odlišnými nároky na charakter 
prostředí, kteří můžou být dotčeni záměrem naprosto zanedbatelně anebo naopak velmi výrazně. A to 
zejména omezením možností migrace v území a případnou mortalitou. Zejména při existenci/vzniku 
komunikací a v důsledku navedení/zabránění pohybu v určitém směru (částí území), což často nutí 
živočichy překonávat nebezpečné úseky, kam by např. za normálních podmínek nepronikali.  

V případě netopýrů je podstatné, s jakou intenzitou a které části území jednotlivé druhy vyu-
žívají k lovu a zejména přeletům. Obecně nebezpečnými jsou zejména úseky, které jsou atraktivní (či 
prostorově ovlivňující) k nízkým přeletům v místě křížení komunikací. Jedná se především o situace, 
kdy druhy překonávají vyvýšenou komunikaci mezi atraktivními biotopy, což jsou typicky vodní 
plochy (vodoteče) či křížení dřevinných liniových prvků. Naopak optimální jsou situace, kdy jsou 
komunikace níže oproti okolnímu terénu či je kryta dřevinnými porosty, netopýři pak přelétají výše 
nad komunikací a ohrožení ze strany provozu je minimální. V území nebyl identifikován žádný pro-
blematický úsek, který by představoval zvýšené riziko pro netopýry. Zvláštní opatření tak nejsou 
navrhována. V případě ostatních savců není území významné z hlediska dálkové migrace ani z hle-
diska častějších lokálních výskytů a přesunů, byla zde registrována nízká aktivita savců. V území ani 
jeho blízkosti se nenacházejí dálkové migrační koridory. 

Lokalita není součástí území zvýšené hodnoty pro trvalý výskyt nebo pro migraci druhů vět-
ších savců lesního ekosystému, lokalita je součástí území kategorie IV. – území méně významné.  
Této skutečnosti rovněž odpovídá druhové složení savců v území, kdy se z větších druhů vyskytuje 
pouze srnec obecný a prase divoké. V rámci řešeného území je tak postačující realizovat propustek 
(migrační objekt) po 5–8 km pro kategorii B a cca po 1 km pro kategorii C. Stávající charakter ko-
munikací v obou variantách nevyžaduje řešení doplnění migračního objektu kategorii B. Podmínky 
na realizaci migračních objektů jsou tak na lokalitě splněny, při zohlednění charakteru území a při 
realizaci navržených rámových propustků pro drobné živočichy. 

Migračně vhodný objekt je pak i most při železnici u Cítova. Pro parametry mostního objektu 
platí (viz TP 180 „Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živoči-
chy“, tab. 21–23, str. 36), že ideální je pro kategorii B (srnec) šířka podchodu 45 m (dostatečná 30, 
středně vhodná 20 m), ideální výška podchodu 15 m (dostatečná 7 m, střední hodnota 5 m). Hodnota 
MPTA3 (migrační potenciál technický) při zohlednění Indexu I činí pro střední (minimální) hodnotu 
I=3 hodnotu technického migračního potenciálu 0,5 (střední hodnota), ideální je naopak hodnota I=7 
a více. Tyto parametry je nutno vzít v úvahu při návrhu mostního objektu.  

Ve variantě 1 i 2 je uvažován most o světlé šířce podchodu 82 m, s výškou nad terénem cca 
10 m, což jsou velmi vhodné parametry pro kategorii B. O něco horší je z pohledu ekologického 
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potenciálu varianta 2 s ohledem na skutečnost, že most kříží nejen železnici, jako rušivý prvek, ale 
i silnici III. t řídy. V obou případech se ale jedná o potenciálně funkční migrační objekt. 

Migrační propojení dále k jihu je dostatečně zajištěno mostním objektem v rámci přechodu 
Labe na Mělník, kde je vhodný migrační koridor dostatečných parametrů pro cílovou kategorii B. Na 
tento řešený úsek nové dopravní řešení navazuje, tj. splňuje zde požadavky na migrační zprůchod-
nění. Dle nízkého významu území pro migraci pak není nutné v řešené trase, s ohledem na její délku, 
řešit další migrační objekty.  

Křížení liniových prvků a lokálních příkopů (vodotečí) je v případě k. ú. Býkev (LBK 113), 
k. ú. Cítov (LBK 105, nefunkční, okraj pískovny západně od Cítova), k. ú. Dolní Beřkovice (LBK 
112) a k. ú. Horní Počaply (vodoteč jihozápadně obce) doporučeno řešit pomocí rámových propustků 
o minimální světlosti 2 x 2 m pro umožnění migrace živočichů kategorie C. Na další mostní objekty 
a propustky nejsou zvláštní nároky.  

Vzhledem k přítomnosti regionálního biokoridoru (RBK Beřkovice – Žerka) je žádoucí ře-
šení, které umožní migraci drobných obratlovců a minimalizaci kolizí v rámci komunikace. Toho lze 
dosáhnout realizací alespoň rámového propustku o minimálních rozměrech 2x2 m, jehož realizace je 
doporučena. 

Dané řešení pak splňuje při zohlednění charakteru území a navazujících biotopů, liniových 
prvků v území požadavky na zajištění konektivity v území.  

V případě všech propustků je vhodné zdůraznit, že je potřeba preferovat přirozený nezpev-
něný substrát navržené suché cesty, která musí být součástí migračního objektu. Tam, kde to není 
z konstrukčních důvodů možné, preferovat obložení kamenem namísto rovné hladké betonové plo-
chy, či dodatečně konstrukční plochu přisypat přirozeným substrátem (např. štěrkopískem). Další 
opatření nad rámec obecných doporučení nejsou pro dané území nutná. 

6.6. BIOLOGICKÁ ROZMANITOST  

Záměr se v předmětném území dotýká převážně ploch polních monokultur, které jsou inten-
zivně využívány k pěstování kulturních plodin, a na které nejsou výhradně vázány některé z druhů 
vyskytujících se v okolí. Pouze lokálně záměr zasahuje/případně je v těsné blízkosti cennějších bio-
topů, ke kterým patří zejména okraje štěrkopískoven Baraba a okraje pískovny západně od Cítova. 
Důležitá je z pohledu záměru skutečnost, že tento zasahuje převážně do méně hodnotných biotopů, 
v případě hodnotnějších pak pouze do jejich částí. Všechny dotčené biotopy jsou pak ve větším po-
měru zastoupeny mimo plochu záměru.   

Na dotčené plochy pak nejsou výhradně vázány žádné druhy. Všechny druhy pozorované 
v místě záměru se vyskytují i v okolí. V případě většiny druhů navíc i v silnějších populacích, než 
budou dotčeny. Zábor biotopu v podobném případě nepřestavuje negativní vliv na biologickou roz-
manitost. Tam, kde se záměr dotýká většího počtu jedinců zvláště chráněných druhů v území rozší-
řených, či vyloženě vzácných druhů, jsou navrženy jejich transfery. 

Tam, kde záměr kříží hodnotnější či přírodní biotopy (v území se jedná zejména o chudé trav-
naté plochy, liniové prvky s dřevinami a křovinami), dojde pouze k lokálnímu ovlivnění druhů váza-
ných zejména na otevřené biotopy. Toto ovlivnění není v rámci tohoto hodnocení posuzováno jako 
významné, neboť nikde v území nedojde k dotčení větší plochy (biotopu, stanoviště) či větší populace 
některého z druhů. Vždy se jedná o zásah, dotýkající se poměrově menší plochy, a současně biotopu 
zastoupeného výrazně více i v okolí (tj. nejen na ploše záměru).  

Ovlivnění biodiverzity ve smyslu snížení kontaktu populací, omezení migrace, či mortality 
jedinců je zcela minimalizováno řadou navržených opatření, ke kterým patří úprava a doporučení pro 
stavební objekty, prostorové a časové termínování prací a zajištění odborného dozoru, který bude 
postup prací monitorovat a bude dohlížet nad nutností a realizací jednotlivých opatření a bude prová-
dět transfery jedinců. Ačkoli dojde k záboru zemědělské půdy, v kontextu dotčeného 
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fragmentovaného území dojde lokálně i k podpoře biodiverzity, a to právě v případě nejvíce ohrože-
ných druhů vázaných na nelesní (chudá travní) společenstva. Na náspech/svazích komunikace a 
disturbancí v území vzniknou dočasně, ale i trvale příhodné nelesní biotopy, které bude řada druhů 
obsazovat a využívat jak k rozmnožování, tak šíření či komunikaci mezi mikropopulacemi. To platí 
zejména pro bezobratlé vázané na luční ekosystémy. Za tímto účelem byla rovněž navržena řada 
opatření pro podporu nelesních biotopů v rámci takto vzniklých ploch podél nové komunikace. Pozi-
tivní ovlivnění včetně lokálního zvýšení biodiverzity lze spatřovat i v doplňující výsadbě dřevin. Ne-
dojde k izolaci některých biotopů či liniových prvků v území. 

6.7. POŘADÍ VARIANT  

Preferována je varianta 2, a to z důvodu vyloučení zásahu do cenné východní části bývalé 
pískovny u Cítova, kde se vyskytují nejvýznačnější druhy zjištěné v území, a to především dejvorec 
velkoplodý pravý Caucalis platycarpos subsp. platycarpos – C2b a vřetenuška pozdní Zygaena laeta 
EN. Rozdíly obou variant v jiných částech území jsou z pohledu řešených zájmů nevýznamné.  

Záměr zahrnuje dílčí variantní technické řešení v lokalitě Dolní Beřkovice (subvarianta 1). 
Jedná se o odlišné vedení obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho části 2 ve variantě 
2 v km 0,000 – 1,800.  

Podvariantnost spočívá ve vedení silnice od km 1,800 Obchvat Horní Počaply a Dolní Beřko-
vice směrem na stávající silnici III/24636 s odbočkou na sinici III/24638 do Podvlčí. Subvarianta 1 
uvažuje s napojením místní části Podvlčí cca v km 1,500, což zahrnuje další nový úsek komunikace 
u Podvlčí a větší fragmentaci zemědělské půdy. Jako taková je tak tato varianta méně vhodná. Zá-
kladní varianta představuje napojení místní části Podvlčí cca v km 0,600 obchvatu. V rámci většinové 
trasy pak vede komunikace přimknutá k železnici a minimalizuje zábor orné půdy. Jedná se o vhod-
nější řešení.  

Varianta 2 záměru zahrnuje subvariantu 2 spočívající ve změně organizace dopravy – do-
pravní situace při zrušení železničního přejezdu na silnici č. III/24536 Cítov–Dolní Beřkovice. Z po-
hledu vlivů na zájmy ochrany přírody není subvarianta 2 odlišná od základní varianty.  

Varianta 2 předmětného záměru dále zahrnuje dílčí varianty napojení obchvatu obce Cítov na 
stávající silnici II/246 západně od obce Cítov. Základní řešení navrhuje napojení průsečnou křižovat-
kou, dílčí varianty zahrnují napojení stykovou nebo okružní křižovatkou. Dílčí varianty napojení 
vzhledem ke svému charakteru negenerují významně odlišné vlivy od základní varianty. 

7. NÁVRHY OPAT ŘENÍ A DOPORUČENÍ 

Níže jsou uvedeny návrhy opatření, a to dle povahy a možnosti řešení k vyloučení negativního 
vlivu zásahu na chráněné zájmy, případně k jeho zmírnění, nelze-li ho zcela vyloučit, či návrhu ná-
hradních opatření ke kompenzaci negativního vlivu, včetně návrhu následného monitoringu negativ-
ních vlivů zásahu na chráněné zájmy a návrh způsobu jejich vyhodnocování. S ohledem na požadavek 
na porovnání míry negativního vlivu zásahu bez realizace opatření k vyloučení, zmírnění nebo ke 
kompenzaci negativního vlivu s mírou negativního vlivu v případě jejich realizace je u každého opat-
ření v závorce uvedeno, zdali je rozhodující (nutno provést, bez realizace by došlo nebo mohlo dojít 
k výrazným negativním vlivům), významné (má velký pozitivní přínos) či pozitivní (má pozitivní 
přínos, není však zásadní, bez realizace nedojde k významným negativním vlivům zásahu). 

7.1. ROZHODUJÍCÍ OPAT ŘENÍ  

Opatření uvedená níže je nutno provést, bez realizace by došlo nebo mohlo dojít k výrazným 
negativním vlivům. 
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Po dobu realizace stavby bude stanoven biologický dozor, který bude svou činnost koordino-
vat se zástupci KÚ Středočeského kraje (popř. i s KÚ Ústeckého kraje v případě varianty 2), případně 
ČIŽP.  

Činnosti, při kterých bude zásadně dotčeno stávající prostředí (větší zásahy do porostů a půdní 
skrývky) je obecně doporučeno realizovat mimo období reprodukce většiny živočišných druhů (tj. 
mimo 1. 4. až 31. 7.). S ohledem na možnosti realizace záměru a zkušenosti s podobnými stavbami 
lze konstatovat následující (z pohledu očekávaného vlivu na rostliny a živočichy): 

1) Plošné kácení dřevin bude realizováno v době vegetačního klidu (v době 1. 10. až 31. 3.). 
V případě dodatečných zjištění lze realizovat jednotlivá kácení v době mimo 1. 4. až 31. 7. bez ome-
zení (viz dále). V případě jednotlivého kácení v hnízdním období lze toto realizovat pouze při zajiš-
tění biologického dozoru, který provede ohledání dřevin a jejich okolí před samotným kácením. 

2) Prvotní zásahy do přírodních částí území (tj. plochy mimo polní kultury a mimo pravidelně 
kosené luční plochy) je doporučeno realizovat v období mimo 15. 3. až 15. 7. kalendářního roku za 
předpokladu, že bezprostředně (myšleno do 10 dnů před zahájením) proběhne kontrola lokality od-
borně způsobilou osobou, která zajistí transfery živočichů.  

3) Následné provádění stavby v období 15. 3. až 15. 7. je možné při zajištění odborně způso-
bilé osoby, která zajistí naplnění obecné ochrany, tj. monitoring a následná ochrana průběhu hnízdění 
ptáků a výskytu živočichů, a s tím souvisejících transferů, případně omezování stavby (časové a pro-
storové v případě nutnosti, při absenci jiných zákonných řešení).  

4) Přítomnost biologického dozoru, zajišťovaná odborně způsobilou osobou, je pak doporu-
čena i v období zbývající části roku z důvodu monitoringu migrace a transferu živočichů.  

Dále je nutno zohlednit výskyt křečka polního, přičemž je nutné vzít na vědomí, že zásahy 
v zimním období jsou vzhledem k hibernaci silně negativní. Nejvhodnější období k transferu je po 
první dekádě září, dle klimatických podmínek nejlépe do konce října. Alternativně začátkem jara (v 
průběhu března před výchovou mláďat). Při vhodné přípravě náhradní lokality lze transfery šetrně 
provést od března do konce října, nejlépe do živolovných pastí s následným vykopáním nory pro 
ověření možného výskytu dalších jedinců (mláďat dle roční doby) a zabránění případnému opětov-
nému obsazení. Doporučen je tak průzkum trasy komunikace po sklizni polních plodin, před zaháje-
ním realizace záměru a následný transfer v podzimním období na předem vytipovanou lokalitu 
v okolí, kde budou vytvořeny umělé nory (jedna nora pro jednoho křečka) o délce cca 50 cm. Na 
plochu do okolí nor bude deponováno obilí v množství cca 5 kg pro jednoho jedince. 

Je nutno zohlednit křížení RBK Beřkovice – Žerka západně od Dolních Beřkovic. Vzhledem 
k přítomnosti regionálního biokoridoru je žádoucí řešení, které umožní komunikaci drobných obrat-
lovců a minimalizaci kolizí v rámci komunikace. Toho lze dosáhnout realizací rámového propustku 
o minimálních rozměrech 2x2 m, jehož realizace je doporučena.  

Křížení liniových prvků a lokálních příkopů (vodotečí) je v případě k. ú. Býkev (LBK 113), 
k. ú. Cítov (LBK 105, nefunkční, okraj pískovny západně od Cítova), k. ú. Dolní Beřkovice (LBK 
112) a k. ú. Horní Počaply (vodoteč JZ obce) doporučeno řešit pomocí rámových propustků o mini-
mální světlosti 2 x 2 m pro umožnění migrace živočichů kategorie C. Dané řešení pak splňuje při 
zohlednění charakteru území a navazujících biotopů, liniových prvků v území požadavky na zajištění 
konektivity v území.  

Všechny propustky a mostní objekty je nutno na obou stranách komunikace plynule navázat 
na okolní terén. Nutné je věnovat pozornost okolí objektů, kde nesmí být vytvořeny nepřekonatelné 
překážky. Je potřeba preferovat přirozený nezpevněný substrát navržené suché cesty, která musí být 
součástí propustku, včetně substrátu dna a břehů. 

U nadzemních retenčních nádrží je nutné zajistit, aby část břehů (alespoň jeden břeh) měla 
sklon cca 1:3 nebo pozvolnější pro zajištění úniku živočichů. 

Vzhledem k dotčení vodních toků je nutné v dostatečném předstihu před zahájením prací ve 
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vodním prostředí informovat hospodáře MO ČRS (místní organizace Českého rybářského svazu) 
o termínu prací. Potřeba transferu ryb se dle aktuálního zjištění na lokalitě neuvažuje. Potřebu trans-
feru je vhodné ponechat na rozhodnutí hospodáře MO ČRS a osobě dozoru dle aktuálního stavu vod-
ních toků v době zásahu (řešený úsek patří k revíru 441 028 LABE 13, kde hospodaří MO ČRS Štětí). 

Při stavebních zásazích v blízkosti vodních toků (mostní objekty, úpravy) bude postupováno 
tak, aby základové spáry byly hloubeny na sucho s odvedením vody obtokovým korytem (respektive 
dočasným zatrubněním). Účelem je eliminovat intenzitu zákalu vody a dobu jeho trvání. Každé tako-
véto činnosti bude předcházet průzkum dotčeného úseku a záchranný transfer, pokud bude nezbytný. 

Firma realizující práce musí přijmout taková opatření, která zamezí úniku pohonných a sta-
vebních hmot do okolního prostředí. Všechny mechanismy na staveništi musí být v dokonalém tech-
nickém stavu, nezbytná bude kontrola z hlediska možných úkapů ropných látek (záchytné vany), ve 
stavebních mechanismech se doporučuje přednostně používat ekologicky šetrná mazadla a oleje, za-
řízení staveniště musí být vybaveno dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou li-
kvidaci úniků ropných látek, v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontamino-
vaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

Na území všech významných krajinných prvků dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nebudou v průběhu stavby zřizovány žádné mezideponie vý-
kopové zeminy, stavebního materiálu nebo odpadních materiálů. Nebudou zde skladovány žádné zá-
vadné látky nebo velmi závadné látky (např. pohonné hmoty, oleje) ani nebude tento prostor narušen 
pojížděním stavebních mechanismů mimo trasu stavby. 

V případě realizace protihlukových stěn, případně objektů s velkými průhlednými plochami, 
je zakázáno použití průhledných anebo lesklých ploch (viz ustanovení §5a z. č. 114/1992 Sb. – 
ochrana volně žijících ptáků). Alternativou je použití neprůhledných materiálů, případně mléčně za-
barveného skla. Použití siluet dravců je nefunkční a nevhodné. Jediným efektivním řešením je doda-
tečné polepení nebezpečných ploch svislými pruhy hustě vedle sebe (min. 2 cm pruhy 10 cm od sebe, 
alternativně 1 cm co 5 cm).  

Koordinace stavby bude probíhat za účasti biologického dozoru, který bude odsouhlasovat 
místa deponií zeminy a pohybu vozidel s ohledem na přítomnost některých cenných biotopů a vý-
skyty zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v blízkosti stavby (pískovna Cítov, Baraba). 

Horninové a jiné na živiny chudé půdy ponechat obnažené (zejména zářezy, náspy), případně 
podobné prvky na náspech přímo vytvářet (pásy z kamení apod.). Neprovádět všude záměrně rekul-
tivace typu převrstvení podobných výchozů zeminou. Nebude zde tedy plošně prováděno ohumuso-
vání a osetí kulturními travními směsmi. Na prudších svazích upřednostňovat namísto geotextilií při-
rozené materiály z kamení či přímo vytvářet pásy a terasy z kamení nebo zídky.   

Náspy komunikace (mimo specifická a lokální opatření) je doporučeno plošně neosazovat 
dřevinami, vhodné je pouze omezeně osadit mozaikou křovin a jednotlivých dřevin do pokryvnosti 
30 %, a to se zahrnutím autochtonních druhů, ve výsledku preferovat otevřené luční a bezlesé pro-
středí i jako náhradu za převažující dotčené biotopy. 

Obnažené svahy pískovny západně od Cítova zůstanou (mimo zásah) bez zásahu, zůstanou 
tedy zachovány obnažené pískové plochy. Úsek přiléhající ke komunikaci bude upraven tak, že bude 
ponechán rostlý terén, náletové dřeviny budou odstraněny (možno ponechat solitérní jedince borovice 
lesní a další, nehojné a nezmlazující druhy), plochy s úplným zápojem vegetace (třtina křovištní Ca-
lamagrostis epigejos) budou strženy. V případě potřeby zpevnění ploch bude toto realizováno vý-
hradně pomocí pásů z kamení. Je zcela vyloučeno ohumusování ploch. 

7.2. VÝZNAMNÁ OPAT ŘENÍ  

Opatření uvedená níže mají velký pozitivní přínos, je doporučeno je zahrnout do podmínek 
realizace záměru. 
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Velmi vhodnými opatřeními před realizací záměru jsou opatření, které zahrnují změnu osev-
ních postupů (vyloučení obilovin). Alespoň jednu vegetační sezónu před zahájením stavby je možné 
realizovat opatření kvůli snížení atraktivity prostředí pro křečka polního tak, aby se přirozeně přesu-
nul na jinou lokalitu. Rovněž je možné prostor plánované komunikace nechat po sklizni alespoň se-
zónu před zahájením výstavby bez polní plodiny (obilovin) a povrch povláčet a popř. pěstovat plo-
diny, které jsou jako potrava pro křečka nevhodné (řepka, brambory, kukuřice) a průběžně kontrolo-
vat výskyt aktivních nor. V případě absence druhu pak transfery nejsou nutné a k dotčení druhu ne-
dojde. Pouze pokud se bude křeček polní vyskytovat v místě staveniště i po omezení potravní na-
bídky, bude přistoupeno k řízenému přesunu na náhradní lokalitu. Přesné postupy je vhodné stanovit 
k žádosti o výjimky z ochranných podmínek druhu dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů. 

Práce budou prováděny pouze v denní době. 

V rámci migračních profilů je nutno věnovat pozornost řešení detailů, které povedou k elimi-
naci rušivých vlivů provozu komunikace a zvýšení faktorů pohody – zejména doplňující vegetační 
úpravy, přírodě blízký charakter povrchu, protihlukové stěny, stínění osvětlení. Nutno vyvarovat se 
migračních překážek, terén navazovat na okolí bez výškových rozdílů. 

Doporučeno je realizovat různé drobné úkryty, ve formě kamenů, kmenů, pařezů apod. v blíz-
kosti propustků a migračních objektů. Cílem je diverzifikovat povrch a poskytnout tak drobným ži-
vočichům úkryty, usnadnit jejich pohyb v rámci objektů. Tam, kde to není z konstrukčních důvodů 
možné, preferovat obložení kamenem namísto rovné hladké betonové plochy, či dodatečně kon-
strukční plochu přisypat přirozeným substrátem (např. štěrkopískem). 

Vodní toky a prostor vstupu a výstupu migračních objektů řešit bez migračních překážek, 
objekty v toku a překážky (prahy, pasy) nesmí vytvářet překážky vyšší než 10 cm. 

Při provádění prací je nezbytné maximum úkonů provádět ze břehu – bez pojezdu mecha-
nizmů v korytě toku. Firma realizující práce v korytě musí přijmout taková opatření, která zamezí 
úniku PHM a stavebních hmot do vodního prostředí. Standardní podmínkou je trvalá přítomnost 
funkční záchytné stěny pod úsekem stavby. 

Opevnění kynety dna, opevnění břehů a celkové úpravy podélného profilu koryta provádět 
tak, aby odpovídaly revitalizačním cílům, tj. podmínky v upraveném korytě přizpůsobovat přírodě 
blízkému stavu. Obecně se jedná o preferenci hrubých kamenných záhozů při opevnění dna místo 
kamenné rovnaniny, s cílem vytvoření vysoké úkrytové kapacity pro ochranu ryb před piscifágními 
predátory; vkládání dřevěných výhonů a dnových prahů; zachování co největšího množství autoch-
tonní doprovodné dřevinné zeleně, případně osazení nově formovaných břehů vzrostlými jedinci dře-
vin příslušného výškového stupně. 

U překládaných vodních toků zachovat diverzitu hloubky a proudu. Nebudou budována široká 
mělká koryta s uniformním prouděním, naopak je vhodné realizovat model širší bermy (i do jisté míry 
opevněná např. kamenným záhozem břehů) a užší přírodní kynety. Takto vzniknou v okolí vodoteče 
i potřebné pásy souše, využitelné pro migraci suchozemských živočichů (mimo jiné obojživelníci, 
savci). Podobně na náspy, do zářezů a do podmostí mimo záplavová území vodních toků tam, kde je 
to z pohledu bezpečnosti provozu možné umístit biotopové prvky nestavebního charakteru – hromady 
kamenů, mrtvé dřevo. 

Pro začlenění trasy a celkově celého záměru do okolní krajiny je žádoucí provádět zásahy do 
krajinných prvků v co nejmenší míře. Tím je především snaha zachovávat cenné porosty zeleně vá-
zané na koridory vodotečí. Toto doporučení se vztahuje na rekultivaci území po provedení fáze vý-
stavby. Zeleň, která bude v těchto plochách odstraněna, musí být v maximální možné míře nahrazena 
novými výsadbami tak, aby byl zachován liniový charakter zeleně podél vodních toků, vhodně možno 
i kolem komunikací. 

Po vytýčení obvodu stavby v terénu budou přesně specifikovány stromy, které bude nutné 
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ochránit před vlivem stavební činnosti v souladu s ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav 
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. Nutné bude chránit 
stromy před mechanickým poškozením vozidly a stavebními stroji. Ochráněna bude kořenová zóna 
stromů, kterou tvoří hranice linie koruny zvětšená o 1,5 m. Pokud nebude možné zajistit ochranu celé 
kořenové zóny, bude obedněn kmen do výšky alespoň 2 m. Koruna stromů v případě jejího ohrožení 
bude ochráněna vyvázáním větví nahoru. Místa úvazků budou vypodložena vhodným materiálem. 
V případě zjištění poškození (i přes jmenovaná opatření k ochraně stromů ve fázi výstavby) budou 
dřeviny ošetřeny dle ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, po-
rostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ a dle arboristického standardu „Řez stromů“. 

Při výkopech zeminy v místě výskytu invazních druhů, zejména pak křídlatky japonské Rey-
noutria japonica (okraj štěrkopískoven Baraba) bude postupováno tak, aby rostliny nebyly rozšiřo-
vány (především oddenky, zeminou se semeny). Kontaminovaná zemina (včetně nadzemních částí 
rostlin) bude deponována na skládku anebo bude zemina použita ve stejném místě k zásypu. Pak je 
doporučena následná péče, jejímž cílem bude chemická likvidace obou druhů. Doporučujeme tento 
druh v součinnosti s orgány ochrany přírody likvidovat dle tzv. Beskydského způsobu.  

Dotčené luční plochy budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu a budou osety 
výhradně luční směsí místní provenience, doporučeno je preferovat směsi s bohatým zastoupením 
autochtonních druhů bylin. 

7.3. POZITIVNÍ OPAT ŘENÍ  

Opatření níže mají pozitivní přínos, nejsou však zásadní, bez realizace nedojde k významným 
negativním vlivům zásahu.  

V rámci následné údržby travnatých ploch preferovat kosení namísto mulčování, rovněž lze 
využít některé přirozené biologické prvky potlačující ruderální druhy typu třtiny křovištní, a to cílený 
výsev např. kokrhele menšího Rhinanthus major. Ten nejen snižuje náročnost kosení a objem bio-
masy, ale přispívá také ke zvýšení druhové diverzity lučních porostů. 

V rámci výsadeb bude brán zřetel nejen na technické podmínky a technické kvalitativní pod-
mínky (TP 99 „Vysazování a ošetřování silniční vegetace“; TP 99 dodatek 1„Vysazování a ošetřování 
silniční vegetace“; TKP 13 „Vegetační úpravy“), ale i na estetické hledisko výsadeb. 

Při výsadbě dřevin budou dodržovány následující technické normy: ČSN 83 9021 „Techno-
logie vegetačních úprav v krajině“, ČSN 83 9031 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Tráv-
níky a jejich zakládání“, ČSN 83 9041 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biolo-
gické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých 
materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce“, ČSN 83 9051 „Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy“. Pro výsadbu budou využity dře-
viny původní pro danou oblast, bude se jednat o dřeviny spíše s nižším habitatem. 

Na sušší stanoviště je doporučeno provést výběr zejména z druhů jako dub letní Quercus ro-
bur, dub zimní Quercus petraea, habr obecný Carpinus betulus, jeřáb ptačí Sorbus aucuparia, jilm 
habrolistý Ulmus minor, lípa malolistá Tilia cordata, dřín jarní Cornus mas. Z keřů hloh jednose-
menný Crataegus monogyna, zimolez obecný Lonicera xylosteum, líska obecná Corylus avellana, 
řešetlák počistivý Rhamnus cathartica a svída krvavá Cornus sanguinea. V rámci alejí podél cest je 
rovněž vhodná výsadba ovocných dřevin. 

Pro dřeviny tvrdého luhu, tj. na vlhčí až mokrá stanoviště (platí pro úsek u štěrkopískoven 
Baraba) je doporučeno ze stromů druhy jako habr obecný, jasan úzkolistý podunajský Fraxinus an-
gustifolia subsp. danubialis, topol bílý Populus alba, topol černý Populus nigra (nutný čistý gene-
tický materiál), dub letní Quercus robur, lípa malolistá Tilia cordata, jilm vaz Ulmus laevis a jilm 
habrolistý Ulmus minor. Z křovin svída krvavá Cornus sanguinea. 
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7.4. ZÁKONNÉ LIMITY A ZÁKAZY  

Veškeré zásahy, týkající se zájmů ochrany přírody a krajiny musí být v souvislosti s výskytem 
organismů provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., a Vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. v platném znění.  

K zásahům, které by mohly vést k poškození VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-
stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, v souladu s §4 odst. 2 zákon, opatřit 
závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany přírody – příslušný pověřený obecní úřad.  

Pro umožnění kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné získat povolení dle § 8 odst. 1 zá-
kona č. 114/1992 Sb. A to po vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP. Pak je nutné dodržet 
podmínky v rámci tohoto rozhodnutí. 

K realizaci zásahu je nutné si opatřit souhlas orgánu ochrany přírody k umisťování a povolo-
vání staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz (podle § 12 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb.).  

Z provedeného průzkumu a dalších poznatků lze vyvodit, že v území se vyskytují zvláště 
chráněné druhy taxonů s vazbou na dotčené území, kdy pro některé z nich představuje zásah negativní 
ovlivnění jedinců a jejich biotopu. Z důvodu zásahu do ochranných podmínek některých zvláště chrá-
něných druhů je nutné požádat u udělení výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráně-
ných druhů rostlin dle § 49, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a živočichů stanovených § 50, odst. 1 a 
2, zákona č. 114/1992 Sb., dle § 56 odst. 1 cit. zákona. Výčet druhů je nutné konzultovat s KÚ Stře-
dočeského kraje (popř. i s KÚ Ústeckého kraje v případě varianty 2). 

čmeláci Bombus sp. – O 
mravenci Formica sp. – O 
kudlanka nábožná Mantis religiosa – KO 
zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta – O 
svižník polní Cicindela campestris – O 
svižník zvrhlý Cicindela hybrida – O 
otakárek ovocný Iphiclides podalirius – O 
otakárek fenyklový Papilio machaon – O 
chroust mlynařík Polyphylla fullo – O 
ještěrka obecná Lacerta agilis – SO 
slepýš křehký Anguis fragilis – SO 

užovka hladká Coronella austriaca – SO 
skokan zelený Pelophylax esculentus – SO 
skokan skřehotavý P. ridibundus – KO 
ropucha zelená Bufotes viridis – SO 
užovka obojková Natrix natrix – O 
ropucha obecná Bufo bufo – O 
slavík obecný Luscinia megarhynchos – O 
ťuhýk obecný Lanius collurio – O 
strnad luční Miliaria calandra – KO 
křeček polní Cricetus cricetus – SO  

Dotčení jednotlivých druhů:  
čmeláci Bombus sp. – O. Škodlivý zásah do biotopu druhu, mortalita vývojových stádií. Desítky 
hnízd a stovky jedinců. 

mravenci Formica sp. – O. Škodlivý zásah do biotopu druhu, mortalita vývojových stádií, mortalita 
jedinců. Jednotlivá hnízda, stovky jedinců. 

kudlanka nábožná Mantis religiosa – KO. Škodlivý zásah do biotopu druhu, mortalita vývojových 
stádií, transfer jedinců. Jednotliví jedinci. 

zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta – O. Škodlivý zásah do biotopu druhu, mortalita vývojových 
stádií, mortalita jedinců. Stovky jedinců. 

svižník polní Cicindela campestris – O. Škodlivý zásah do biotopu druhu, mortalita vývojových stá-
dií, mortalita jedinců. Desítky jedinců. 

svižník zvrhlý Cicindela hybrida – O. Škodlivý zásah do biotopu druhu, mortalita vývojových stádií, 
mortalita jedinců. Desítky jedinců. 

otakárek ovocný Iphiclides podalirius – O. Škodlivý zásah do biotopu druhu, mortalita vývojových 
stádií. Jednotliví jedinci. 
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otakárek fenyklový Papilio machaon – O. Škodlivý zásah do biotopu druhu, mortalita vývojových 
stádií. Jednotliví jedinci. 

chroust mlynařík Polyphylla fullo – O. Škodlivý zásah do biotopu druhu, mortalita vývojových stá-
dií. Jednotliví jedinci. 

ještěrka obecná Lacerta agilis – SO. Škodlivý zásah do biotopu druhu, rušení, umožnění transferu. 
Desítky jedinců. 

slepýš křehký Anguis fragilis – SO. Škodlivý zásah do biotopu druhu, rušení, umožnění transferu. 
Jednotliví jedinci. 

užovka hladká Coronella austriaca – SO. Škodlivý zásah do biotopu druhu, rušení, umožnění trans-
feru. Jednotliví jedinci. 

skokan zelený Pelophylax esculentus – SO. Škodlivý zásah do biotopu druhu, rušení, umožnění 
transferu. Desítky jedinců. 

skokan skřehotavý P. ridibundus – KO. Škodlivý zásah do biotopu druhu, rušení, umožnění trans-
feru. Desítky jedinců. 

ropucha zelená Bufotes viridis – SO. Škodlivý zásah do biotopu druhu, rušení, umožnění transferu. 
Jednotliví jedinci. 

užovka obojková Natrix natrix – O. Škodlivý zásah do biotopu druhu, rušení, umožnění transferu. 
Jednotliví jedinci. 

ropucha obecná Bufo bufo – O. Škodlivý zásah do biotopu druhu, rušení, umožnění transferu. Jed-
notliví jedinci. 

slavík obecný Luscinia megarhynchos – O. Škodlivý zásah do biotopu druhu, rušení. Dotčení jed-
notlivých párů. 

ťuhýk obecný Lanius collurio – O. Škodlivý zásah do biotopu druhu, rušení. Dotčení jednotlivých 
párů. 

strnad luční Miliaria calandra – KO Škodlivý zásah do biotopu druhu, rušení. Dotčení jednotlivých 
párů. 

křeček polní Cricetus cricetus – SO. Škodlivý zásah do biotopu druhu, rušení, umožnění transferu. 
Jednotliví jedinci. 

Úvaha o možném dotčení druhů vychází ze splnění navržených podmínek a aktuálního stavu 
na lokalitě, termínování prací a jejich rozsahu. Dotčení druhů se tak může změnit dle konečné formy 
a doby realizace záměru.  

7.5. MONITORING  

Monitoring stavby lze vymezit v různých fázích záměru. 

Aktuálně byl proveden podrobný průzkum, jehož cílem bylo získat aktuální data o výskytu 
rostlin a živočichů v území. Dle míry prodlevy lze uvažovat zopakování/aktualizaci průzkumu s oh-
ledem na prodlevu stavby, nejdříve za pět let, nejpozději do 10 let, pokud nebude stavba zahájena. 

Zcela zásadní je monitoring průběhu stavby po dobu prací, s prováděním bezprostředních 
kontrol území před zahájením jednotlivých zásahů do území. Za tímto účelem byl navržen biologický 
dozor, který bude monitorovat řadu jevů na lokalitě a koordinovat se zhotovitelem stavební práce 
s cílem minimalizovat dopady na chráněné zájmy. 

Jako součást dozoru je navrženo monitorovat pohyby a migraci živočichů v území, a to nejen 
pro zajištění transferů, ale i pro následná opatření v podobě vhodného způsobu realizace prvků sou-
visejících s jednotlivými stavebními objekty. Vhodné je to zejména s ohledem na podchycení změn, 
které budou nastávat v průběhu realizace stavby a úpravám stávajících prostředí.  
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8. POROVNÁNÍ MÍRY VLIVU 

Porovnání míry negativního vlivu zásahu bez realizace opatření k vyloučení, zmírnění nebo 
ke kompenzaci negativního vlivu s mírou negativního vlivu v případě jejich realizace je uvedeno níže. 
Návrh opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na chráněné zájmy, nebo jeho zmírnění, nelze-
li ho zcela vyloučit, nebo návrh náhradních opatření ke kompenzaci negativního vlivu, včetně návrhu 
následného monitoringu negativních vlivů zásahu na chráněné zájmy a návrh způsobu jejich vyhod-
nocování je uveden v kap. 7. 

Z hodnocení zásahu je zřejmé, že naprosto zásadními opatřeními je minimalizace zásahů do 
cenných biotopů v okolí stavby. Míra omezení dotčení cenných stanovišť bude přímo úměrná nega-
tivním dopadům stavby. Tato opatření platí vždy bez ohledu na rozsah a dobu stavby, bez ohledu na 
varianty. S tím souvisí druhý nejdůležitější faktor stavby, a tou je přítomnost odborného biologického 
dozoru. Zkušený biolog je schopen odhadnout a posoudit časový a prostorový rámec dopadů na chrá-
něné zájmy v průběhu stavby, a v koordinaci se zhotovitelem stavby může dosáhnout výrazného sní-
žení negativních vlivů na chráněné zájmy. Velmi vhodně lze přitom řadu opatření a doporučení 
skloubit i s potřebami stavby. Rozhodující a zásadní přínos dozoru je pak v ochraně míst se zvláště 
chráněnými druhy, případně jejich transfery a tím zabránění poškozování rostlin a mortalitě živoči-
chů.  

Za tímto účelem je navržený optimální orientační časový harmonogram pro zahajování prací, 
který může být upravován dle aktuálních podmínek na lokalitě, přičemž další provádění stavby po 
zahájení již nemusí být i díky přítomnosti biologického dozoru omezováno. Nejdůležitějšími dalšími 
podmínkami tak jsou zahájení konkrétních činností na lokalitě – zejména ve vztahu k prvotním zása-
hům – kácení dřevin, skrývky zeminy, zásahy do vodních toků. 

Další skupina opatření se týká konkrétního řešení stavby a jejích částí, a může se měnit dle 
technologického pokroku a poznání, či dle projektových změn záměru. Každé z opatření má vždy za 
cíl minimalizovat negativní vlivy či dokonce zlepšit podmínky na lokalitě oproti současnému stavu, 
míra vlivu pak závisí na konkrétním místě zásahu a konkrétním opatření. Zde jednoduše platí, co 
opatření, to snížení negativního vlivu. 

Zcela nezbytné je řešit migrační bariéry v území, zahrnující křížení regionálního biokoridoru 
a lokálních biokoridorů a vodotečí. Za nejdůležitější jsou dále považována opatření na použití rámo-
vých propustků se zahrnutím suché cesty, nezpevněným dnem, navázáním na okolí.  

K významným opatřením patří transfery živočichů před zásahy do biotopů, čímž se předejde 
jejich mortalitě. Ke standartním opatřením pak patří hrázkování stavebních jam u toků s cílem elimi-
novat intenzitu zákalu vody a dobu jeho trvání, realizace protihlukových stěn v podobě, která není 
nebezpečná pro ptáky.  

Jako zásadní je rovněž nutno uvažovat následné rekultivace ploch, kdy je třeba preferovat 
horninové a jiné na živiny chudé půdy, případně podobné prvky na náspech a svazích kolem komu-
nikace přímo vytvářet (pásy z kamení apod.). Toto opatření má zcela zásadní pozitivní vliv na biodi-
verzitu a má potenciál zčásti kompenzovat negativní vlivy stavby. Proto je žádoucí neprovádět úplně 
všude a často nesmyslně záměrně rekultivace typu převrstvení podobných výchozů a chudých písči-
tých substrátů zeminou.  

Všechna ostatní opatření lze považovat za standartní a mají za cíl minimalizovat negativní 
dopady zásahu. Při jejich splnění je tak vždy míra negativního vlivu stavby o něco menší.  

Zde patří doporučení na provádění prací pouze v denní době, realizovat přírodě blízký cha-
rakter povrchu podchodů, protihlukové stěny. Nutno vyvarovat se migračních překážek, terén nava-
zovat na okolí bez výškových rozdílů. Dále realizovat různé drobné úkryty, ve formě kamenů, kmenů, 
pařezů apod. v blízkosti propustků a migračních objektů. Při provádění prací maximum úkonů pro-
vádět ze břehu, přijmout taková opatření, která zamezí úniku pohonných hmot a stavebních hmot do 
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vodního prostředí. Provádět zásahy do krajinných prvků v co nejmenší míře, realizovat výsadby dře-
vin, vhodných travních ploch. 

9. ZÁVĚR 

Cílem předložené práce je zhodnotit vliv zásahu v podobě záměru „Nové dopravní řešení v lo-
kalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ na zájmy chráněné částí druhou, třetí a pátou zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě výsledků průzkumů a znalostí území, cha-
rakteru záměru, vyhodnocení stanovištních poměrů a podmínek plynoucích z legislativy (v rámci 
obecné a zvláštní ochrany) byl tento vliv zhodnocen. 

Záměrem je silniční stavba, která představuje v každé podobě a řešeném území negativní vliv 
na chráněné zájmy. Především díky částečnému situování do stávající trasy komunikací a převažují-
cích ploch polních monokultur lze v tomto konkrétním případě klasifikovat negativní vlivy jako re-
lativně malé, týkající se fakticky bezprostředního okolí komunikace.  

Lze konstatovat, že zásah představuje pouze dílčí a v některých případech dočasné negativní 
ovlivnění chráněných zájmů. Ovlivnění se týká pouze malé části cennějších biotopů a krajiny v území 
s tím, že nejcennější stanoviště v území nejsou výrazněji dotčena a jsou navržena s řadou opatření, 
která zajistí jejich minimální ovlivnění. Dále se zásah týká malé části populace dotčených druhů a 
jejich biotopů, nemůže mít vliv na populaci některého z druhů v území. Ovlivnění dalších zájmů 
ochrany přírody je vyloučeno nebo zanedbatelné. 

Území není součástí migračně významných území, dálkových migračních koridorů a míst 
omezení v územním plánování. Trasa nekříží žádný dálkový migrační koridor, nejedná se o území 
zvýšené hodnoty pro trvalý výskyt nebo pro migraci druhů větších savců lesního ekosystému. 

Trasa komunikace je vedena terénem, kde dominují polní monokultury, nenachází se zde vý-
značnější migrační trasy. Zprůchodnění liniových prvků včetně biokoridorů je vhodně řešeno, pří-
padně jsou další vhodná řešení navržena. 

Pro minimalizaci negativního vlivu zásahu byla navržena řada opatření (blíže viz kap. 7), při 
zohlednění území a rozsahu záměru se jedná především o minimalizace zásahů do cenných biotopů 
v okolí stavby, přítomnost odborného biologického dozoru po dobu stavby, časový harmonogram pro 
zahajování prací. Další skupina opatření se týká konkrétního řešení stavby a jejích částí, za nejdůle-
žitější jsou považována opatření na doplnění rámových propustků se zahrnutím suché cesty.  

K zásahům, které by mohly vést k poškození VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-
stabilizační funkce je nutné si v souladu s §4 odst. 2 zákona opatřit závazné stanovisko dotčeného 
orgánu ochrany přírody – příslušný pověřený obecní úřad.  

Pro umožnění kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné získat povolení dle § 8 odst. 1 zá-
kona 114/1992 Sb.  

K realizaci zásahu je nutné si opatřit souhlas orgánu ochrany přírody k umisťování a povolo-
vání staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz (podle § 12 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb. – ORP). 

Z provedeného průzkumu a dalších poznatků lze vyvodit, že v území se vyskytují zvláště 
chráněné druhy taxonů s vazbou na dotčené území, kdy pro některé z nich představuje zásah negativní 
ovlivnění jedinců a jejich biotopu. Z důvodu zásahu do ochranných podmínek některých zvláště chrá-
něných druhů je nutné požádat o udělení výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráně-
ných druhů živočichů stanovených § 50, odst. 1 a 2, zákona č. 114/1992 Sb., dle § 56 odst. 1 cit. 
zákona. 
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Křížení příkopu při jižním okraji Cítova, místo nálezu křečka polního, 20. 7. 2018 (RK) 

 

 
Pohled ve směru obchvatu, části 1 ve variantě 1 západně od jižního okraje Cítova, 20. 7. 2018 (RK) 
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Okraj pískovny západně od Cítova v místě křížení obchvatu obce Cítov (varianta 1), 20. 7. 2018 (RK) 

 

 
Pohled do bývalé pískovny k západu, 20. 7. 2018 (RK) 
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Pohled v ose komunikace podél štěrkopískoven Baraba k západu, 12. 7. 2018 (RK) 

 

 
Pohled k východu do pískovny u Cítova, 16. 7. 2020 (RK) 
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Biotop vřetenušky pozdní při V okraji pískovny u Cítova (zde zasahuje varianta 1), 16. 7. 2020 (RK) 

 

 
Pohled na železniční koridor JV Cítova, 2. 7. 2020 (RK) 
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Pohled na okraj bývalých štěrkopískoven Baraba, 2. 7. 2020 (RK) 

 

 
Pohled na západní štěrkopískovnu Baraba s nejvíce vyvinutými litorálními prosty, 12. 7. 2018 (HK) 
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Místo křížení liniového prvku při západním okraji Dolních Beřkovic, 28. 6. 2018 (RK) 

 

 
Pohled na elektrárnu Mělník od západního okraje Dolních Beřkovic, 20. 7. 2018 (RK) 
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Vodoteč (odvodňovací kanál) při západním okraji elektrárny Mělník, 28. 6. 2018 (RK) 

 

 
Vodoteč (odvodňovací kanál) při jižním okraji obce Horní Počaply, 12. 7. 2018 (RK) 
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Křížení liniového prvku obchvatem Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. části 2 ve variantě 2 při již-

ním okraji obce Horní Počaply, 12. 7. 2018 (RK) 

 
Charakter biotopů podél železniční trati, zde u Dolních Beřkovic, 20. 7. 2018 (RK) 
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Pohled na úsek křížení polní cesty u obce Horní Počaply obchvatem Dolních Beřkovic a Horních Počapel, 

resp. části 2 ve variantě 2, 20. 7. 2018 (RK) 

 
Pohled na úsek křížení železnice u obce Horní Počaply, resp. části 2 ve variantě 2, 20. 7. 2018 (RK) 
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Mateřídouška panonská Thymus pannonicus v pískovně u Cítova, 20. 7. 2018 (HK) 

 

 
Dejvorec velkoplodý pravý Caucalis platycarpos subsp. platycarpos v pískovně u Cítova, 20. 7. 2018 (HK) 
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Hvozdíček prorostlý Petrorhagia prolifera v pískovně u Cítova, 20. 7. 2018 (HK) 

 

 
Vrbovka malokvětá Epilobium parviflorum z okraje štěrkopískovny Baraba, 28. 6. 2018 (RK) 
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Chrpa luční úzkolistá Centaurea jacea subsp. angustifolia v pískovně u Cítova, 20. 7. 2018 (HK) 

 

 
Škarda smrdutá mákolistá Crepis foetida subsp. rhoeadifolia z okraje železnice, 20. 7. 2018 (HK) 
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Hnízdo mravence trávního Formica pratensis z okraje pískovny u Cítova, 12. 7. 2018 (RK) 

 

 
Schránka velevruba malířského Unio pictorum ze štěrkopískovny Baraba, 28. 6. 2018 (RK) 
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Žahalka žlutá Scolia hirta z okraje pískovny u Cítova, 12. 7. 2018 (RK) 

 

 
Otakárek ovocný Iphiclides podalirius z pískovny u Cítova, 12. 7. 2018 (RK) 
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Vzácná vřetenuška pozdní Zygaena laeta z pískovny u Cítova, 20. 7. 2018 (HK) 

 

 
Vzácná vřetenuška pozdní Zygaena laeta z pískovny u Cítova, 16. 7. 2020 (RK) 
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Housenky přástevníka starčkového Tyria jacobaeae z pískovny u Cítova, 16. 7. 2020 (RK) 

 

 
Housenka lišaje pryšcového Hyles euphorbiae z pískovny u Cítova, 16. 7. 2020 (RK) 
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Vřetenuška čičorková Zygaena ephialtes z pískovny u Cítova, 16. 7. 2020 (RK) 

 

 
Modrásek černolemý Plebejus argus z pískovny u Cítova, 20. 7. 2018 (HK) 
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Svižník zvrhlý Cicindela hybrida z pískovny u Cítova, 28. 6. 2018 (RK) 

 

 
Mladá ještěrka obecná Lacerta agilis z pískovny u Cítova, 28. 6. 2018 (RK) 


