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Zakázka:   

   

Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle §45i zákona 114/1992 Sb.: akce „LOGISTICKÉ 

CENTRUM – PŘEKLADIŠTĚ MINERÁLNÍCH OLEJŮ“ /na pozemcích číslo 535/1, 

538/4, 538/6, 530/1, 538/1, 534, 531, 533 a 532 v katastrálním území Vaňov/ se zaměřením na 

průzkum výskytu zvláště chráněných i ostatních živočichů a rostlin. Požadavek na základě 

zpracovávání Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.    

 

Objednatel:  

          

  

      

      

Zpracovatel: 

     JUROS,s.r.o. 

     Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 

   IČ: 25423363, DIČ:CZ25423363 

     T: 724 213 889  

     E: majer@jurosul.cz 

     W: www.jurosul.cz 

 

Autoři dílčích průzkumů: Ing. P. Majer, J. Lohniský (obratlovci, biologické hodnocení, 

botanika), V. Vysoký (bezobratlí)   
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Úvod, Popis záměru, charakter území (viz Technická zpráva)  

 

Staveniště se nachází na pozemcích veřejného přístavu Vaňov na parcelách číslo číslo 535/1, 

538/4, 538/6, 530/1, 538/1, 534, 531, 533 a 532 v katastrálním území Vaňov.  Jedná se o 

rovinný pozemek umístěný mezi státní silnicí Praha – Ústí nad Labem a řekou Labe. Jedná se 

o stávající zpevněnou plochu v kombinaci s několika zbořeništi a stávající vlečkou. Na 

pozemku investora byl proveden stavební průzkum, dále bylo provedeno zaměření stávajícího 

pozemku a jeho okolí. 

Celý pozemek je již delší dobu nevyužíván a místy je zarostlý a užíván jako příležitostné 

uložiště inertních hmot. Z tohoto důvodu je nutné před započetím stavby provést podrobný 

stavební průzkum a nechat vytýčit veškeré inženýrské sítě jejich správci. Dále je třeba vytýčit 

zatrubněný potok těsně sousedící se stavbou a stávající Vaňovskou drenáž procházející pod 

stavbou. Drenáž bude podrobně prozkoumána včetně stavu a hloubky, ve které se v daném 

místě nachází.  

 

 
 

Celkový popis stavby, vlivy na aspekty životního prostředí (viz Souhrnná technická 

zpráva) 

 

Stavba se nachází v ochranném pásmu státní silnice I. Třídy číslo 30, Praha – Ústí n/L, je v 

ochranném pásmu dráhy /místní vlečka v majetku investora/, nachází se v ochranném pásmu 

vodního toku Labe i v ochranném pásmu Podlešínského potoka. V místě stavby prochází 

Vaňovská drenáž.   

Pozemek i navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém území, výšková kóta Vaňovského  

přístavu odolá 100leté vodě, což se potvrdilo při poslední povodni Ústí nad Labem, kdy bylo 

celé město pod vodou a přístav byl v celé své ploše bez vody. 
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Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby na nich umístěné. 

Stavbou skladu se nebudou měnit odtokové poměry v okolí. 

Napojení na vodu je řešeno ze stávající vodoměrné šachty v přístavu,  na vnitro areálový 

rozvod. 

Kanalizace dešťová bude svedena do stávající dešťové kanalizace ústící do řeky Labe beze 

změny vyústního objektu. 

Prostor před a za čerpací stanicí bude sveden do ŽB žlabů a přes odlučovač ropných látek 

sveden do kanalizace. 

Prostor pod čerpací stanicí bude odveden přímo do havarijní jímky navržené z podzemní 

nádrže pod strojovnou – ½ jímky je cca 50m3. 

Do stejné havarijní jímky je sveden rozvod od mezi kolejové záchytné jímky umístěné v 

celém prostoru kolejiště. 

Kanalizace splašková bude svedena do jímky na vyvážení a 1x měsíčně vyvážená odbornou 

firmou k likvidaci. 

Odváděné škodliviny vzduchotechnickým zařízením do volné atmosféry nebudou obsahovat 

žádné látky, které by ohrožovaly ovzduší ve smyslu „Zákona o ochraně životního prostředí “. 

Při realizaci stavby bude dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací vzduchotechnickým 

zařízením. Jednotky budou osazeny na těžké plovoucí podlaze nebo zavěšeny na pružinových 

závěsech 

Potrubní rozvody budou na ventilátory napojeny pomocí tlumících manžet, potrubní rozvody 

budou zavěšeny pomocí závěsů s pryží. Prostupy potrubí stavebními konstrukcemi budou 

řádně utěsněny. Veškeré potrubí bude izolováno z důvodu snížení hlučnosti a zamezení rosení 

potrubí. Jednotlivá zařízení budou vybavena tlumiči hluku, tlumícími hadicemi a dalšími 

izolačními prvky, tak, aby splňovala požadované limity. 

V území se vyskytují pouze náletové rostliny a keře a plevely. Památné stromy v této lokalitě 

nejsou. 

Fauna zde se vyskytující je typická pro různá sukcesní stádia a ruderální plochy.  

 

Chráněná území 

Zájmové území nezasahuje do evropsky významné lokality ani ptačí oblast.  

Záměr zasahuje do CHKO České středohoří. Záměr nezasahuje do žádného maloplošně 

chráněného území. 

 
Metodika 

 

Fauna  

Biologický průzkum dotčené lokality byl započat v jarním aspektu roku 2017, přesněji 20. 4. 

2017 mezi 7,00 h. až 12,00 h. Ukončen byl pak 20. 7. 2017. Lokalita byla navštívena celkem 

pětkrát. Zájmovým územím byl prostor parcel 535/1, 538/4, 538/6, 530/1, 538/1, 534, 531, 

533 a 532 v katastrálním území Vaňov. Pro monitoring byla použita metoda přímého 

pozorování. Důraz byl kladen na zvláště chráněné druhy v rámci prováděcí vyhlášky MŽP č. 

175/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., jež provádí některá ustanovení 

zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

U bezobratlých byla vyhodnocena data získaná především z individuálního sběru a také 

z materiálu odchyceného v zemních živolovných pastech bez média i s médiem.  
 



 

Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 – Podolí 
Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363 
 
 

 

 
 

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158616 

 

6 

Flóra  

Data pro botanický průzkum byla shromážděna dvěma návštěvami.  

Nomenklatura taxonů cévnatých rostlin odpovídá Klíči ke květeně České republiky (Kubát et 

al. 2002), nomenklatura syntaxonů podle Moravce (Moravec et al. 1995).  

 

Výsledky průzkumu 

 

Botanický průzkum 

 

Obsahem zprávy jsou výsledky základního botanického průzkumu (vyšší cévnaté rostliny) na 

pozemcích číslo 535/1, 538/4, 538/6, 530/1, 538/1, 534, 531, 533 a 532 v katastrálním území 

Vaňov.   

 

Charakteristika území 

 

Pozemky se nacházejí na rovinatém břehu Labe, který je svým druhovým složením 

charakteristický jako ruderální společenstvo a náletové dřeviny. Převažující složku vegetace 

však tvoří ruderální a synantropní byliny, místy expanzivní druhy.  

 

 

  
 

Floristický seznam 

 

Ve zkoumaném období bylo determinováno následující spektrum cévnatých rostlin, ve kterém 

nebyly zjištěny ochranářsky významné taxony.  

 

Český název Latinský název 

  

bělotrn kulatohlavý Echinops sphaerocephalus L. 

bez černý Sambucus nigra L. 

bodlák obecný Carduus acanthoides L. 

bříza bělokorá Betula pendula 
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čekanka obecná Cichorium intybus L. 

česnáček lékařský Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande 

čičorka pestrá Coronilla varia L. 

divizna knotovitá pravá Verbascum lychnitis L. subsp. lychnitis 

hadinec obecný Echium vulgare L. 

heřmánkovec nevonný Tripleurospermum maritimum L. 

hluchavka skvrnitá Lamium maculatum L. 

hrachor hlíznatý Lathyrus tuberosus L. 

jahodník obecný Fragaria vesca L. 

jasan ztepilý Fraxinus excelsior 

javor mléč Acer platanoides 

jetel plazivý Trifolium repens L. 

jílek vytrvalý Lolium perenne L. 

jitrocel kopinatý Plantago lanceolata L. 

jitrocel prostřední Plantago media L. 

kakost holubičí Geranium columbinum L. 

kerblík lesní Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 

knotovka širolistá bílá Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greut. et Burd. 

kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 

komonice bílá Melilotus albus (L.) Pall. 

konopice polní Galeopsis tetrahit L. 

kuklík městský Geum urbanum L. 

lipnice obecná Poa trivialis L. 

lipnice roční Poa  annua L. 

lnice květel, lnice obecná Linaria vulgaris Mill. 

lopuch plstnatý Arctium tomentosum Mill. 

medyněk měkký Holcus mollis L. 

merlík bílý Chenopodium album agg. 

mochna plazivá Potentilla reptans L. 

mrkev obecná Daucus carota L. 

ostružiník sivý (ježiník) Rubus caesius L. 
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ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius 

pelyněk černobýl Artemisia vulgaris L. 

pcháč obecný Cirsium vulgare (L.) Scop. 

pcháč oset Cirsium arvense (L.) Scop. 

podběl lékařský Tussilago farfara L. 

popenec obecný Glechoma hederacea L. 

pryskyřník plazivý Ranunculus repens L. 

rozrazil rezekvítek Veronica chamaedrys L. 

rožec rolní Cerastium arvense L. 

růže šípková Rosa canina L. 

řebříček obecný Achillea millefolium L. 

smetanka lékařská Taraxacum officinale agg. 

srha laločnatá Dactylis glomerata L. 

svízel přítula  Galium aparine L. 

svlačec rolní Convolvulus arvensis L. 

štětka planá Dipsacus fullonum L. 

šťovík krvavý Rumex sanguineus L. 

tolice dětelová Medicago lupulina L. 

trnovník akát Robinia pseudoacacia 

třtina křovištní Calamagrostis epigejos (L.) Roth 

vikev ptačí Vicia cracca L. 

vlaštovičník větší Chelidonium majus L. 

vratič obecný Tanacetum vulgare L.  

vrbka úzkolistá Chamenerion angustifolium L. 

vrbovka horská Epilobium montanum L. 

zemědým lékařský Fumaria officinalis L. 
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Zoologický průzkum 

 

Obratlovci 

 

Jednotlivé zjištěné druhy obratlovců jsou v tabulkách ve Výsledcích průzkumu seřazeny dle 

abecedy českých pojmenování. Druhy chráněné dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 

114/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, budou označeny zkratkami KO /kriticky 

ohrožení/, SO /silně ohrožení/, O /ohrožení/ a budou tučně zvýrazněni.  

 

AVES - Ptáci 
Český název Latinský název Ochrana Bližší stručná charakteristika 

drozd zpěvný  Turdus philomelos   

holub hřivnáč Columba palumbus   

jiřička obecná Delichon urbica   

káně lesní Buteo buteo   

konipas bílý Motacilla alba   

kos černý Turdus merula   

pěnkava obecná Fringilla coelebs   

poštolka obecná Falco tinnunculus   

rehek domácí Phoenicurus ochrlos   

sojka obecná Garrulus glandarius   

straka obecná Pica pica   

sýkora koňadra Parus major   

sýkora modřinka Parus caeruleus   

vrána obecná Corvus corone   

  

Hodnocení - vlivy a opatření 

 

Ptáci 

Ornitologický průzkum ve zkoumaném období prokázal výskyt realtivně běžných druhů 

s absencí zvláště chráněných taxonů. Podle charakteru pozemku a bylinného pokryvu je 

pravděpodobné, že na lokalitě většina druhů hnízdí /sýkory, rehek, drozd, kos apod./ 

vzhledem k dlouhodobému zarůstání pozemků, jeho nevyužíváním a nastupující sukcesí. 

Některé ze zjištěných druhů se také v zájmovém území zdržuje pouze krátkodobě nebo 

vzácně /káně, poštolka, holub/. Je zřejmé, že zkoumané území netvoří jediné refugium 

zaznamenaných druhů v rámci širšího pojetí, respektive většího územního celku.   

V rámci dosavadního průzkumu nebyl v zájmovém území zjištěn zvláště chráněný druh dle 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, resp. vyhlášky č. 

395/1992 Sb. v platném znění.  

Jarní a letní průzkum nepotvrdil výskyt zvláště chráněných druhů, které jsou zaneseny pro 

širší oblast v databázi Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – NDOP. (Jedná se například o 

ťuhýka obecného).   

 

Je možné konstatovat, že uskutečněním záměru nedojde k přímému ovlivnění ptáků na úrovni 

jedinců ani populací. Přesto je nutno v rámci ochrany ornitofauny předpokládat určité 
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ovlivnění, především v době výstavby záměru (hluková zátěž, rušení v případě hnízdních 

druhů, pohyb stavebních strojů, lidí apod.) a následně dodržet určitá opatření k eliminaci 

negativních dopadů na zde se vyskytující druhy.  

 
Část zkoumaného území, která se vlivem sukcese stává atraktivní pro některé druhy ptáků 

 
 

Opatření k ochraně:  

      

 Nejsilnějším negativním dopadem ve fázi výstavby záměru bude plašení, rušení 

případných zahnízděných ptáků v okolí, proto je nutné práce provádět ve spolupráci 

s odborně zdatným biologickým dozorem. Ten v případě zjištění hnízdění výše 

uvedených druhů určí termín, kdy nebude možno vykonávat terénní úpravy a stavební 

práce. Obvykle to bývá mezi cca 10. březnem a 30. červencem běžného kalendářního 

roku.    

      

 

AMPHIBIA - Obojživelníci a REPTILIA - plazi  

Český název 
Latinský 

název 
Ochrana Bližší stručná charakteristika, lokalizace 

ještěrka obecná Lacerta agilis SO 

Zjištěn výskyt na základě dostupných dat, populace 

v lokalitě není silná avšak s výskytem tohoto druhu je 

nutno počítat 
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Hodnocení  - vlivy a opatření 

 

Obojživelníci  

Při terénních pochůzkách v zájmovém území v jarním a letním aspektu 2017 nebyl potvrzen 

žádný druh ze skupiny obojživelníků. Nebyla zjištěna přítomnost skokana skřehotavého 

Pelophylax ridibundus ani ropuchy zelené Bufotes viridis. (Tyto druhy jsou uváděny v rámci 

širší oblasti zájmového území v databázi AOPK ČR NDOP.)  

Kriticky ohrožený skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) nebyl v prostoru určených 

parcel zjištěn. Vyskytuje se převážně v lokalitách se stojatou nebo pomalu tekoucí vodou. 

V prostoru styku parcel určených k záměru a řekou Labe je proud prudký a pro trvalý výskyt 

skokanů nevhodný. Na pozemcích určených pro záměr trvalá vodní plocha není, tedy zde 

k rozmnožování a trvalé existenci obojživelníků nedochází. 

 

Zkoumaná lokalita neposkytuje této skupině živočichů vhodné podmínky pro trvalý výskyt.  

 

  
 

 

Návrhy opatření:  

 

 Stavební prostor technicky zabezpečit proti případnému vnikání terestrických 

živočichů ve fázi výstavby (dočasné bariery).  

 

V tomto případě při dodržení výše uvedeného opatření -– není nutné žádat o udělení 

výjimky ze zákazů ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění /§ 50, resp. § 56/. 
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Plazi 

Z plazů se v rámci zkoumaného území vyskytuje dosud zjištěný 1 druh (ještěrka obecná – 

silně ohrožená podle zákona č. 117/1992 Sb.). Další předpokládaný zvláště chráněný druh - 

slepýš křehký – se nepodařilo potvrdit. Všechny druhy plazů v České republice patří mezi 

druhy zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 

znění, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění.   

 

Na lokalitě jsou vhodné podmínky ke stálému výskytu ještěrky obecné, proto je vhodné pro 

tento zvláště chráněný druh zažádat příslušný Krajský úřad o výjimku ze zákazů dle § 

56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovených § 50 odstavec 1 a 2 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, k zásahu 

do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů ve smyslu vyhlášky MŽP č. 

395/1992 Sb. na dotčeném území plánované výstavby.  

 

 
 

Návrhy opatření:  

 

 Stavební prostor technicky zabezpečit proti vnikání terestrických živočichů 

(nepropustné oplocení) ve fázi výstavby.  

 

 V rámci možností zajistit odchyt a transfer jedinců z plochy záměru. 

 

 Při zjištění výskytu zvláště chráněného druhu (jeho vazby na zájmové území) bývá 

legislativní povinností investora před vydáním územního rozhodnutí, tzn. před 

zahájením jakékoliv činnosti spojené se zásahem do biotopů - skrývky zeminy, úpravy 
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terénu, odstraňování porostů, stavební činnosti - mít vyřízenou výjimku ze zákazů ve 

smyslu zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění /§ 50, resp. § 56/.  

 

MAMMALIA - Savci  

 

Český název Latinský název Bližší stručná charakteristika, lokalizace 

hraboš polní Microtus arvalis Nalezen uhynulý 

potkan Rattus norvegicus Sledováni běžně především v ranních hodinách 

rejsek obecný  Sorex araneus Nalezen uhynulý 

  

Savci 

V průběhu průzkumu byly zjištěny běžné druhy, které se vyskytují v rámci širšího regionu. 

Žádný z druhů nepatří mezi zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny v platném znění, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. V rámci 

investičního záměru je možné předpokládat negativní ovlivnění druhů pouze na úrovni 

jedinců. Na základě výše uvedeného proto nepovažujeme za nutné navrhovat pro savce 

ochranná, kompenzační či legislativní opatření.  

 

Výsledky entomologického průzkumu  

 

V areálu THL-Luna se má vybudovat prostor pro překladiště olejů nebo ropných látek. Tento 

areál se nachází mezi uzavřeným prostorem Střekovského zdymadla a deponií písku na levém 

břehu Labe ve Vanově. Viz mapka v dokumentech. 

Dne 10. 5. 2017 byl v zájmového prostoru entomologem započat průzkum s cílem 

determinovat zvláště chráněné nebo jinak významné druhy vybraných skupin bezobratlých. 

Celý prostor je využíván jako přechodné skládky zeminy, kamení a jiného inertního 

materiálu. Oplocení areálu je místy stržené. Faunisticky se jedná vyloženě o rudeální biotop 

nacházející se izolovaně mezi levým břehem Labe (východní okraj) a frekventovanou 

„Pražskou ulicí“ a železničním tělesem (západní okraj). Na jihu navazuje na deponie písku a 

na severu na oplocený areál rozvodny elektrárny střekovského zdymadla. Ve východní části 

jsou dvoje železniční koleje a tím je ještě zmenšen prostor, který by připadal v úvahu jako 

atraktivní pro výskyt významnější entomofauny.  

 

BEZOBRATLÍ 

 Poznámka: Po celém prostoru byl pod kameny, kusy betonu apod. ve větším množství 

stejnonožci z řádu Isopoda, na první pohled ve více druzích – dominují pod všemi 

úkryty, včetně dříví. 

 

 COLEOPTERA – BROUCI 

 Coleoptera: Carabidae – Střevlíkovití 

 

Anchomenus dorsalis (Pontoppidam, 1763) 

 10.5.2017 – 2 samice pod kameny. 
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Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812) 

 10.5.2017 – 1 samec pod kamenem. 
 

Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812) 

 10.5.2017 – 1 samec pod kamenem. 

 

Harpalus rufipalpis Srurm, 1818 

 10.5.2017 – 1 samec pod kusem dřeva v jižní části prostoru.   

 

 

Ophonus schaubergianus Puel, 1937 

 10.5.2017 – 1 samec pod kamenem. 

 

Pseudoophonus rufipes (De Geer,1774) 

 10.5.2017 – 2 samice pod kameny. 

 

 HYMENOPTERA – BLANOKŘÍDLÝ HMYZ  

 Hymenoptera: Formicidae – Mravencovití 

 

Formica cunicularia Latreille, 1798 

 10.5.2017 – kolonie pod panely chodníku nedaleko MHD-U vodopádu, navenek je 

nahromaděná jemná hlína nad mezerou mezi jednotlivými panely. V areálu bylo 

nalezeno více kolonií a to např. kolonie v kupce z jemné hlíny a kamínků (viz foto 

v dokumentaci) s výletovými otvory mimo kupu a to u velkých kamenů. Další nápadná 

kolonie byla v kolejišti (viz foto) a zde byla nízká protáhlá kupa z hlíny opřená o 

kolejnici – jižní část areáli). Další kupa z jemného hliněného a pískového materiálu je u 

„skládky pařezů“ v jižní části areálu. Podobná kupa je také na okraji velké skládky 

kamenů. 

 

Lasius emafinatus (Olivier, 1791) 

 10.5.2017 – kolonie pod kamenem na okraji hromady „hlíny“. 

 

Lasius flavus (Fabricius, 1781) 

 10.5.2017 – 4 kolonie v hliněných kupkách prorostlých trávou mezi kolejištěm a břehem 

Labe. 

 

Lasius niger (Linnaeus, 1758) 

 10.5.2017 – nejméně 5 kolonií v trhlinách asfaltového chodníku podél zájmového území. 

Uvnitř sledovaného prostoru patří k hojným mravencům jejichž kolonie jsou většinou 

pod kameny a kousky betonu (cca 30x) a kousky dřeva (2x). V jedné kolonii pod 

kamenem byly pozorované také myrmekofilní rybenky mravenčí (Atelura formicaria 

Heyden, 1855) z řádu Thysanura. 

 

Solenopsis fugax (Latreille, 1798) 

 10.5.2017 – 3 kolonie v kolejišti, kde má malé (velmi tmavé) ploché kupky.  
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Tetramorium cf. caespitum 

 10.5.2017 – kolonie pod kameny a kusy betonu skoro po celém sledovaném prostoru mimo 

kolejiště – celkem napočítáno cca 25 kolonií. 

 

 Hymenoptera: Vespidae – Sršňovití  

 

Vespula germanica Fabricius 

 10.5.2017 – vidi minimálně 3 samice poletující mezi řídkým bylinným patrem a kolem 

„skládky“ pařezů v jižní části areálu. 

  

Celkem lze konstatovat, že se jedná o rudeální prostor který dlouhá léta byl využíván jako 

skládka různého materiálu (v současnosti hlína a kameny různé velikosti). Tomu také 

odpovídá zde se vyskytující fauna bezobratlých, kde dominují dvě skupiny a to z hmyzu 

mravencl (děsítky kolonií různých druhů) a zástupci korýšů z řádu Isopoda. 

 

 

Flóra – Hodnocení, opatření 

 

V rámci základního botanického průzkumu byla během jarního a letního aspektu 2017 

sledována vegetace vyskytující se na dotčených pozemcích. V tomto prostoru byl zjištěn 

výskyt 61 druhů vyšších cévnatých rostlin, žádný z nich není uveden v kategorii zvláště 

chráněných druhů rostlin v prováděcí vyhlášce č. 395 zákona č.114/1992 sb. o ochraně 

přírody a krajiny, ani v Červeném a černém seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka 2001). 

Na lokalitě nebyla zjištěna přítomnost přírodního biotopu ve smyslu Katalogu biotopů 

(Chytrý et al. 2001). Vegetaci tvoří ruderální a synantropní byliny, expanzivní traviny a 

jednoleté byliny na disturbancí narušených místech. 

 

Opatření 

 

Nejsou nutná 

 

Hodnocení entomologického průzkumu  

 

Celkem lze označit celý prostor jako rudeální s velmi slabým faunistickým zastoupením. 

/Zajímavé je, že sem jen ojediněle proniká fauna z okolí, zvláště z polí (viz např. Carabidae ze 

ZP-2)./ Vyskytuje se zde 1 zvláště chráněný druh z kategorie Ohrožené druhy a to Formica 

cunicularia. Druh patří na Ústecku k běžně se vyskytujícím taxonům. Nalezené hnízdní kupy 

jsou vesměs zapojené do betonového, kamenného nebo kořenového základu. Jejich úspěšný 

transfer je tedy velmi nepravděpodobný. S ohledem na relativní „hojnost“ tohoto druhu 

v blízkém i vzdálenějším okolí nedoporučujeme navrhovat ochranná nebo kompenzační 

opatření. Jedná se částečně o synantropní druh, který bude v lokalitě pravděpodobně 

prosperovat i po uskutečnění záměru. 

 

Opatření 
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Přesto je vhodné pro mravence Formica cunicularia zažádat příslušný Krajský úřad o 

výjimku ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

stanovených § 50 odstavec 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 

pozdějších předpisů, k zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů ve 

smyslu vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. na dotčeném území plánované výstavby.  

 

Shrnutí 

 

V rámci provedeného zoologického průzkumu bylo na zkoumané ploše doposud zjištěno: 

Živočichů celkem    39 druhů 

Obratlovců     21 druhů  

Ptáků      14 druhů  

Obojživelníků       0 druhů 

Plazů        1 druh 

Savců        3 druhy 

 

Bezobratlích celkem    13 druhů 

 

Cévnatých rostlin    61 druhů 

   

Mezi zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném 

znění, patří tři zjištěné druhy – ještěrka obecná /silně ohrožená/, mravenec Formica 

cunicularia.   

 

Opatření 

 

 Nejsilnějším negativním dopadem ve fázi výstavby záměru bude plašení, rušení 

případných zahnízděných ptáků v okolí, proto je nutné práce provádět ve spolupráci 

s odborně zdatným biologickým dozorem. Ten v případě zjištění hnízdění výše 

uvedených druhů určí termín, kdy nebude možno vykonávat terénní úpravy a stavební 

práce. Obvykle to bývá mezi cca 10. březnem a 30. červencem běžného kalendářního 

roku.    

 V rámci možností zajistit odchyt a transfer ještěrek obecných z plochy záměru. 

 Na lokalitě jsou vhodné podmínky ke stálému výskytu ještěrky obecné, proto je 

vhodné pro tento zvláště chráněný druh zažádat příslušný Krajský úřad o 

výjimku ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

stanovených § 50 odstavec 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

ve znění pozdějších předpisů, k zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných 

druhů živočichů ve smyslu vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. na dotčeném území 

plánované výstavby.  

 

Na základě výsledků průzkumu jsou zhodnoceny potenciální vlivy záměru na zjištěné druhy 

živočichů. Ke zmírnění a eliminaci negativních dopadů živočichy byla navržena ochranná 

opatření, jejichž splnění je základním předpokladem k povolení záměru. 
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