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1. ZADÁNÍ A CÍL BIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU A HODNOCENÍ
Biologické hodnocení lokality „Obchvat silnice I/13, Klášterec nad Ohří“ bylo vypracováno
na základě objednávky Ing. A. Mertla, M-envi s.r.o., ze dne 24.4.2016.
Jeho účelem je poskytnout odborný podklad v rámci zpracování dokumentace EIA ve vztahu
k ochraně přírody a projednání záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny bylo proto zadáno tzv.
biologické hodnocení.
Těžištěm hodnocení bylo především ověření výskytu zvláště chráněných, ohrožených či
vzácných druhů rostlin, živočichů či stanovišť v navržených variantách trasy obchvatu silnice
I/13 a zhodnocení krajinně-ekologického významu celé lokality.

2 . METODIKA
Průzkum lokality, který probíhal v měsících květen až září 2016, aktualizoval a doplnil
výsledky průzkumu z roku 2007.
Ve sledovaném území byl proveden screening vegetace, inventarizační průzkum flory a
zoologický průzkum zaměřený na bioindikačně významné skupiny živočichů a především na
případnou přítomnost ochranářsky významných, tzn. především zvláště chráněných druhů.
Jako bioindikační skupiny byly pro tuto lokalitu zvoleny :
cévnaté rostliny (Tracheophyta)
denní motýli (Papilionidea)
střevlíkovití brouci (Carabidae) (s důrazem na r. Carabus)
obratlovci (Vertebrata)
Byl proveden soupis všech aktuálně zjištěných druhů flory v lokalitě. Vzhledem k celkové
rozloze lokality se samozřejmě nejedná o úplný inventarizační seznam, ale soupis druhů z
vytipovaných, pro jednotlivá stanoviště lokality charakteristických nebo přírodně
zajímavějších, ploch.
Denní motýli byli loveni smýkadlem na kvetoucích rostlinách v lučních porostech, trávnících
a na okrajích lesních porostů, střevlíkovití brouci byli vyhledáváni ve vhodných úkrytech
půdního povrchu. Zemní pasti na hmyz nebyly instalovány, na základě výsledků předchozího
průzkumu bylo možno výskyt zvláště chráněných druhů carabidů vyloučit.
Další skupiny bezobratlých (vážky, blanokřídlí, brouci) nebyly v území systematicky
zkoumány, jednotlivé nálezy významnějších (chráněných) druhů jsou ale rovněž uvedeny.
Druhy bezobratlých, u kterých existovaly v době provádění průzkumů a hodnocení,
pochybnosti o správnosti determinace, nejsou v seznamech zahrnuty.
Průzkum obratlovců byl soustředěn především na obojživelníky, plazy a ptáky. Všechny tyto
skupiny byly sledovány výhradně vizuálně, u ptáků samozřejmě také akusticky.
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Drobní savci byli chytáni do běžných živolovných pastí (celkem 48 pastí/noc), dále byly
zjišťovány pobytové stopy větších savců. Orientační průzkumy fauny netopýrů byly
provedeny za použití bat-detektoru Peterson D200 ve dnech 14.6. a 24.8.2016 v blízkosti
mokřadu u koupaliště a na krajích lesních porostů u Útočiště.

Indikační hodnota druhů :
Zjištěné druhy druhy rostlin a živočichů byly subjektivně zařazeny do 4 skupin podle jejich
bioindikačního významu. Ten odráží jednak stupeň vazby druhu k určitému typu stanoviště
(biotopu) a jeho zachovalosti, ale také zohledňuje „ochranářský„ význam druhu v závislosti
na charakteru jeho rozšíření, velikosti populace nebo režimu zákonné ochrany v ČR.
Bioindikační hodnota

Charakteristika

(značení v tab.)
Bioindikátory I. řádu

(1)

Bioindikátory II. řádu

(2)

Bioindikátory III. řádu
(3)
Bioindikátory IV. řádu
(4)

indikačně velmi významné druhy :
− druhy stenoekní a stenotopní, úzce vázané nebo adaptované na specifická
stanoviště (cenobionti);
− druhy (velmi )vzácné nebo s výrazně negativním populačním trendem v ČR;
− druhy uvedené ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., mezi druhy kriticky a silně
ohroženými;
indikačně významné druhy :
− druhy s větší ekologickou valencí, přesto však preferující určité typy
stanovišť (cenofilové);
− druhy řídce nebo lokálně se vyskytující nebo s nepříznivým populačním
trendem v ČR;
− druhy zvláště chráněné, uvedené ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., mezi druhy
ohroženými nebo druhy uváděné v Červených seznamech ohrožených druhů
ČR;
indikačně málo významné druhy :
− druhy ekologicky plastické, vyskytující se v různých typech stanovišť;
− druhy místně hojné, rozšířené na celém území ČR;
indikačně nevýznamné druhy :
− ubikvisti, druhy euryekní, bez výrazné vazby na určitý typ stanoviště;
− druhy obecně rozšířené a v ČR všude hojné;

Pozn. : V seznamu zjištěných rostlin (Příl. 1) nejsou uváděny bioindikátory IV. řádu, tzn. obecně rozšířené a
hojné druhy.

POUŽITÉ ZKRATKY :
ČS – červený seznam
(H) – (hnízdící) ptačí druh
KO – kriticky ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb.
KÚ – krajský úřad
MŽP – ministerstvo životního prostředí
O – ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb.
SO – silně ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb.
ZOPK – zákon o ochraně přírody a krajiny ( č. 114/1992 Sb.)
! – jinak významný druh

5

Obchvat silnice I/13, Klášterec nad Ohří

–

biologické hodnocení lokality

__________________________________________________________________________________________

3 . POPIS ZÁMĚRU
Záměr :

Obchvat silnice I/13, Klášterec nad Ohří

Katastrální území :

665622
694355
665657
780227

Obec :

Město Klášterec nad Ohří

Kraj :

Ústecký

Klášterec n. Ohří
Mikulovice u Vernéřova
Miřetice u Klášterce
Vernéřov

Záměr obsahuje 3 (resp. 4) varianty směrového vedení obchvatu silnice I/13 města Klášterec
nad Ohří. Tyto varianty mají téměř shodný počátek a konec trasy. Zájmové území je
vymezeno východním okrajem Klášterce nad Ohří, kde bude obchvat silnice napojen na
stávající vedení I/13 a západním okrajem města Klášterec nad Ohří, kde je trasa navázána na
plánovanou čtyřpruhovou silnice I/13 do Chomutova.
Jsou sledovány dva základní průchozí koridory: první je veden v současné době nezastavěnou
plochou severně od centrální části města a sídliště Petlerská a jižně od městských částí
Průsek, Útočiště a Ciboušov. Druhý koridor je veden až za městskými částmi Průsek, Útočiště
a Ciboušov, tzn. že koridor je co nejvíce oddálen od centrální části města, a dostává se do
svahů masivu Krušných hor severně od města. Výše zmíněnými koridory jsou vedeny
varianta 1 a 3.
Varianta 2 (resp. 2A) je kombinací variant 1 a 3, a využívá koridoru varianty 1 od začátku
úseku po km 2,0 (průchod mezi centrální částí a Útočištěm) a varianty 3 od km 3,5 po konec
úseku (severně od Ciboušova).
Výstavba znamená dočasně zvýšený ruch v území, zvýšená prašnost, dopravní přeložky,
přeložky inženýrských sítí apod. Trvalým negativním ovlivněním je zábor zemědělské a lesní
půdy (ZPF a PUPFL). Stavbou nové komunikace budou ovlivněna území se zvýšenou
ochranou přírody, nebudou naopak ovlivněna území historického významu nebo jinak
významná území.

4. POPIS A PŘÍRODNÍ PODMÍNKY LOKALITY
Sledované území se nachází v území mezi vlastním Kláštercem n. O. a jeho částí Útočištěm.
Jedná se o částečně zastavenou, zemědělsky a lesnicky obhospodařovanou krajinu v údolí
Ohře, při patě Krušnohorského zlomu.
Geomorfologické celky, reliéf : provincie Česká vysočina
Krušnohorská soustava
Podkrušnohorská podsoustava
Mostecká pánev
IIIB-3B-a Klášterecká kotlina
(Varianta 3 zasahuje až do Bolebořské vrchoviny v Krušných horách.)
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Širší území záměru má charakter odlesněné, zemědělsky obhospodařované (část. zastavěné)
pahorkatiny – výšková členitost území tras je cca 30 - 50 m ( 350 – 400 m n.n.)
Geologie území :
Geologické podloží je tvořeno jednak přeměněnými horninami moldanubika (ortoruly,
metagranity), jednak vulkanoklastika (tufy) terciérního stáří.
Klimatická charakteristika :
Klimatická oblast mírně teplá (rozhraní MT7 a MT11) :
průměrná teplota vzduchu v lednu : -2 až -3 oC
průměrná teplota vzduchu v červenci : 16 až 18 oC
počet letních dnů : 30 až 50
počet mrazových dnů : 110 až 130
srážkový úhrn ve vegetač. období : 350 až 450 mm
počet dnů se sněhovou pokrývkou : 50 až 80
Biogeografická charakteristika :
fytogeografie :

české termofytikum,
fytogeografický okres 1. Doupovská pahorkatina
vegetační stupeň kolinní

zoogeografie :

území se nachází na hranicích faunistického obvodu Krušné hory
provincie středoevropských pohoří a obvodu středočeských nížin
a pahorkatin

Rekonstruovanou potenciální vegetací jsou v území především černýšové dubohabřiny
(Melampyro nemorosi-Carpinetum) a dále violkové bučiny (Violo reichenbachianaeFagetum).
Vegetace si v území svůj původní charakter přirozeně nezachovala, většina vegatace není
přírodního původu, ale je vytvořená nebo silně ovlivněná člověkem.
V okolí sídel a komunikací se vyskytuje vegetace tvořená nálety pionýrských dřevin, případně
ruderální vegetace, plošně ale dominují intenzivně obhospodařované louky a lesní kultury.
Fragmenty (polo) přirozené vegetace (údolní luh) se zachovaly např. podél Podmileského
potoka.
Zvláště chráněná území v území :
Hranice evropsky významné lokality Podmilesy CZ0420160, určené k ochraně řady stanovišť,
především jasanovo-olšového lužního lesa, probíhá cca 500 m severně od posuzovaných tras.
Hranice ptačí oblasti Doupovské hory CZ0411002 prochází cca 750 m jižně od tras obchvatu.
Kryje se z velké míry s evropsky významnou lokalitou Doupovské hory CZ0424125.
Národní přírodní památky geologického charakteru Doupňák a Ciboušov se nacházejí cca
700 - 800 m severně od navržených tras obchvatu.
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5. VEGETACE A FLORA
Záměr silničního obchvatu je lokalizován především do nelesních stanovišť – trvalých
travních porostů, event do výsadeb dřevin nelesního charakteru. Některé úseky ovšem
procházejí fragmenty přirozených společenstev, hlavně olšovým luhem, acidofilní doubravou,
porosty mezofilních vysokých křovin a teplomilných trávníků.
Dle Katalogu biotopů (Chytrý a kol. 2000) (4) byly v území vytipovány tyto typy biotopů :
A) Přírodní stanoviště :
T1.1
mezofilní ovsíkové louky
V území mezi Ciboušovem a Kláštercem n. O. prochází trasa 1 (červená) v úseku asi 100 m
dlouhém zachovalým a poměrně reprezentativním lučním porostem, který byl vyhodnocen
jako ovsíková louka. Jak dokazují letecké snímky z roku 1952, je tento biotop posledním
zbytkem kdysi mnohem rozlehlejšího komplexu luk.
Vegetaci lze orientačně vyhodnotit jako suchou ovsíkovou louku (Ranunculo bulbosiArrhenatheretum elatioris).
Biotop je v současnosti obkroužen výsadbami dřevin (charakteru lesa), není obděláván a
postupně zarůstá náletem keřů. Jeho perspektiva do budoucna je velmi špatná.
Druhové složení vegetace :
Agrimonia eupatoria, Arrhenatherum elatius, Centaurea jacea, Crepis biennis, Daucus
carota, Dianthus carthusianorum, Elytrigia repens, Euphorbia cyparissias, Festuca ovina,
Galium album, Geranium pratense, Knautia arvensis, Leontodon hispidus, Lotus
corniculatus, Pastinaca sativa, Phleum pratense, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata,
Stellaria graminea,, Plantago media, Primula veris, Ranunculus acris, Rumex acetosa,
Saxifraga granulata,Taraxacum sect. Ruderalia, Thlaspi caerulescens, Trifolium dubium,
Veronica arvensis, Vicia cracca.
Významnější v biotopu zjištěné druhy :
otakárek fenyklový (Papilio machaon) (O), ještěrka obecná (Lacerta agilis) (SO), ťuhýk
obecný (Lanius collurio) (O).
T3.4.D
širokolisté suché trávníky (bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce)
Jen maloplošně a v mozaice s porosty křovin, event. s ruderální vegetací zastoupené
stanoviště.
Dominantním druhem jsou válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) a (v menší míře)
sveřep vzpřímený (Bromus erectus).
Perspektiva biotopu, vzhledem k absenci obhospodařování (seče) a expanzi křovin je špatná hrozí postupné zarůstání trávníku keřovými stádii vegetace.
Někdejší výskyty úzkolistých suchých trávníků (T3.3), zjištěné v posledních zbytcích ještě při
průzkumu lokality v roce 2007 vzaly za své – došlo k jejich zastavění, event. významné
ruderalizaci. Některé druhy tohoto biotopu lze najít ale ještě v současné době v dosud
zachovaných širokolistých trávnících.
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Druhové složení vegetace :
Acinos arvensis, Ajuga reptans, Anthyllis vulneraria, Avenula pratensis, Campanula
rapunculoides, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, Clinopodium vulgare, Daucus carota,
Echium vulgare, Erophila verna, Euphorbia cyparissias, Festuca rubra, Festuca rupicola,
Fragaria vesca, Fragaria viridis, Galium verum, Jasione montana, Knautia arvensis, Lotus
corniculatus, Phleum phleoides, Plantago media, Potentilla heptaphylla, Prunella vulgaris,
Pyrethrum corymbosum, Ranunculus bulbosus, Rumex acetosella, Salvia pratensis,
Sanguisorba minor, Thymus praecox, Trifolium arvense, Trifolium montanum, Verbascum
lychnitis
Významnější v biotopu zjištěné druhy :
koniklec luční (Pulsatilla pratensis)(SO)
Trávníky jsou nejvýznamnějším potravním biotopem např. krutihlava obecného (Jynx
torquilla) (SO) a ťuhýka obecného (Lanius collurio) (O).
K3
vysoké mezofilní křoviny
Porosty křovin se vyskytují roztroušeně, často ale v souvislých porostech, především v území
východně od Průseku a také východně od komunikace Klášterec – Petlery.
Porosty křovin mají v uvedených částech lokality tendenci k expanzi a jejich perspektiva se v
tomto ohledu jeví jako dobrá.
Druhové složení vegetace :
Acer campestre, Cornus sanquinea, Corylus avellana, Crataegus sp., Frangula alnus, Prunus
avium, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa sp., Ligustrum vulgare, Rubus sp., Salix
caprea, Sambucus nigra;
v podrostu keřů :
Aegopodium podagraria, Allium sp., Anthriscus sylvestre, Dactylis glomerata, Elytrigia
repens,, Geranium robertianum, Poa nemoralis, Tanacetum vulgare, Urica urens, Urtica
dioica.
Významnější v biotopu zjištěné druhy :
stanoviště křovin je v lokalitě významným hnízdním biotopem celé řady druhů ptáků. Ze
zvláště chráněných druhů je třeba vyzdvihnout především hnízdní výskyt pěnice vlašské
(Sylvia nisoria) (SO), strnada lučního (Emberiza calandra) (KO), krutihlava obecného (Jynx
torquilla) (SO) a ťuhýka obecného (Lanius collurio) (O).
L2.2
údolní jasanovo-olšové luhy
Úzké, zaříznuté údolí (místy nabývající charakteru rokle) s převažující olší lepkavou (Alnus
glutinosa), vrbou křehkou (Salix euxina) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) podél
Kláštereckého, Podmileského potoka a bezejmenného potoka přitékajícího od Klášterecké
Jeseně směrem k západnímu okraji Klášterce nad Ohří.
Do podrostu luhu pronikají z okolních ploch některé náletové dřeviny (vrba jíva, topol osika,
jeřáb obecný, smrk ztepilý), keřový a bylinný podrost rovněž jeví známky degradace a
eutrofizace (dominance kopřivy dvoudomé, přítomnost bezu černého a hroznatého).
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Druhové složení vegetace :
Aegopodium podagraria, Alliaroa petiolata, Alnus glutinosa, Betula pendula, Cardamine
amara, Carex elongata, Epilobium palustre, Equisetum fluviatile, Ficaria verna, Fraxinus
excelsior, Galeobdolon luteum, Galeopsis pubescens, Galeopsis tetrahit, Galium aparine ,
Geum urbanum, Glyceria fluitans, Chaerophyllum hirsutum, Impatiens parviflora, Juncus
effusus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Phragmites australis, Poa palustris, Populus
tremulus, Primula elatior, Prunus padus, Ranunculus repens, Salix caprea, Salix fragilis,
Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia, Stachys palustris, Stachys sylvatica,
Stellaria nemorum, Urtica dioica, Valeriana dioica, Veronica beccabunga, Viola palustris.
Významnější v biotopu zjištěné druhy :
bělopásek topolový (Limenitis populi)(O), slepýš křehký (Anguis fragilis) (SO), lejsek šedý
(Muscicapa striata)(O), slavík obecný (Luscinia megarhynchos)(O), žluva hajní (Oriolus
oriolus)(SO), netopýr vodní (Myotis daubentoni)(O) .
Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin nebyl v tomto biotopu zjištěn.
L7.1
suché acidofilní dobravy
Svah terénního stupně jihovýchodně od Průseku s mělkým půdním horizontem je porostlý
zbytkem lesa přírodního charakteru s dominancí dubu zimního (Quercus petrea), zastoupena
je ale i borovice lesní (Pinus sylvestris) a další, dosázené dřeviny – lípa srdčitá (Tilia cordata),
jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia), bříza bělokorá (Betula pendula), topol osika (Populus
tremula).
Keřové patro je málo vyvinuté, zastoupeny jsou hlavně růže (Rosa sp.), jalovec obecný
(Juniperus communis), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), líska obecná (Corylus
avellana).
Bylinné patro je tvořeno běžnými druhy vysýchavých, acidofilních stanovišť.
Součástí vegetační mozaiky je i porost na výchozu skalního podloží, s několika typickými
druhy biotopu trávníků mělkých půd.
Druhové složení vegetace :
Ajuga reptans, Avenella flexuosa, Betula pendula, Clinopodium vulgare; Convallaria majalis,
Corylus avellana, Cytisus nigricans, Euphorbia cyparissias, Festuca ovina, Fragaria viridis,
Galeopsis ladanum, Genista germanica, Hieracium murorum, Hietacium sabaudum,
Hypericum perforatum, Juniperus communis, Linaria vulgaris, Luzula luzuloides, Lychnis
viscaria, Melampyrum pratense, Myosotis sylvatica, Pinus sylvestris, Poa nemoralis, Populus
tremula, Quercus petrea, Rhamnus catharticus, Rosa sp., Scleranthus perennis, Silene
vulgaris, Tilia cordata, Ulmus carpinifolia,Vaccinium myrtillus, Veronica officinalis.
Významnější v biotopu zjištěné druhy :
ještěrka obecná (Lacerta agilis) (SO), žluva hajní (Oriolus oriolus) (SO), krutihlav obecný
(Jynx torquilla) (SO)
Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin zde zjištěn nebyl.
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B) Stanoviště silně ovlivněná nebo vytvořená člověkem :
X5
intenzivně obhospodařované louky
Velkoplošně zastoupený biotop; porosty několikrát ročně sekané (event. intenzivně spásané),
často i přihnojované, s výraznou dominancí produkčních druhů trav (Arrhenatherum elatius,
Dactylis glomerata, Poa pratensis, Agrostis capillaris…).
Významnější zjištěné druhy :
čmeláci (r. Bombus) (O), křepelka polní (Coturnix coturnix) (SO)
X7
ruderální bylinná vegetace mimo sídla
V celém území, hlavně po okrajích pozemků nebo podél komunikací.
Významnější zjištěné druhy :
čmeláci (r. Bombus) (O)
X8
křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy
Biotop zjištěn hlavně na západním a severním okraji Útočiště, maloplošně ale i jinde.
Dominantním druhem je především bez černý (Sambucus nigra)
Významnější zjištěné druhy :
slavík obecný (Luscinia megarrhynchos) (O)
X9A
lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami
Hospodářské porosty smrku ztepilého (Picea abies) severně od Útočiště.
Významnější zjištěné druhy :
mravenci (r. Formica) (O)
X12
nálety pionýrských dřevin
Roztroušeně v celém území, zpravidla v mozaice s biotopem X7 (ruderální bylinná vegetace).
Významnější zjištěné druhy :
batolec duhový (Apatura iris) (O)
X13
nelesní stromové výsadby mimo sídla
Druhově dosti pestrý porost dřevin východně od komunikace spojující Klášterec s
Ciboušovem.
Výběr zjištěných druhů : Picea abies, Pinus sylvestris, Pinus nigra, Acer negundo, Acer
pseudoplatanus, Acer platanoides, Tilia cordata, Quercus petrea, Betula pendula, Salix
fragilis …
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Významnější zjištěné druhy :
okraje porostu, který má charakter lesa, jsou hnízdním biotopem ťuhýka obecného (Lanius
collurio) (O), pravděpodobně zde hnízdí i krahujec obecný (Accipiter nisus) (SO).
Komentář k významným nalezeným druhům
Jediným zjištěným zvláště chráněným druhem rostliny v navržených trasách obchvatu (v trase
varianty 1) je koniklec luční (Pulsatilla pratensis) (SO). Aktualizace biologického průzkumu
tak potvrdila přežívání malých populací druhu na místech zjištěných v roce 2007. Velikost
obou populací je možno odhadnout na několik desítek exemplářů a jejich perspektiva je zatím
dobrá.

6. BEZOBRATLÍ
6.1 Zhodnocení území z hlediska výskytu bezobratlých
Fauna bezobratlých ve sledovaném území je tvořena hlavně hojnými druhy biotopů otevřené
zemědělské krajiny.
Byl zde zjištěn výskyt dvou zvláště chráněných druhů brouků, minimálně dvou druhů
čmeláků (rod Bombus) a mravenců (Formica cf. rufa).
Mezi čtyřiadvaceti druhy denních motýlů byly zjištěny tři zvláště chráněné druhy – otakárek
fenyklový (Papilio machaon) (O), batolec duhový (Apatura iris) (O) a bělopásek topolový
(Limenitis populi) (O). U prvního z uvedených druhů nelze ale vyloučit možnost, že se
v lokalitě nerozmnožuje, a že se tedy jedná o populci obývající lokalitu; zastižení jedinci
mohli patřit k migrujícím jedincům.
6.2 Seznam zjištěných taxonů
Seznam zjištěných druhů vybraných taxonů bezobratlých zjištěných v lokalitě je uveden v
Příloze č. 1.
6.3 Komentář k významným nalezeným druhům
Otakárek fenyklový (Papilio machaon)
Přelety jednotlivých exemplářů byly zjištěny hlavně v zachovalých trávnících a v ovsíkové
louce jižně od Ciboušova (varianta 1). Nelze ovšem vyloučit, že se jedná pouze o potulné či
tažné jedince.
Realizace záměru lokální populaci neohrozí – druh se vyskytuje roztroušeně na vhodných
biotopech v širokém okolí Klášterce nad Ohří.
Batolec duhový (Apatura iris)
Celkem tři exempláře druhu byly pozorovány v luhu Kláštereckého potoka.
Vzhledem k celkové rozloze dostupného biotopu s dostatečným počtem živných rostlin larev
(vrby r. Salix) nebude druh v území stavbou ohrožen.
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Bělopásek topolový (Limenitis populi)
Přelety jediného exempláře druhu byly zaznamenány v údolí Širokého potoka v trasách
varianty 1 a varianty 3.
Druh je svým výskytem vázán především na přítomnost živné rostliny larev, kterými jsou
hlavně osiky (Populus tremula); realizace záměru nemůže existenci populace v území
významně ovlivnit.
Čmelák (Bombus sp.)
Běžný rod (na lokalitě více druhů) na všech nelesních biotopech v širokém okolí.
Vzhledem k celkové početnosti druhu a plošnému zastoupení biotopů ve sledovaném území
rod není v území aktuálně ohrožen, a to ani realizací záměru.
Svižník polní (Cicindela campestris)
Druh byl opětovně potvrzen na obnažených granulitových výchozech s řídkou vegetací na
jihovýchodním okraji osady Průsek, ale nově také na pěšinách v zahrádkářské kolonii jižně
Průseku.
Realizací záměru je bezprostředně ohrožena populace na granulitovém výchozu jihovýchodně
od Průseku, všechny trasy (s výjimkou varianty 3) totiž prochází přímo lokalitou výskytu.
Mravenec (Formica cf. rufa)
V lesních porostech širšího okolí Klášterce nad Ohří se kolonie druhu vyskytují hojně –
roztroušeně.
Realizací záměru nebude populace druhu (rodu) v území ohrožena.

7 . OBRATLOVCI
7.1 Zhodnocení území z hlediska výskytu obratlovců
Na lokalitě byl zjištěn výskyt 2 druhů obojživelníků, 2 druhů plazů, 55 druhů ptáků a 11
druhů savců. Přehled zjištěných druhů obratlovců shrnuje Příl. 2
Celkem 16 druhů patří mezi zvláště chráněné, jejich přehled uvádí Příl. 3
Dobře jsou v lokalitě záměru zachována společenstva ptáků, jejichž výskyt mohl být také
nejsnáze ověřen. Ve velmi typické formě je zde přítomna as. Sylvieto-Turdetum (biotopy L2.2,
L7.1, X12 a X13) a také as. Reguleto (reguli) – Paretum atris (ornitocenóza vázaná na
smrkové porosty, ať už přirozené či umělé). Společenstvo ptáků otevřené zemědělské krajiny je
zde zastoupeno pouze několika, navíc nehojnými druhy (Coturnix coturnix, Alauda arvensi,
s výhradami Phasianus colchicus).
Zjišťování výskytu savců je nepoměrně obtížnější než u ptáků. Uvedený výčet zjištěných druhů
není proto možno považovat za úplný, ani definitivní. Není zde např. možno vyloučit výskyt
dalších druhů savců (r. Crocidura , r. Mustela, další druhy netopýrů), během prováděného
průzkumu tyto druhy ale zjištěny nebyly.
Výskyt dalších zvláště chráněných druhů savců je ale možno (především z důvodů
biotopových) v podstatě vyloučit.
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7.2 Seznam zjištěných taxonů
Seznam všech v lokalitě zjištěných druhů obratlovců ukazuje Příl. 2

7.3 Komentář k některým významným nalezeným druhům
Slepýš křehký (Anguis fragilis) (SO)
Ještěrka obecná (Lacerta agilis) (SO)
Preferovanými stanovišti obou těchto druhů jsou lesní okraje, event. některé typy
travinobylinné vegetace.
Oba ještěři se vyskytují roztroušeně, zřejmě ne příliš početně v celém sledovaném území.
Populace nemohou být (vzhledem k jejich celkové početnosti a rozloze dostupného biotopu
v širším zázemí lokality záměru) významným způsobem ohroženy.
Protože druhy jsou zařazeny mezi zvláště chráněné a realizace záměru se dotkne jejich
konkrétních biotopů, je nutno žádat o vyjímku z ochranných podmínek druhu (dle § 56 ZOPK).
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) (O)
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) (SO)
Strnad luční (Emberiza calandra) (KO)
Ptačí druhy, vázané svým způsobem života na porosty (vysokých) mezofilních křovin.
Vyskytují se, v závislosti na distribuci vhodných biotopů, roztroušeně v celém území záměru;
nejvzácnější je pěnice vlašská – lze odhadnout, že zde žijí pouhé 2-3 páry.
Všechny tři druhy budou (v souvislostí s případnou likvidací porostů křovin – v závislosti na
vybrané trase) stavbou přímo dotčeny.
Pozn: V předchozím biologickém průzkumu, prováděném v roce 2007, výskyt pěnice vlašské
(Sylvia nisoria) zjištěn nebyl. Vzhledem k relativní vzácnosti druhu ve sledovaném území
mohla tehdy ujít pozornosti; pravděpodobnějším důvodem jejího aktuálního výskytu zde je ale
rozvoj keřových facií s nálety pionýrských dřevin, tzn. optimálního biotopu, v území kolem
Průseku a také východně od silnice na Peltery.
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Vzácný druh (pravděpodobně pouze jediný hnízdící pár) v (intenzivně obhospodařovaném)
lučním porostu západně Ciboušova – tzn. v navržených trasách 1, 2 (2A).
Druh bezprostředně dotčený realizací stavby.
Pozn: v roce 2007 byl v lokalitě zjištěn také výskyt chřástala polního (Crex crex). Při
aktualizaci průzkumu v roce 2016 zde již jeho výskyt potvrzen nebyl. Vymizení chřástala
souvisí nejpravděpodobněji s intenzifikací využívání trvalých travních porostů v území (pastva
koní …). Fluktuace početnosti tohoto druhu a změny v jeho distribuci jsou ale časté a výskyt
v příštích letech není možno zcela vyloučit.
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8. VYHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH TRAS
Souhrnné vyhodnocení konfliktů navržených tras s ochranou zvláště chráněných druhů
Varianta
1 (červená)

2 + 2A
(zelená)

Dotčená
přírodní stanoviště

Dotčené
zvláště chráněné druhy

1/údolní luhy
2/acidofilní doubrava
3/ vysoké mezofilní
křoviny
4/ širokolisté suchomilné
trávníky
5/ ovsíkové louky

1/ koniklec luční
(Pulsatilla pratensis) (SO)
2/ svižník polní
(Cicindela campestris) (O)
3/ mravenec
(r. Formica) (O)
4/ čmelák
(r. Bombus) (O)
5/ ještěrka obecná
(Lacerta agilis) (SO)
6/ slepýš křehký
(Anguis fragilis) (SO)
7/ krahujec obecný
(Accipiter nisus) (SO)
8/ slavík obecný
(Luscinia megarhynchos) (O)
9/ pěnice vlašská
(Sylvia nisoria) (SO)
10/ strnad luční
(Emberiza calandra) (KO)
11/ ťuhýk obecný
(Lanius collurio) (O)
1/ čmelák
(r. Bombus) (O)
2/ svižník polní
(Cicindela campestris) (O)
3/ střevlík
(Carabus arcensis) (O)
4/ ještěrka obecná
(Lacerta agilis) (SO)
5/ křepelka polní
(Coturnix coturnix) (SO)
6/ krutihlav obecný
(Jynx torquilla) (SO)
7/ slavík obecný
(Luscinia megarhynchos) (O)
8/ pěnice vlašská
(Sylvia nisoria) (SO)
9/ lejsek šedý
(Muscicapa striata) (O)
10/ strnad luční
(Emberiza calandra) (KO)
11/ žluva hajní
(Oriolus oriolus) (SO)
12/ ťuhýk obecný
(Lanius collurio) (O)

1/údolní luhy
2/acidofilní doubrava
3/ vysoké mezofilní
křoviny
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Hodnocení
Trasa se bezprostředně
dotkne pěti typů
přírodních stanovišť a
celkem jedenácti ZCHD.
Případnou likvidaci
výskytu silně
ohroženého koniklece
lučního nelze efektivně
eliminovat žádným
technickým opatřením
(včetně transferu rostlin).
Trasa je z hlediska zájmů
ochrany přírody a krajiny
nejproblematištější.

Trasa prochází jen třemi
typy přírodních stanovišť,
v souboru přímo
dotčených ZCHD není
žádný, jehož lokální
populace by byla
realizací trasy
bezprostředně ohrožena.
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Varianta
3 (modrá)

Dotčená
přírodní stanoviště

Dotčené
zvláště chráněné druhy

1/ údolní luhy
2/ vysoké mezofilní
křoviny

1/ mravenec
(r. Formica) (O)
2/ čmelák
(r. Bombus) (O)
3/ ještěrka obecná
(Lacerta agilis) (SO)
4/ slavík obecný
(Luscinia megarhynchos) (O)
5/ pěnice vlašská
(Sylvia nisoria) (SO)
6/ ťuhýk obecný
(Lanius collurio) (O)
7/ veverka obecná
(Sciurus vulgaris) (O)

Hodnocení
Trasa je z významné části
vedena lesními porosty
(nepřírodního
charakteru); její druhové
spektrum (včetně souboru
ZCHD) je nejchudší ze
všech tras.
Z hlediska zájmů ochrany
zvláště chráněných druhů
se trasa jeví jako
nejméně konfliktní.

9. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Na lokalitě záměru „Obchvat komunikace I/13, Klášterec nad Ohří“ byly zjištěny tyto
skutečnosti významné z hlediska ochrany přírody :
Vegetace, cévnaté rostliny:
V území navržených tras byly zjištěny jen ± běžné, ekologicky nepříliš vyhraněné druhy
cévnatých rostlin. Jediným zvláště chráněným druhem zde je koniklec luční (Pulsatilla
pratensis), vyskytující se ve dvou fragmentech přirozené vegetace teplomilných trávníků
v trase varianty 1.
Z důvodu výskytu tohoto silně ohroženého druhu je nutné variantu 1 hodnotit jako
nejkonfliktnější z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů.
Bezobratlí:
Na lokalitě byly zjištěny hlavně běžné druhy bezobratlých otevřených i lesních stanovišť
střední Evropy.
Zvláště chráněné druhy bezobratlých zjištěné v lokalitě jsou svým výskytem vázány na plošně
rozsáhlé, hlavně nelesní biotopy, jsou poměrně početné a jejich populace budou proto
ovlivněny jen velmi lokálně - nevýznamně. Perspektiva další existence těchto druhů v území
realizací záměru nebude ohrožena.
Obratlovci:
V lokalitě byl zjištěn poměrně velký soubor zvláště chráněných druhů, hlavně ptáků.
Realizace obchvatu se dotkne přímo hlavně druhů hnízdících v porostech mezofilních křovin,
event. v trvalých travních porostech (křepelka polní) či v údolních luzích (žluva hajní, slavík
obecný).
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Lokální populace žádného z bezprostředně dotčených druhů nebude ale realizací stavby
ohrožena na svém bytí: zjištěné druhy se vyskytují (roztroušeně, často i početně) i na dalších
místech v širším okolí záměru.
Pozn.:
V případě zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je třeba žádat o výjimku z
režimu jejich ochrany dle § 56 ZOPK na KÚ.

Doporučení k eliminaci, redukci, event. minimalizaci negativních vlivů záměru:
1) Z hlediska zájmů ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů se jako nejméně
konfliktní jeví varianta 3, varianta 1 je z tohoto ohledu nejméně vhodná.
2) V případě realizace varianty 1 by bylo nezbytné provést záchranný trasfer konikleců
lučních (Pulsatilla pratensis) kvalifikovanou osobou na vhodnou náhradní lokalitu
v zájmovém území.
3) Nově vzniklé náspy a zářezy komunikace na vytipovaných úsecích neozeleňovat (a to ani
výsevem trávy) a ponechat spontánní sukcesi. Takto vzniklá stanoviště mohou plnit funkci
náhradního biotopu pro některé z druhů, kterých se stavba negativně dotkne – např. pro
svižníka polního (Cicindela campestris) nebo ještěrku obecnou (Lacerta agilis), v případě
řízeného výsevu semen i pro koniklec luční (Pulsatilla pratensis).

10. LITERATURA
J., KONVIČKA M., DVOŘÁK.J. et al. (2002) : Motýli České republiky : Rozšíření
a ochrana I,II. SOM, Praha.
(2)CULEK M. (ed.) (1996) : Biogeografické členění České republiky. Enigma,Praha.
(3)CHYTRÝ M. A KOL. (2000): Katalog biotopů ČR. – AOPK ČR, Praha.
(4)KUBÁT K. et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky. - 928p., Academia, Praha.
(5)KULT K.(1947) : Klíč k určování brouků čeledi Carabidae Československé republiky.
Praha.
(6)LOŽEK V. (1956) : Klíč československých měkkýšů. SAV, Bratislava.
(7)LÖW et. Al. (1995): Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability.
– Doplněk, Brno.
(8)NEUHÄUSLOVÁ Z. ET J. MORAVEC (eds.) ET COLL (1997): Mapa přirozené
potencionální vegetace ČR. – BÚ ČSAV, Průhonice.
(9)PIKULA J., BEKLOVÁ M.(1987) : Ornithocenose and their nesting niches in
Czechoslovakia. Folia Zool. - 36(3) : 239-255.
(10)PETŘÍČEK V. et al. (1999) : Péče o chráněné území, I .a II. AOPK ČR Praha.
(11)PROCHÁZKA F. [ed.] (2000): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky
(Stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18: 1-166.
(1)BENEŠ
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Příloha 1: Seznam druhů vybraných skupin bezobratlých zjištěných na lokalitě
Příloha 2: Seznam druhů obratlovců zjištěných na lokalitě
Příloha 3: Seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vyskytujících se na lokalitě
Příloha 4a: Distribuce zvláště chráněných druhů v území – západní část území
Příloha 4b: Distribuce zvláště chráněných druhů v území – východní část území
Příloha 5: Distribuce přírodních biotopů v území (schematizováno)
Příloha 6: Fotodokumentace
Příloha 7: Seznam dřevin v trasách navrhovaných variant
Příloha 8: Dendrologický průzkum - situace
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Příloha 1 : Seznam druhů vybraných skupin bezobratlých zjištěných na lokalitě
Taxon

Druh_cz

Druh_odb

Indikační
hodnota

Ochranářský
status
O

Střevlíkovití (Carabidae)
střevlík

Carabus arcensis

2

střevlík

Carabus auronitens

3

střevlík

Carabus sylvestris

3

svižník

Cicindela campestris

2

babočka admirál

Vanessa atalanta

3

babočka bodláková

Vanessa cardui

3

babočka kopřivová

Aglais urticae

4

babočka paví oko

Inachis io

4

babočka síťkovaná

Araschnia levana

4

bělásek řeřichový

Anthocharis cardamines

3

bělásek řepkový

Pieris napi

4

bělásek ovocný

Aporia crataedi

3

modrásel krušinový

Celastrina argiolus

3

modrásek jehlicový

Polyommatus icarus

3

modrásek vikvicový

Polyommatus coridon

3

O

Motýli (Lepidoptera)

ohniváček celíkový

Lycaena virgaureae

3

okáč bojínkový

Melanargia galathea

4

okáč ječmínkový

Lasiommata maera

4

okáč luční

Maniola jurtina

4

okáč prosíčkový

Aphantopus hyperantus

4

okáč pýrový

Pararge aegeria

4

okáč rosičkový

Erebia medusa

3

okáč zední

Lasiommata megera

4

perleťovec malý

Issoria lathonia

3

perleťovec nejmenší Boloria dia
perleťovec
Argynnis paphia
stříbropásek
soumračník
Thymelicus lineola
čárečkovaný
Ochlodes sylvanus
soumračník rezavý

3

čmelák (více druhů) Bombus sp.

2

O

2

O

3
3
4

Další druhy
mravenec

Formica cf. rufa
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Příloha 2 : Seznam druhů obratlovců zjištěných na lokalitě
Taxon

Druh_cz

Druh_odb

Indikační
hodnota

Charakter
výskytu

Ochranářský
status

Obojživelníci (Amphibia)
skokan hnědý

Rana temporaria

3

ojediněle

ropucha obecná

Bufo bufo

2

nehojně

ještěrka obecná

Lacerta agilis

1

slepýš křehký

Anguis fragilis

1

O

Plazi (Reptilia)
d. roztroušeně,
lokálně
nález kadaveru
(opakovaně)

SO
SO

Ptáci (Aves)

cvrčilka zelená

Phasianus
colchicus
Sitta europaea
Phylloscopus
collybita
Phylloscopus
trochilus
Locustella naevia

cvrčilka říční

Locustella fluviatilis

čečetka tmavá

Carduelis flammea

3

H

červenka obecná

Erithacus rubeculla

3

H

drozd brávník

Turdus viscivorus

3

H

drozd zpěvný

Turdus philomelos

4

H

holub hřivnáč

Columba palumbus

4

H

hrdlička divoká

Streptopelia turtur

3

H

hýl obecný

Pyrhula pyrhula

3

H

káně lesní

Buteo buteo

4

H?

konipas bílý

Motacilla alba

3

H

kos černý

Turdus merula

3

H

krahujec obecný

Accipiter nisus

2

H

králíček obecný

Regulus regulus

3

H

krkavec velký

Corvus corax

2

H?

O

krutihlav obecný

Jynx torquilla

1

H

SO

křepelka polní

Coturnix coturnix

1

H

SO

lejsek šedý

Muscicapa striata

2

H

O

linduška lesní
pěnice
černohlavá
pěnice
hnědokřídlá
pěnice pokřovní

Anthus trivialis

3

H

Sylvia atricapilla

3

H

Sylvia communis

3

H

Sylvia curruca

3

H

pěnice slavíková

Sylvia borin

3

H

pěnice vlašská

Sylvia nisoria

1

H

pěnkava obecná

Fringilla coelebs

4

H

pěvuška modrá

Prunella modularis

3

H

bažant obecný
brhlík lesní
budníček menší
budníček větší
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poštolka obecná
rákosník zpěvný
rorýs obecný

Falco tinnunculus
Acrocephalus
palustris
Apus apus

4

jen zaletuje

3

H
O

2

jen zaletuje

3

H

2

H

sojka obecná

Alauda arvensis
Luscinia
macrorrhynchos
Garrulus glandarius

3

H

stehlík obecný

Carduelis carduelis

3

H

straka obecná

Pica pica

4

H

strakapoud velký

Dendrocopos major

3

H

strnad luční

Emberiza calandra

1

H

strnad obecný

4

H

3

H

sýkora babka

Emberiza citrinella
Troglodytes
troglodytes
Parus palustris

3

H

sýkora koňadra

Parus major

3

H

sýkora modřinka

Parus caeruleus

3

H

sýkora úhelníček
šoupálek
dlouhoprstý
špaček obecný

Parus ater

3

H

Certhia familiaris

3

H

Sturnus vulgaris

3

H

ťuhýk obecný

Lanius collurio

2

H

O

vlaštovka obecná

Hirundo rustica

2

jen zaletuje

O

vrabec domácí

Paser domesticus

4

H

vrabec polní

Passer montanus

4

H

vrána obecná

Corvus corone

3

H

zvonek zelený

Carduelis chloris

4

H

žluva hajní

Oriolus oriolus

1

H

SO

2

ojediněle (?)

SO

4

hojně

skřivan polní
slavík obecný

střizlík obecný

O

KO

Savci (Mammalia)
ježek západní
kuna skalní
liška obecná
myšice lesní

netopýr

norník rudý
prase divoké

Erinaceus
europaeus
Martes foina

3
3

Vulpes vulpes
Apodemus
flavicollis
Myotis cf.
daubentoni
Plecotus sp.

4
3

Clethrionomys
glareolus
Sus scrofa

3
4

veverka obecná

Sorex araneus
Capreolus
capreolus
Sciurus vulgaris

3

ojediněle

zajíc polní

Lepus europaeus

3

ojediněle

rejsek obecný
srnec evropský

kadaver

4
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Příloha 3 : Seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vyskytujících se na
lokalitě

Druh

Charakteristika výskytu
v území

Stupeň ohrožení
realizací záměru

Pozn

Druhy kriticky ohrožené
strnad luční
(Miliaria calandra)

0

realizace záměru je
zásahem do biotopu
druhu;
je třeba zažádat o
výjimku dle §56 ZOPK

3

realizace záměru je
zásahem do biotopu
druhu;
je třeba zažádat o
výjimku dle §56 ZOPK

0

realizace záměru je
zásahem do biotopu
druhu;
je třeba zažádat o
výjimku dle §56 ZOPK

0

realizace záměru je
zásahem do biotopu
druhu;
je třeba zažádat o
výjimku dle §56 ZOPK

0

realizace záměru je
zásahem do biotopu
druhu;
je třeba zažádat o
výjimku dle §56 ZOPK

0

realizace záměru je
zásahem do biotopu
druhu;
je třeba zažádat o
výjimku dle §56 ZOPK

1

realizace záměru je
zásahem do biotopu
druhu;
je třeba zažádat o
výjimku dle §56 ZOPK

1

realizace záměru je
zásahem do biotopu
druhu;
je třeba zažádat o
výjimku dle §56 ZOPK

H

1

realizace záměru je
zásahem do biotopu
druhu;
je třeba zažádat o
výjimku dle §56 ZOPK

ojediněle
(jen zaletují)

0

realizace záměru není
zásahem do biotopu
druhu

H

Druhy silně ohrožené
koniklec luční
(Pulsatilla pratensis)

slepýš křehký
(Anguis fragilis)

ještěrka obecná
(Lacerta agilis)

krahujec obecný
(Accipiter nisus)

krutihlav obecný
(Jynx torguilla)

křepelka polní
(Coturnix coturnix)

pěnice vlašská
(Sylvia nisoria)

žluva hajní
(Oriolus oriolus)

netopýři

vzácně

ojediněle

v. roztroušeně

pravděpodobné hnízdění
v porostech konifer
jihozápadně Ciboušova

H

H

H
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Druh

Charakteristika výskytu
v území

Stupeň ohrožení
realizací záměru

Pozn

Druhy ohrožené

0

realizace záměru je
zásahem do biotopu
druhu;
je třeba zažádat o
výjimku dle §56 ZOPK

0

realizace záměru je
zásahem do biotopu
druhu;
je třeba zažádat o
výjimku dle §56 ZOPK

ojedinělý nález

0

realizace záměru je
zásahem do biotopu
druhu;
je třeba zažádat o
výjimku dle §56 ZOPK

nehojně

0

realizace záměru není
zásahem do biotopu
druhu

0

realizace záměru není
zásahem do biotopu
druhu;
není třeba zažádat o
výjimku dle §56 ZOPK

H

0

realizace záměru je
zásahem do biotopu
druhu;
je třeba zažádat o
výjimku dle §56 ZOPK

jen zaletuje

0

realizace záměru není
zásahem do biotopu
druhu

1

realizace záměru je
zásahem do biotopu
druhu;
je třeba zažádat o
výjimku dle §56 ZOPK

H

0

realizace záměru je
zásahem do biotopu
druhu;
je třeba zažádat o
výjimku dle §56 ZOPK

jen zaletuje

0

realizace záměru není
zásahem do biotopu
druhu

1

realizace záměru je
zásahem do biotopu
druhu;
je třeba zažádat o
výjimku dle §56 ZOPK

mravenec (Formica)
d. roztroušeně

čmelák (Bombus sp.)
trvale - hojně

střevlík
Carabus arcensis

ropucha obecná (Bufo bufo)

krkavec velký
(Corvus corax)

lejsek šedý
(Muscicapa striata)

hnízdí ?

rorýs obecný (Apus apus)

slavík obecný
(Luscinia megarrhynchos)

ťuhýk obecný
(Lanius collurio)

vlaštovka obecná
(Hirundo rustica)
veverka obecná
(Sciurus vulgaris)

H

ojediněle

Pozn.: Sloupec „ Stupeň ohrožení “ vyjadřuje kvalifikovaný odhad míry ohrožení lokální populace druhu
realizací záměru : (0 – populace nebude ohrožena, 1 – populace málo ohrožena, 2 – populace
významně ohrožena, 3 – populace kriticky ohrožena)
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Příloha 6: Fotodokumentace

Foto 1 : Údolní luh na západním okraji Klášterce nad Ohří - (trasy variant 1, 2, 2A, 3)
Výskyt slavíka obecného, žluvy hajní, bělopáska topolového a dalších

Foto 2 : Acidofilní doubrava u Průseku (v trase variant 1, 2, 2A)
Biotop svižníka polního, ještěrky obecné, žluvy hajní
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Foto 3 : Porosty vysokých mezofilních křovin u Průseku (varianta 3)
Hnízdní biotop několika zvl. chráněných druhů ptáků

Foto 4 : Lesní porosty nad Útočištěm (varianta 3)
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Foto 5 : Zarůstající ovsíková louka jihovýchodně od Ciboušova (varianta 1)

Foto 6 : Trvalé travní porosty západně od Ciboušova (varianta 2 a 2A)
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Příloha 7: Seznam dřevin v trasách navrhovaných variant
číslo
lokality

český název

odborný název

počet
cca

průměr, poznámka

Varianta 1 – červená
1
2

3

4

5

6

7
19
20
21

22

23

24

25

topol x
javor mléč
topol x
jasan ztepilý
lípa srdčitá
borovice lesní
borovice černá
smrk pichlavý
modřín opadavý
jasan ztepilý
lípa srdčitá
dub letní (x)
bříza bělokorá
borovice černá
topol x
javor klen
borovice černá
dub letní (x)
bříza bělokorá
borovice černá
jasan ztepilý
bříza bělokorá
jasan ztepilý
bříza bělokorá
jíva
olše lepkavá (x)
olše lepkavá (x)
hrušeň
hrušeň
dub letní (x)
třešeň
bříza bělokorá
bříza bělokorá
jíva
olše lepkavá (x)
javor klen
dub letní (x)
topol x
topol x
trnka, růže šípková
dub letní (x)
bříza bělokorá
hrušeň
třešeň
vrba

Populus x
Acer platanoides
Populus x
Fraxinus excelsior
Tilia cordata
Pinus sylvestris
Pinus nigra
Picea pungens
Larix decidua
Fraxinus excelsior
Tilia cordata
Quercus robur
Betula pendula
Pinus nigra
Populus x
Acer pseudoplatanus
Pinus nigra
Quercus robur
Betula pendula
Pinus nigra
Fraxinus excelsior
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Betula pendula
Salix caprea
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Pyrus
Pyrus
Quercus robur
Prunus
Betula pendula
Betula pendula
Salix caprea
Alnus glutinosa
Acer pseudoplatanus
Quercus robur
Populus x
Populus x
Prunus spinosa, Rosa
canina
Quercus robur
Betula pendula
Pyrus
Prunus
Salix

30

15
15
100
5
5
10
5
5
3000
2000
1000
500
50
100
50
100
5000
2000
100
1000
50
100
5
3
5
30
20
4
8
10
5
1
50
200
500
100
10
5
8

200
20
3
3
1

20 – 30, proschlé
10 - 20
10 – 30, umělý lesík
10 - 30
20 - 30
10 - 30
10 - 20
10 - 30
vše umělá výsadba
průměru 10 - 25

vše umělá výsadba
průměru 10 - 20
kolem 15
vše umělá výsadba
průměru 10 - 20
10 - 25
2 x 20, 1 x 50
20 – 40
20 – 40
20 - 40

10 - 40
20
kolem 15
10 – 20
10 – 30
10 – 30
2 x 50
50
50 – 80
2
80 m
doubrava, několik až 50

30
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26

27
28

32
34

číslo
lokality

hrušeň
trnka, růže šípková
olše lepkavá (x)
jasan ztepilý
jasan ztepilý
dub letní (x)
javor mléč
javor babyka
olše lepkavá (x)
jasan ztepilý
javor babyka
modřín opadavý
jasan ztepilý
trnka

český název

Pyrus
Prunus spinosa, Rosa
canina
Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Acer platanoides
Acer campestre
Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
Acer campestre
Larix decidua
Fraxinus excelsior
Prunus spinosa

odborný název

1
60 m
5
5
5
5
5
5
10
10
40
4
3

navíc hodně kolem 10
20 - 40
25 - 30
kolem 30
kolem 15

kolem 15 - 30
kolem 15
50 m

počet
cca

2

2

průměr, poznámka

Varianta 2 + 2A – zelená
8

9
10

12

20

javor babyka
bez černý, růže
šípková
jasan ztepilý
třešeň
třešeň
olše lepkavá (x)
jasan ztepilý
dub letní (x)
javor klen
javor babyka
hrušeň
jabloň
jasan ztepilý
trnka, růže šípková

Acer campestre
Sambucus nigra, Rosa
canina
Fraxinus excelsior
Prunus
Prunus
Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Acer pseudoplatanus
Acer campestre
Pyrus
Malus
Fraxinus excelsior
Prunus spinosa, Rosa
canina

Viz varianta 1

21
22
23
24
25
26
27
28
34

31

4

10 – 30
300 m

5
2
10
200
30
5
10
30
10
3
3

2

kolem 15 - 20
10 – 30 (vyj. 50)
1 x 90
kolem 15
10 – 20
kolem 30

100 m

2
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číslo
lokality

český název

odborný název

počet
cca

průměr, poznámka

Varianta 3 – modrá
9
10
11

13

14
15
16

17

18

36

29
30

31
33
36
35

Viz varianta 2/2A
trnka, růže šípková
javor babyka
hrušeň
jabloň
jasan ztepilý
třešeň
hrušeň
jabloň
jasan ztepilý
dub letní (x)
jíva
bříza bělokorá
jasan ztepilý
javor mléč
dub letní (x)
habr obecný
borovice lesní
buk lesní
smrk ztepilý
bříza bělokorá
bříza bělokorá
jasan ztepilý
javor mleč
dub letní (x)
smrk ztepilý
jilm drsný
olše lepkavá (x)
jeřáb ptačí
smrk ztepilý
borovice lesní
modřín opadavý
jasan ztepilý
dub letní (x)
javor klen
javor mléč
dub letní (x)
bříza bělokorá
trnovník akát
vrba
hrušeň
vrba
olše lepkavá (x)
jasan ztepilý
vrba
olše lepkavá (x)
olše lepkavá (x)
jasan ztepilý
javor babyka
třešeň

Prunus spinosa, Rosa
canina
Acer campestre
Pyrus
Malus
Fraxinus excelsior
Prunus
Pyrus
Malus
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Salix caprea
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Acer platanoides
Quercus robur
Carpinus betulus
Pinus sylvestris
Fagus sylvatica
Picea abies
Betula pendula
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Acer platanoides
Quercus robur
Picea abies
Ulmus glabra
Alnus glutinosa
Sorbus aucuparia
Picea abies
Pinus sylvestris
Larix decidua
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Quercus robur
Betula pendula
Robinia pseudacacia
Salix
Pyrus
Salix
Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
Salix
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
Acer campestre
Prunus

32

200 m
30
1
1
10
1
2
1
5
3
4
10
4
30
150
100
150
10
10
50
5
10
50
10
10
10
5
10
200
200
20
5
5
5
50
20
100
50
2
1
10
100
10
10
100
300
50
50
20

2

10 – 30

kolem 15 – 20
30 – 40
30
1 x 40
30 – 45
kolem 15
kolem 40
vzrostlý les

vzrostlý les

vzrostlý les

všechny kolem 10 - 20

kolem 30
40

kolem 15
kolem 15
starý sad, kolem 20

