1

I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat
BIOLOGICKÝ PRŮZKUM

Leden 2022 (průzkum v roce 2021)

2

Obsah

Strana:

1. Úvod

3

2. Předmět průzkumu

3

3. Základní informace o území

4

4. Environmentální charakteristika

5

5. Popis zjištěného stavu

7

6. Zhodnocení

43

7. Ochranná a kompenzační opatření

54

8. Závěr

56

9. Seznam použité literatury

58

Přílohy

59

3

1. Úvod
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soudní znalec v oboru ochrana přírody

2. Předmět průzkumu
Provedený průzkum byl zaměřen na zjištění přírodovědné charakteristiky dotčeného území s
důrazem na přírodě blízké biotopy. To umožní následné objektivní zhodnocení vlivů záměru
na potenciálně dotčené zvláště chráněné části přírody, tj. zvláště chráněné druhy rostlin a
živočichů, ale i na další zájmy ochrany přírody a krajiny. Byly uvažovány nejen přímé vlivy
na přítomné druhy rostlin a živočichů, ale také nepřímé důsledky na jejich populace,
společenstva a funkční vazby, v kontextu biologických funkcí jednotlivých segmentů krajiny.
Předchozí průzkum byl proveden v roce 2019, na něj navazoval průzkum provedený v roce
2021 s cílem potvrdit a doplnit fenologické aspekty roku 2019 a získat aktuální informace o
výskytu ohrožených, zvláště chráněných a bioindikačních druhů a cenných biotopů v území
dotčeném plánovanou stavbou „I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat“.
Zároveň průzkum zahrnuje zmapování migrace v území a nároky jednotlivých kategorií
živočichů z hlediska migrace.
Provedeno je vyhodnocení zastoupení ohrožených, zvláště chráněných a bioindikačních druhů
a biotopů. V závěrečném vyhodnocení jsou navržena opatření ke snížení nebo eliminaci
negativních vlivů. Průzkum byl prováděn celoročně, tj. jarní, letní a podzimní aspekt, stejně
jako při předchozím průzkumu v roce 2019.
Zjištěny byly taxonomické (zvl. druhy) a syntaxonomické skladby vegetace, přičemž druhová
skladba je uplatněna v rámci jednotlivých společenstev (stanovišť) vymezených v území
určeném pro jednotlivé úseky vymezené stavby a v bezprostředně navazujícím prostoru.
Zpracován je komentář k očekávaným vlivům posuzovaného záměru stavby na rostliny a
živočichy. Na základě průzkumu před realizací záměru v případě zjištění výskytu zvláště
chráněných druhů rostlin nebo živočichů budou stanoveny podmínky pro dodržení zákonných
požadavků.
V rámci celého řešeného úseku byla realizována terénní rekognoskace zaměřená na vyhledání
přirozených, charakteristických a stavbou ohrožených biotopů. Dále byly podrobněji
zkoumány vytypované části území, zejména s ohledem na situování trasy v Chráněné krajinné
oblasti Žďárské vrchy a s ohledem na nejblíže situovaná území zařazená do soustavy Natura
2 000 (EVL). Rovněž vymezené prvky územních systémů ekologické stability (dále ÚSES),
významné krajinné prvky (díle VKP), zejména niva vodoteče Sázava a lesní porosty jsou
zdrojem základních údajů o předmětném území.
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U podrobněji zkoumaných lokalit je sledován celkový charakter společenstev, uvedeny jsou
druhy dominantní a velmi hojné.
Zvláštní pozornost byla věnována zejména zjištění výskytu zvláště chráněných druhů ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, případně
druhům uvedeným v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých (Farkač, Král &
Škorpík, 2005), vzácným nebo jinak pozoruhodným. Průzkum byl zaměřen také na denní
motýly (Beneš a kol., 2002), které jsou často vhodných indikátorem charakteru biotopu.
Základní konkrétní cíle, které jsou sledovány:
• základní charakteristika vegetace a fauny řešeného území, podchycení případného
výskytu významných druhů rostlin nebo živočichů
• základní komentář k očekávaným vlivům realizace záměru na biotu řešeného území a
navržení případných opatření ke snížení nebo odstranění negativních dopadů stavby a
návrh kompenzačních opatření
3. Základní informace o území
Řešené území je vymezeno trasou severozápadního a jihozápadního obchvatu města Ždáru
nad Sázavou. Silnice I/37 je rozdělena na dva samostatné úseky. Rozhraním mezi úseky je
mimoúrovňová křižovatka se silnicí I/19 včetně této křižovatky. Zpracovatelem Technické
studie 1. úseku obchvatu je VIAPONT Brno s. r. o (07/2009) a zpracovatelem Technické
studie 2. úseku je METROPROJEKT Praha a. s. (07/2009) a v přednádražním prostoru 2.
úseku firmou VIAPONT s. r. o. Technická studie (TS-ZM – 10/2010).
Od zpracování uvedených technických studií nedošlo dle informace zástupce ŘSD k novému
nebo podrobnějšímu zpracování projekčního řešení navrhované přeložky silnice I/37.
Délka obchvatu je 6 019 m, z toho 1. úsek je délky 2 390 m a 2. úsek je délky 3 629 m.
Návrhová kategorie je S 9,5/70 (rychlost 70 km/h). Navržena je dvoupruhová komunikace,
šířka jízdních pruhů 2 x 3,5 m. Podélný sklon hl. trasy je v 1. úseku 0,69 – 4,00 %, ve 2.
úseku 0,59 – 3,63 %. V 1. úseku je navržena jedna okružní křižovatka a průsečná křižovatka,
ve 2. úseku projekt navrhuje dvě mimoúrovňové křižovatky a jednu okružní. Celkem je
navrženo v rámci uvedených technických studií, které jsou podkladem pro posouzení záměru
v režimu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, 12
mostních objektů (z toho v 1. úseku 7 a ve 2. úseku 5).
Stavba je řešena v k. ú. Město Žďár 795232, k. ú. Zámek Žďár 795453 a k. ú. Hamry nad
Sázavou 637106.
Území města je situováno v členité krajině Vysočiny, na jižním okraji Žďárských vrchů, z
jihu a západu území lemuje Bítešská vrchovina. Krajina je zde harmonická, s vyváženým
poměrem mezi lesy, nelesními plochami a sídly. Ornou půdu v místě navrhovaného vedení
trasy netvoří významně velké lány, území je doplněno krajinnou zelení, loukami a jsou zde
významně zapojeny vodní plochy.
Z hlediska ochrany přírody je významná skutečnost, že záměr je umístěn v CHKO Žďárské
vrchy. Pozornost byla věnována přechodu navrhované trasy silnice I/37 přes nivu Sázavy.
Zabezpečeno musí být zamezení vlivu stavby na lokality zařazené do soustavy NATURA
2000. Vzhledem k charakteru připravovaného záměru, vzdálenosti k evropsky významným
lokalitám (EVL) a ochraně předmětů ochrany v jednotlivých EVL, jsou nejblíže situované
EVL CZ0613809 Dívka a EVL CZ0615014 Louky u Černého lesa. Posouzení vlivu záměru
podle § 45i zák. 114/1992 Sb., v platném znění, na předměty ochrany evropsky významných
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lokalit a ptačích oblastí zpracoval RNDr. Tomáš Kuras, Ph. D. v lednu 2022 a je uvedeno
v samostatné příloze Dokumentace (příloha č. 9).
4. Environmentální charakteristika
Zvláště chráněná území
Velkoplošným chráněným územím je Chráněná krajinná oblast (CHKO) Žďárské vrchy,
kterým navrhovaná trasa prochází. CHKO Žďárské vrchy byla vyhlášena 25. 5. 1970,
rozkládá se v nadmořské výšce 490–836 m n. m. Vnitřně je oblast členěna k upřesnění
intenzity a způsobu ochrany na 4 zóny. V 1. zóně je ochrana nejpřísnější. Stavba prochází
územím CHKO IV. zónou. V místě přemostění Sázavy (2. úsek) se stavba dostává do
kontaktu s plochou III. zóny CHKO, kterou je řeka Sázava a přilehlé pozemky (niva).
Územní systémy ekologické stability
Na území města jsou zastoupeny dva základní typy větví místního ÚSES, sestávající z
navazujících, typově příbuzných a funkčně souvisejících lokálních biocenter a biokoridorů
(LBC a LBK). Pro území, jímž prochází navrhovaný obchvat, je významná část vymezených
hydrofilních větví ÚSES. Jedná se o větve, jejichž skladebné části jsou situovány přednostně
do vlhkých až mokrých poloh vázaných na vodní toky a plochy hydrofilní větve. Tyto v
řešeném území převažují. Hlavní větve jsou vázané na řeku Sázavu s vloženými lokálními
biocentry LBC Hynkovec, U Pilské, Nový a Bránský rybník, V sídlišti U trati a Březinův
rybník.
Úsek 1 navrhované přeložky silnice kříží hlavní větev biokoridoru vázanou na řeku Sázavu, tj.
lokální biokoridor spojující LBC U Pilské a LBC Nový a Bránský rybník. Trasa kříží lokální
biokoridor LBK Sázava v km 0,53 spojující LBC U Pilské a Nový a Bránský rybník (SO
202,1 Most na silnici I/37 v km 0,533 přes Sázavu a cyklostezku). 2. úsek se dostává do
kontaktu s prvky územního systému ekologické stability v místě přemostění Sázavy – LBK
Sázava v km 3,2 (SO 203 Most v km 3,2 přes Sázavu). Most původně zasahoval do lokálního
biocentra evidovaného pod názvem „U trati“ (LBC U trati o výměře 4,5 ha, 5BC4-5, cílový
typ společenstva vodní, luční, v současnosti zahrnuje tok Sázavy s bohatými břehovými
porosty, přirozené mokré louky). V rámci Územního plánu Žďár nad sázavou bylo vymezeno
zmenšení rozsahu biocentra s ohledem na navrhovaný dopravní koridor.
Území Natura 2000
Nejblíže situovaná evropsky významná lokalita EVL CZ0613809 Dívka je tvořena soustavou
rybníků Dívka, Mikšovec, Jedlovský a Pihoun a navazujícími mokřady a vlhkými loukami.
Předmětem ochrany je kuňka ohnivá (Bombina bombina). Kuňka ohnivá je vázána především
na vodní prostředí a je náročnější na kvalitu a množství biotopů v porovnání s většinou
ostatních druhů obojživelníků. Většinu roku tráví v různých typech vodních biotopů – v
kalužích, tůních i rybnících, a to v rozdílných vodních tělesech v průběhu celého roku.
Dospělci se v průběhu roku zdržují v různých typech vodních i suchozemských biotopů.
Obývají vodní plochy, kde hledají potravu. Dále se vyskytují na loukách, lučních ladech, ve
světlých mokřadních lesích, na extenzivních polích a v dalších obdobných biotopech. Kuňky
ohnivé zimují v puklinách skal, opuštěných norách hlodavců, pod návějemi listí, v ruinách,
pod kameny, ve sklepích apod. Většina populace zimuje jen do několika set metrů od vody. U
tohoto druhu jsou prokázané migrace až 1200 metrů od místa rozmnožování, pravděpodobné
jsou však i migrace na větší vzdálenosti v případě výskytu příhodných suchozemských
biotopů.
Výstavba a provoz obchvatu silnice I. třídy v těsné blízkosti EVL může znamenat významné
riziko negativní změny biotopu kuňky ohnivé a vznik celé řady nových vlivů, negativně
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ovlivňujících populaci a životní cyklus tohoto druhu. Těžiště populace se nachází v rybníku
Pihoun v blízkosti uvažované trasy obchvatu.
EVL CZ0615014 Louky u Černého lesa zahrnuje rybník Konvent a navazující rašelinné a
vlhké louky v nivě Stržského potoka. Předmětem ochrany je mechorost srpnatka fermežová
(Drepanocladus vernicosus). Jedná se o konkurenčně slabý mech tvořící až několik metrů
čtverečních velké trsy. Svým výskytem je vázána na otevřená či slabě zastíněná, trvale vlhká
stanoviště – převážně rašelinné louky a přechodová rašeliniště. Srpnatka je ohrožena
především ničením přirozených stanovišť změnami vodního režimu (melioracemi).
Nebezpečné jsou i změny ve způsobu obhospodařování lokality. Možná míra ovlivnění
předmětu ochrany této EVL výstavbou a provozem obchvatu je výrazně menší, neboť trasa
obchvatu se nachází níže po proudu vodního toku a riziko ovlivnění (zvláště změna vodních
poměru) je relativně malá.
CHOPAV
Stejnou hranici jako CHKO Žďárské vrchy (a tedy i shodný rozsah dotčení stavbou) má i
chráněná oblast přirozené akumulace vod CHOPAV 107 Žďárské vrchy.
Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky nad rámec významných krajinných prvků vyjmenovaných zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále Zákon) se na území
CHKO neregistrují.
Stavba se dostává do střetu s významnými krajinnými prvky vymezenými Zákonem: les
poblíž mostu přes Sázavu v km cca 3,4 – 3,5, vodní tok Sázava a údolní niva Sázavy, rybníky
Převorský, Nový Žďár. V blízkosti stavby se nalézá řada dalších rybníků (Dívka, Pihoun,
Jedlovský rybník, Jordánek, Bránský rybník, Konventský rybník ……), které jsou VKP
vymezými Zákonem.
Flóra a fauna
Zájmové území je součástí hercynské podprovincie (dle Culka 1995) a Žďárského bioregionu
č. 1.65. Fytogeograficky se jedná o oblast českého mezofytika, okres č. 67 Českomoravská
vrchovina. Potenciálně přirozenou vegetací jsou v zájmovém území acidofilní bučiny (Luzulo
– Fagion).
Památné stromy
Na území vymezeném pro vedení přeložky silnice památné stromy nejsou evidovány.
Památné stromy tedy nebudou záměrem dotčeny. Nejblíže rostoucí památný strom lípa u
firmy TOKOZ a.s. nebude stavbou dotčena.
Geomorfologické poměry
Z hlediska geomorfologického členění České republiky (Demek, Mackovčin, Balatka 2006)
se zájmové území nachází v geomorfologické provincii Česká vysočina. Vlastní řešené území
je situováno v subprovincii Česko-moravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina,
celku Křižanovická vrchovina, podcelku Bítešská vrchovina, okrsku Veselská sníženina.
Zájmové území se nachází na zvlněné plošině, která je protnuta údolím řeky Sázavy.
Biografické členění
Charakter bioty je podmíněn geografickou polohou, charakterem trvalých ekologických
podmínek a v kulturní krajině i druhem a intenzitou vlivů činnosti člověka.
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Z hlediska biografického členění ČR (Culek a kol. 1996) se zájmové území nachází v
Žďárském bioregionu (1.65), který je součástí Hercynské podprovincie.
Podle regionálně fytogeografického členění ČR, zpracovaného Botanickým ústavem ČSAV v
roce 1987, náleží území do fytogeografického obvodu Žďárské vrchy, který náleží do obvodu
Českého oerofytika.
Původními geobiocenózami byly v širším území různé typy bučin. Jednalo se o jedlodubové
bučiny (Fageta abietino-quercina), typické bučiny (Fageta typica), smrkové jedlové
doubravy (Abieti-querceta roboris-piceae), jedlové doubravy s bukem (Abieti-querceta
roboris fagi) a jasanové olšiny (Fraxini-alneta).
Prostupnost krajiny (migrace) pro velké savce
Dle požadavků AOPK ČR je potřeba se věnovat dotčení migrační prostupnosti krajiny (sensu
Anděl et al. 2007, 2010). Oblasti migračně prostupných území reprezentují místa stálého
výskytu velkých savců a současně zahrnují prostory potřebné k migraci, chránící propustnost
krajiny jako celku. Tyto plochy se tak stávají biotopem zejména velkých savců (jelen, vlk,
rys, medvěd, los, aj.), nebo podporují funkci propojení fragmentovaných populací těchto
druhů (a to v rámci celé ČR). V současnosti existuje více kategorizací České republiky
z hlediska migrační prostupnosti (viz Hlaváč & Anděl 2001). V rámci posuzování dopadu
vlivů záměru na migrační prostupnost krajiny je doporučeno věnovat zvýšenou pozornost
možnému dotčení migračně významných území, které identifikuje mapový podklad AOPK
ČR (Migračně významná území, http://webgis.nature.cz/mapomat/). Migračně významné
území se v lokalitě, která je předmětem tohoto průzkumu nenachází. Nejblíže se nachází
migračně prostupné území pro velké savce v prostoru západně. Záměr je bez vlivu migrační
prostupnost územím pro velké savce.
Ostatní chráněné zájmy
§ 5 Obecná ochrana rostlin a živočichů.
Výskyt rostlin a živočichů byl předmětem terénního průzkumu. Zjištění jsou
uvedena dále.
§ 5a Ochrana volně žijících ptáků.
Výskyt ptáků a jejich možného dotčení byl předmětem terénního průzkumu.
Zjištění jsou uvedena dále.
§ 7 Ochrana dřevin
Dřeviny rostou v prostoru průchodu trasy dotčeným územím. V rámci
projektové přípravy bude proveden podrobná inventarizace dotčené mimolesní
zeleně. Záměr lokálně zasahuje do PUPFL.
§ 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 – v území nejsou zastoupeny.
§ 48 Zvláště chráněné rostliny a živočichové.
Výskyt zvláště chráněných rostlin a živočichů byl předmětem terénního ‚
průzkumu. Zjištění jsou uvedena dále.
§ 51 Zvláštní ochrana nerostů – v území nejsou zastoupeny.
5. Popis zjištěného stavu
Pro potenciální stanovení možných vlivů záměru na biologicky potenciálně významná území
byly vymezeny lokality, kde dochází ke kontaktu nebo přímému střetu s krajinnou zelení,
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liniovými keřovými a stromovými společenstvy na lukách nebo podél cest, vodními toky a
jejich nivami. Poloha jednotlivých posuzovaných lokalit byla rozdělena v rámci průzkumu
v roce 2019. Při průzkumu v roce 2021 je dodrženo původní rozdělení pro možnost zachování
koexistence obou průzkumů. Dodrženo je rozdělení na úseky dle technických studií:
• 1. stavba – úsek v k. 0,0 až 2,39
• 2. stavba úsek v km 2,39 až 5,25
1. stavba – úsek v k. 0,0 až 2,39
Úsek zahrnuje 13 dílčích lokalit. Ke střetu s biologicky potenciálně významným územím zde
většinou nedochází, vymezena jsou v rámci trasy následující dotčená území, charakterizovaná
vymezenými dílčími lokalitami č. 1 až č.13.
Lokalita č. 1
Lokalita č. 1 je vymezena na západním okraji města. Plocha je situována v sousedství čerpací
stanice PHM. Území se dotkne výstavba okružní křižovatky u areálu firmy TOKOZ a.s.
Lokalita zahrnuje ruderalizovanou travnatou plochu, která ve spodní části zarůstá třtinou
křovištní Calamagrostis epigejos. Lokalita je z botanického hlediska málo významná.
Druhové složení: ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius, třtina křovištní Calamagrostis
epigejos, kopřiva dvoudomá Urtica dioica, bolševník obecný Heracleum sphondylium, vlčí
bob mnoholistý Lupinus polyphyllus, šťovík tupolistý Rumex obtusifolius, svízel bílý Galium
album.
Podél silnice (včetně širšího území) se nachází místa s ruderální zelení jako je pelyněk
černobýl Artemisia vulgaris, vratič obecný Tanacetum vulgare, přeslička rolní Equisetum
arvense, štovíky Rumex, pcháč rolní Cirsium arvense, ostřice chlupatá Carex hirta, pastyňák
obecný Pastynaca sativa, silenka bílá Silene latifolia ssp. alba, starček obecný Senecio
vulgaris, Uplatňují se zde i druhy, které jsou tolerantní k použití soli v zimním období, jako je
jetel plazivý Trifolium repens, mochna plazivá Potentilla reptans, mochna husí Potentilla
anserina, rdesno ptačí Polygonum aviculare, štovík menší Rumex acetosella, zblochanec
oddálený Puccinelia distans nebo tolice dětelová Medicago lupulina.
Podél čerpací stanice roste dřevinné patro, tvořené zejména břízou bílou Betula pendula.

9
Obr. č. 1

LOKALITA 5

7

Foto č. 1 Pohled od čerpací stanice
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Situace umístění začátku stavby
Obr. č. 2

Obr. č. 3

LOKALITA č. 1

LOKALITA č. 2

LOKALITA č. 1

LOKALITA č. 2

Z fauny byl zaznamenán výskyt běžných druhů (bělásek řepkový Pieris napi, babočka
kopřivová Aglais urticae, okáč bojínkový Melanargia galathea, střevlík Scheidlerův Carabus
scheidleri, aj.). Lokalita nezahrnuje významný biotop z hlediska zoologického.
Foto č. 12 Sekundární trávník, pravidelně kosený, udržovaný
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Průzkum v roce 2021 potvrdil stav, zjištěný při průzkumu v roce 2019.
Lokalita č. 2
Území souvisí se stavbou křižovatky silnice I/37 a napojení na ulici Santiniho. Středně vlhká
louka je situována naproti čerpací stanici PHM. Vyskytuje se zde hojně pcháč svazu Calthion
palustris, ve vzdálenějších částech lokality je výskyt tužebníku jilmového Filipendula
ulmaria, roste zde krvavec toten Sanguisorba officinalis, srha říznačka Dactylis glomerata,
psárka luční Alopecurus pratensis, metlice trsnatá Dewschampsia caespitosa, medyněk vlnatý
Holcus lanatus. Spodní část je podmáčena, vyskytuje se zde ostřice žlutavá Carex flavaag,
ostřice zaječí Carex leporina, zřejmý je výskyt sítin – sítina článkovaná Juncus articulatus,
sítina klubkatá Juncus conglomeratus. Lze zde předpokládat výskyt prstnatce májového
Dactylorrhiza majales, při průzkumu v roce 2019 nebyl výskyt potvrzen, v roce 2021 se
objevily dva kusy.
Z hlediska fauny je louka bohatší. Sledováni byli motýli bělásek řepkový Pieris napi, babočka
paví oko Inachis io, babočka bodláková Vanessa cardui, okáč bojínkový Melanargia
galathea, okáč luční Maniola jurtina, zjištěn byl čmelák skalní Bombus lapidarius – nebyla
potvrzena přítomnost hnízdění, vosa útočná Vespula germanica, pestřenka luční
Sphaerophoria menthastri, pestřenka pruhovaná Episyrpus balteatus, pestřenka hrušňová
Scaeva pyrastri.
Výskyt ornifauny přilétávající za potravou je pro území zřejmý i přes blízkost dopravní trasy
(strnad obecný Emberiza citrinella). Objevil rovněž zajíc polní Lepus europaeus.
Foto č. 3 Lokalita na protější straně silnice, naproti ČS PHM

Lokalita č. 3
V území se předpokládá výstavba tělesa komunikace v násypu. Lokalita je tvořena
udržovaným trávníkem s běžnými druhy trav jako je jílek vytrvalý Lolium perenne, bojínek
luční Phleum pratense a bylin řebříček obecný Achillea millefolium, zvonek rozkladitý
Campanula patula, jitrocel kopinatý Plantago lanceolata, jetel plazivý Trifolium repens.
V okraji tvoří bylinné patro plevele, jako je ptačinec Stellaria media, penízek rolní Thlaspi
arvense, heřmánkovité Matricaria sp., ale také vikvovité Vicia a kakosty Geranium, objevuje
se pryskyřník plazivý Ranunculus repens.
Z hlediska fauny je území bez většího významu. Byl zjištěn běžný výskyt druhů,
charakteristických pro dotčené stanoviště.
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Foto č. 4 Sečený sekundární trávník mezi parkovištěm firmy TOKOZ a.s. a barokním hřbitovem

Vzhledem k blízkosti Dolního hřbitova je doporučeno provést úpravu navrhovaného násypu
tělesa komunikace zabezpečující rozvolnění nového systému v území (zmísnění výšky
násypu) a doplnění vegetace ve směru k historickému objektu Dolního hřbitova.
Lokalita č. 4
Lokalita zahrnuje nivu Sázavy, navrženo je přemostění toku. Niva Sázavy zahrnuje fragmenty
olše lepkavé Alnus glutinosa, zarůstající invazní netýkavkou malokvětou Impaziens parviflora
a celíkem obrovským Solidago gigantea, zejména v okrajové části. Porost vrby Salix, v
bylinném patře nitrofilní druhy jako tužebník jilmový Filipendula ulmaria, opletník plotní
Calystegia sepium, krabilice zápašná Chaerophyllum aromaticum, rdesno hadí kořen Bistorta
major, vrbka úzkolistá Epilobium angustifolium. Přítomnost zvláště chráněných druhů bioty
nebyla při průzkumu zjištěna.
Foto č. 5 Pohled na nivu řeky Sázavy

Obr. č. 4
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Zoologicky je lokalita významnější. Z obojživelníků byli zastiženy chráněné druhy ropucha
obecná Bufo bufo a skokan hnědý Rana temporaria. Bylo potvrzeno rozmnožování
obojživelníků.
Zjištěn byl výskyt čmeláka rodu Bombus, nebyla zjištěna v místě vymezené pro trvalý zábor
stavbou hnízdiště.
Lokalita (doprovodný porost) vykazuje útočiště ptáků – kachna divoká Anas platyrhynchos,
pěnice pokřovní Sylvia curruca, sýkora babka Parus palustris, drozd kvíčala Turdus pilaris.,
ale také slípka zelenonohá Gallinula chloropus.
Lokalita č. 5
Vlhká louka bude dotčena realizací paty násypu komunikace. Jedná se o přírodní biotop vlhké
pcháčové louky a nevápnité mechové slatiniště. Zpracovatel technické studie nevyloučil
možnost výskytu zvláště chráněných druhů, např. prstnatce májového Dactylorrhiza majales,
ten nebyl při průzkumu v roce 2019 zjištěn. Při průzkumu v roce 2021 byl výskyt prstnatce
májového Dactylorrhiza majales potvrzen. Rovněž byl zjištěn výskyt vachty trojlisté
Menyanthes trifoliata.
Dominantní je tužebník jilmový Filipendula ulmaria, vyskytuje se zde krvavec toten
Sanguisorba officinalis, vrbka úzkolistá Epilobium angustifolium, vrbina obecná Lysimachia
vulgaris, ostružiník maliník Rubus idaeus, posed bílý Bryonia alba, rdesno hadí kořen
Bistorta major.
Z trav se vyskytuje psárka luční Alopecurus pratensis, medyněk vlnatý Holcus lanatus,
psineček výběžkatý Agrostis stolonifera, v navazujícím lučním porostu se nachází rostliny
vlhkých případně střídavě vlhkých luk.
Pro omezení vlivu na okolní prostor stavby je nezbytné zabezpečit omezení pojezdů techniky
mimo území dotčené stavbou. Lokalita je druhově pestrá. Přítomnost dalších zvláště
chráněných druhů nebyla zjištěna, jejich výskyt však nelze vzhledem k charakteru biotopu
vyloučit.
Obr. č. 6
Obr. č. 5

Lokalita 5
Lokalita 5

Lokalita 6

Lokalita 7

Lokalita 6

Lokalita 7
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V lokalitě byl potvrzen výskyt obojživelníků, zejména ropucha obecná Bufo bufo, a skokan
hnědý Rana temporaria, stejně jako v navazujícím území.
Lokalita č. 6 a č. 7
Lokalita zahrnuje rybníky Nový Žďár a Převorský rybník. Stavba se dotkne obou rybníků.
Rybník Nový Žďár je těžko přístupný. Významnější je rybník Převorský s vodní a pobřežní
vegetací. V lokalitě byly zjištěny rdesno obojživelné Polygonum amphibia, zblochan
vzplývavý Glyceria fluitans, žabník jitrocelolistý Alisma plantago-aquatica, ostřice štíhlá
Carex gracilis, ale také vachta trojlistá Menyanthes trifoliata.
Jedná se o zoologicky významnou lokalitu. Lokalita je refugiem obojživelníků, sledována
byla kuňka ohnivá Bombina bombina, skokan zelený Pelophylax esculentus, ropucha obecná
Bufo bufo a skokan hnědý Rana temporaria. Zjištěn byl výskyt čolka obecného Lissotriton
vulgaris.
Rybník slouží k rozmnožování poláka chocholačky Aythya fuligula, je potravním prostorem
pro vlaštovku obecnou Hirundo rustica.
V prostoru byl sledován výskyt čápa černého Ciconia nigra.
Foto č. 6 Pohled na Převorský rybník

Průzkum prokázal výskyt chráněných druhů flory i fauny, zejména obojživelníků, ale také
ptáků. Jedná se o významný biotop, jehož zánik souvisí s významnou změnou dosavadního
přírodního biotopu.
Přestože technická studie navrhuje pouze přemostění nivy vodoteče Sázava a vlhkou louku a
v prostoru obou rybníků navrhuje násep pro vedení trasy přeložky, je navrženo prověřit
možnost vedení trasy v tomto úseku mostním objektem nebo zabezpečit přijetí kompenzačních
opatření, zabezpečení minimalizace fragmentace migrace pro obojživelníky v daném prostoru,
včetně vytvoření náhradních biotopů a transferu dotčených zvláště chráněných druhů.
Současně je nezbytné v území realizovat opatření pro zamezení rizika úhynu obojživelníků na
silnici.
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Obr. č. 7

Lokalita č. 8
Lokalita bude dotčena dle technické studie v tomto místě násypem tělesa obchvatu a místní
obslužnou komunikací. Lokalita zahrnuje hospodářsky významné louky v blízkosti roubenky
č. p. 29. Zjištěn byl výskyt běžných druhů jako je skřípina lesní Scirpus sylvaticus, psárka
luční Alopecurus pratensis, srha říznačka Dactylis glomerata, nebo šťovík kadeřavý Rumex
crispus).
Zoologicky je lokalita bez většího významu. Je místem výskytu ornitofauny, které sem nejen
zalétává, ale některé druhy zde hnízdí.
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Obr. č. 8

Obr. č. 9

Lokalita 8
Lokalita 8
Lokalita 9

Lokalita 9

Foto č. 7

Lokalita č. 9
Dojde k zásahu do nivy drobného vodního toku a jejího porostu. V této části již je trasa silnice
vedena dle technické studie již v pozvolném zářezu a kříží silnici Dvorská.
Lokalita zahrnuje drobný vodní tok s běžným porostem. Ve stromovém patru je zastoupena
zejména olše lepkavá Alnus glutinosa a vrby Salix sp. V bylinném patru převládá kopřiva
dvoudomá Urtica dioica, chrastice rákosovitá Phalaris arundinacea, ostružiník maliník
Rubus idaeus. Mezi nimi se metlice trsnatá Deschampsia caespitosa, vrbina obecná
Lysimachia vulgaris, vrbovka chlupatá Epilobium hirsutum.
Lokalita č. 10
Lokalitu tvoří kulturní sečená louka. Lokality se dotkne realizace mostu pro převedení
přeložky místní komunikace (ul. Dvorská/Starý dvůr). Jedná se o sekundární vysetý,
udržovaný porost, z botanického hlediska s dominantní psárkou luční Alopecurus pratensis,
srhou říznačkou Dactylis glomerata, šťovíkem kadeřavým Rumex crispus, skřípinou lesní
Scirpus sylvaticus. Dojde k odstranění stávajících vzrostlých stromů podél stávající silnice.
Doporučeno je chránit v maximální míře stávající vzrostlé stromy podél ulice Dvorská.
Stromy, které budou v blízkosti stavby, ale nebudou stavbou dotčeny budou chráněny v době
výstavby před poškozením (a to i v kořenové části).
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Vymezení lokality č. 11

Obr. č. 11

Obr. č. 10

Foto č. 8

Lokalita č. 11
Lokalitu tvoří lesní remíz na okraji trasy obchvatu, který nebude přímo dotčen. Jeho základní
význam je krajinotvorný. Zde trasa přechází ze zářezu postupně do násypu vzhledem
k terénním charakteristikám. Navržen je most o jednom poli přes erozní rýhu v km 1,3560.
V porostu převažuje smrk ztepilý Picea abies a jeřáb ptačí Sorbus aucuparia. Keřové patro
zahrnuje v převaze bez hroznatý Sambucus racemosa.
Vyskytuje se rákos obecný Phragmites australis, psineček obecný Agrostis tenuis, kostřava
červená Festuca rubra, psárka luční Alopecurus pratensis, lipnice luční Poa pratensis,
štírovník růžkatý Lotus corniculatus, jetel plazivý Trifolium repens, jetel zvrhlý Trifolium
hybridum. Druhově bohatší mezofilní louka (svaz Arrhenatherion) je zejména v místě, kde
louka přechází v rákosinu.
Zjištěn byl výskyt běžných motýlů kulturní stepi bělásek zelný Pieris brassicae, babočka paví
oko Inachis io, babočka bodláková Vanessa cardui.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnkava obecná Fringilla coelebs,
rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný
Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, špaček
obecný Sturnus vulgaris, vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a
zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Z typických zástupců savců se v širším území vyskytuje například srnec obecný Capreolus
capreolus, prase divoké Sus scrofa, liška obecná Vulpes vulpes, zajíc obecný Lepus vulgaris,
kuna Martes sp., ježek východní Erinaceus roumanicus, krtek obecný Talpa europaea, rejsek
obecný Sorex araneus, hraboš polní Microtus arvalis, norník rudý Clethrionomys glareolus.
Stavba řeší rekonstrukci stávajících místních komunikací.
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Vymezení lokalit č. 12 a č. 13
Obr. č. 12
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Lokalita č. 12
Louka bude dotčena tělesem obchvatu v násypu (násyp tělesa obchvatu, navržen je most přes
erozní rýhu v km 1,67150). Lokalita 12 zahrnuje extenzivně udržovanou louku s výraznou
ruderalizací v okraji porostu. Louka zahrnuje porost jílku vytrvalého Lolium perenne a
kostřavy červené Festuca rubra. Lokalita je bez většího zoologického významu. Sledováni
byli zejména motýli – bělásek zelný Pieris brassicae, babočka síťkovaná Araschnia levana,
babočka kopřivová Aglais urticae. Z ptáků byl zaznamenán výskyt strnada obecného
Emberiza citrinella a holuba hřivnáče Columba palumbus. Na plochách dotčených stavbou
žije trvale pouze běžný hraboš polní Microtus arvalis a krtek obecný Talpa europaea. Pouze
přechodně využívají území hmyzožravci zastoupení ježkem západním Erinaceus europaeus
nebo rejskem obecným Sorex araneus. V území se také objevuje se myš domácí Mus
musculus. Z typických zástupců savců se v širším území vyskytuje například srnec obecný
Capreolus capreolus, prase divoké Sus scrofa, liška obecná Vulpes vulpes, zajíc obecný Lepus
vulgaris, kuna Martes sp., ježek východní Erinaceus roumanicus, krtek obecný Talpa
europaea, rejsek obecný Sorex araneus, hraboš polní Microtus arvalis, norník rudý
Clethrionomys glareolus.
Obr. č. 13

Lokalita 12

Obr. č. 14

Lokalita 12

Lokalita č. 13
Těleso obchvatu je v místě lokality 13 navrženo v mírném zářezu, přemostění bude řešeno pro
pěší mostem na polní cestě o jednom poli přes silnici I/57 v km 2,1670.
Polní cesta je mezi agrocenózou s převahou ruderálních porostů, z botanického hlediska bez
většího významu. Pro faunu je významný ruderalizovaný široký pruh (šířka cca 3 m).
Sledována byla v nejbližším okolí poštolka obecná Falco tinnunculus, zvonohlík
zahradní Serinus serinus, strnad obecný Emberiza citrinella. Zjištěn byl výskyt čmeláka rodu
Bombus, nebyla zjištěna hnízdiště.
Z typických zástupců savců se v širším území vyskytuje například srnec obecný Capreolus
capreolus, prase divoké Sus scrofa, liška obecná Vulpes vulpes, zajíc obecný Lepus vulgaris,
kuna Martes sp., ježek východní Erinaceus roumanicus, krtek obecný Talpa europaea, rejsek
obecný Sorex araneus, hraboš polní Microtus arvalis, norník rudý Clethrionomys glareolus.
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Obr. č. 15

Obr. č. 16

Lokalita 13

Lokalita 13

Lokalita 14
Lokalita 14

Vymezené lokality č. 8 až 13 (dílčí část lokality 14) zahrnují průchod trasy zemědělským
půdním fondem. Jedná se o typické agrocenózy, tj. pozemky pravidelně obdělávané.
Vymezené lokality zahrnují vždy přechod trasy přes erozní rýhu nebo polní cestu, které jsou
tvořeny trvalým travním porostem, často v blízkosti s lokálními plocha remízků. Nebyly
zjištěny chráněné druhy flory, výskyt fauny odpovídá běžnému výskytu v zemědělsky
využívaném prostoru. Výskyt čmeláků ani jejich hnízd v trase nebyl zjištěn. Rovněž zde
nebyli zjištěni obojživelníci. Zde končí část 1. úseku stavby obchvatu silnice I/37.
2. stavba – úsek v km 2,39 až 5,25
Úsek zahrnuje 12 dílčích lokalit. Ke střetu s biologicky potenciálně významným územím zde
většinou nedochází, vymezeny jsou dílčí lokality č. 14 až č.25.
Převážná část trasy obchvatu, který je součástí 2. stavby, prochází zastavěným územím města,
popř. po jeho okrajových částech. S ohledem na charakter území se zde nevyskytují
významné populace zvláště chráněných druhů, ani z ochranářského hlediska nebo hlediska
přírodovědného hodnotné biotopy.
V začátku 2. stavby je trasa vedena v blízkosti EVL Dívka s výskytem kuňky ohnivé Bombina
bombina. Trasa obchvatu tuto lokalitu nezasahuje.
Hodnotným územím je v tomto úseku stavby údolní niva Sázavy, přes kterou trasa přechází
po mostní konstrukci. Stavba si vyžádá kácení dřevin v tomto prostoru.
Lokalita č. 14
Trasa prochází agrocenózou, v jejíž blízkosti se nachází intenzivně využívaný biotop
s výskytem obojživelníků. V rámci průzkumu byla zvýšená pozornost věnována výskytu
kuňky ohnivé Bombina bombina. Kuňka ohnivá je vázána především na vodní prostředí.
Většinu roku tráví v různých typech vodních biotopů – v kalužích, tůních i rybnících, a to v
rozdílných vodních tělesech v průběhu celého roku. Dospělci se v průběhu roku zdržují v
různých typech vodních i suchozemských biotopů. Obývají vodní plochy, kde hledají potravu.
Dále se vyskytují na loukách, lučních ladech, ve světlých mokřadních lesích, na extenzivních
polích a v dalších obdobných biotopech. Kuňky ohnivé zimují v puklinách skal, opuštěných
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norách hlodavců, pod návějemi listí, v ruinách, pod kameny, ve sklepích apod. Většina
populace zimuje jen do několika set metrů od vody.
Vymezení lokalit č. 14 až 16
Obr. č. 17
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Přímo v trase stavby nebyl při průzkumu v roce 2019 ani v roce 2021 výskyt zjištěn. Kuňka
byla zjištěna pouze v prostoru bezprostředně souvisejícího s rybníkem Pihoun, tedy mimo
trasu pro realizaci silnice I/37 (rozmezí území 1. a 2. úseku).
Zpracovatel posouzení vlivu stavby na EVL dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění revidoval trasu plánovaného obchvatu v termínu, který byl
vymezen s ohledem na období rozmnožování žab, které je v tomto čase možno poměrně
snadno akusticky lokalizovat, následně dohledat a identifikovat s cílem revidovat výskyt
obojživelníků.
Foto č. 9 Rybník Pihoun

Foto č. 10

Rybník Pihoun

Průchod trasy – rozhraní úseku 1 a úseku 2 (dle technických studií)
Obr. č. 18

Obr. č. 19
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Z provedených šetření v místě, která konzultoval s odborníkem na problematiku
batrachologie, vyplývá následující:
• V blízkosti trasy uvažovaného obchvatu se nachází několik míst s početnější kumulací
obojživelníku, tj. severní litorál Kamenného rybníka při jižním okraji města Ždáru nad
Sázavou, u rybníka Pihoun při SZ okraji města a severní a severo-východní litorál
Konventského rybníka při S okraji města.
• Z hlediska posuzovaného záměru je podstatný hojný výskyt kuňky ohnivé (Bombina
bombina) v rybníku Pihoun. Dle ozývajících se samců, byl v zarůstajícím rybníčku
Pihoun odhadnut výskyt na 200-300 jedinců kuňky. Jedná se tedy o velmi významné
stanoviště, kde se kuňky současně rozmnožují.
Zpracovatel posouzení uvádí, že výstavba a provoz obchvatu silnice I. třídy v blízkosti EVL
představuje riziko v podobě přímého dotčení rozptylujících se jedinců v období výstavby a
provozu stavby. Riziko vlivu stavby na populaci kuňky ohnivé roste také s ohledem na
blízkost rybníka Pihoun, který je nedaleko uvažované trasy obchvatu, přičemž rybník je
těžištěm výskytu kuňky v EVL.
V rámci provedeného šetření nebyl zaznamenán výskyt kuňky ohnivé Bombina bombina
v trase uvažované přeložky silnice I/37. Trasa je vedena intenzívně obhospodařovanými
zemědělskými pozemky a výskyt kuňky v takovém prostředí je nepravděpodobný, resp.
nevýznamný. Početný výskyt kuňky byl ale zaznamenán v nedalekém rybníčku Pihoun
(cca 200-300 jedinců kuňky). Z hlediska lokalizace předmětu ochrany v EVL Dívka je rybník
Pihoun nejvýznamnějším stanovištěm pro výskyt a vývoj kuňky v EVL.
Uvažovaný záměr trasy plánovaného obchvatu leží v přímé vzdálenosti několika desítek
metrů od místa výskytu kuňky v EVL Dívka. Územně dotčena EVL záměrem nebude. Stejně
tak nebude dotčena hlavní trasa migrace kuňky podél bezejmenného toku mezi rybníkem
Pihoun, navazujícím Jedlovským rybníkem a rybníkem Dívka.
Tato zjištění potvrdil i průzkum v letním a podzimním období, s tím, že přímo v prostoru
navrhované stavby nebyl výskyt kuňky ohnivé Bombina bombina potvrzen.
V prostoru okolních rybníků a vodních nebo podmáčených ploch je výskyt obojživelníků
zaznamenán. Jedná se o rosničku zelenou Hyla arborea, skokana krátkonohého Rana
lessonae, skokana zeleného Pelophylax esculentus, ropuchu obecnou Bufo bufo, blatnici
skrvnitou Pelobates fuscus, ale také čolky (čolek obecný Lissotriton vulgaris, čolek velký
Triturus cristatus), jejichž subpopulace se v rybnících rozmnožují. Je nezbytné zachovat
jejich možnost komunikace a migrační propustnost územím, jak uvádí CHKO Žďárské vrchy
ve vyjádření ve zjišťovacím řízení.
Současně je nezbytné zabezpečit, aby při zacházení s vodami (odvod vod z komunikace)
nedošlo k narušení biotopu obojživelníků. Současně budou při stavbě komunikace řešeny
zábrany, které zamezí riziko úhynu na komunikaci.
Litorální pásmo rybníka je vyvinuté, ale díky intenzivnímu rybníkářskému hospodaření
poměrně úzké tvořené porosty chrastice rákosovité Phalaris arundinacea, kyprej vrbice
Lythrus salicaria a rákosu obecného Phragmites australis, v mělčinách jsou porosty rdesna
obojživelného Persicaria amphibi a okřehku Lemna sp. V břehových porostech se vtroušeně
vyskytují vrby Salix sp. a olše Alnus sp. V území byl sledován výskyt vážky obecné
Sympetrum vulgatum a šídla modrého Aeshna cyanea.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora
modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
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rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a zvonohlík
zahradní Serinus serinus.
Z typických zástupců savců se v širším území vyskytuje například srnec obecný Capreolus
capreolus, prase divoké Sus scrofa, liška obecná Vulpes vulpes, zajíc obecný Lepus vulgaris,
kuna Martes sp., ježek východní Erinaceus roumanicus, krtek obecný Talpa europaea, rejsek
obecný Sorex araneus, hraboš polní Microtus arvalis.
Lokalita č. 15
Zahrádkářská kolonie u silnice I/19 (ul. Brodská) – intenzivně využívané území pro drobné
zemědělství. Vyskytují se typické společenství zahrad, zahrnující zelinářské plochy, plochy
s ovocnými stromy a okrasné zahradnické plochy – výskyt synantropní fauny a flóry.
Obr. č. 20

Obr. č. 21

Lokalita 15

Lokalita 16

Foto č. 11 Zahrádkářská osada (foto dronem)

Foto č. 12 Zahrádkářská osada (foto dronem)

Lokalita 15
Lokalita 15
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Foto č. 13 Zahrádkářská osady

Foto č. 14 Místo průchodu osadou

Pohled od ulice Brodská

Pohled od ulice Brodská

Mimo zahrádkářskou osadu v bylinném patru převládají běžné trávy jako je lipnice luční Poa
pratensis, srha laločnatá Dactylis glomerata, ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius, jílek
vytrvalý Lolium perenne a kostřavy kostřava luční Festuca pratensis, kostřava rákosovitá
Festuca arundinacea, kostřava červená Festuca rubra, jitrocel kopinatý Plantago lanceolata,
řebríček obecný Achillea millefolium, svízel bílý Galium album, jetel luční Trifolium pratense
a pampelišky Taraxacum aj.
Možný je pouze ojedinělý výskyt zvláště chráněných druhů fauny, zejména ornitofauny, která
do území zalétává.
Lokalita č. 16
Plocha výrobních služeb – bez významu z hlediska výskytu fauny a flóry. Jedná se o plochu
zahradního centra, tomu odpovídá i flora, případně fauna antropogenního charakteru.
Foto č. 15 Pohled od ulice Brodská – průchod zahradním centrem
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Vymezení lokalit č. 17 až 23
Obr. č. 22

Lokalita č. 17
Porost je tvořen listnatými druhy, zejména vrbou Salix, javorem Acer, břízou Betula, dubem
Quercus, vtroušen je smrk Picea. V bylinném patru se nachází pelyněk černobýl Artemisia
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vulgaris, vratič obecný Tanacetum vulgare, lopuch větší Arctium lappa, štovíky Rumex, pcháč
rolní Cirsium arvense, pcháč obecný Cirsium vulgare, třtina křovištní Calamagrostis
epigeios, mrkev obecná Daucus carota, mléč zelinný Sonchus oleraceus, řeřicha rumništní
Lepidium ruderale, silenka bílá Silene latifolia ssp. alba, starček obecný Senecio vulgaris,
kerblík lesní Anthriscus sylvestris, bolševník obecný Heracleum sphondylium.
V lokalitě byli zjištěni zejména základní druhy ornitofauny, jako je kos černý Turdus merula,
konipas bílý Motacilla alba, kvíčala obecná Turdus pilaris, pěnice černohlavá Sylvia
atricapilla, straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca) zvonek zelený Chloris
chloris pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek
zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sojka obecná Garrulus
glandarius, stehlík obecný Carduelis carduelis, strnad obecný Emberiza citrinella, sýkora
koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí Passer
domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica, zvonohlík
zahradní Serinus serinus.
Obr. č. 23

Obr. č. 24

Lokalita 17
Lokalita 18
Lokalita 19

Lokalita 17
Lokalita 20

Lokalita 18
Lokalita 19

Lokalita 21

Lokalita 20

Foto č. 16 Místo průchodu trasy

Lokalita 21
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Lokalita č. 18
Niva Sázavy je nejhodnotnějším biotopem na celé trase. Zároveň se jedná o lokální
biokoridor. Stromové patro je tvořeno olšemi Alnus a vrbami Salix, v podrostu hojně roste
javor klen Acer pseudoplatanus, jeřáb Sorbus, dále smrk Picea, modřín opadavý Larix
decidua, javor babyka Acer campestre, střemcha Prunus padus, lípa Tilia. V bylinném patru
dominuje kopřiva dvoudomá Urtica dioica. V blízkosti mostku pro pěší roste agresivní
křídlatka Reynoutria.
Tento biotop bude zasažen kácením dřevin v rozsahu cca 5 m od půdorysu mostní konstrukce
na obě strany od jejích okrajů. To znamená zásah v šířce přibližně 22,5 m a délce 100 m
(celková délka přemostění je 301,8 m), což činí 22 500 m2.
Obr. č. 25 - 26

Vyjdeme-li z dostupných podkladů, pak je zde kromě výskytu synantropních druhů
předpoklad výskytu některých zvláště chráněných druhů živočichů, jako je vydra říční Lutra
lutra (při průzkumu byly zjištěna ve vzdálenosti cca 250 m od zájmového území),
obojživelníci (ropucha obecná Bufo bufo, skokan hnědý Rana temporaria). Ve vodoteči jsou
ryby, např. vranka obecná Cottus gobio. Zjištěna byla ještěrka obecná Lacerta agilis,
v blízkosti slepýš křehký Anguis fragilis a užovka obojková Natrix natrix.
Významnou skupinou organismů jsou bezobratlí, z nich se v širším území se vyskytuje
babočka paví oko Inachis io, bělásek zelný Pieris brassicae, otakárek ovocný Iphiclides
podalirius, žluťásek Colias sp., slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata, mravenci
Lasius spp., Myrmica spp., včela medonosná Apis mellifera, vosa obecná Vespula vulgaris,
kobylky Ensifera, sarančata Caelifera, sekáči Ophion spp., plzáci Arion spp., hlemýžď
zahradní Helix pomatia.
Foto č. 17 Vodoteč Sázava a doprovodný porost její nivy
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Jedná se o vhodný biotop pro hnízdění ptáků. Z ptáků byl viděn cca 150 m od zájmového
území ledňáček říční Alcedo atthis. Byl zjištěn při záletu za potravou, což může znamenat i
výskyt se stejným účelem v prostoru stavby. Zjištěné druhy ornitofauny: hrdlička zahradní
Streptopelia decaocto, kos černý Turdus merula, konipas bílý Motacilla alba, kvíčala obecná
Turdus pilaris, pěnice černohlavá Sylvia atricapilla, straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní
Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek
domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus
apus, sojka obecná Garrulus glandarius, stehlík obecný Carduelis carduelis, strnad obecný
Emberiza citrinella, sýkora koňadra Parus major), sýkora modřinka Cyanistes caeruleus,
vrabec domácí Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
rustica, zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Foto č. 18 Vodoteč Sázava

Foto č. 19 Vodoteč Sázava

Lokalita č. 19
Lokalitu tvoří plocha zahrad nad údolím Sázavy. Zahrádkářská kolonie v údolí Sázavy je
charakterizována jako intenzivně využívané území. Výskyt zvláště chráněných druhů na ploše
kolonie může být ojedinělý, i když s ohledem na blízkost vhodných biotopů zejm. pro
hnízdění ptáků, je odůvodněné předpokládat zalétání ptáků za potravou.
Foto č. 20-22 Zahrádkářská osada
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Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, konipas bílý Motacilla alba, straka
obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris, strnad
obecný Emberiza citrinella, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes
caeruleus, vrabec domácí Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka
obecná Hirundo rustica, zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Zahrádky budou přemostěny v délce cca 200 m. Případné zrušení zahrádek v oblasti blízko
mostní konstrukce nemá na zvláště chráněné druhy žádný významný dopad.
Lokalita č. 20
Lesní biotop – jedná se o svahový les nad zahrádkářskou kolonií s nepůvodními druhy dřevin.
Dominantně je zastoupen smrk Picea a borovice Pinus. V podrostu roste hojně dub červený
Quercus rubra, dále je zde výskyt dubu zimního Quercus petraea, jeřábu Sorbus, břízy Betula
pendula. Lesní porost je od většího lesního komplexu (U Malého lesa) oddělen železnicí. Dle
sítě drobných cestiček je zřejmé, že les je často navštěvován místními obyvateli (prochází do
lesa za tratí, ale také ve směru k zahradám). Z hlediska biotopového se nejedná o významně
cenný biotop.
Bylinný porost se váže spíše k prostoru navazujících zahrad v zahrádkářské osadě, tvoří běžný
porost s trávami jako je lipnice luční Poa pratensis, ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius,
sveřep měkký Bromus mollis, jílek vytrvalý Lolium perenne, zastoupen je jitrocel kopinatý
Plantago lanceolata, rožec obecný Cerastium vulgare, řebríček obecný Achillea millefolium,
svízel bílý Galium album, štovíky Rumex, mléč zelinný Sonchus oleraceus, mochna plazivá
Potentilla reptans, mochna husí Potentilla anserina, rdesno ptačí Polygonum aviculare,
štovík menší Rumex acetosella, jetel plazivý Trifolium repens, tolice dětelová Medicago
lupulina.
Z bezobratlých byli zjištěni bělásek zelný Pieris brassicae, otakárek ovocný Iphiclides
podalirius, žluťásek Colias sp., slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata, mravenci
Lasius spp., Myrmica spp., vosa obecná Vespula vulgaris.
Výskyt zvláště chráněných druhů lze předpokládat, jde zejména o ornitofaunu, která zde
zalétá, ale vyskytují se zde i hnízda. Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula,
konipas bílý Motacilla alba, rorýs obecný Apus apus, straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní
Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chlorisstrnad obecný Emberiza citrinella, sýkora
koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí Passer
domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica, zvonohlík
zahradní Serinus serinus.
Lokalita č. 21
Lokalitu tvoří louka mezi lesem a další zahrádkářskou kolonií. Jde o intenzivně využívanou
louku bez výskytu význačných druhů flory. Převažují zde polní ekosystémy. V území nebyla
zaznamenána hodnotná společenstva, pouze plevelová, vymezeno je společenstvo asociace
Veronicetum hederifolio-triphylli. Ve většině případů se na okrajích pole vyskytuje rozrazil
Veronica, přeslička rolní Equisetum arvense, kokoška pastuší tobolka Capsella bursapastoris, pýr plazivý Elytrigia repens, penízek rolní Thlaspi arvense, pcháč oset Cirsium
arvense, lipnice luční Poa pratensis, srha laločnatá Dactylis glomerata, ovsík vyvýšený
Arrhenatherum elatius, jílek vytrvalý Lolium perenne, kostřava luční Festuca pratensis,
zastoupen je jitrocel kopinatý Plantago lanceolata, řebříček obecný Achillea millefolium.
Z bezobratlíých byli zjištěni bělásek zelný Pieris brassicae, otakárek ovocný Iphiclides
podalirius, žluťásek Colias sp., slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata, mravenci
Lasius, včela medonosná Apis mellifera.
Zjištěné druhy ornitofauny: konipas bílý Motacilla alba, pěnice černohlavá Sylvia atricapilla,
straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris,
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pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný
Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí
Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica.
Lokalita č. 22
Jedná se o stromové patro doprovázející přístupovou cestu k porostu louky mezi průmyslovou
částí a železniční tratí. V porostu je zastoupen dub červený Quercus rubra, dub zimní
Quercus petraea, jeřáb Sorbus, bříza Betula pendula.
Bylinný porost tvoří běžný porost s trávami jako je lipnice luční Poa pratensis, ovsík
vyvýšený Arrhenatherum elatius, sveřep měkký Bromus mollis, jílek vytrvalý Lolium
perenne, zastoupen je jitrocel kopinatý Plantago lanceolata, rožec obecný Cerastium vulgare,
řebríček obecný Achillea millefolium, svízel bílý Galium album, štovíky Rumex, mléč zelinný
Sonchus oleraceus, mochna plazivá Potentilla reptans, mochna husí Potentilla anserina,
rdesno ptačí Polygonum aviculare, štovík menší Rumex acetosella, jetel plazivý Trifolium
repens, tolice dětelová Medicago lupulina.
Výskyt zvláště chráněných druhů lze předpokládat, zejména druhy ornitofauny, které zde
zalétávají, vyskytují se i hnízda. Zjištěné druhy: kos černý Turdus merula, konipas bílý
Motacilla alba, straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený
Chloris chlorisstrnad obecný Emberiza citrinella, sýkora koňadra Parus major, sýkora
modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí Passer domesticus, špaček obecný Sturnus
vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica, zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Foto č. 23 Průchod ve směru k louce, vpravo žel. trať
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Obr. č. 27

Lokalita 22
Lokalita 23

Lokalita 24

Lokalita č. 23
Louka je intenzivně využívaná, sečená s kulturním travinným porostem. Nebyly zjištěny
význačné druhy, ani se takový výskyt nepředpokládá. V území byla zaznamenána plevelová
společenstva. V kraji se vyskytuje ruderalizovaný travinný porost lemující zejména železniční
trať. Vyskytuje se zde například bedrník obecný Pimpinella saxifraga, bez černý Sambucus nigra,
bez hroznatý Sambucus racemosa, bolševník obecný Heracleum sphondylium, česnáček lékařský
Alliaria petiolata, čičorka pestrá Securigera varia, hadinec obecný Echium vulgare, chrastavec
rolní Knautia arvensis, jahodník trávnice Fragaria viridis, jestřábník chlupáček Hieracium
pilosella, jetel prostřední Trifolium medium, kakost smrdutý Geranium robertianum, komonice
bílá Melilotus albus, lipnice luční Poa pratensis, lnice květel Linaria vulgaris, mochna husí
Potentilla anserina, mochna stříbrná Potentilla argentea, ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius,
řebříček obecný Achillea millefolium, silenka širokolistá bílá Silene latifolia subsp. alba, vikev
ptačí Vicia cracca, violka rolní Viola arvensis, zemědým lékařský Fumaria officinalis a zvonek
okrouhlolistý Campanula rotundifolia.
V zájmovém území nebyl při terénním průzkumu zjištěn výskyt obojživelníků a plazů. Z
širšího území je udáván výskyt zvláště chráněné zmije obecné Vipera berus – kriticky
ohrožený druh. Možný je i výskyt silně ohrožené ještěrky obecné Lacerta agilis.
Z bezobratlých byli zjištěni bělásek zelný Pieris brassicae, otakárek ovocný Iphiclides
podalirius, žluťásek Colias sp., slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata, mravenci
Lasius, včela medonosná Apis mellifera.
Foto č. 24 Průchod trasy loukou souběžně s žel. tratí

Foto č. 25 Pohled od zahrád. osady

Zjištěné druhy ornitofauny: konipas bílý Motacilla alba, pěnice černohlavá Sylvia atricapilla,
straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris,
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pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný
Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí
Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica.
Lokalita č. 24
Lokalita zahrnuje zahrádkářskou osadu v blízkosti ulice Strojírenské. Zahrádkářská kolonie je
charakterizována jako intenzivně využívané území. Výskyt zvláště chráněných druhů na ploše
kolonie může být ojedinělý, i když s ohledem na blízkost vhodných biotopů zejm. pro
hnízdění ptáků, je odůvodněné předpokládat zalétání ptáků za potravou.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, konipas bílý Motacilla alba, straka
obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris chloris, strnad
obecný Emberiza citrinella, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes
caeruleus, vrabec domácí Passer domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka
obecná Hirundo rustica, zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Foto č. 26 Následný průchod zahrádkářskou osadou

Foto č. 27 Následný průchod zahrádkářskou osadou

Lokalita č. 25
Vlhká louka u ulice Strojírenská – na místě (pravděpodobně již nevyužívaného) zdroje
užitkové vody, ohraničena rozpadlým oplocením. Možný výskyt zvláště chráněných druhů
obojživelníků, též možná potravní základna pro ptáky a další druhy živočichů.
Foto č. 28 Louka u ulice Strojírenská

Z bezobratlých byli zjištěni bělásek zelný Pieris brassicae, žluťásek Colias sp., slunéčko
sedmitečné Coccinella septempunctata, vosa obecná Vespula vulgaris, kobylky Ensifera,
sekáči Ophion spp., plzáci Arion spp., hlemýžď zahradní Helix pomatia.
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Z obojživelníků byli zastiženi ropucha obecná Bufo bufo a skokan hnědý Rana temporaria.
Zjištěné druhy ornitofauny: hrdlička zahradní Streptopelia decaocto, kos černý Turdus
merula, konipas bílý Motacilla alba, kvíčala obecná Turdus pilaris, pěnice černohlavá Sylvia
atricapilla, straka obecná Pica pica, pěnice pokřovní Sylvia curruca, zvonek zelený Chloris
chloris pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek
zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sojka obecná Garrulus
glandarius, stehlík obecný Carduelis carduelis, strnad obecný Emberiza citrinella, sýkora
koňadra Parus major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, vrabec domácí Passer
domesticus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica, zvonohlík
zahradní Serinus serinus.
Vymezení lokalit č. 24 až č. 28
Obr. č.25

Lokalita č. 26
Porost stromů v lemu kolem ulice Strojírenské tvoří vzrostlé stromy (bříza Betula, javor Acer,
lípa Tilia, vrba Salix, smrk Picea). Porost je útočištěm ornitofauny s hnízdy.
Zjištěné druhy: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca, pěnkava obecná
Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní Phoenicurus
phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka
Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica),
vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a zvonohlík zahradní
Serinus serinus.
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Obr. č. 26

Lokalita 26

Lokalita 27

Lokalita č. 27
Plochy veřejné zeleně (int. sečený chudý trávník) podél cesty pro pěší spojující ul.
Strojírenskou a Nádražní. Porosty s olší lepkavou Alnus glutinosa s podrostem bezu černého
Sambucus nigra. Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní
Sylvia curruca, pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek
zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major,
sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná
Hirundo rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a
zvonohlík zahradní Serinus serinus. Není vyloučen výskyt např. ropuchy obecné Bufo bufo,
která byla zjištěna v sousední lokalitě.
Foto č. 29-30 Lesní porost podél chodníku
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Lokalita č. 28
Obr. č. 27

Lokalita 28

Travnatý porost kolem chodníku, doplněný nově vysazenými, zapojenými stromy, které jsou
jednak v linii podél chodníku, ale místy i v prostoru mezi chodníkem a ulicí Dvořákovou.
Nový porost (zejména lípa Tilia) doplňuje původní porost bříz Betula, vrby Salix, dubu
Quercus, vyskytuje se zde jabloň domácí Malus domestica, jasan ztepilý Fraxinus excelsior,
javor klen Acer pseudoplatanus, jeřáb ptačí Sorbus aucuparia.
Místy zůstaly ve směru k železniční trati porosty původní. V řídkých travinných porostech ve
směru k trati se uplatňují druhy krátkostébelných trávníků (např. mateřídouška vejčitá –
Thymus pulegioides, jestřábník chlupáček – Hieracium pilosella).
V porostu byly nalezeny bez černý Sambucus nigra, bez hroznatý Sambucus racemosa,
bolševník obecný Heracleum sphondylium, česnáček lékařský Alliaria petiolata, čičorka
pestrá Securigera varia, hadinec obecný Echium vulgare, kakost smrdutý Geranium
robertianum, kapraď samec Dryopteris filix-mas, kopřiva dvoudomá Urtica dioica, kostřava
žlábkatá Festuca rupicola, kozinec sladkolistý Astragalus glycyphyllos, kuklík městský Geum
urbanum, lipnice luční Poa pratensis, lupina mnoholistá Lupinus polyphyllus, maliník Rubus
idaeus, máta dlouholistá Mentha longifolia, mochna husí Potentilla anserina, mochna stříbrná
Potentilla argentea, ostružiník Rubus fruticosus agg., přeslička rolní Equisetum arvense, růže
svraskalá Rosa rugosa, růže šípková Rosa canina, řebříček obecný Achillea millefolium,
střemcha hroznovitá Prunus padus, svída bílá Cornus alba, svlačec rolní Convolvulus
arvensis, třezalka tečkovaná Hypericum perforatum, vlaštovičník větší Chelidonium majus,
vratič obecný Tanacetum vulgare.
Zastižena byla ještěrka obecná Lacerta agilis. Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus
merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca, pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí
Phoenicurus ochruros, rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, sýkora koňadra Parus
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major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka
obecná Hirundo rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a
zvonohlík zahradní Serinus serinus.
Foto č. 31 Nová výsadba podél chodníku Foto č. 32 Dtto., vpravo svah žel. Trati

Vymezení lokalit č. 29 až 32
Obr. č. 28
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Lokalita č. 29
Zastavěné plochy s výskytem městské zeleně před nádražím, z přírodního hlediska bez
většího významu. Vzrostlá zeleň jen jednotlivě (bříza Betula, smrk Picea).
Podél ulice Chelčického ucelená vzrostlá liniová stromová zeleň, tvořená zejména lípou Tilia.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora
modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
rustica), vrabec domácí Passer domesticus.
Obr. č. 29

Foto č. 33-34

Lokalita 29

Lokalita č. 30
Podél ulice Chelčického je ucelená řada vzrostlých stromů, tvořících liniovou zeleň, tvořená
je zejména lípou Tilia. Stromy mají obvod kmene ve výšce 1,3 m větší než 80 cm. Na ploše u
křižovatky jsou vrby jívy Salix caprea, mimo to je v prostoru dotčeném navrhovanou
křižovatkou porost bříz Betula pendula, jeřábu Sorbus, vrby Salix, vtroušen je smrk Picea.
Foto č. 35

Foto č. 36

Lokalita 30
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Bylinné patro tvoří zejména srha Dactylis glomerata, ovsík Arrhenatherum elatius, řebříček
Achillea millefolium, jitrocel Plantago lanceolata, bedrník Pimpinella saxifraga, pcháče
Cirsium arvense, C. vulgare, kostřava Festuca rubra, lipnice Poa pratensis, P. angustifolia,
pampeliška Taraxacum officinale, kakost Geranium pratense, rozrazil Veronica chamaedrys,
psárka luční Alopecurus pratensis, lipnice luční Poa pratensis, štírovník růžkatý Lotus
corniculatus, jetel plazivý Trifolium repens, jetel zvrhlý Trifolium hybridum.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, rehek domácí Phoenicurus ochruros,
rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus
major, sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka
obecná Hirundo rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a
zvonohlík zahradní Serinus serinus. Možnost hnízdění v korunách stromů.
Lokalita č. 31
Prostor tvoří zčásti zpevněné plochy s ruderální zelení, tvořenou porostem: bolševník obecný
Heracleum sphondylium, česnáček lékařský Alliaria petiolata, čičorka pestrá Securigera
varia, hadinec obecný Echium vulgare, kakost smrdutý Geranium robertianum, kapraď samec
Dryopteris filix-mas, kopřiva dvoudomá Urtica dioica, kostřava žlábkatá Festuca rupicola,
kozinec sladkolistý Astragalus glycyphyllos, kuklík městský Geum urbanum, lipnice luční
Poa pratensis, lupina mnoholistá Lupinus polyphyllus, maliník Rubus idaeus, máta
dlouholistá Mentha longifolia, mochna husí Potentilla anserina, mochna stříbrná Potentilla
argentea, ostružiník Rubus fruticosus agg., přeslička rolní Equisetum arvense, růže svraskalá
Rosa rugosa, růže šípková Rosa canina, řebříček obecný Achillea millefolium, střemcha
hroznovitá Prunus padus, svída bílá Cornus alba, svlačec rolní Convolvulus arvensis, třezalka
tečkovaná Hypericum perforatum, vlaštovičník větší Chelidonium majus, vratič obecný
Tanacetum vulgare. Stromové patro tvoří zejména bříza Betula, vrba Salix, javor Acer, smrk
Picea, doplněný náletem odpovídajícím stromovému patru, doplněným keři růže šípková Rosa
canina, bez černý Sambucus nigra, bez hroznatý Sambucus racemosa, líska obecná Corylus
avellana.
Obr. č. 30

Foto č. 37

Lokalita 31

Lokalita 32

Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora
modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
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rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a zvonohlík
zahradní Serinus serinus.
Lokalita č. 32
Prostor původní deponie stavebních a demoličních odpadů, který je tvořen plochou místy
zpevněnou s uloženým odpadem. Zeleň byla pouze místy náletového charakteru, ruderální.
V rámci přípravy území pro stavbu „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“, která má
vydáno Územní rozhodnutí dne 28. 5. 2020 s nabytím právní moci 29. 6. 2020 již byla
odstraněna zeleň a současně uskladněný stavební a demoliční odpad.
Zjištěné druhy v bylinném patře (průzkum 2019): bolševník obecný Heracleum sphondylium,
česnáček lékařský Alliaria petiolata, čičorka pestrá Securigera varia, hadinec obecný Echium
vulgare, kakost smrdutý Geranium robertianum, kopřiva dvoudomá Urtica dioica, kuklík
městský Geum urbanum, lipnice luční Poa pratensis, lupina mnoholistá Lupinus polyphyllus,
mochna husí Potentilla anserina, přeslička rolní Equisetum arvense, řebříček obecný Achillea
millefolium, svlačec rolní Convolvulus arvensis, třezalka tečkovaná Hypericum perforatum,
vlaštovičník větší Chelidonium majus, vratič obecný Tanacetum vulgare. Zjištěné druhy
ornitofauny: kos černý Turdus merula, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka
Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo rustica),
vrabec domácí Passer domesticus. V roce 2022 je lokalita již bez porostu.
Stav při předchozím průzkumu v roce 2019 Stav v roce 2022 (leden)
Foto č. 38

Foto č. 39

Foto č. 40

Foto č. 41

Stav v roce 2022 (březen)
Foto č. 42

Foto č. 43
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Lokalita č. 33
Průzkum provedený v roce 2019 uvedl, že není předpoklad výskytu význačných druhů flory a
fauny, jsou zde místy drobné plochy s porostem, které poskytují útočiště běžným druhům
fauny.
V rámci přípravy území pro stavbu „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“, která má
vydáno Územní rozhodnutí dne 28. 5. 2020 s nabytím právní moci 29. 6. 2020 již byla
odstraněna zeleň a současně uskladněný stavební a demoliční odpad.
Zjištěné druhy v bylinném patře (průzkum v roce 2019): bolševník obecný Heracleum
sphondylium, česnáček lékařský Alliaria petiolata, čičorka pestrá Securigera varia, hadinec
obecný Echium vulgare, kakost smrdutý Geranium robertianum, kopřiva dvoudomá Urtica
dioica, kuklík městský Geum urbanum, lipnice luční Poa pratensis, lupina mnoholistá
Lupinus polyphyllus, mochna husí Potentilla anserina, přeslička rolní Equisetum arvense,
řebříček obecný Achillea millefolium, svlačec rolní Convolvulus arvensis, třezalka tečkovaná
Hypericum perforatum, vlaštovičník větší Chelidonium majus, vratič obecný Tanacetum
vulgare.
Zjištěné druhy ornitofauny: kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní Sylvia curruca,
pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major, sýkora
modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná Hirundo
rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a zvonohlík
zahradní Serinus serinus.
Obr. č. 31

Lokalita 33
Lokalita 34

Lokalita 35

Lokalita č. 34
Lokalitu 34 tvoří agrocenózy v blízkosti konce obchvatu u ul. Brněnské. Jde o intenzivně
využívaný biotop bez předpokladu výskytu význačných druhů, pouze v jednom místě zde byl
remízek, který by mohl poskytovat útočiště běžným druhům fauny (průzkum v roce 2019).
Zjištěné druhy ornitofauny (průzkum v roce 2019): kos černý Turdus merula, pěnice pokřovní
Sylvia curruca, pěnkava obecná Fringilla coelebs, rehek domácí Phoenicurus ochruros, rehek
zahradní Phoenicurus phoenicurus, rorýs obecný Apus apus, sýkora koňadra Parus major,
sýkora modřinka Cyanistes caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vlaštovka obecná
Hirundo rustica), vrabec domácí Passer domesticus, zvonek zelený Chloris chloris a
zvonohlík zahradní Serinus serinus. Není Z typických zástupců savců se v širším území
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vyskytuje například srnec obecný Capreolus capreolus, prase divoké Sus scrofa, liška obecná
Vulpes vulpes, zajíc obecný Lepus vulgaris, kuna Martes sp., ježek východní Erinaceus
roumanicus, krtek obecný Talpa europaea, rejsek obecný Sorex araneus, hraboš polní
Microtus arvalis, norník rudý Clethrionomys glareolus.
Foto č. 44

Foto č. 45

Stav v lednu 2022
Foto č. 46

V současnosti je území bez vegetace.
Lokalita č. 35
V lokalitě dotčeny především ruderalizované travinné porosty v prostoru navazujícím na
okružní křižovatku s travinným porostem tvořených běžnými druhy osidlujícími antropogenní
stanoviště.
Lokalita byla v roce 2019 při průzkumu s náletovou zelení tvořenou vrbou Salix, břízou
Betula, byla zde skupina smrků. Vzhledem k dopravnímu provozu byl zjištěn výskyt pouze
běžných druhů, které se váží k antropogenní zóně.
V rámci přípravy území pro stavbu „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“, která má
vydáno Územní rozhodnutí dne 28. 5. 2020 s nabytím právní moci 29. 6. 2020 již byla
odstraněna zeleň a současně uskladněný stavební a demoliční odpad.
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6. Zhodnocení
Spolu se zásahy do vegetace bude ovlivněna i fauna. Přímou likvidací bude dotčen především
edafon a bezobratlí (plži, hmyz, pavouci a další drobní živočichové), případně omezeně
pohyblivá vývojová stadia vázaná na tyto plochy. Negativní ovlivnění ostatních živočichů
bude za předpokladu uplatnění opatření zejména pro ochranu obojživelníků omezeno.
Většinou se zde zdržují zástupci ornitofauny při hledání potravy a migraci.
Rozsah dotčených ploch bude výhradně v trase navrhovaného vedení obchvatu souvisejícím
s rozsahem stavebních prací.
Existence populací druhů vyskytujících se v širším území nebude posuzovaným záměrem
významně negativně dotčena za předpokladu, že budou dodrženy podmínky pro realizaci
stavby, které jsou následně uvedeny.
Botanický průzkum
Dotčené území se nachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny (CHKO
Žďárské vrchy). Záměr je současně v přímém střetu s územním systémem ekologické stability
na lokální úrovni. Míra střetů souvisí s přechodem trasy silnice před lokální biokoridor
vedený nivou Sázavy. Realizací stavby dojde k ovlivnění plochy vlhké louky a rybníků Nový
Žďár a Převorský rybník. Zjištěn zde byl výskyt prstnatce májového Dactylorrhiza majales a
vachty trojlisté Menyanthes trifoliata.
Během botanického průzkumu provedeného během vegetačního období roku 2019 nebyl ve
zkoumaném území zaznamenán žádný zvláště chráněný rostlinný druh dle vyhlášky MŽP č.
395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Na základě dosavadních údajů a z předchozí přípravy stavby vyplývá, že v území je možné
očekávat výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, které sice nebyly zjištěny v průběhu
průzkumu v roce 2019 zjištěni, ale při průzkumu v roce 2021byl zjištěn výskyt prstnatce
májového Dactylorhyza majalis – ohrožený druh a vachty trojlisté Menyanthes trifoliata –
ohrožený druh.
Tento závěr se váže k území prostoru přímo dotčeného navrhovaným vedením stavby.
V okolních systémech je výskyt chráněných druhů rostlin na základě dosavadních znalostí
zjištěn.
Celková druhová diverzita rostlin v širším řešeném území nebude zásadně snížena. Z hlediska
vegetace, tedy rostlinných společenstev, a funkčních vazeb v rostlinné části ekosystémů, lze
za nejvýznamnější vliv označit odstranění lesních porostů a dotčení mimolesní zeleně.
Mimolesní zeleň, která bude stavbou dotčena, je označena v přiložených situacích (červený
ovál). Ve vazbě na snížení ploch dřevinných porostů se záměr ve fázi výstavby projeví také
úbytkem biotopů vhodných např. jako hnízdní prostředí ptáků či úkrytů pro drobné
obratlovce, případně hmyz.
Po ukončení výstavby bude postupně (zapojení porostu doprovodné zeleně silnice, a to jak z
výsadby, tak i spontánně vzniklé) obnoven biologický stav prostředí. Navrženou výsadbou,
včetně výsadby související s obnovou vegetace dotčeného biokoridoru podél Sázavy, bude
opětovně obnoven ekologický efekt krajinné zeleně.
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Přehled zaznamenaných druhů vyšších rostlin (řazení abecední):
Acer platanoides (javor mléč)
Acer pseudoplatanus (javor klen)
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)
Agropyron repens (pýr plazivý)
Agrostis stolonifera (psineček výběžkatý)
Achillea millefolium (řebříček obecný)
Achillea millefolium agg. (řebříček)
Ajuga reptans (zběhovec plazivý)
Alisma plantago-aquatica (žabník jitrocelolistý)
Alchemilla vulgaris (kontryhel obecný)
Alliaria petiolata (česnáček lékařský)
Alnus glutinosa (olše lepkavá)
Alopecurus pratensis (psárka luční)
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní)
Arctium lappa (lopuch větší)
Arhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)
Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl)
Atriplex sp. (lebeda)
Astragalus glycyphyllos (kozinec sladkolistý)
Bellis perennis (sedmikráska chudobka)
Betula pendula (bříza bělokorá)
Bistorta major (rdesno hadí kořen)
Brassica napus (brukev řepka)
Bryonia alba (posed bílý)
Bromus mollis (sveřep měkký)
Calamagrostis epigejos (třtina křovištní)
Calystegia sepium (opletník plotní)
Calthion palustris (pcháč)
Campanula patula (zvonek rozkladitý)
Carex hirta (ostřice chlupatá)
Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka)
Cardamine pratensis (řeřišnice luční)
Carex flavaag (ostřice žlutavá)
Carex gracilis (ostřice štíhlá)
Carex leporina (ostřice zaječí)
Cirsium arvense (pcháč oset)
Cirsium vulgare (pcháč obecný)
Convolvulus arvensis (svlačec rolní)
Cornus alba (svída bílá)
Corylus avellana (líska obecná)
Crepis biennis (škarda dvouletá)
Dactylis glomerata (srha laločnatá)
Dactylorrhiza majales (prstnatec májový)
Deschampsia caespitosa (metlice trsnatá)
Dryopteris filix-mas (kapraď samec)
Echium vulgare (hadinec obecný)
Elytrigia repens (pýr plazivý)
Equisetum arvense (přeslička rolní)
Epilobium angustifolium (vrbka úzkolistá)
Epilobium hirsutum (vrbovka chlupatá)
Festuca arundinacea (kostřava rákosovitá)
Festuca pratensis (kostřava luční)
Festuca rubra (kostřava červená)
Festuca rupicola (kostřava žlábkatá)
Filipendula ulmaria (tužebník jilmový)
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Fumaria officinalis (zemědým lékařský)
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Galinsoga parviflora (pěťour malokvětý)
Galium album (svízel bílý)
Galium aparine (svízel přítula)
Geranium pusillum (kakost maličký)
Geranium robertianum (kakost krvavý)
Geum urbanum (kuklík městský)
Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý)
Glyceria fluitans (zblochan vzplývavý)
Heracleum sphondylium (bolševník obecný)
Holcus lanatus (medyněk vlnatý)
Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná)
Chelidonium majus (vlaštovičník větší)
Chenopodium album (merlík bílý)
Impaziens parviflora (netýkavka malokvětá)
Juncus articulatus (sítina článkovaná)
Juncus conglomeratus (sítina klubkatá)
Larix decidua (modřín opadavý)
Lemma (okřehek)
Lepidium ruderale (řeřicha rumništní)
Lysimachia vulgaris (vrbina obecná)
Lythrus salicaria (kyprej vrbice)
Lupinus polyphyllus (bob mnoholistý)
Lolium perenne (jílek vytrvalý)
Lotus corniculatus (štírovník růžkatý)
Malus domestica (jabloň domácí)
Matricaria recutita (heřmánek pravý)
Medicago lupulina (tolice dětelová)
Mentha longifolia (máta dlouholistá)
Menyanthes trifoliata (vachta trojlistá)
Pastinaca sativa (pastinák setý)
Picea (smrk)
Persicaria amphibi (rdesno obojživelné)
Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá)
Phleum pratense (bojínek luční)
Pinus (borovice)
Phragmites australis (rákos obecný)
Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý)
Plantago major (jitrocel větší)
Poa annua (lipnice roční)
Poa pratensis (lipnice luční)
Polygonum aviculare (rdesno ptačí)
Polygonum amphibia (rdesno obojživelné)
Potentilla anserina (mochna husí)
Potentilla reptans (mochna plazivá)
Prunus avium (třešeň ptačí)
Prunus padus (střemcha hroznovitá)
Puccinelia distans (zblochanec oddálený)
Quercus petraea (dub zimní)
Quercur robur (dub letní)
Quercus rubra (dub červený)
Ranunculus arvensis (pryskyřník luční)
Ranunculus repens (pryskyřník plazivý)
Reynoutria (křídlatka)
Rosa canina agg. (růže šípková)
Rosa rugosa (růže svraskalá)
Rubus fruticosus agg. (ostružiník)
Rubus idaeus (ostružiník maliník)
Rumex acetosella (štovík menší)
Rumex crispus (šťovík kadeřavý)
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Rumex obtusifolius (šťovík tupolistý)
Salix caprea (vrba jíva)
Salix sp. (vrba)
Sanguisorba officinalis (krvavec toten)
Sambucus nigra (bez černý)
Sambucus racemosa (bez hroznatý)
Scirpus sylvaticus (skřípina lesní)
Securigera varia (čičorka pestrá)
Senecio vulgaris (starček obecný)
Silene latifolia (silenka širolistá)
Solidago gigantea (celík obrovský)
Sonchus oleraceus (mléč zelinný)
Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí)
Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý)
Stelaria media (ptačinec prostřední)
Tanacetum vulgare (vratič obecný)
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška lékařská)
Thlaspi arvense (penízek rolní)
Tilia cordata (lípa srdčitá)
Trifolium arvense (jetel rolní)
Trifolium hybridum (jetel zvrhlý)
Trifolium repens (jetel plazivý)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Veronica arvensis L. (rozrazil rolní)
Veronica chamaedrys agg. (rozrazil rezekvítek)
Vicia angustifolia L. (vikev úzkolistá)
Vicia tetrasperma (vikev čtyřsemenná)
Viola arvensis (violka rolní)

Zjištěné chráněné druhy:
Dactylorrhiza majales (prstnatec májový)
Menyanthes trifoliata (vachta trojlistá)

Zoologický průzkum
Prováděny byly pochůzky, při nichž byly jednotlivé druhy determinovány na základě přímého
pozorování nebo na základě rozpoznávání zvukových projevů. Mimo to byly sledovány
stopy, přítomnost okusů nebo trus.
Průzkum byl zaměřen zejména na zjištění přítomnosti živočichů uvedených v seznamu zvláště
chráněných druhů dle přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Pozornost byla věnována rovněž druhům
uvedeným v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých (Farkač, Král & Škorpík,
2005), vzácným nebo jinak pozoruhodným.
Pro doplnění znalostí o zájmovém území byly využity také nálezové databáze Agentury
ochrany přírody (AOPK CR. Nálezová databáze ochrany přírody (https://portal. nature.cz
/kartydruhu), databáze České společnosti ornitologické http://www.birds.cz/avif/), které byly
k dispozici.
Entomologický průzkum
V rámci provedeného entomologického průzkumu byla pozornost soustředěna na ve dne
aktivní skupiny hmyzu, s důrazem na řád motýlů Lepidoptera. Současně byly evidovány
všechny druhy hmyzu uvedené ve vyhl. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tzn. druhy zvláště
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chráněné. Ve faunistickém spektru jsou zastoupeny vesměs druhy široce rozšířené, dobře
mobilní, bez výhradní vazby na zájmovou plochu.
Hmyz Insecta
Brouci Coleoptera
střevlík Scheidlerův Carabus scheidleri §
střevlíčci Poecilus cupreus, Poecilus coreuleus, Poecilus vulgaris, Agonum assimile,
Agonum dorsale, Agonum sexpunctatum, Calathus melanocephalus
kvapníci Harpalus affinis, Harpalus pubescens, Amara familiaris, Amara aenea
drabčíci rodu Philontus
kovaříci Agriotes lineatus, Athous niger, Agrypnus murinus, Dalopius marginatus
z nosatců listopasi rodu Sitona, listohlodi rodu Phyllobius, nosatčíci rodu Apion,
z tesaříků tesařík černošpičký Strangalia melanura, kozlíček osikový Saperda
populnea
z dalších skupin např. slunečko sedmitečné Coccinella septempunctata, slunečko
dvoutečné Adalia bipunctatata
Přehled zaznamenaných druhů motýlů Lepidoptera
bělásek zelný Pieris brassicae
bělásek řepkový Pieris napi
žluťásek Colias sp.
otakárek ovocný Iphiclides podalirius §
babočka kopřivová Aglais urticae
babočka paví oko Inachis io
babočka bodláková Vanessa cardui (podle Laštůvky et al., 1993 = migrant)
okáč bojínkový Melanargia galathea
okáč luční Maniola jurtina
Blanokřídlí Hymenoptera
včela medonosná Apis mellifer
čmelák zemní Bombus terrestris §
čmelák Bombus agrorum §
vosy rodu Vespula – vosa útočná Vespula germanica, vosa obecná Vespula vulgaris
Dvoukřídlí Diptera
pestřenky pestřenka luční Sphaerophoria menthastri, pestřenka pruhovaná Episyrpus
balteatus, pestřenka hrušňová Scaeva pyrastri
Vážky Odonata
vážka obecná Sympetrum vulgatum
šídlo modré Aeshna cyanea
Měkkýši Mollusca
hlemýžď zahradní Helix pomatia.
plzáci Arion spp.
Ze zvláště chráněných druhů byl v zájmovém území pozorován otakárek ovocný (Iphiclides
podalirius) – kategorie „ohrožený druh“. Jednalo se o potravní výskyt. Vývojová stádia
zjištěna nebyla, i když je nelze vyloučit (v zájmovém území se vyskytují živné rostliny). V
případě, že odstranění vegetace bude provedeno v zimním období, může dojít k ojedinělému
zničení zimujících kukel. V tomto případě bude účelné požádat o výjimku ze základních
podmínek ochrany zvláště chráněných druhů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění.
Při průzkumu území byli zjištěni z bezobratlých z chráněných druhů čmeláci rodu Bombus
(byli zjištěny jedinci, nikoliv hnízda ve sledovaných lokalitách, vážících se přímo k vedení
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trasy obchvatu). Zjištěný druh je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazen do kategorie druhu
ohrožených.
Bombus sp., r. čmelák §
Taxon je zařazen mezi zvláště chráněné v kategorii „ohrožený druh“ (vyhláška č. 395/1992
Sb.). Čmeláci se v dotčeném prostoru vyskytují jednotlivě, včetně blízkého i vzdálenějšího
okolí. Na pozemcích dotčených stavbou nebyly nalezeny podzemní hnízda čmeláků. Protože
hnízda zakládají přezimující matky každoročně ´de novo´, nelze vyloučit, že v době realizace
terénních prací a úprav pozemků se zde hnízda budou nacházet. Žádný druh r. Bombus
nebude záměrem existenčně ohrožen. Pokud bude vegetace odstraněna v zimním období a
rovněž budou provedeny skrývky, nebudou v následujícím roce pro tento druh v dotčeném území
vhodné podmínky. Nelze tak předpokládat jeho negativní ovlivnění.
V případě druhu/taxonu: otakárek ovocný Iphiclides podalirius a čmelák Bombus sp. bude
potřeba žádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů.
Vertebratologický průzkum
Obratlovci Vertebrata
Pro faunu jsou významné přírodní lokality a přírodě blízké lokality (lesní porosty, louky,
mokřady, vodoteče, lemy rybníků a vodní plochy).
Během průzkumu byly zjištěny následující druhy obratlovců (se zaměřením na chráněné
druhy):
Obojživelníci Amphibia a plazi Reptilia
Tabulka č. 4
Druh

Dle vyhl. č.
395/1992 Sb.

Červený
seznam

Pozn.:
dle Červeného seznamu 2003
= kriticky ohrožený druh (alpské
populace) a zranitelný druh (karpatské
populace)
dle Červeného seznamu 2017
= kriticky ohrožený druh
ohrožení 2018 = silně ohrožený druh
dle Červeného seznamu 2003 = téměř
ohrožený druh
dle Červeného seznamu 2017 =
zranitelný druh
ohrožení 2018 = méně dotčený druh
dle Červeného seznamu 2003 = téměř
ohrožený druh
dle Červeného seznamu 2017 = téměř
ohrožený druh
ohrožení 2018 = druh bez ohrožení
dle Červeného seznamu 2003 = téměř
ohrožený druh
dle Červeného seznamu 2017 =
zranitelný druh
ohrožení 2018 = ohrožený druh

Kuňka ohnivá

Bombina bombina

SO

VU
zranitelný

Ropucha obecná

Bufo bufo

O

VU
zranitelný

Skokan zelený

Pelophylax
esculentus

SO

NT téměř
ohrožený

Skokan hnědý

Rana temporaria

Čolek obecný
Slepýš křehký

Lissotriton vulgaris
Anguis fragilis

SO
SO

Ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO

VU
zranitelný

NT téměř
ohrožený
VU
zranitelný
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Užovka obojková

Natrix natrix

O

NT téměř
ohrožený

Dle vyhl. č. 395/1992 Sb.:
KO – kriticky ohrožený druh, SO – silně ohrožený druh, O – ohrožený druh ve smyslu zákona
Dle Červeného seznamu:
CR – kriticky ohrožený druh, EN – ohrožený druh, NT – téměř ohrožený druh, VU – zranitelný
druh

Vyjádření CHKO Žďárské vrchy ve vyjádření ve zjišťovacím řízení (č. j. 00640/ZV/2019
z 16. 3. 2020) uvádí, že záměrem dojde k zániku velké části nebo celého Převorovského
rybníka a Nového rybníka s hojným výskytem obojživelníků, z nichž některé jsou chráněny i
z pohledu EU – kuňka ohnivá, čolek velký, blatnice skvrnitá, rosnička zelená, skokan
krátkonohý, další druhy jsou chráněny dle legislativy ČR – skokan zelený, čolek obecný,
čolek horský, ropucha obecná, a jiné jsou v Červeném seznamu – skokan hnědý.
Některé z uvedených druhů nebyly při průzkumu zjištěny, ale v území se vyskytují v prostoru
jiných vodních a podmáčených ploch. Jedná se o následující druhy:
Druh

Dle vyhl. č.
395/1992 Sb.

Rosnička zelená

Hyla arborea

SO

Skokan krátkonohý

Rana lessonae

SO

Čolek velký

Triturus cristatus

SO

Blatnice skvrnitá

Pelobates fuscus

SO

Pozn.:

Uváděna je je jako častý druh na území CHKO,
v rámci průzkumu nebyl výskyt potvrzen.
Výskyt mimo přímý dosah stavby, ale může se
vyskytovat v blízkých rybnících, zejména v na
menších vodních plochách v lesním prostředí.
Výskyt mimo přímý dosah stavby. Je citlivý na
znečištění, upřednostňuje větší vodní nádrže.
Výskyt mimo přímý dosah stavby. V území se může
vyskytovat, ale při průzkumu nebyla její přítomnost
potvrzena.

Z obojživelníků byla zjištěna v blízkosti stavby (ale mimo stavbu) silně ohrožená kuňka
ohnivá Bombina bombina, silně ohrožený skokan zelený Pelophylax esculentus, ohrožená
ropucha obecná Bufo bufo, a skokan hnědý Rana temporaria, který není vymezen ve vyhl. č.
395/1992 Sb. (uveden v Červeném seznamu) a silně ohrožený čolek obecný Lissotriton
vulgaris.
Uvedené druhy se nacházejí v prostoru blízkých mokřadů a rybníků, většinou mimo přímé
vedení trasy silnice. Výjimkou jsou plochy rybníků Převorský rybník a Nový Žďár (Nový
rybník) a související mokřadní plocha. Zde je navrženo prověřit při další přípravě stavby
možnost přemostění nebo přijmout kompenzační opatření – vytvoření náhradních biotopů a
zabezpečit transfer zjištěných druhů.
Druhy skokan krátkonohý Rana lessonae, blatnice skvrnitá Pelobates fuscus, rosnička zelená
Hyla arborea a čolek velký Triturus cristatus nebyly na plochách, které souvisejí se stavbou,
při průzkumu prokázány. Při další přípravě projektu bude jejich možnému výskytu věnována
příslušná pozornost. Doporučeno je pokračovat při následné přípravě stavby s průzkumem
území.
Zvýšená pozornost byla věnována kuňce ohnivé Bombina bombina. Dle Červeného seznamu
2017 je zařazena jako ohrožený druh; dle Červeného seznamu 2003 rovněž jako ohrožený
druh, současné ohrožení 2018 ji vymezuje jako silně ohrožený druh. Zákonná ochrana
(Vyhláška č. 395/1992 Sb.) ji zařazuje jako silně ohrožený druh. Rovněž dle Směrnice č.
92/42/EHS je zařazena jako druh příloh II a IV (sm. 92/43/EHS) = vyžadující přísnou ochranu
a vyhlášení území zvláštní ochrany (Natura 2000).
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Z toho důvodu bylo zpracováno posouzení vlivu záměru podle § 45i zák. 114/1992 Sb.,
v platném znění, na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
autorizovanou osobou k provádění posouzení podle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb., v
platném znění, RNDr. Tomášem Kurasem, Ph.D. (autorizace č. j.: 82209/ENV/15. Cílem
hodnocení je proto odborné posouzení vlivu záměru na předměty ochrany potenciálně
dotčených EVL a PO. Zpracovatel provedl rekognoskaci zájmového území. Trasa
uvažovaného obchvatu města Žďáru nad Sázavou byla zpracovatelem zevrubně prohlédnuta
v době aktivity obojživelníků.
V rámci provedeného šetření nebyl zaznamenán výskyt kuňky ohnivé Bombina bombina
v trase uvažované přeložky silnice I/37. Trasa je vedena intenzívně obhospodařovanými
zemědělskými pozemky a výskyt kuňky v takovém prostředí je nepravděpodobný, resp.
nevýznamný. Početný výskyt kuňky byl zaznamenán v nedalekém rybníčku Pihoun
(cca 200-300 jedinců kuňky). Z hlediska lokalizace předmětu ochrany v EVL Dívka je rybník
Pihoun velmi významným (nejvýznamnějším) stanovištěm pro výskyt a vývoj kuňky v EVL.
Uvažovaný záměr trasy plánovaného obchvatu je situován v přímé vzdálenosti několika
desítek metrů od místa výskytu kuňky v EVL Dívka. Územně dotčena EVL záměrem nebude.
Stejně tak nebude dotčena hlavní trasa migrace kuňky podél bezejmenného toku mezi
rybníkem Pihoun, navazujícím Jedlovským rybníkem a rybníkem Dívka.
Tato zjištění potvrdil i průzkum v letním a podzimním období, s tím, že přímo v prostoru
navrhované stavby nebyl výskyt kuňky ohnivé Bombina bombina potvrzen.
Na území, které bude dotčeno záměrem, byla zjištěna ještěrka obecná Lacerta agilis, slepýš
křehký Anguis fragilis a užovka obojková Natrix natrix. Pokud budou práce zahájeny v
mimovegetačním období (odstranění zeleně, zahánění zemních prací), nebudou v době jejich
aktivity v zájmovém území vhodné podmínky a budou se mu vyhýbat.
Ptáci Aves
Z ornitofauny byly zjištěn v prostoru zájmového území výskyt celé řady ptáků, většinou se
v území běžně vyskytujících, z nich některé druhy patří mezi chráněné:
Anas platyrhynchos kachna divoká
Apus apus rorýs obecný §
Aythya fuligula polák chocholačka
Carduelis carduelis stehlík obecný
Ciconia nigra čáp černý §§
Columba palumbus holub hřivnáč
Cyanistes caeruleus sýkora modřinka
Emberiza citrinella strnad obecný
Falco tinnunculus poštolka obecná
Fringilla coelebs pěnkava obecná
Gallinula slípka zelenonohá chloropus
Garrulus glandarius sojka obecná
Hirundo rustica vlaštovka obecná §
Chloris chloris zvonek zelený
Motacilla alba konipas bílý
Parus palustris sýkora babka
Parus major sýkora koňadra
Passer domesticus vrabec domácí
Pica pica straka obecná
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Phoenicurus ochruros rehek domácí
Phoenicurus phoenicurus rehek zahradní
Serinus serinus zvonohlík zahradní
Sturnus vulgaris špaček obecný
Sylvia curruca pěnice pokřovní
Sylvia atricapilla pěnice černohlavá
Turdus pilaris drozd kvíčala
Turdus merula kos černý
Tabulka č. 6
Druh
Čáp černý

Ciconia nigra

Rorýs obecný

Apus apus

Vlaštovka obecná

Hirundo rustica

Dle vyhl. č.
395/1992 Sb.
SO
O
O

Červený seznam
VU Zranitelný
NT téměř ohrožený druh

Dle vyhl. č. 395/1992 Sb.: SO – silně ohrožený druh, O – ohrožený druh ve smyslu zákona
Dle Červeného seznamu: NT – téměř ohrožený druh, VU – zranitelný druh

V území se vyskytuje čáp černý Ciconia nigra, vlaštovka obecná Hirundo rustica a rorýs obecný
Apus apus. Nebylo prokázáno, že druhy jsou na zájmové území vázány, je zde jejich potravní
výskyt. Negativní ovlivnění těchto druhů stavbou je nepravděpodobné.

Průzkum zachycuje pás území, který bude dotčen navrhovanou stavbou. Mimo tento rozsah se
mohou vyskytovat další druhy, zejména z ornitofauny. Většina ptáků byla sledována na
přeletu nebo na zastávce při sběru potravy. V širším zájmovém území, které je Chráněnou
krajinnou oblastí, je výskyt zejména ornitofauny podstatně významnější. Většina ze zjištěných
druhů byla zaznamenána ve větší nebo menší vzdálenosti od vymezeného úseku pro obchvat
Žďáru nad Sázavou.
Z hlediska ornitofauny se v území vyskytují druhy s velmi širokou ekologickou valencí,
většina druhů je vázána na prostředí náletových dřevin a keřových porostů, ale i polní
monokultury a navazujícího lesního prostředí. V případě realizace záměru nedojde k zániku
významných hnízdních biotopů. Stavba je vedena především agrocenózou, pravidelně
obdělávanou. Většina druhů hnízdících v tomto prostředí snadno hnízdí v okolí, efektivními
se jeví některé kompenzační opatření (výsadba keřů a dřevin), které zaniklá hnízdní prostředí
mohou nahradit.
S ohledem na možnost nerušeného hnízdění bude odstranění vegetace provedeno pouze v
mimohnízdním období. V době od 20. dubna do 10. srpna se nesmí rušivě zasahovat do
hnízdění rorýse obecného.
Navrženo je vymezit pro dobu stavby, zejména zahájení související s odstraněním dřevin,
odborný ekodozor. V následujícím roce po odstranění zeleně již nebudou v zájmovém území
vhodné podmínky pro hnízdění ani potravní příležitosti. Živočichové se stavbou dotčeného
území budou spíše vyhýbat (i s ohledem na rušivé vlivy související se stavbou). Odstranění
vegetace v zimním období sníží i negativní ovlivnění bezobratlých.
Savci Mammalia
Zjištěné druhy
Capreolus capreolus srnec obecný
Clethrionomys glareolus norník rudý
Erinaceus roumanicus ježek východní
Erinaceus europaeus ježek západní
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Lepus europaeus zajíc polní
Lepus vulgaris zajíc obecný
Martes sp. kuna
Microtus arvalis hraboš polní
Mus musculus myš domácí
Sus scrofa prase divoké
Sorex araneus rejsek obecný
Talpa europaea krtek obecný
Vulpes vulpes liška obecná
Vydra byla zjištěna ve vzdálenosti cca 250 m od území dotčeného stavbou při průzkumu
v roce 2019, tedy mimo vedenou trasu, ale vzhledem k blízkosti je v tomto průzkumu zjištěná
skutečnost uvedena. V roce 2021 nebyla zjištěna.
Tabulka č. 7
Druh
Vydra říční

Lutra lutra

Dle vyhl. č. 395/1992 Sb.:
Dle Červeného seznamu:

Dle vyhl. č.
395/1992 Sb.

Natura 2 000

Červený seznam

SO

Směrnice o stanovištích č.
92/43/EHS

NT téměř ohrožený

SO – silně ohrožený druh
NT – téměř ohrožený druh

V rámci stavby je třeba počítat s částečným a krátkodobým ovlivněním místních populací
řady zjištěných druhů živočichů, včetně druhů zvláště chráněných. Očekávané negativní vlivy
budou koncentrovány v koridoru stavby (cca 100 m).
Druhová diverzita živočichů v širším zájmovém území stavby nebude významněji snížena, a
to zejména s následujících důvodů:
- část plochy záboru pro navrhovanou trasu tvoří intenzivně obdělávaná pole, s velmi
nízkou ekologickou stabilitou a velmi nízkou biodiverzitou
- část těchto ploch bude nahrazena plochami vegetačního doprovodu (ozelenění
doprovodných ploch), tyto plochy podle sledování na provozovaných komunikacích
jsou postupně osídlovány celou řadou drobných živočichů
- realizací doprovodné zeleně a doplnění dotčených ploch prvků ÚSES výsadbou bude
obnovena plocha s vyšší ekologickou stabilitou
- projekční řešení stavby klade významný důraz na migrační průchodnost stavby pro
obratlovce všech kategorií (mostní objekty, propustky)
- křížení trasy se skladebnými prvky ÚSES (biokoridorem) projekčně bude řešeno tak,
aby byly v maximální míře splněny metodické požadavky na vymezování a tvorbu
ÚSES.
Vlivy výstavby
S výstavbou komunikace lze očekávat narušení půdního povrchu, pohyb velkých objemů
zeminy a dalších materiálů a s nimi spojené pronikání ruderálních a invazních druhů.
Vzhledem k vyšší míře vlivu zemědělského hospodaření (především hnojení) na vegetaci
v území, lze označit vliv výstavby silnice za akceptovatelný. Stavu biotopů v okolním
prostoru zabezpečí náhradu dotčených částí území.
Byly identifikovány následující možné vlivy záměru na zjištěnou faunu:
- Usmrcování živočichů při provádění stavebních prací.
Tento negativní jev se dotkne v rámci zájmových ploch v nejvyšší míře živočichů s
omezenými migračními schopnostmi, kteří mohou být usmrcováni pohybující se
stavební technikou. V daném případě by se jednalo především o obojživelníky a plazy.
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Tento vliv lze zmírnit instalací migračních bariér a přítomností biologického dozoru
stavby, který provede případný záchranný transfer těchto živočichů.
Budou dočasně ovlivněny populace minimálně 6 zvláště chráněných druhů
obojživelníků (čolek, kuňka, ropucha, zelení skokani a skokan štíhlý) a 3 druhů plazů
(ještěrka, slepýš, užovka). Stavba nebude významněji zasahovat do rozmnožovacích
biotopů obojživelníků, nejvýznamnější zásah může vzniknout skrývkou terénu v
místech, kde zimují obojživelníci na souši. Zásah do zimovišť obojživelníků a plazů
bude minimalizován nastavením harmonogramu zemních prací.
Vyrušování živočichů v okolí staveniště (např. hnízdících či lovících ptáků apod.)
případným dlouhodobým prováděním hlučných prací a pohybem techniky či
pracovníků.
Tento vliv bude (v závislosti na postupu provádění stavby) vždy zřejmě jen lokální
(práce na budování silnice budou probíhat postupně, nikoliv ve všech úsecích
najednou). Navíc u stavby tohoto rozsahu a lze předpokládat nasazení moderní
stavební techniky, jejíž hlučnost je významně nižší než u techniky používané v
minulosti. Vliv tedy lze označit za akceptovatelný. K významnému ovlivnění dosažení
či udržení příznivého stavu zvláště chráněných druhů z hlediska jejich ochrany
nedojde.
V době realizace stavby bude okolí ovlivněno zvýšenými imisemi, prašností a hlukem.
Vliv lze do značné míry ovlivnit organizací stavebních prací, případně zkrápěním v
suchém období. Koncentrace imisí bude zvýšena v důsledku pojezdu vozidel a
mechanizace. Stavební činnost bude vymezena prostorově, proto nebude docházet k
výraznému nárůstu imisí v širším okolí stavby. Hluk v biologicky snesitelných nebo
nepříliš vysokých hladinách je živočichy snášen. Většinou je hluk spojován se zdrojem,
převážně na základě vizuálních vjemů. Pokud zdroj hluku a tím i hluk jako jeho
součást nereprezentuje pro živočicha nebezpečí, živočich na tento signál často
přestane reagovat. I přes určité dopady, které mít bude realizace záměru na populace
a biotopy, je možné konstatovat, že negativní vlivy na ně budou vzhledem k časovému
a prostorovému omezení akceptovatelné.

Samozřejmostí musí být používání mechanizace v náležitém technickém stavu, aby
nedocházelo ke znečištění životního prostředí úkapy pohonných hmot a maziv, případně
dalšími polutanty. Obezřetně musí být zacházeno i s materiály používanými na stavbě, které
by mohly znečistit životní prostředí a ohrozit biotu (ať přímo, nebo zprostředkovaně). S
odpady vzniklými v průběhu stavby musí být zacházeno v souladu s platnými právními
předpisy a musí být s nimi nakládáno odpovídajícím způsobem. Staveniště je potřeba vybavit
prostředky pro likvidaci ropných látek, maziv apod., které se mohou v případě havárie nebo
poruchy uvolnit z mechanizace a dopravních prostředků.
Stavební činnost musí probíhat v prostoru vymezené stavby. Případné skládky materiálu a
další plochy pro zařízení staveniště musí být umisťovány mimo plochy zeleně a lesní porosty.
Pojezdy a zásahy do vegetace v okolí stavby (mimo prostor stavby) jsou nežádoucí a je
potřeba je minimalizovat.
Při přípravě stavby budou v projektu a následně v rámci stavebních prací dodrženy podmínky
pro ochranu flory a fauny, včetně navržených kompenzačních opatření, uvedených
v následující kapitole.
Předpokládané nepřímé vlivy na rostliny a živočichy
Z nepřímých negativních vlivů záměru na rostliny a živočichy byly uvažovány zejména:
- Projekční řešení bude řešeno s ohledem na propustnost terestrických živočichů
mostními objekty a propustky. Problematika migrace živočichů přes těleso silnice
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bude intenzivně řešena v projektové dokumentaci a technické řešení jednotlivých
objektů vhodných pro migraci bude konzultováno s pracovníky Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR.
Možné šíření invazních druhů flóry a ruderalizace v důsledku narušení půdních
horizontů a přemisťování zemin s diasporami a regeneračními orgány těchto druhů při
terénních úpravách.
V území dotčeném posuzovanou stavbou nebyly zaznamenány agresivní invazní
druhy, masivně zmlazující z podzemních částí (jako např. křídlatky Reynoutria spp.).
Přesto je vhodné monitorovat, zda zemními pracemi nedojde k zavlečení jiných
invazních druhů.

7. OCHRANNÁ A KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ
Konkrétní opatření vedoucí k eliminaci zjištěných i potenciálních negativních faktorů stavby
ve vztahu k vymezeným skupinám živočichů a rostlin budou řešena v závěrečné zprávě.
Veškeré zásahy, týkající se zájmů ochrany přírody a krajiny, musí být provedeny v souladu s
příslušnými ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb.:
• Zákon č. 114/1992 Sb.:
§ 4 odst. 1 a 2 – Základní povinnosti při obecné ochraně přírody (ochrana ÚSES a VKP)
§ 5 odst. 1 a 3 – Obecná ochrana rostlin a živočichů
§ 5a – Ochrana volně žijících ptáků
§ 7 odst. 1 a § 8 – Ochrana dřevin
§ 12 odst. 1 a 2 – Ochrana krajinného rázu
§ 66 – Omezení a zákaz činnosti
§ 67 odst. 1 a 4 – Povinnosti investorů – zajištění biologického hodnocení a
přiměřených
náhradních opatření k ochraně přírody na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody
• Vyhláška č. 395/1992 Sb.
§ 8 – Ochrana dřevin a jejich kácení;
§ 18 – Náležitosti biologického hodnocení.
Základní navržené podmínky z hlediska ochrany flory a fauny:
Opatření obecného charakteru
Základem ochrany všech složek krajiny je minimalizace devastací a narušení prostředí v
průběhu stavby, zejména:
• maximální možné udržení stavby v půdorysu budoucí zastavěné plochy a omezení
devastací v okolí
• vymezit staveniště, dopravní a stavební postupy v POV zohledňujícím požadavek na
minimalizaci devastací
• následně stavební činnost udržet v tomto rozsahu
• minimalizovat pojezdy techniky po místních cestách a silnicích
• dle možností hygienická opatření, minimalizace rozsahu odkrytých nezpevněných
ploch
Opatření k ochraně cenných biotopů
• minimalizovat devastace vymezených ploch cenných biotopů stavbou (vodoteč Sázava
a její niva, lesní porosty v okolí stavby)
• citlivý postup výstavby v okolí cenných biotopů – minimalizovat zde tvorbu deponií,
skládek, parkování, pojezdy, zajistit plochy proti splachům atd.
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•
•

legislativní ochrana vymezených významných biotopů jako součástí ÚSES a VKP
zachovat, event. obnovit vhodný management ploch významných biotopů pro
zachování biodiverzity společenstev, genofondu druhů a zvýšení stability proti
působení vnějších vlivů
• zvážit možnosti revitalizace narušených biotopů a cenných ploch
• vhodné by bylo monitorovat stav biotopů a dle aktuálního stavu případně upravovat
management
Opatření k ochraně vodního režimu krajiny a jakosti vod
• minimalizace narušení režimu hydrologicky významných zón infiltrace, retence
• minimalizovat dotaci toku a nádrží kontaminanty a splachy jemnozemě v průběhu
výstavby i provozu
• revitalizace, obnova biologické aktivity toků k odbourání znečišťujících látek
Opatření k ochraně krajinné zeleně
• minimalizace přímých devastací, zamezit narušení ploch zeleně mimo prostor stavby
• následná realizace vegetační úpravy přirozenými dřevinami, vč. event. výsadeb
izolační zeleně s polyfunkčním významem pro obyvatelstvo, komunikaci, biocenózy a
krajinu jako celek
• rekultivace dočasných záborů s obnovou zeleně
• v rámci objektu vegetačních úprav bude provedeno zapojení liniové stavby do krajiny
Opatření k ochraně živočichů
• kácení stromů realizovat v rozsahu nezbytně nutném, v případě všech druhů ptáků
platí ochrana zaručení jejich hnízdění ze zákona, v případě §5a zákona 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, přímá ochrana jejich hnízd, zásahy do
mimolesní vegetace budou probíhat mimo období hnízdění ptáků, tj. obvykle mimo
1. 4. až 31. 7., u rorýse obecného v době od 20. 4. do 10. 8. (dle klimatických
podmínek dochází k prvnímu zahnízdění šplhavců již počátkem března, hlavní hnízdní
sezóna začíná koncem března a pokračuje až do konce června, u druhů, hnízdících
opakovaně, se druhé a třetí hnízdění posouvá až do konce července)
• doporučeno je zahájení prací, tj. první výkopové práce a skrývky zemin směřovat na
dobu mimo období hnízdění, samotné stavební práce mohou při vhodném zahájení
probíhat neomezeně po celý rok
• v případě nalezení živých exemplářů (zejména plazi a obojživelníci) je nutné zajistit
jejich přenesení mimo stavbu poblíž lokality do vhodného biotopu
• investor požádá dle příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o výjimku z
ochranných podmínek pro ZCHD
• před zahájením prací ekodozor provede zjištění aktuálního stavu území každého
dílčího úseku.
Opatření k ochraně krajiny
• udržet v přijatelných mezích (zohledňujícím přírodní složky, cenné biotopy, vymezený
ÚSES a zákonem jmenované významné krajinné prvky) následnou urbanizaci krajiny
Navržená kompenzační opatření
• za stromy, dotčené stavbou v nezbytně nutném rozsahu, bude provedena náhradní
výsadba, projekt výsadeb zabezpečí začlenění trasy obchvatu do území
• při výsadbách budou uplatněny domácí druhy dřevin s ohledem na okolní přírodní
charakter území
Návrh monitoringu negativních vlivů
• na realizaci stavby bude dohlížet ekodozor, tj. odborně způsobilá osoba, která bude
kontrolovat dodržování stanovených podmínek, pravidelně bude sledovat, zda
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•

nedochází i přes navržená opatření k závažným negativním vlivům na přírodní
prostředí a v případě potřeby navrhne opatření
účast příslušné odborně způsobilé osoby je zpravidla požadována i v podmínkách pro
udělování výjimek k záchranným odlovům či transferům (např. plazi, obojživelníci)

8. ZÁVĚR
Dotčení flóry a fauny řešeného území bude za předpokladu dodržení výše uvedených
podmínek přijatelné. Realizací záměru nebudou významněji škodlivě zasaženy zvláště
chráněné druhy živočichů pozorované v širším území, za předpokladu dodržení navrhovaných
opatření, zejména kompenzačních opatření s ohledem na výskyt chráněných druhů
obojživelníků (vytvoření náhradních biotopů, transfer, prověření možnosti přemostění).
Biotop a výskyt při migraci kuňky ohnivé Bombina bombina byl posouzen a prokázáno
nedotčení tohoto druhu v rámci posouzení NATURA dle § 45i (samostatné posouzení), včetně
přijetí podmínek pro zamezení vlivů na uvedený druh.
Prokázán byl výskyt:
• prstnatce májového Dactylorhyza majalis – ohrožený druh
• vachty trojlisté Menyanthes trifoliata – ohrožený druh
Bude postupováno v souladu se zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
V případě fauny byly zjištěny následující chráněné druhy:
Silně ohrožené druhy
• kuňka ohnivá Bombina bombina §§
• skokan zelený Pelophylax esculentus §§
• ještěrka obecná Lacerta agilis §§
• slepýš křehký Anguis fragilis §§
• čáp černý Ciconia nigra §§
Ohrožené druhy
• ropucha obecná Bufo bufo §
• užovka obojková Natrix natrix §
• otakárek ovocný Iphiclides podalirius §
• čmelák Bombus spp. §
• vlaštovka obecná Hirundo rustica §
• rorýs obecný Apus apus §
Investor požádá o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů podle
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

57

9. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
Anděra M. & Beneš B. (2001): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze IV. Hlodavci
(Rodentia) – část 1. Křečkovití (Cricetidae), hrabošovití (Arvicolidae), plchovití (Gliridae). Národní muzeum,
Praha.
Anděra M. & Beneš B. (2002): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze IV. Hlodavci
(Rodentia) – část 2. Myšovití (Muridae), myšivkovití (Zapodidae). NM, Praha.
Anděra M. & Červený J. (2003): Červený seznam savců České republiky, In: Plesník J., Hanzal J. & Brejšková
L. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Obratlovci. Příroda 22: 121–129.
Anděra M. & Červený J. (2004): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze IV. Hlodavci
(Rodentia) – část 3. Veverkovití (Sciuridae), bobrovití (Castoridae), nutriovití (Myocastoridae). Národní
muzeum, Praha.
Anděra M. & Hanák V. (2007): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze V. Letouni
(Chiroptera) – část 3. Netopýrovití (Vespertilionidae – Vespertilio, Eptesicus, Nyctalus, Pipistrellus and
Hypsugo). NM, Praha.
Anděra M. & Hanzal V. (1995): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze I. Sudokopytníci
(Artiodactyla), zajíci (Lagomorpha). Národní muzeum, Praha.
Culek M. (ed.) 1996: Biogeografické členění České republiky, Enigma, Praha. 347 p.
Demek J. & Mackovčin P. (eds.) (2006): Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. AOPK ČR, 580 p.
Dostál, J., 1989: Nová květena ČSSR. 1., 2. díl. Academia. Praha.
Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) (2005). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Hanák V. & Anděra M. (2005): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze V. Letouni
Hanák V. & Anděra M. (2006): Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze V. Letouni
(Chiroptera) – část 2. Netopýrovití (Vespertilionidae – rod Myotis). Národní muzeum, Praha.
Hejný, S. & Slavík, B. (eds.), 1988, 1990: Květena ČSR. 1,2. Academia, Praha.
Hejný, S. & Slavík, B. (eds.), 1992, 1995, 1997: Květena ČR. 3,4,5. Academia, Praha.
Chvojková E. et al. (2011): Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy
NATURA 2000. – MŽP ČR, Praha, 99 p.
Kubát, K., Hrouda, L., Chrtek, J. jun., Kaplan, Z., Kirschner, J. & Štěpánek, J. [eds.] (2002): Klíč ke květeně
České republiky. – Academia, Praha, 928 pp.
Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. [eds.] (2001): Katalog biotopů České republiky. – Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR, Praha, 304 pp.
Mikátová B., Vlašín M. & Zavadil V. (eds.) (2001): Atlas rozšíření plazů v České republice. Agentura Ochrany
Přírody a Krajiny ČR, Praha.
Moravec J. (ed.) (1994): Atlas rozšíření obojživelníků v České republice. Atlas of Czech Amphibians. Praha,
Národní muzeum, Praha. 134 p.
Neuhäuslová Z. (ed.) (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, Academia, Praha.
Procházka, F. (ed.), 2001: Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000).
Příroda, Praha.
Skalický V. (1988): Regionálně fytogeografické členění. – In: Hejný S. et Slavík B. [eds.], soustavy Natura
2000, Planeta XII, 3/2004 – druhá část, Ministerstvo životního prostředí, Praha, 144 p.
Šťastný K. & Bejček V. (2003): Červený seznam ptáků České republiky, In: Plesník J., Hanzal J. & Brejšková L.
(eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Obratlovci. Příroda 22: 95–120.
Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003.
Aventinum, Praha. 463 p.

58
Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění.
Zákon ČNR ČR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Metodický pokyn č. 15/2007 MŽP ČR: Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. – Věstník Ministerstva
životního prostředí, ročník XVII, částka 11: 1–29.
Chvojková E. et al. (2011): Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy
NATURA 2000. – MŽP ČR, Praha, 99 p.
Kubát, K., Hrouda, L., Chrtek, J. jun., Kaplan, Z., Kirschner, J. & Štěpánek, J. [eds.] (2002): Klíč ke květeně
České republiky. – Academia, Praha, 928 pp.
Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. [eds.] (2001): Katalog biotopů České republiky. – Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR, Praha, 304 pp.
Webové stránky: http://www.biolib.cz/; http://www.biomonitoring.cz/; http://www.botany.cz/; http://www.
nature.cz/;

59

PŘÍLOHY
POLOHA JEDNOTLIVÝCH POSUZOVANÝCH LOKALIT

60

ČÁST 1

61

ČÁST 2

62

ČÁST 3

63

ČÁST 4

64

ČÁST 5

65

ČÁST 6

66

ČÁST 7

67

ČÁST 8

68

69

