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1 Zadání a cíle průzkumu
Předkládaný biologický průzkum byl vypracován na základě objednávky Ing. Josefa Gresla,
zpracovatele dokumentace EIA. Předmětem průzkumu je území, které bude dotčeno realizací
stavby obchvatu města Jaroměřice nad Rokytnou. Cílem průzkumu bylo na základě terénních
šetření popsat charakter u rostlinných a živočišných společenstev v prostoru plánované stavby
a vyhodnotit vlivy záměru na živou přírodu v kontextu okolní krajiny. V rámci terénních šetření,
které probíhaly v území od dubna do srpna 2019, byl vyhodnocen také potenciál území
z hlediska výskytu biotopů ohrožených druhů živočichů. Zvláštní pozornost byla věnována
vzácným a zvláště chráněným druhům dle zákona č. 114/92 Sb., v platném znění, dále prvkům
územního systému ekologické stability (ÚSES) a významným krajinným prvkům (VKP).

2 Popis záměru
Účelem záměru je realizace obchvatu města Jaroměřice nad Rokytnou. Stavba se nachází
na území kraje Vysočina v okresu Třebíč, v katastrálních územích Jaroměřice nad Rokytnou
a Popovice nad Rokytnou. Obchvat je navržen podél západního okraje města a překonává
dva vodní toky (Rokytná a Rokytka) mostního objekty.
Začátek stavby obchvatu je v lokálním staničení 0,000, které odpovídá pasportnímu km
137,180 stávající silnice II/360 (Třebíč – Jaroměřice). Konec úseku je v lokálním staničení
4,000, které odpovídá pasportnímu staničení 64,665 stávající silnice II/152 (Jaroměřice –
Moravské Budějovice). Trasa vede otevřeným terénem v nezastavěném území po zemědělsky
obdělávaných pozemcích.
V km 0,391 se úrovňovou stykovou křižovatkou na obchvat napojuje stávající silnice
III/36077. V km 1,318 se úrovňovou stykovou křižovatkou na obchvat napojuje stávající silnice
II/360. Nově navržená silnice II/360 kříží v km 2,3 – 2,5 stávající polní cestu, náhon, řeku
Rokytnou a stávající silnici III/36078. Nad tímto územím je silnice II/360 vedena mimoúrovňově
pomocí nově navrženého mostního objektu přes vodní tok Rokytná. V km 2,980 křižuje
obchvat stávající silnici III/15228, která vede z Jaroměřic nad Rokytnou do Bohušovic.
Ve směru od Jaroměřic nad Rokytnou bude tato silnice uslepena a od Bohušic se na obchvat
napojí úrovňovou stykovou křižovatkou v km 2,952. V km 3,280 – 3,420 překonává silnice
II/360 údolí řeky Rokytka nově navrženým mostním objektem. V km 3,677 se na obchvat
napojuje úrovňovou stykovou křižovatku stávající silnice II/152.
Odvodnění silnice je řešeno do příkopů po obou stranách silnice, které jsou vyústěny
do stávajících vodotečí, stávajících odvodňovacích zařízení, případně do terénu.
V rámci úpravy komunikace budou dotčeny stávající inženýrské sítě nacházející
se podél tělesa silnice, které budou přeloženy případně ochráněny.
Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Jaroměřice
nad Rokytnou. Stavba je dle Zásad územního rozvoje (ZUR) kraje Vysočina zařazena mezi
veřejně prospěšné stavby.

5

Biologický průzkum včetně vyhodnocení vlivu záměru na biodiverzitu

V následující tabulce je uveden seznam stavebních objektů, které jsou součástí
záměru. Jejich účel je patrný z názvu objektu, vybrané části jsou dále podrobněji popsány.
Tabulka 1: Seznam stavebních objektů realizovaných v rámci stavby (dle Technické zprávy
DÚR, MDS PROJEKT s.r.o., 2018).
OBJEKTOVÁ SKLADBA:
SO 001 Příprava území
SO 051 Rekultivace komunikací II. a III.tříd
SO 101 Přeložka silnice II/360
SO 102 Napojení sil. III/36077 v km 0,391
SO 103 Napojení stávající sil. II/360 v km 1,318
SO 105 Napojení sil. III/15228 v km 2,952
SO 106 Napojení II/152 v km 3,677
SO 107 Napojení MK
SO 111 Přeložka polní cesty v km 2,960-3,070
SO 113 Hospodářské sjezdy
SO 171 Dopravní opatření
SO 172 Dopravní značení trvalé
SO 201 Most na přeložce sil. II/360 přes náhon, řeku Rokytnou a sil. III/36078
Mostní objekt je navržena jako spojitá monolitická jednotrámová konstrukce s rozpětím
polí 25,0+3x35,0+3x43,0+30,0m, celkovou délkou nosné konstrukce 291,400m
a celkovou délkou mostu 302,901m. Délka přemostění je navržena 287,400m.
SO 203 Most na přeložce sil. II/360 přes řeku Rokytku
Mostní objekt je navržena jako spojitá monolitická dvoutrámová konstrukce s rozpětím
polí 30,0+3x37,5+30,0m, celkovou délkou nosné konstrukce 175,300m a celkovou
délkou mostu 189,465m. Délka přemostění je navržena 170,500m.
SO 252 Opěrná zeď v km 3,030 vlevo
SO 302 Dešťová kanalizace v km 2,980 - 3,040
SO 303 Úpravy meliorací
SO 401 Úprava stávajícího nadzemního vedení VN v km 1,570
SO 402 Přeložka vedení VN v km 3,210
SO 403 Přeložka NN v km 3,025
SO 404 Demontáž VO podél sil. III/36078
SO 461 Přeložka kabelu CETIN podél SO 107
SO 462 Přeložka kabelu CETIN v km 3,010
SO 463 Ochrana kabelů CETIN v km 3,890
SO 465 Přeložka kabelu ITSELF v km 3,870 - KÚ
SO 501 Přeložka VTL plynovodu v km 1,280
SO 502 Přeložka VTL plynovodu v km 1,610
SO 503 Přeložka VTL plynovodu v km 2,930 a pod SO 105
SO 504 Přeložka VTL plynovodu v km 3,015 a pod SO 111
SO 505 Ochrana kabelu KAO v km 2,320
SO 702 Přeložka Božích muk v km 3,865 vpravo
SO 801 Vegetační úpravy - Kraj Vysočina
SO 802 Vegetační úpravy - Město Jaroměřice n.R.
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Součástí stavby je také realizace propustků a horských vpustí:
PROPUSTEK V KM 0,146 – propustek převádí vodu z pravostranného příkopu do horské
vpusti. Je navržena ocelová trouba DN 1200 délky 28 m se sklonem 1,8 %.
PROPUSTEK V KM 1,224 – propustek převádí vodu z pravostranného příkopu do horské
vpusti. Je navržena ocelová trouba DN 1200 délky 25 m se sklonem 0,5 %.
PROPUSTEK V KM 2,260 – propustek převádí vodu z pravostranného příkopu
dolevostranného příkopu. Je navržena ocelová trouba DN 1200 délky 24 m se sklonem 0,5 %.
PROPUSTEK V KM 2,910 – propustek převádí vodu z pravostranného příkopu do
levostranného příkopu. Je navržena ocelová trouba DN 1200 délky 22 m se sklonem 1,2 %.
PROPUSTEK V KM 3,770 – propustek převádí vodu z levostranného příkopu do horské vpusti.
Je navržena ocelová trouba DN 1200 délky 40 m se sklonem 5 %.
PROPUSTEK POD SJEZDEM V KM 0,811 VLEVO – propustek převádí vodu v příkopu silnice
II/360 pod sjezdem. Je navržena PE trouba DN 600 délky 13 m se sklonem 3 %.
PROPUSTEK POD SJEZDEM V KM 1,545 VPRAVO – propustek převádí vodu v příkopu
silnice II/360 pod sjezdem. Je navržena PE trouba DN 600 délky 15 m se sklonem 0,5 %.
PROPUSTKY POD SJEZDY V KM 2,010 VPRAVO I VLEVO – propustky převádí vodu v
příkopech silnice II/360 pod sjezdy. Jsou navrženy PE trouby DN 600 délky 16 a 17 m se
sklonem 1,5 %.
HORSKÉ VPUSTI – složí na odvedení vody z příkop do toků a odvodňovacích zařízení. Jsou
navržena z betonu C 30/37-XF4 uložené na podkladním betonu C 25/30-XF2 a obsypané
vhodným zemním materiálem hutněným po vrstvách tl. max. 150 mm na 95 % PS. Je navrženo
jedenáct horských vpustí, a to v km 0,146 vlevo, 1,224 vlevo, 2,325 vlevo, 2,980 vlevo i vpravo,
3,012 vpravo, 3,040 vlevo, 2,360 vlevo, 3,405 vpravo, 3,440 vlevo a 3,770 vpravo.
V úseku 3,400 - 3,430 zasahuje navržený obchvat do pozemků určených k plnění
funkce lesa (PUPFL). Jedná se o lesní zeleň podél staré úvozové cesty vedoucí do údolí řeky
Rokytky (parcela č. 2779/3). Jedná se o hospodářsky využívaný pozemek s porostem
nepůvodní borovice černé (Pinus nigra) a příměsí dalších dřevin.
Mimolesní zeleň, která bude dotčena realizací obchvatu, tvoří doprovodná zeleň cest,
vodotečí a remízků. V údolí řeky Rokytky se nachází vzrostlé topoly černé s příměsí dalších
listnatých dřevin. Celkem bude nutné z důvodu stavby odstranit 110 ks stromů (některé stromy
jsou vícekmeny) a cca 1 608 m2 keřů a mladých porostů dřevin. V následujícím textu jsou
popsány návrhy vegetačních úprav pro pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina a města
Jaroměrice nad Rokytnou.
SO 801 Vegetační úpravy - Kraj Vysočina a SO 802 Vegetační úpravy - Město Jaroměřice
n. R.
Stavební objekt řeší úpravu ploch silnic druhých a třetích včetně ozelenění.
Po dokončení stavebních prací budou v rámci stavebního objektu SO 801 a SO 802
realizovány vegetační úpravy podél silnic, tj. zatravnění na vytvořených svazích kolem silnice.
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Větší plochy budou obdělány strojně – frézováním, kultivátorováním, vláčením, smykováním
a válením. Okraje větších ploch a menší plochy budou obdělány ručně – nakopáním
a uhrabáním. Po provedení výsadeb bude na celé ploše založen trávník.
Po výsadbě bude po dobu jednoho roku prováděno ošetřování výsadeb a nově
založených travnatých ploch. Ošetřování trávníků bude spočívat v pravidelném kosení 5x
za vegetační období. Při ošetřování vysázených solitérních dřevin budou keřové skupiny
odpleveleny – 2x ročně. Zálivka bude provedena v závislosti na průběh počasí minimálně 5x
za vegetační období.
Náhradní výsadba se provede podél nově navrženého obchvatu za tělesem silnice.
Hodnota náhradní výsadby (SO 801 + SO 802) se bude rovnat hodnotě kácené zeleně
stanovené dendrologickým průzkumem. Pro náhradní výsadbu se použijí druhy dřevin a keřů,
které budou skáceny. Ze stromů jsou to jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), olše lepkavá (Alnus
glutinosa), vrba jíva (Salix caprea), topol osika (Populus tremula), slivoň trnitá (Prunus
spinosa), třešeň ptačí (Prunus avium), dub zimní (Quercus petraea), jabloň (Malus sylvestris),
jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), mahalebka obecná (Prunus mahaleb), slivoň
mirabelka (Prunus domestica syriaca), švestka domácí (Prunus domestica), topol černý
(Populus nigra), topol černý vlašský (Populus nigra ´Italica´), vrba křehká (Salix fragilis). Keře:
hrušeň obecná (Pyrus communis), růže šípková (Rosa canina), bez černý (Sambucus nigra),
líska obecná (Corylus avellana), brslen evropský (Euonymus europaea), hloh jednosemenný
(Crataegus monogyna).
Související stavba - propojka silnic III/36078 a III/15228
Podél nově navrženého obchvatu „Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ je v km 2,500 – 2,960
vpravo plánovaná účelová/místní komunikace. Na začátku je propojka napojena na stávající
silnici III/36078 v místě sjezdu k stávající fotovoltaice. Na konci se napojuje na upravenou
silnici III/15228, která je součástí stavby „Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“. Celková délka
této propojovací komunikace je 525 m. Požadavek na vybudování této propojovací
komunikace vyvstal ze strany občanů a zastupitelů města Jaroměřice n/R při projednávání
dokumentace pro územní řízení. Bylo rozhodnuto, vzhledem k pokročilé fázi rozpracovanosti
DÚR, majetkoprávnímu vypořádání a inženýrské činnosti, že tato stavba bude zajišťována
zvlášť jako související investice.
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Obrázek 1: Orientační poloha záměru.
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Obrázek 2: Situace záměru (DOPRAPLAN s.r.o. 2019).
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3 Charakteristika zájmového území
Trasa obchvatu je plánována podél západní okraje města Jaroměřice nad Rokytnou. Území je
na většině plochy využívané k zemědělským účelům, nachází se zde pole a okrajově budou
dotčeny i trvalé travní porosty a lesy. Křížení vodních toků Rokytná a Rokytka bude realizováno
mostními objekty. Nadmořská výška stávajícího terénu v trase obchvatu dosahuje max. výšky
446,65 m n. m. a min. výšky 418,12 m n. m. v údolí toku Rokytky.
Z hlediska geomorfologického členění ČR patří zájmové území do okrsku
Moravskobudějovická kotlina, která je součástí podcelku Jaroměřická kotlina, celku
Jevišovická pahorkatina a oblasti Českomoravská vrchovina. Geologické podloží
předkvartérního stáří v území tvoří horniny z období paleozoika až proterozoika zastoupené
především rulou a ortorulou. Podle biogeografického členění ČR (Culek 1996) spadá zájmové
území do Jevišovského bioregionu (Culek 1996). Dle Quitta patří zájmové území do mírně
teplé oblasti MT 5. V potenciální vegetaci převažují černýšové dubohabřiny (Melampyro
nemorosi – Carpinetum).
V zájmovém území ani jeho širším okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území.
Není zde vymezena ani lokalita soustavy Natura 2000. Realizací záměru nedojde k dotčení
prvků Územního systému ekologické stability regionálního ani nadregionálního významu.
Dotčeny budou prvky ÚSES lokální úrovně. Jedná se o lokální biokoridory podél vodních toků
(LBK) a lokální biocentra (LBC).
Záměrem budou také dotčeny významné krajinné prvky (VKP), kterými jsou les a vodní
toky a jejich nivy.

Obrázek 3: Charakter krajiny, kde je plánována realizace obchvatu v km 0,0 – 1,5.
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4 Biologická charakteristika ovlivněného území
4.1

Metodické postupy použité při biologickém průzkumu

Naprostá většina plánovaného obchvatu je vedena na intenzívně obhospodařovaných polích,
která hostí omezenou garnituru druhů schopných osidlovat tyto biotopy. Z tohoto důvodu bylo
k bližšímu průzkumu vymezeno 6 dílčích lokalit (úseků), na nichž trasa protíná trvalé travní
porosty, meze, lesní porosty, travnaté okraje stávajících silničních komunikací nebo vede
v blízkosti přírodního biotopu (obr. 5). Tyto lokality hostí ochranářsky nejzajímavější
společenstva a mohou být vhodnými biotopy zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů.
Dle vrstvy mapování biotopů (AOPK ČR 2019) se plánované vedení obchvatu zcela
vyhýbá vymapovaným přírodním biotopům (dle Chytrý et al. 2010). V km 3,3 se trasa přibližuje
biotopu L2.2 Údolní Jasanovo-olšové luhy.
Terénní práce v zájmovém území probíhaly od dubna do srpna 2019. Floristický
průzkum proběhl v celé trase obchvatu s důrazem na možný výskyt zvláště chráněných druhů
rostlin, jejichž výskyt se dá předpokládat ve vymezených biologických lokalitách.
Průzkum živočichů byl prováděn různými metodami, většina obratlovců byla zjišťována
při terénních pochůzkách přímým pozorováním nebo na základě akustických projevů či
pobytových stop. Průzkum plazů probíhal přímým pozorováním a prohledáváním potenciálních
úkrytů. Ornitologický průzkum zaměřený na hnízdění ptáků probíhat v termínu realizace
biologického průzkumu. Při pochůzkách byli ptáci determinováni na základě hlasových projevů
a přímým pozorováním jedinců. Průzkum výskytu letounů proběhl s použitím bat-detektoru ve
večerních hodinách při terénním šetření v srpnu 2019. Průzkum bezobratlých byl proveden
smýkáním travních porostů a instalací padacích pastí se solným roztokem. Zjištěné údaje o
výskytu rostlin a živočichů byly doplněny o nálezy uvedené v nálezové databázi ochrany
přírody (ND AOPK ČR 2019).
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Obrázek 4: Umístění záměru s vyznačením lokalit biologického průzkumu.
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Obrázek 5: Padací past se solným roztokem krytá stříškou.

4.2

Popis vymezených lokalit biologického průzkumu a výsledky průzkumu
vegetace

LOKALITA 1: Travnaté okraje v úseku km 0,0 – 1,4
Jedná se o začátek plánovaného obchvatu, kde dojde k přeložce stávající komunikace
a částečně je obchvat veden v její trase. Podél silničních komunikací se nacházejí travnaté
okraje, kde je vegetace ovlivněna provozem a údržkou tělesa komunikace.

Obrázek 6: Travnaté okraje v okolí stávající komunikace v rámci lokality č. 1.
14
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V travnatých okrajích se vyskytují tyto rostlinné druhy – řebříček obecný, pampeliška
lékařská, chrpa luční, vratič obecný, jetel luční, srha laločnatá, rozrazil rolní, svízel bílý,
hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka, jitrocel kopinatý, silenka dvoudomá, čekanka
obecná, krtičník hlíznatý a heřmánkovec přímořský. V bezprostředním okolí tělesa
komunikace dominují nitrofilní druhy rostlin jako kopřiva dvoudomá, kuklík městský, bolševník
obecný, lopuch plstnatý, hluchavka bílá a šťovík tupolistý.
LOKALITA 2: Polní kultury a okraje polních cest v úseku km 1,5 – 2,3
V rámci této dílčí lokality trasa obchvatu prochází rozsáhlými poli, které byly využity pro
pěstování řepky olejné a kukuřice. Místy obchvat protíná travnaté okraje polních cest. Kvalita
travnatých okrajů polních cest je ovlivněna obhospodařováním okolních polí, která jsou
hnojena.

Obrázek 7: Charakter travnatých okrajů polních cest.
V travnatých porostech na mezi dominují konkurenčně silné druhy rostlin jako bršlice
kozí noha, černobýl obecný, vratič obecný, bolševník obecný, pcháč oset, svízel přítula,
ojediněle zde roste knotovka širolistá bílá, řebříček obecný, dále kakost maličký, srpek
barvířský, merlík bílý, bodlák kadeřavý, ostrožka stračka, pýr plazivý, mléčka zední, violka
rolní, zemědýn lékařský, penízek rolní, mál rolní, locika kompasová a rozrazil perský.
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LOKALITA 3: Niva Rokytné v km 2,4 – 2,6
V rámci lokality je plánována výstavba mosního objektu, který překlene náhon a koryto
Rokytné a její nivu. Podél koryta řeky rostou topoly kanadské, olše lepkavé, bez černý, nálet
třešně ptačí, jasanu ztepilého a lípy malolisté, dále se zde vyskytují střemchy obecné a růže
šípková, podél náhonu také vrba křehká a vrba košíkářská. V podrostou dřevinných porostů
se vyskytuje orsej jarní, kopřiva dvoudomá, rákos obecný, tužebník jilmový, kostival lékařský,
podběl lékařský, popenec břečťanolistý, chrastice rákosovitá, řeřišnice hořká, lopuch plstnatý,
kostival lékařský, svízel přítula, sítina rozkladitá, hluchavky, podbílek šupinatý, kuklík městský
a svízel přítula.
V rámci lokality se nacházejí také kosené louky. V km 2,3 – 2,4 dojde k dotčení mírně
podmáčené louky, jejíž část je v jarním období zaplavovaná. V porostech hojně roste jetel
luční, ovsík vyvýšený, lipnice luční, metlice trsnatá, srha laločnatá, psárka luční, řeřišnice
hořká, krvavec toten, šťovík kyselý, pampeliška lékařská, pryskyřník prudký, jetel luční,
popenec břečťanolistý, kakost luční, rdesno hadí kořen, orsej jarní, řebříček obecný, pcháč
rolní, rožec rolní, jitrocel větší, kostřava červená, kopretina bílá, sedmikráska chudobka, pcháč
šedý, pryskyřník prudký, rdesno blešník a jitrocel kopinatý.
Mezi náhonem a korytem Rokytné se nachází kulturní kosená louka, kde převažuje
pampeliška lékařská, psárka luční, šťovík tupolistý, pryskyřník prudký, popenec břečťanolistý,
svízel bílý, kostival lékařský, řebříček obecný, kakost luční, křen selský, škarda dvoudomá a
lopuch plstnatý.

Obrázek 8: Niva Rokytné v místě přemostění.
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LOKALITA 4: Travní a keřové porosty v km 3,0
Podél stávající silniční komunikace III/15228 Bohušice se nacházejí dřevinné porosty s
převahou bezu černého, střemchy obecné, růže šípkové, vrostlé hrušně a trnka obecná. V
travnatých pásech se hojně vyskytuje ovsík vyvýšený, srha laločnatá, chrpa luční, mochna
plazivá, svízel bílý, hluchavka nachová, kakost luční, rozrazil rezekvítek, jahodník obecný,
pampeliška lékařská, šťovík kyselý, prasetník kořenatý, hrachor luční a kopretina bílá.

Obrázek 9: Charakter keřových a tranatých porostů podél silniční komunikace na Bohušice.
LOKALITA 5: Mez v km 3,25
V tomto úseku bude vybudován mostní objekt přes koryto Rokytky. Při výstavbě budou
ovlivněny keřové porosty na mezi. Dominuje zde trnka obecná, nálet třešně ptačí, jasanu
ztepilého, břízy bělokoré, dubu letního, lísky obecné, brslenu evropského a růže šípkové.
Podrost je ruderalizovaný s hojným výskytem vlaštovičníku většího, srhy laločnaté, hluchavky
nachové, jahodníku obecného, kopřivy dvoudomé a ostružiníku.
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Obrázek 10: Charakter meze v km 3,3.
LOKALITA 6: Niva Rokytky v km 3,4
V prostoru, kde je plánována realizace mostního objektu se nacházejí olše lepkavé, břízy
bělokoré, střemchy obecné, bez černý a vrby křehké. Na prudkém svahu nad nivou v lesním
porostu převládají borovice černé. Podél koryta Rokytky se hojně vyskytuje orsej jarní, violka
vonná, vlaštovičník větší, krtičník hlíznatý, hluchavka bílá, pelyněk černobýl, svízel přítula,
bršlice kozí noha, kopřiva dvoudomá, ostružiníky a hluchavka nachová.

Obrázek 11: Charakter nivy Rokytky, kde je plánována výstavba mostního objektu.
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4.3

Výsledky zoologického průzkumu

Na polích, po nichž je vedena většina plánovaného obchvatu, se vyskytuje společenstvo
živočichů schopných osidlovat tyto intenzívně obhospodařované kultury. Druhová skladba
v těchto biotopech je na celé trase shodná, specifičtější společenstva nalezneme jen na
lokalitách s výskytem travních porostů, dřevinných porostů a v nivách vodních toků. Výsledky
zoologického průzkumu jsou založeny na terénních šetřeních provedených v termínu duben srpen 2019.
V polních kulturách se běžně vyskytují drobní zemní savci, jako jsou hraboš polní, při
okrajích také krtek obecný a myšice křovinná. Kromě myšic rodu Apodemus se v porostech
podél potoka vyskytují také hryzec vodní, rejsek malý a r. obecný. V polních kulturách také
po část roku nacházejí vhodné biotopy i větší savci, kromě srnce obecného se v území
vyskytuje prase divoké, liška obecná, kuna skalní a zajíc polní. V území také žije ježek
západní. V nivách vodních toků žije bobr evropský, který má aktivní noru na říčce Rokytce
mimo přímo ovlivněné území. Dřevinné porosty nad korytem Rokytky obývá také ohrožená
veverka obecná. Při monitoringu výskytu netopýrů byly zjištěny přelety v nivách vodních toků.
Na vodní hladinou lovil potravu netopýr vodní, v korunách stromů byl zjištěn výskyt netopýra
rezavého a netopýra hvízdavého. Na kamenech podél břehů vodních toků a pod mosty byl
nalezen trus silně ohrožené vydry říční, která zde loví potravu a využívá vodní toky ke svým
migracím.

Obrázek 12: Bobří hráz v nivě Rokytky nad plánovaným přemostěním.
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Obrázek 13: Čerstvé okusy bobra evropského v nivě Rokytky v sousedství plánovaného
přemostění.
Z ptáků hnízdí v polích v trase obchvatu skřivan polní a byla pozorována ohrožená
koroptev polní, která využívá pro svůj úkryt i vzrostlou vegetaci podél polích cest. Při lovu
potravy zde byla pozorována poštolka obecná a káně lesní. V nálezové databázi ochrany
přírody (ND OP AOPK ČR 2019) je zde také doložen výskyt dravců využívajících polní kultury
k lovu potravy, někteří zde mohou hnízdit. Jedná se o motáka lužního, motáka pochopa a
luňáka červeného. Dřevinné porosty využívají k hnízdění běžné druhy ptáků, jako je např.
holub hřivnáč, straka obecná, sýkora koňadra, sýkora modřinka, pěnkava obecná, zvonek
obecný, čížek lesní, v keřových porostech hnízdí vrabec polní, pěnice a také na lokalitě č. 5
ohrožený ťuhýk obecný. Vhodný hnízdní biotop pro dutinové druhy ptáků jako špaček obecný,
žluna zelená nebo strakapoud velký představují břehové porosty podél Rokytné a Rokytky.
V nálezové databázi ochrany přírody (ND OP AOPK ČR 2019) je zde také doložen výskyt silně
hrožených druhů ptáků, žluvy hajní a krutihlava obecného. V podmáčených travních porostech
v rámci lokality č. 3 byl na přeletu zjištěn pisík obecný. V nivách vodních toků loví svoji potravu
také ledňáček říční, jehož nora nebyla ovšem v místě narušení břehů nalezena. V areálu
zámeckého parku hnízdí ohrožený čáp bílý.
Pro většinu plazů a obojživelníků nejsou polní kultury vhodným biotopem. V rámci
travních porostů při výslunných okrajích se vyskytuje silně ohrožená ještěrka obecná.
Zarůstající plochy na okrajích niv potoků jsou vhodným biotopem silně ohroženého slepýše
křehkého. Z obojživelníků byl doložen v nivě Rokytky výskyt ropuchy obecné. Její vhodné
rozmnožovací biotopy se však v místě stavby nevyskytují.
Ze zvláště chráněných druhů bezobratlých byli na ruderálních porostech při okrajích
polí pravidelně pozorováni čmeláci rodu Bombus a ohrožení zlatohlávci tmaví. V rámci
travních porostů byl zjištěn výskyt běžných druhů hmyzu, z motýlů např. babočky osikové,
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babočky paví oko, babočky bodlákové, žluťáska řešetlákového nebo modráska jehlicového,
ze vzácnějších druhů byl pozorován ojediněle nad lokalitou č. 6 otakárek ovocný. Z brouků se
v nivě Rokytky vyskytuje vzácnější střevlík Scheidlerův a mravenci rodu Formica. Jejich
mraveniště bylo nalezeno mimo přímo dotčené území.

Obrázek 14: Zlatohlávek tmavý sající na květech v rámci lokality č. 2.
Vodní toky Rokytná a Rokytka obývá společenstvo vodních bezobratlých, mezi typické
zástupce patří blešivec potoční, chrostíci r. Hydropsychae a Rhiacophyla, brouk Elmis sp. a
larvy jepic r. Baetis. Z ryb byla pozorována mřenka mramorovaná, dle informací z webového
portálu Moravského rybářského svazu se zde vyskytuje cejn obecný, jelec tloušť, plotice
obecná, úhoř říční, okoun obecný, parma říční, podoustev říční a ostroretka stěhovavá. V
nálezové databázi ochrany přírody (ND OP AOPK ČR 2019) je zde udáván výskyt silně
ohroženého druhu, jelec jesen. Ve vodních tocích byla zjištěna v profilech přemostění
rozmnožující se populace silně ohroženého raka říčního.

Obrázek 15: V korytech vodních toků Rokytky a Rokytné byl zjištěn výskyt rozmnožující
se populace raka říčního, silně ohroženého druhu.
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5 Předpokládané vlivy záměru na rostliny a živočichy
5.1

Charakteristika ovlivnění rostlin a živočichů

Realizace záměru bude znamenat narušení terénu a likvidaci rostlinného krytu včetně
odstranění dřevinných porostů v celé trase plánovaného obchvatu a ovlivněn bude také pás
podél stavby, který bude narušen při stavebních pracích. Z hlediska ovlivnění živé přírody bude
významný zejména zásah do dřevinných porostů v nivách vodních toků Rokytka a Rokytná.
I když zde budou vybudovány mostní objekty a následně pak dojde k obnově rostlinného krytu,
přítomnost komunikace kromě přímých vlivů s sebou přináší řadu rušivých (hluk, světlené
znečištění apod.).
Samotná likvidace trvalých travních porostů nebude z hlediska ochrany rostlin
významná, v území se nevyskytují vzácné nebo zvláště chráněné druhy rostlin a většina
dotčených rostlinných společenstev je silně degradovaná v důsledku eutrofizace
a ruderalizace. Výjimkou je travní porost v nivě Rokytné v rámci lokality č. 2, který je mírně
podmáčený. Zásah zde bude pouze omezeného rozsahu a převážná část bude zachována.
Vhodnou rekultivací území dojde ke znovuvytvoření trávníků na svazích tělesa komunikace.
Nivy vodních toků s porosty dřevin představují ve zdejší zemědělské krajině významná
refugia pro některé druhy živočichů. Kácení dřevin v trase komunikace bude významné
zejména z hlediska úbytku biotopů pro tyto živočichy. Lokálně dojde k výraznějšímu zásahu
do dřevinné vegetace a tím k úbytku vhodných biotopů a ke snížení početnosti populací
živočišných druhů, které byly v těchto lokalitách zaznamenány. Obratlovci zaznamenaní
v zájmovém území většinou patří k plošně rozšířeným druhům, které jsou přizpůsobeny k
životu ve fragmentovaném prostředí zemědělské krajiny. Většina nepatří mezi zvláště
chráněné taxony a v daném území mají dostatek náhradních biotopů, takže životaschopnost
jejich populací nebude ohrožena. K přímému ovlivnění jedinců přítomných druhů obratlovců
by mohlo dojít v případě fossoriálně žijících drobných savců. Většina druhů je však z místa
stavby schopna sama uniknout. Výskyt zvláště chráněných druhů savců, vydry říční a bobra
evropského je vázán na nivy vodních toků. Ovlivnění jejich populací bude převážně
při stavební činnosti a bude přechodného charakteru. Je třeba přijmout vhodná zmírňující
opatření, aby bylo vyloučeno přímé ovlivnění jedinců.
U ptáků by přímé dotčení jejich populací hrozilo jen v případě, že by stavební práce
a kácení dřevin probíhaly v době rozmnožování.
Při likvidaci trvalých travních porostů a porostů dřevin budou přímo i nepřímo dotčeny
také populace zvláště chráněných druhů živočichů, jejich ovlivnění je blíže specifikováno
v následující kapitole.
Rovněž zábor polních kultur bude znamenat úbytek biotopů pro některé druhy
živočichů. Vzhledem k rozsahu polních kultur v dané oblasti však nebude tento úbytek
z hlediska vlivu na početnost jejich populací významný. Ze zvláště chráněných druhů bude
záborem polí dotčen biotop koroptve polní a také vhodný potravní biotop dravců. K omezení

22

Biologický průzkum včetně vyhodnocení vlivu záměru na biodiverzitu

vlivu na jejich populace je nezbytné provádět skrývku ornice a rozsáhlé terénní úpravy mimo
jejich hnízdní období. Tím bude sníženo i ovlivnění bezobratlých druhů živočichů.
Zjištěné druhy zvláště chráněných druhů suchozemských bezobratlých (čmeláci
r. Bombus, mravenci r. Formica, střevlík Scheidlerův a otakárek ovocný) patří k poměrně
široce rozšířeným. Většina zjištěných druhů bezobratlých s širokou valencí, jejichž výskyt je
vázán na luční nebo lesní stanoviště. Vzhledem k omezenému rozsahu ovlivněného území,
můžeme předpokládat, že výstavba obchvatu nebude pro většinu zaznamenaných druhů
představovat ohrožení životaschopnosti populací v daném území.
Nejvýznamnějším ovlivněním během výstavby obchvatu je zásah do niv vodních toků
Rokytné a Rokytky. Bude zde vykácena část břehových porostů a dojde ke ztrátě travních
a lesních porostů na svahu údolí. K omezení ovlivnění je zde plánována výstavba estakád,
které překlenou celé nivy. Jako zmírňující opatření navrhujeme pro omezení působení rušivých
vlivů provozu obchvatu instalaci protihlukových stěn na mostech. V místě přemostění jsou
koryta toků napřímeny a břehy Rokytné jsou opevněny kamennou rovnaninou, v případě
Rokytky zpevnění již není funkční a břehy zpevňují vzrostlé dřeviny. S ohledem na přítomnost
zvláště chráněných druhů savců, vydry říční a bobra evropského je třeba omezit ovlivnění
bezprostředního okolí koryta toků na minimum. Po realizaci stavby je vhodné doplnit stávající
břehové porosty novou výsadbou dřevin a věnovat pozornost stavu budoucího podmostí
s důrazem na přítomnost ploch nezpevněných a s přírodě blízkým substrátem.
Ve fázi provozu bude stavba pro většinu obratlovců znamenat zvýšení rizika mortality
v důsledku kolizí s projíždějícími vozidly. Zároveň bude stavba představovat novou migrační
bariéru pro zemní druhy obratlovců. Riziko zvýšené mortality i význam snížení migračního
potenciálu lze do určité míry snížit realizací vhodných zmírňujících opatření. Vyhodnocení
těchto vlivů i návrh zmírňujících opatření jsou předmětem samostatné migrační studie (Losík,
2019), která je přílohou tohoto průzkumu.
Provoz nové komunikace přispěje ke zvýšení hlukové zátěže území. Většina trasy
prochází již antropogenně ovlivněnou krajinou, kde zvýšení intenzit hluku neovlivní významně
faktory pohody pro volně žijící živočichy. Pro snížení intenzity hlukového i světelného zatížení
budou na mostech použity protihlukové stěny. Tyto stěny obecně sníží negativní ovlivnění niv
vodních toků, které jsou migračním koridorem pro vydru říční i potravním biotopem netopýrů.
Je třeba dbát na skutečnost, aby podoba stěn odpovídala doporučeným parametrům
k omezení kolizí s ptáky.
Odvodnění komunikace je plánováno pomocí silničních příkopů a přirozeného
zasakování a následného odvedení nadbytku dešťových vod horskými vpusti do vodních toků.
Jedná se o Štěpánovický potok, Rokytná a Rokytka. Rokytná a Rokytka jsou biotopem zvláště
chráněných druhů živočichů včetně raka říčního, jehož výskyt je vázán na čisté vodní toky.
Odvodem dešťových vod bez realizace retenčních nádrží, kde se objem nadměrného množství
dešťových vod akumuluje, dochází při přívalových srážkách k nastolení povodňových vln,
které mohou způsobit vyplavení raků z jejich úkrytů. Je proto žádoucí zajistit kontinuální přísun
dešťových vod a množství vody ústící do vodních toků regulovat. Dalším negativním vlivem
odvodu dešťových vod do vodních toků je nadměrná koncentrace chloridových a sodíkových
iontů ve vodě vlivem používání posypových solí při zimní údržbě vozovky. Jediným citlivým
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druhem na kvalitu vody, jehož výskyt byl v Rokytné a Rokytce zaznamenán, je rak říční.
Vyhodnocení vlivu záměru na jeho populaci je v následující kapitole, která se věnuje vlivům
na zvláště chráněné druhy živočichů.

5.2

Hodnocení ovlivnění zvláště chráněných druhů živočichů

V následujícím textu je popsán charakter rozšíření zjištěných zvláště chráněných druhů, které
se vyskytují v trase plánovaného obchvatu na základě průzkumu území a dle údajů uvedených
v nálezové databázi ochrany přírody (AOPK ČR k datu 15.10.2019). Pro každý druh je
uvedena míra ovlivnění a případně také nastíněna možná zmírňující opatření.
Veverka obecná (Sciurus vulgaris), ohrožený druh
Veverka obecná je mezi zvláště chráněné druhy zařazena v důsledku silného snížení
početnosti populací. Dosud se však vyskytuje plošně po celém území ČR, přičemž kromě
souvislých lesů proniká i do rozptýlené stromové vegetace v kulturní krajině. V zájmovém
území byla zaznamenána v lesním porostu nad nivou Rokytky (lokalita 6). Dotčený lesní porost
využívá k úkrytu a jako zdroj potravy. V místě realizace záměru a jeho okolí nebylo
zaznamenáno hnízdo veverky. Je možné, že plochu dotčenou stavbou navštěvuje jen
občasně. Realizace záměru nebude mít významný vliv na existenci tohoto druhu v zájmovém
území. Ztrátou biotopu mohou být dotčeni jednotliví jedinci.
Výstavbou plánovaného mostního objektu, který překlene nivu Rokytky a částečně
i lesní porosty na svazích budou možné střety veverky s vozidly omezeny.
Vydra říční (Lutra lutra), silně ohrožený druh
Výskyt vydry říční byl v zájmovém území doložen v nivách Rokytné a Rokytky na základě
nálezu stop a trusu. V území přímo dotčené realizací záměru nebyla její nora nalezena. Dle
nálezu charakteristického trusu vydra pravidelně využívá okolí koryt vodních toků k lovu
potravy, případně k migracím. Vlivem stavební činnosti dojde k rušení jedinců. Vydra je druh
se soumračnou aktivitou a stavební práce budou prováděny převážně v denních hodinách,
není však vhodné staveniště osvětlovat. Navržené mostní objekty jsou dostatečně kapacitní
pro zajištění migrace vydry říční. Důležité je věnovat pozornost úpravám podmostí, které by
mělo nadále zůstat přírodního charakteru a neměnit morfologii a charakter břehů vodních toků
v profilech přemostění.
Bobr evropský (Castor fiber), silně ohrožený druh
Bobr evropský je býložravec, pro jehož výskyt na lokalitě je určující druhové spektrum
přítomných dřevin (nejlépe vrb a topolů), výška vodního sloupce nad 80 cm, malé kolísání
vodní hladiny, malá podélná sklonitost vodního toku a nadmořská výška do 800 m n. m.
Na území ČR je pro bobra evropského zpracován Programu péče, který je založen na tzv.
zonaci diferencované ochrany. Ta spočívá ve vymezení tří zón (A, B, C). Dlouhodobá
existence bobra na území ČR by měla být zajištěna především na základě ochrany populací
v územích tzv. zóny A, tj. celorepublikové sítě území, která jsou schopna zajistit
životaschopnou, na imigraci nezávislou populaci. Zóna A je převážně tvořena evropsky
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významnými lokalitami, ve kterých je bobr evropský předmětem ochrany v jihočeském kraji.
V oblastech, které nejsou primárně určeny pro rozvoj a ochranu populace - tzv. zóna B, bude
při péči o populaci bobra evropského postupováno tak, aby aktivity bobrů nebyly hlavní
příčinou zamezení lidské činnosti v krajině. Zóna B však musí současně umožňovat migrační
propojení oblastí zóny A. Po detailní analýze území ČR byla vymezena rozsáhlá oblast (= zóna
C), ve které bude výskyt bobra evropského s ohledem na rizika škod celorepublikové
závažnosti aktivně eliminován. Na následující mapě je znázorněno vymezení těchto zón
ochrany.

Obrázek 16: Mapa zón ochrany bobra evropského na území ČR (zdroj: Program péče
na www.zachranneprogramy.cz) s vyznačením umístění záměru modře.
Pobytové znaky přítomnosti bobra evropského v území ovlivněném záměrem byly
nalezeny v nivě Rokytné i Rokytky. Jednalo se o hráze, okusy, skluzavky i pachové značky.
Bobří nora byla zjištěna cca 100 m od plánovaného přemostění proti proudu Rokytky.
K omezení přímého ovlivnění jedinců je nezbytné provést aktuální ohledání místa stavby,
případně následně zajistit transfer jedinců. Pro omezení vlivu na jeho populaci je žádoucí
zachovat morfologii koryt vodních toků v profilech přemostění. Bobr je živočich se soumračnou
aktivitou, a proto je vhodné omezit stavební činnost od 6,00 – 19,00 hod. a staveniště
neosvětlovat. Záměr je situován dle Programu péče v zóně B, která je primárně určena pro
zajištění migrací bobra evropského. Navržené mostní objekty jeho migraci umožňují.

25

Biologický průzkum včetně vyhodnocení vlivu záměru na biodiverzitu

Netopýři – netopýr vodní, netopýr rezavý a netopýr hvízdavý, silně ohrožené druhy
Na základě terénních průzkumů byly zjištěny jejich letové koridory podél břehových porostů
Rokytné a Rokytky. V místě estakády nad Rokytkou byl zjištěn výskyt všech tří druhů, jejichž
zástupci vyhledávají úkryty ve starých vrbách v břehovém porostu. Dle dendrologického
průzkumu nedojde při realizaci záměru ke kácení těchto významných dutinových stromů a
nebudou tak ovlivněny jejich vhodné úkryty.
K omezení střetů s vozidly na obou plánovaných mostech je vhodné instalovat
protihlukové stěny.
Moták pochop (Circus aeruginosus), ohrožený druh
Moták lužní (Circus pygargus), silně ohrožený druh
Luňák červený (Milvus milvus), kriticky ohrožený druh
Motáci jsou dravci, kteří mohou hnízdit i v polních kulturách. Luňák hnízdí v lesích. Jejich
výskyt je v zájmovém území udáván v ND OP AOPK ČR (2019). Hnízdění těchto dravců
nebylo v přímo ovlivněném území a jeho nejbližším okolí při terénních šetřeních v roce 2019
zaznamenáno. Vzhledem k rozloze polních kultur v dané oblasti nebude zábor jejich vhodných
biotopů významný. Ve fázi provozu bude docházet k rušení ptáků v okolí komunikace.
Existence druhů v širším okolí však nebude stavbou ohrožena.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio), ohrožený druh
Hnízdí v otevřené kulturní krajině, často v keřových porostech na stráních a mezích, v okrajích
lesů a polních remízků. Hnízda můžeme najít i na narušených neobhospodařovaných
plochách s roztroušenými keři, pastvinách a zahradách. V zájmovém území Jeho výskyt byl
zjištěn na základě pozorování v rámci lokality č. 5. Dle charakteru dotčených biotopů můžeme
jeho výskyt předpokládat i na okrajích dřevinných porostů. Ovlivněny budou max. 2 páry.
Realizace stavby nebude znamenat významné snížení početnosti populace. V okolí se
vyskytují hodnotné keřové porosty, kde ťuhýci naleznou vhodné hnízdní biotopy.
Ledňáček říční (Alcedo atthis), silně ohrožený druh
Jeho výskyt byl pozorován opakovaně v nivě Rokytné a ojedinělý přelet podél koryta Rokytky.
Při terénních šetřeních nebyla v přímo dotčeném území nalezena jeho hnízdní nora, i když
svým charakterem v případě Rokytky odpovídají jeho hnízdním nárokům. Při realizaci záměru
nedojde k rozsáhlým zásahům do koryta toku. Dotčení bude pouze lokální v době opevnění
při ústí výpustí dešťových vod. Realizací obchvatu nedojde k významnému ovlivnění kvality
vody, které by představovalo snížení dostupnosti potravy pro ledňáčka říčního. Mostní objekty
nad koryty vodních toků jsou dostatečné pro zajištění průletů v okolí koryta toku. Ovlivnění
jeho populace lze vyloučit.
Žluva hajní (Oriolus oriolus), silně ohrožený druh
Krutihlav obecný (Jynx torquilla), silně ohrožený druh
Žluva i krutihlav hnízdí v listnatých lesích, zahradách, parcích a dřevinných porostech kolem
vod. Žluva se nejčastěji vyskytuje v nížinách, krutihlav vystupuje i do středních nadmořských

26

Biologický průzkum včetně vyhodnocení vlivu záměru na biodiverzitu

výšek. Jejich výskyt je udáván v zájmovém území dle ND OP AOPK ČR (2019). Jejich hnízdění
nelze vyloučit v dřevinných porostech podél vodních toků. Vzhledem k omezenému rozsahu
zásahu do dřevinných porostů lze očekávat, že si případně najdou náhradní hnízdiště
v navazujících nenarušených částech porostů. Realizace záměru nebude znamenat
významné snížení jejich početností.
Koroptev polní (Perdix perdix), ohrožený druh
Koroptev polní bývala kdysi hojným ptákem běžným v zemědělské krajině, v posledních
desetiletích silně ustoupila, zřejmě v důsledku intenzifikace zemědělského hospodaření.
V zájmovém území se vyskytuje v zemědělských kulturách v rámci celé trasy obchvatu.
Realizace záměru bude znamenat zmenšení rozlohy vhodného biotopu. Ve fázi provozu bude
docházet k rušení ptáků v okolí komunikace a nelze vyloučit ani ojedinělé střety s vozidly.
Existence druhu v širším okolí nebude stavbou ohrožena, ovšem v okolí záměru lze očekávat
snížení početnosti populace. Při stavební činnosti je žádoucí omezit pojezdy techniky mimo
plochu staveniště.
Pisík obecný (Actitis hypoleucos), silně ohrožený druh
Hnízdním prostředím pisíka obecného jsou řeky a potoky s kamenitými, štěrkovými a písčitými
břehy, náplavy a ostrůvky porostlými travou, keři, nebo stromy. Méně často hnízdí i u stojatých
vod. Na tahu je možné jej zastihnout v nejrůznějších typech prostředí v blízkosti vod tekoucích
i stojatých. V území dotčeném stavbou byl zastižen v rámci lokality č. 3 pravděpodobně
na tahu. V hnízdním období nebyl v přímo dotčeném území pozorován. Vliv na jeho populace
lze vyloučit.
Čáp bílý (Ciconia ciconia), ohrožený druh
Čáp bílý hnízdí mimo území dotčeném záměrem v zastavěném území v areálu zámeckého
parku. Jeho populace nebude záměrem ovlivněna.
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ohrožený druh
Výskyt udáván dle nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR na okraji zámeckého parku.
Při terénním šetření v jarním období byl ojediněle zaznamenán jeho hlas v břehovém porostu
v nivě Rokytky. Břehové porosty zde představují jeho vhodný hnízdní biotop.
Jelec jesen (Leuciscus idus), ohrožený druh
Výskyt druhu udáván dle nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR. Obývá pomalu
tekoucí vody i vody stojaté. Vytváří často hejna. K přímému zásahu do koryta toků dojde
v minimálním rozsahu. Možné ovlivnění kvality vody nebude mít vzhledem k rozsahu záměru
na jeho populaci žádný vliv.
Ještěrka obecná (Lacerta agilis), silně ohrožený druh
Tato ještěrka je v nižších a středních polohách rozšířená prakticky po celém území ČR.
V minulosti se její stavy snížily v důsledku intenzifikace zemědělství, zejména scelování
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pozemků a používání pesticidů. V zájmovém území byl výskyt ještěrky obecné zaznamenán
v rámci travních porostů v celé délce obchvatu, jednalo se i o travní pásy podél stávajících
komunikací, které mohou sloužit jako migrační koridory. Vliv stavby na populaci ještěrky bude
spočívat v zániku části vhodných biotopů, který povede k lokálnímu zmenšení populací. Nelze
vyloučit ani přímé ovlivnění jedinců během provádění stavby. Odhadované množství
ovlivněných jedinců je v řádu desítek. Navazující prostředí představuje její vhodný biotop a po
ukončení stavební činnosti mohou ještěrky území znovu kolonizovat.
Slepýš křehký (Anguis fragilis), silně ohrožený druh
Slepýš byl ojediněle pozorován v nivě Rokytky v rámci lokality č. 6. Obývá listnaté i jehličnaté
lesy, většinou ve vlhkých oblastech. Ukrývá se pod kameny a v listí. Při výstavbě mostního
objektu budou narušeny nivy vodních toků, které představují jeho vhodný biotop. Vzhledem
k omezené rozloze dotčeného biotopu nedojde k významnému ovlivnění početnosti jeho
populace, ovlivněni mohou být pouze jednotliví jedinci. Navazující prostředí představuje také
jeho vhodný biotop a po ukončení stavební činnosti mohou slepýši území znovu kolonizovat.
Při stavební činnosti je žádoucí instalovat zábrany, proti vniknutí plazů na plochu staveniště.
Ropucha obecná (Bufo bufo), ohrožený druh
Její výskyt potvrzen v nivě Rokytky, u mostu v blízkosti Hradištného mlýna, tedy mimo přímo
ovlivněné území, vhodný biotop pro její rozmnožování. Nelze vyloučit migrace ropuch v nivách
vodních toků. Migrační prostupnost území bude podél koryta Rokytné i Rokytky narušena
z důvodu výstavby mostních objektů. Při stavební činnosti je žádoucí instalovat zábrany, proti
vniknutí ropuch na plochu staveniště.
Čmeláci (Bombus sp.)
Celý rod je zákonem chráněn v kategorii ohrožený. Počty čmeláků klesají, stále jsou však
v české krajině plošně zastoupeni. Také v zájmovém území byly běžně pozorováni na okrajích
cest a polí v celé délce navržené trasy. Likvidace trvalých porostů na mezích a okrajů polí
bude pro čmeláky znamenat úbytek potravních i hnízdních biotopů. Na takto dotčených
úsecích dojde k lokálnímu snížení početnosti jejich populací. Při vhodné údržbě okrajů nové
komunikace mohou vzniknout náhradní biotopy. Čmeláky lze podpořit např. zvýšením nabídky
nektaronosných rostlin a míst k hnízdění.
Mravenci (Formica sp.)
Celý rod těchto „lesních mravenců“ je zákonem chráněn v kategorii ohrožený. Některé druhy
mravenců rodu Formica jsou však v krajině téměř všudypřítomné, a nevyhýbají se ani
člověkem silně pozměněným plochám. V trase plánované komunikace byla zaznamenána
menší zemní hnízda v rámci lokality č. 6. Kupovitá nadzemní hnízda nebyla v přímo dotčeném
území nalezena. Likvidace vhodných biotopů mravenců v trase komunikace bude znamenat
úbytek jejich potravních i hnízdních biotopů. Počet přímo ovlivněných kolonií se bude
pohybovat v řádu jednotek. Na okrajích nové komunikace zřejmě naleznou vhodné biotopy.
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Rak říční (Astacus astacus), kriticky ohrožený druh
V tocích Rokytka i Rokytná byla při terénním šetření zjištěna vitální rozmnožující se populace.
Charakter toků skýtá vhodné úkryty.
Celkové hodnocení stavu druhu na území České republiky je na základě dosavadních
znalostí specifikováno jako nepříznivé, a to zejména vzhledem k vlivům negativně působícím
na sledovaných lokalitách. V současné době je existence raka říčního ohrožena několika
negativními vlivy. Jedná se o znečišťování toků odpadními vodami z průmyslu, odpadem
a chemikáliemi používanými v zemědělství, lesním hospodářství, ale také komunálními
odpadními splašky.
Jeho biotop bude ovlivněn přímým zásahem pouze omezeně při zaústění dešťových
vod do toků. Při realizaci mostů jsou piloty ukotveny mimo břehové hrany i koryto toků.
V případě stavební činnosti v korytech toků je nutné před zahájením stavebních prací provést
průzkum v místě zaústění příkopů a případný transfer nalezených jedinců raka říčního. Také
je nutné stavební činnosti provádět technickými postupy a v takovém rozsahu, aby nedošlo
kvýznamnému ovlivnění kvality vody v toku, zvláště při nízkých průtocích.
K ovlivnění vodního prostředí toků dojde působením nepřímých vlivů. Důvodem je
svedení dešťových vod do toků a také údržba vozovky v zimním období, kdy probíhá solení
komunikací. Pro omezení vzniku povodňových vln, které by znamenaly negativní ovlivnění
populace v tocích navrhujeme realizovat před zaústěním výpustí do Rokytky a Rokytné
retenční jímky, které budou mít řízený odtok. Dle projektové dokumentace je zaústění odvodu
dešťových vod do vodních toků územně rozloženo, a proto nepředpokládáme,
že při maximálním řízeném odtoku z retenčních jímek by došlo k významnému zvýšení průtoku
v korytech.
V případě raka říčního byla při odborných studiích zaměřených na kvalitu vody, kde se
rak říční vyskytuje, zaznamenaná významná souvislost mezi pravděpodobností výskytu tohoto
druhu a ukazatelem organického znečištění - BSK5, dále amonnými ionty a dusitany. Jako
další v pořadí relativní významnosti faktorů byly vyhodnoceny železo a hliník spolu s pH
(Svobodová et al. 2009 in Štambergová et al 2009), dále kyslík, měď, CHSKCr, dusičnany
a zinek. U vápníku, celkového fosforu, síranů a chloridů nebyla nalezena souvislost mezi
pravděpodobností výskytu raka říčního a tímto ukazatelem. Vliv případné zvýšené
koncentrace chloridů bude pro negativní ovlivnění stavu populace nevýznamné.
Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), ohrožený druh
Jeho výskyt byl zaznamenán v okolí lokality č. 6 v úseku km 3,3 – 3,5. Potravou housenek
otakárka ovocného jsou hlohy a slivoně. Vzhledem k charakteru dotčených biotopů můžeme
jeho výskyt předpokládat v travnatých porostech s rozptýlenými keři nebo v okolí zahrad.
Vzhledem k omezené rozloze dotčených vhodných biotopů nedojde realizací stavby
k vymizení jeho populace nebo významnému snížení její početnosti. Travnaté svahy tělesa
komunikace budou moci otakárci, nebo i další motýli, využívat ke svému vývoji. Je vhodné
do výsadby vegetace zahrnout i vhodné hostitelské rostliny housenek.
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Střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri), ohrožený druh
Poměrně běžný druh nelesních biotopů. Jeho výskyt byl doložen v nivě řeky Rokytky (lokalita
č. 6), ale je možný v rámci celého zájmového území. V ČR především v nížinách
a pahorkatinách, jeho vhodnými biotopy jsou louky, pole, prosvětlené lesy a zahrady.
Zmírňující opatření nejsou navrhována.
Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), ohrožený druh
Druh se v současné době šíří a není fakticky ohrožen, v některých oblastech působí i jako
škůdce. Ve sledovaném území osidluje ruderální porosty a okraje polí. Realizace záměru
nebude přes lokální zásah do biotopů znamenat ohrožení životaschopnosti jeho populace v
zájmovém území. Dá se očekávat, že nalezne nové vhodné biotopy i na okrajích plánované
komunikace.
V následující tabulce jsou uvedeny zvláště chráněné druhy živočichů (ZCHD), jejichž
výskyt byl v zájmovém území doložen nebo je udáván v ND OP AOPK ČR (2019).
Z důvodu přímého ovlivnění, nebo ovlivnění biotopu těchto ZCHD, je nutné požádat příslušný
orgán ochrany přírody o výjimku dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Tabulka 2: Přehled zvláště chráněných druhů živočichů, kteří se vyskytují v zájmovém území
nebo nelze jejich výskyt vyloučit.
Druh

čmeláci r. Bombus

Kategorie
ohrožení dle
vyhlášky č.
395/1992 Sb.

Početnost
ovlivněných jedinců

Poznámka

ohrožený

desítky jedinců

ztráta hnízdního a potravního biotopu,
přímé ovlivnění

mravenci r. Formica

ohrožený

zlatohlávek tmavý
střevlík Scheidlerův
otakárek ovocný

ohrožený
ohrožený
ohrožený

rak říční

kriticky
ohrožený

jelec jesen
ještěrka obecná
slepýš křehký
ropucha obecná
pisík obecný
koroptev polní
ťuhýk obecný

jednotlivé menší
zemní kolonie
(do 5 ks)
nižší desítky
nižší desítky
jedinci
nižší desítky jedinců

ztráta hnízdního a potravního biotopu,
přímé ovlivnění
ztráta biotopu, přímé ovlivnění
ztráta biotopu, přímé ovlivnění
ztráta biotopu, možné přímé ovlivnění
zásah do biotopu, přímé i nepřímé
ovlivnění

ohrožený
?
nepřímé ovlivnění
silně ohrožený vyšší desítky jedinců ztráta biotopu, přímé ovlivnění
ztráta biotopu, přímé ovlivnění,
silně ohrožený
jedinci
přechodné omezení migrace
zásah do vhodného biotopu, přímé
ohrožený
nižší desítky jedinců
ovlivnění, přechodné omezení migrace
ohrožený
x
populace nebude ovlivněna
ztráta hnízdního biotopu, přímé
ohrožený
nižší desítky jedinců
ovlivnění
ohrožený
do 5 párů
ztráta hnízdního biotopu
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Kategorie
ohrožení dle
vyhlášky č.
395/1992 Sb.

Početnost
ovlivněných jedinců

ledňáček říční

silně ohrožený

jedinci

moták pochop

ohrožený

jedinci

silně ohrožený

jedinci

Druh

moták lužní
luňák červený
žluva hajní
krutihlav obecný
čáp bílý

kriticky
ohrožený
silně ohrožený
silně ohrožený
ohrožený

slavík obecný

ohrožený

bobr evropský

silně ohrožený

veverka obecná

ohrožený

vydra říční

silně ohrožený

netopýr vodní,
netopýr rezavý,
netopýr hvízdavý

silně ohrožené
druhy

x

Poznámka
narušení vhodného potravního
biotopu
ztráta potravního a vhodného
hnízdního biotopu
ztráta potravního a vhodného
hnízdního biotopu
populace nebude ovlivněna

do 2 párů
do 2 párů
x

zásah do vhodného hnízdního biotopu
zásah do vhodného hnízdního biotopu
populace nebude ovlivněna
zásah do jeho vhodného hnízdního
do 2 párů
biotopu
zásah do potravního biotopu, přímé i
nepřímé ovlivnění přechodného
nižší desítky jedinců
charakteru, ovlivnění rušením při
provozu komunikace
jedinci
zásah do životního biotopu
ovlivnění potravního biotopu, nepřímé
ovlivnění přechodného charakteru,
jedinci
ovlivnění rušením při provozu
komunikace
nižší desítky jedinců

narušení vhodného potravního
biotopu

6 Ovlivnění prvků ÚSES a významných krajinných prvků
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) podle § 3 písmene a) zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES
je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů
a jejich vzájemných vazeb. Prvky nadregionálního ÚSES jsou rozlehlé ekologicky významné
krajinné celky a oblasti s min. plochou alespoň 1 000 ha. Jejich síť by měla zajistit podmínky
existence charakteristických společenstev s úplnou druhovou rozmanitostí bioty v rámci
určitého biogeografického regionu. Prvky, které jsou součástí regionálního ÚSES, jsou plošně
rozlehlejší ekologicky významné segmenty krajiny (EVSK) s minimální plochou podle typů
společenstev od 10 do 50 ha. Jejich síť musí reprezentovat rozmanitost typů biochor v rámci
určitého biogeografického regionu. Prvky lokální úrovně jsou plošně méně rozlehlé (obvykle
do 5 – 10 ha). Jejich síť reprezentuje rozmanitost skupin typů geobiocénů v rámci určité
biochory.
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Při realizaci záměru nebudou ovlivněny prvky regionální a nadregionální úrovně, viz
následující obrázek.
V rámci dotčeného území jsou vymezeny prvky územního systému ekologické stability
(ÚSES) lokální úrovně.
Podél plánovaného obchvatu je v km 1,2 – 2,4 veden lokální biokoridor a v km 1,6 se
dotýká trasa obchvatu území lokálního biocentra LBC Za dvorem. Jedná se o prozatím
nefunkční prvky ÚSES. V km 1,55 obchvat trasu tohoto lokálního biokoridoru protíná. V
souladu s metodikou ÚSES (Bínová a kol. 2017) mohou být biokoridory přerušeny tělesy
dopravních komunikací včetně dálnic bez dalších opatření. Je to dáno tím, že přes omezení
migrace bariérou je hodnocená trasa stále pro většinu organismů nejpřijatelnější. Řada druhů
může určité prostorové přerušení biokoridoru překonat, pokud není příliš dlouhé a/nebo
mnohokrát opakované. Pro rostliny a pro faunu pohybující se vzduchem těleso komunikace
fakticky významnější bariéru nepředstavuje; ty živočišné druhy, pro které těleso komunikace
zásadní bariérou je, nebývají zpravidla striktně vázány na ekotopy příslušného biokoridoru
(příslušné větve ÚSES) a mohou tak překonat komunikaci i mimo prostor biokoridoru
(tj. pohybovat se bez ohledu na stanovištní podmínky k nejbližšímu mimoúrovňovému křížení
a komunikaci překonat zde).

Obrázek 17: Poloha záměru (vyznačena modře) a mapa vymezených prvků ÚSES,
regionálních biocenter (vyznačeny hnědou barvou) a nadregionálního biokoridoru a jeho
ochranného pásma (vyznačen růžovou barvou). Regionální biokoridory jsou vyznačeny žlutě.
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V návrhu vegetačních úprav je ve vymezeném biokoridoru vedoucího podél trasy
obchvatu plánována výsadba zeleně. S ohledem na omezení střetu živočichů s vozidly,
protože zeleň využívají živočichové často k úkrytu, je vhodné odsadit výsadbu zeleně min. 4 m
od krajnice. Bude tam zajištěn pro řidiče dostatečný rozhled.
K ovlivnění lokální biokoridorů dojde také v místech křížení plánovaného obchvatu
s nivou Rokytné a Rokytky ke kácení dřevin. Liniové porosty dřevin budou přerušeny a může
tak dojít k ovlivnění migrační prostupnosti území. V těchto profilech je plánována realizace
mostních objektů, které díky svým parametrům významně neovlivní funkčnost stávajících
biokoridorů. Pro podporu je žádoucí provést obnovu břehových porostů. Vhodné jsou např.
olše lepkavá, vrba křehká, dub letní doplněné střemchou obecnou a lískou obecnou.
Při realizaci mostu přes nivu Rokytky dojde kácením dřevin k zásahu do lokálního
biocentra Za Fortnou. Zásah bude pouze okrajový a po skončení stavebních prací bude
žádoucí provést dosadbu vhodných druhů dřevin. Stávající jehličnaté je vhodné nahradit
autochtonními listnatými dřevinami, jako je např. dub letní, habr obecný, javor mléč nebo lípa
malolistá.
Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) je definován v § 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody
a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění (dále jen zákon) jako „ekologicky, geomorfologicky
nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení
její stability.“ VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách, a to VKP „ze zákona“, kterými jsou veškeré
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy a registrované VKP. Zákon dále v §
4, odst. 2 uvádí, že VKP „jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce.“
Realizací obchvatu dojde k ovlivnění významných krajinných prvků – vodních toků a
jejich niv a také lesního porostu. Pro minimalizaci vlivů na vodní toky a jejich nivy zde budou
vybudovány mostní objekty. Při jejich realizaci nedojde dle projektové dokumentace k zásahu
do koryt vodních toků. K lokálnímu ovlivnění dojde při zaústění dešťových vod. Popis a
hodnocení vlivů je uvedeno v předcházejících kapitolách.
Vzhledem k omezenému rozsahu ovlivněného území nedojde k významnému oslabení
stabilizační funkce VKP, kterým jsou vodní toky a jejich nivy. V kapitole 9 jsou navržena
vhodná zmírňující opatření.
Dalším významným krajinným prvkem, který se v území dotčeném stavbou nachází, je
lesní porost na strmém svahu nad nivou Rokytky. Jedná se o lokalitu biologického průzkumu
č. 6. Jde o segment hospodářského lesa s převahou nepůvodní borovice černé. Při výstavbě
mostního objektu nad nivou Rokytky zde dojde ke kácení dřevin. Po ukončení stavby se
předpokládá provedení náhradních výsadeb. Nutné zásahy do lesního porostu budou
omezeného rozsahu a nezpůsobí významnou fragmentaci v rámci zalesněného svahu.
Lesní porost i nivy vodních toků budou ovlivněny i působením nepřímých rušivých vlivů
při provozu záměru, mezi které patří například zvýšená intenzita osvětlení a zvýšení hladiny
hluku oproti stávajícímu stavu. Vzhledem k charakteru lesního porostu a míře jeho ovlivnění
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při stavbě i provozu záměru a díky parametrům mostních objektů, nedojde k významnému
oslabení stabilizační funkce VKP. Proti působení rušivých vlivů budou na mostech instalovány
protihlukové stěny. Po ukončení stavební činností je nebytné provést rekultivaci ovlivněného
území výsadbou dřevin. Vhodné je použít i listnaté druhy dřevin.
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy na úseku
ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vydal souhlasné závazné stanovisko k zásahu
do významného krajinného prvku „ex lege“ vodního toku, k záměru: „II/360 Jaroměřice nad
Rokytnou - obchvat“ (č.j. OŽP 45882/17 – SPIS OŽP/8734/2017/Eu ze dne 3.7.2017).

7 Vliv na zvláště chráněné části přírody a lokality
soustavy Natura 2000
Realizací záměru nebudou přímo dotčena žádná zvláště chráněná území (ZCHÚ), ani lokality
soustavy Natura 2000.
Nejblíže situovaným ZCHÚ je níže po toku vymezená přírodní rezervace Jedlový les a
údolí Rokytné, která je součástí rozsáhlejší stejnojmenné evropsky významné lokality. Na
následujícím obrázku je orientační pozice plánovaného obchvatu a území PR a EVL
znázorněna. Předmětem ochrany PR i EVL jsou lesy se společenstvy hercynských
dubohabřin, suťových lesů, lesních okrajů, světlin a lesních lemů s výskytem významných
druhů rostlin a živočichů; typy přírodních stanovišť (dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a
extenzivní sečené louky nížin až podhůří) a druhy, pro které byla jiným právním předpisem
vyhlášena evropsky významná lokalita. Vzhledem k charakteru záměru nedojde jeho realizací
k ovlivnění přírodních stanovišť, které patří k předmětům ochrany EVL a PR Jedlový les a údolí
Rokytné.
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Obrázek 18: Orientační umístění plánovaného obchvatu (vyznačeno modře) a EVL Jedlový
les a údolí Rokytné s vymezením stejnojmenné přírodní rezervace (vyznačeno zeleně).

8 Vliv na migrační prostupnost území
Cílem migrační studie bylo zmapovat hlavní migrační trasy živočichů v území ovlivněném
plánovanou stavbou a navrhnout opatření pro zachování migrační prostupnosti území
a snížení rizika střetů živočichů s vozidly. Zpracování textové části migrační studie
předcházelo terénní mapování migračních tras živočichů v dotčeném území a souvisejícím
okolí. Terénní práce probíhaly v jarním a letním období 2019. Monitoring byl zaměřen zejména
na zjišťování pobytových znaků a přímé pozorování živočichů.
Pro vyhodnocení vlivu výstavby plánované komunikace na migraci živočichů v daném
území byla využita metodika teorie migračního potenciálu (MP) publikovaná např. v metodice
AOPK ČR (Hlaváč, Anděl, 2001) a také v TP 180 (Anděl a kol. 2006).
V následující kapitole jsou navržena vhodná zmírňující opatření, která podpoří migrační
prostupnost území a omezí možné střety živočichů s vozidly.
Samostatná migrační studie (Losík 2019) je tvoří přílohu č. 4 tohoto biologického
průzkumu.
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9 Návrh zmírňujících opatření
Opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních vlivů
pro bezobratlé druhy živočichů:
•
Na osetí lemů a svahů podél obchvatu je na vhodných místech žádoucí (v kontaktu
s dřevinnými porosty, polními cestami a loukami) namísto kulturních travních směsí použít
směsi původních travin s vyšším podílem kvetoucích bylin, které poskytnou dostatek pylu
a nektaru čmelákům, včelám a motýlům. Také je možné použít směs s vyšším podílem
poloparazitických druhů jako je např. kokrhel. Velikost těchto ploch a jejich přesné umístění
bude specifikováno v navazujících stupních projektové dokumentace v závislosti na místních
geologických podmínkách a technických možnostech při provádění stavby. Více informací
na www.motylidalnice.cz.
•
Pro podporu populací bezobratlých je vhodné vytvořit mozaiku biotopů, v zářezech do
skalního podloží v blízkosti mostního objektu SO 203 mohou být odkryté horniny ponechány
obnažené, případně plochy bez navážky ornice ponechané samovolné sukcesi.
•
Případné výsadby stromů a keřů nevysazovat plošně, ale ve skupinách ve větší
vzdálenosti od komunikace, a s ohledem na typ stanoviště vybírat vhodné druhy. Kvetoucí
stromy a keře slouží bezobratlým k úkrytu v závětří i jako zdroj nektaru. Pro suchá stanoviště
jsou vhodné např. trnka, řešetlák počistivý nebo hloh, pro kyselá nebo písčitá stanoviště pak
vřes, pro vlhčí biotopy zimolezy, krušina olšová, vrby a osiky. Do pohledově exponovaných
úseků obchvatu, kudy vede obchvat v zářezu, je vhodné místo skupinové výsadby zvolit
výsadbu liniovou a vytvořit tak alej. Vhodnými druhy jsou lípy malolisté, javory mléče, ale i
ovocné dřeviny, jako třešně ptačí nebo jeřáby.
•
Kosení travnatých porostů na vyšších svazích tělesa komunikace je vhodné provádět
mozaikovitě, postačí 1x ročně, někde i 1x za dva roky v pozdějším letním termínu. Frekvence
kosení bude záviset na charakteru travnatých porostů.

Před zahájením stavebních prací v korytě toků je nutné provést průzkum výskytu raka
říčního a případně jeho transfer výše po toku. Transfer bude proveden odborně způsobilou
osobou a náhradní lokalita bude odsouhlasena orgánem ochrany přírody.
Opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků
pro obojživelníky a plazy:
•
Při stavební činnosti v nivách vodních toků je na okraji staveniště žádoucí instalovat
zábrany proti možnému vniknutí obojživelníků a plazů do staveniště. Jejich instalace bude
provedena před zahájením jejich migrací, které jsou závislé na konkrétních klimatických
podmínkách v daném roce (teplota, déšť apod.). Pokud budou zábrany instalované podél
hranice staveniště včetně okolí koryta bude nutné na jejich okraj, případně do 10 m umístit
sběrné nádoby, které bude nutné několikrát denně (2-4x, v závislosti na termínu) vybírat.
Je také možné instalovat zábrany takovým způsobem, kdy vznikne podél koryt toků na břehu
pro živočichy volný průchod. I v tomto případně je však nutné instalovat na vnější okraj zábran
sběrné nádoby, které budou vybírány dle potřeby. Instalaci zábran a případný transfer ZCHD
živočichů bude proveden odborným způsobem. Náhradní lokality budou odsouhlaseny
orgánem ochrany přírody.
36

Biologický průzkum včetně vyhodnocení vlivu záměru na biodiverzitu

•
Vhodné je opatřit obsypové kužely mostních objektů (jejich část) kamenným záhozem,
který může sloužit jako vhodný biotop pro ještěrky obecné.
Opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků
pro ptáky:
•
Z důvodu omezení vlivu na populace ptáků je nezbytné omezit navrhované kácení
dřevin na minimum.
•
Kácení bude provedeno v období září – pol. března, tedy mimo hnízdní období ptáků.
•
Při realizaci záměru dojde k zásahu do dřevinných porostů. Jako kompenzační opatření
mohou sloužit výsadby stromů a keřů v okolí komunikace, případně na místech k tomu
určených. Důležitá je obnova břehových porostů v okolí mostních objektů.
•
K výsadbám je vhodné použít i bobulonosné dřeviny a keře, které poskytnou ptákům
potravu i úkryt a místo ke hnízdění.
•
Ke snížení vlivu záměru na populace ptáků hnízdících na zemi (koroptev polní, motáci),
je vhodné provést skrývku ornice či začít stavební činnosti vždy před začátkem jejich hnízdění,
tj. do března, popřípadě po jeho skončení, tj. v srpnu. Při dodržení tohoto termínu nebudou
zničena jejich hnízda a ptáci si budou moci najít jiné plochy ke svému vyhnízdění.
•
Z důvodu možné kolize ptáků s dopravou budou instalované protihlukové stěny
opatřeny proužky o šířce min. 2 cm v osové vzdálenosti 10 cm, možné je také použít kontrastní
zmatnění stěn nebo stěny neprůhledné.
Opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků
pro savce:
•
S ohledem na možný výskyt netopýrů ve stromových dutinách břehového porostu podél
Rokytky a Rokytné, doporučujeme kácení vzrostlých dřevin v této lokalitě (o obvodu kmene
nad 80 cm) provádět od září do října, kdy jsou netopýři schopní si najít náhradní úkryty pro
svoje zimování.
•
Z důvodu omezení působení rušivých vlivů na vydru říční a bobra evropského budou
práce v okolí vodních toků prováděny od 6 do 18,00 hod. a staveniště nebude mimo tuto dobu
osvětleno.
•
Před zahájením stavebních prací v nivách toků bude v dotčeném území a jeho okolí
proveden aktuální průzkum výskytu bobra evropského se zaměřením na přítomnost jeho nor.
Na základě výsledku budou přijata opatření k minimalizaci negativního ovlivnění jeho
populace.
Opatření pro snížení vlivu záměru na migrační prostupnost území jsou převzata ze samostatné
migrační studie (Losík 2019), která je přílohou tohoto průzkumu:
•
Pro vyloučení vlivu na migrační průchodnost pro živočichy vázané na vodní prostředí
toků je třeba vyhnout se nevhodným úpravám dna a břehů koryta pod mostem. Dno je třeba
zachovat nezpevněné s přirozenou dynamikou, aby byla zajištěna hloubková členitost vody.
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•
Ve fázi výstavby bude migrační průchodnost území snížena v důsledku zvýšeného
rušení stavebními pracemi. Pro zmírnění tohoto vlivu je vhodné neprovádět stavební práce po
setmění a vypínat umělé osvětlení staveniště v nočních hodinách.
•
Z důvodu přehlednosti území podél komunikace pro řidiče není žádoucí provádět na
svazích zářezů souvislé výsadby dřevin. Případně lze svahy zasypat velkými kameny, které
jsou pro živočichy obtížně překonatelné.
•
V úsecích, kde je trasa vedena na úrovni stávajícího terénu, je vhodné udržovat po
obou stranách komunikace sečený travnatý pás, který zpřehlední situaci pro řidiče a
živočichové se na tomto otevřeném pásu budou chovat opatrněji.
•
V úsecích, kde je plánovaná komunikace vedena na úrovni stávajícího povrchu nebo
na nízkém násypu, je vhodným opatřením umístění reflexních ploch, které odráží světlo
projíždějících automobilů do okolí silnice a vytváří dočasný výstražný optický plot. Odrazky se
umisťují na okraji komunikace, např. na směrové sloupky.
•
Instalace pachových ohradníků je doporučována pro méně přehledné úseky, kde je
komunikace vedena v zářezech.
Obecná opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních
účinků realizace záměru na živou přírodu:
•
Případné deponie a mezideponie zeminy umísťovat mimo výskyt přírodních a
polopřírodních stanovišť, která jsou biotopem zvláště chráněných druhů živočichů.
•
Dále doporučujeme vytipovat umístění zařízení staveniště a parkování mechanizace
na zpevněných plochách, mimo výskyt přírodních i polopřírodních stanovišť. Nevhodné jsou
také lokality v nivách a v blízkosti vodních toků.
•
V profilech přemostění vodních toků nedojde k ovlivnění břehové linie toků, s výjimkou
zaústění dešťových vod. Bude zachována morfologie dna toků.
•
Stavební práce v nivách vodních toků budou prováděny šetrně k vodnímu prostředí.
Při stavební činnosti v okolí toku je žádoucí používat biologicky odbouratelná maziva.
•
V případě nutnosti přemostění vodních toků při stavební činnosti budou instalovány
provizorní mosty, které budou umístěny tak, aby nedošlo k ovlivnění břehů toků. Po jejich
odstranění bude dotčené území uvedeno do původního stavu.
•
Havarijní plán pro realizaci stavby bude zpracován z důrazem na odvod dešťových vod
do vodních toků, které jsou biotopem raka říčního.
•
S ohledem na zmírnění vlivu na raka říčního a vodní prostředí toku budou před
zaústěním dešťových vod realizovány retenční jímky s regulovaným odtokem. Jejich dimenze,
případně jiné technické opatření, zajistí omezení působení povodňových vln při přívalových
srážkách v tocích. S ohledem na umístění obchvatu v zemědělsky využívaném území, kde
může docházet k půdní erozi, bude technicky zajištěna sedimentace splavenin, např.
umístěním retenčních jímek se sedimentačním prostorem.
•
V dalších stupních projektové přípravy je vhodné zpracovat detailní plán sadových
úprav s využitím původních a geograficky vhodných druhů. Není vhodné osazovat celé těleso
komunikace. Plán vegetačních úpravy bude odsouhlasen orgánem ochrany přírody. Lokalitami
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pro náhradní výsadby jsou vhodné např. vymezené plochy prvků ÚSES včetně niv vodních
toků.
•
Případná rekultivace lesního pozemku ovlivněného výstavbou mostního objektu nad
nivou Rokytky bude specifikována a odsouhlasena orgánem ochrany přírody.
•
Při realizaci záměru bude přítomen biologický dozor stavby, který bude zajišťovat
dodržování podmínek pro organizaci výstavby s důrazem na minimalizaci ovlivnění populací
zvláště chráněných druhů živočichů.

10 Závěr
Cílem předloženého průzkumu bylo popsat společenstva rostlin a živočichů v území dotčeném
plánovaným záměrem „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“. Během terénních šetření
bylo zjištěno, že záměrem budou dotčeny převážně člověkem silně ovlivněné biotopy, zejména
intenzívně obdělávaná pole. V trase plánované přeložky ovšem dojde k zásahu do niv dvou
vodních toků, které jsou významnými krajinnými prvky. Dotčeny budou i břehové porosty
a několik ploch s travními porosty. Dotčené porosty nepředstavují ochranářsky významná
společenstva rostlin, ani se zde nevyskytují zvláště chráněné rostlinné druhy. Jedná
se vesměs o degradované porosty ruderální a synantropní vegetace, která je silně
poznamenána zvýšeným přísunem živin z okolních zemědělsky užívaných polí.
Většina zaznamenaných živočichů ovšem patří k běžným druhům, které jsou v ČR
široce rozšířené zejména díky své schopnosti přežívat i v intenzívně zemědělsky využívané
krajině. Přesto se v daném území vyskytují druhy zvláště chráněných živočichů, které jsou
vázány jak na trvalé porosty tak na biotopy polních kultur a dále na vodní prostředí toků
Rokytka a Rokytná. Tyto zvláště chráněné druhy budou realizací záměru i jejím provozem
v různé míře ovlivněny a je třeba před realizací záměru zažádat o výjimku na zásahy do jejich
vývoje a biotopů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
V trase plánované přeložky se nenachází žádné zvláště chráněné území, ani lokalita
soustavy Natura 2000.
Realizací záměru budou ovlivněny vodní toky a jejich nivy, které jsou dle zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění, významnými krajinnými prvky. Dotčen bude i VKP, tj. lesní
porost nad nivou Rokytky. Městský úřad Třebíč již vydal souhlasné stanovisko k zásahu
do VKP.
Výstavbou obchvatu bude dotčeno několik prvků ÚSES lokálního významu. Migrační
průchodnost v rámci lokálních biokoridorů vedoucích podél vodních toků nebude vzhledem
k parametrům mostních objektů ovlivněna.
Pro snížení vlivu záměru na živou přírodu jsou navržena v předchozí kapitole zmírňující
opatření. Detailní podoba a umístění některých navržených zmírňujících opatření mohou být
specifikovány v projektové dokumentaci pro stavební povolení při navržení detailního řešení
stavby.
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Příloha 1: Přehled zjištěných druhů vyšších rostlin
vědecký název

český název

vědecký název

český název

Acer platanoides

javor mléč

Acer pseudoplatanus

javor klen

Cerastium holosteoides
ssp. triviale

rožec obecný luční

Aegopodium podagraria

bršlice kozí noha

Cichorium intybus

čekanka obecná

Cirsium arvense

pcháč rolní

Cirsium canum

pcháč šedý

Aesculus hippocastanum jírovec maďal
Agrostis capillaris

psineček obecný

Clinopodium vulgare

klinopád obecný

Achillea millefolium

řebříček obecný

Conyza canadensis

turanka kanadská

Ajuga reptans

zběhovec plazivý

Cornus sanguinea

svída krvavá

Alchemilla sp.

kontryhel

Corylus avellana

líska obecná

Alliaria petiolata

česnáček lékařský

Crataegus laevigata

hloh obecný

Allium schoenoprasum

česnek pažitka

Dactylis glomerata

srha laločnatá

Alnus glutinosa

olše lepkavá

Daucus carota

mrkev obecná

Alopecurus pratensis

psárka luční

Deschampsia caespitosa metlice trsnatá

Anagallis arvensis

drchnička rolní

Dipsacus fullonum

štětka planá

Anemone nemorosa

sasanka hajní

Echium vulgare

hadinec obecný

Angelica sylvestris

děhel lesní

Elytrigia repens

pýr plazivý

Anthemis arvensis

rmen rolní

Epilobium hirsutum

vrbovka chlupatá

Anthriscus sylvestris

kerblík lesní

Equisetum arvense

přeslička rolní

Arctium tomentosum

lopuch plstnatý

Erophila verna

osívka jarní

Armoracia rusticana

křen selský

Fallopia convolvulus

opletka obecná

Arrhenatherum elatius

ovsík vyvýšený

Festuca rubra

kostřava červená

Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

Festuca arundinacea

kostřava rákosovitá

Atriplex patula

lebeda rozkladitá

Ficaria verna

orsej jarní

Ballota nigra

měrnice černá

Filipendula ulmaria

tužebník jilmový

Barbarea vulgaris

barborka obecná

Fragaria vesca

jahodník obecný

Bellis perennis

sedmikráska
obecná

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

Fumaria officinalis

zemědým lékařský

Gagea lutea

křivatec žlutý

Galeobdolon luteum

pitulník žlutý

Galeopsis tetrahit

konopice polní

Galium album

svízel bílý

Galium aparine

svízel přítula

Geranium pratense

kakost luční

Geranium pusillum

kakost maličký

Geum urbanum

kuklík městský

Glechoma hederacea

popenec obecný

Betula pendula
Bidens frondosa
Bistorta major

bříza bělokorá
dvouzubec
černoplodý
rdesno hadí kořen

Calamagrostis
arundinacea

třtina rákosovitá

Calamagrostis epigejos

třtina křovištní

Caltha palustris

blatouch bahenní

Campanula patula

zvonek rozkladitý

Capsella bursa-pastoris

kokoška pastuší
tobolka

Cardamine amara

řeřišnice hořká

Glyceria maxima

zblochan vodní

Cardamine pratensis

řeřišnice luční

Heracleum sphondylium

bolševník obecný

Carduus acanthoides

bodlák obecný

Holcus mollis

medyněk měkký

Carex hirta

ostřice srstnatá

Hypericum perforatum

třezalka tečkovaná

Carlina acaulis

pupava bezlodyžná

Hypochoeris radicata

prasetník kořenatý

Centaurea jacea

chrpa luční

Chaerophyllum
aromaticum

krabilice zápašná
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vědecký název

vědecký název

český název

Chaerophyllum hirsutum krabilice chlupatá

Quercus robur

dub letní

Chelidonium majus

vlaštovičník větší
netýkavka
malokvětá
netýkavka
nedůtklivá

Ranunculus acris

pryskyřník prudký

Ranunculus repens

pryskyřník plazivý

Rosa canina

růže šípková

Rubus fruticosus

ostružiník křovitý

Juglans regia

ořešák královský

Rubus idaeus

ostružiník maliník

Juncus effusus

sítina rozkladitá

Rubus sp.

ostružiník

Knautia arvensis

chrastavec rolní

Rumex acetosa

šťovík kyselý

Lamium album

hluchavka bílá

Rumex obtusifolius

šťovík tupolistý

Lamium maculatum

hluchavka skvrnitá

Salix viminalis

vrba košíkářská

Lamium purpureum

hluchavka nachová

Salix caprea

vrba jíva

Lathyrus pratensis

hrachor luční

Salix fragilis

vrba křehká

Leucanthemum vulgare

kopretina bílá

Sambucus nigra

bez černý

Ligustrum vulgare

ptačí zob obecný

Sanguisorba officinalis

krvavec toten

Luzula campestris

bika ladní

Scirpus sylvaticus

skřípina lesní

Lysimachia nummularia

vrbina penízková

Scrophularia nodosa

krtičník hlíznatý

Malus domestica

jabloň domácí

Securigera varia

čičorka pestrá

Medicago sativa

vojtěška setá

Silene dioica

silenka dvoudomá

Mentha arvensis

máta rolní

Silene latifolia

silenka širolistá

Mycelis muralis

mléčka zední

Solidago canadensis

zlatobýl kanadský

Myosotis arvensis

pomněnka rolní

Sorbus aucuparia

jeřáb ptačí

Myosotis palustris

pomněnka bahenní

Symphytum officinale

kostival lékařský

Oxalis acetosella

šťavel kyselý

Tanacetum vulgare

vratič obecný

Phleum pratense

bojínek luční

Phragmites australis

rákos obecný

Taraxacum sec.
Ruderalia

pampeliška
lékařská

Persicaria hydropiper

rdesno peprník

Thlaspi arvense

penízek rolní

Picea abies

smrk ztepilý

Tilia cordata

lípa srdčitá

Pinus nigra

borovice černá

Trifolium pratense

jetel luční

Plantago lanceolata

jitrocel kopinatý

Trifolium repens

jetel plazivý

Plantago media

jitrocel prostřední

Tripleurospermum
inodorum

heřmánkovec
nevonný

Poa annua

lipnice roční

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

Poa nemoralis

lipnice hajní

Verbascum thapsiforme

divizna velkokvětá

Poa palustris

lipnice bahenní

Veronica arvensis

rozrazil rolní

Populus tremula

topol osika

Veronica beccabunga

rozrazil potoční

Potentilla anserina

mochna husí

Veronica chamaedrys

rozrazil rezekvítek

Potentilla reptans

Veronica persica

rozrazil perský

Vicia cracca

vikev ptačí

Prunus avium

mochna plazivá
černohlávek
obecný
třešeň ptačí

Vicia sepium

vikev plotní

Prunus domestica

švestka domácí

Vinca minor

zdravínek menší

Prunus padus

střemcha obecná

Viola arvensis

violka rolní

Prunus spinosa

slivoň trnka

Viola canina

violka psí

Pulmonaria officinalis

plicník lékařský

Viola odorata

violka vonná

Pyrus communis

hrušeň obecná

Impatiens parviflora
Impatiens noli-tangere

Prunella vulgaris

český název

42

Příloha 2: Přehled zjištěných druhů živočichů – bezobratlí
Druh

Odborné jméno

Poznámka

Kategorie
ohrožení dle
vyhlášky č.
395/1992 Sb.

babočka admirál

Vanessa atalanta

běžný luční druh

babočka bílé C

Polygonia c-album

běžný luční druh

babočka bodláková

Vanessa cardui

běžný luční druh

babočka kopřivová

Aglais urticae

běžný luční druh

babočka osiková

Nymphalis antiopa

poměrně běžný druh

babočka paví oko

Inachis io

běžný luční druh

bělásek řepový

Pieris rapae

běžný luční druh

bělásek zelný

Pieris brassicae

běžný luční druh

beruška vodní

Asselus aquaticus

čmeláci r. Bombus

běžné luční druhy

čtvercoštítník černý

Abax parallelepipedus

běžný lesní druh

drabčík

Philonthus decorus

běžný lesní druh

drabčík

Tachyporus sp.

běžný lesní druh

drabčík zdobený

Staphylinus caesareus

běžný lesní druh

hlemýžď zahradní

Helix pomatia

běžný druh

klikoroh borový

Hylobius abietis

běžný lesní druh

klopuška červená

Lygus pratensis

běžný druh nelesních
biotopů

kněžice zelená

Palomena viridissima

běžný druh nelesních

O

biotopů
kobylka křovištní

Pholidoptera griseoaptera

běžný luční druh

kobylka luční

Metrioptera roeselii

běžný luční druh

kobylka zelená

Tettigonia viridissima

běžný luční druh

kousavec páskovaný

Rhagium sycophanta

běžný lesní druh

lovčice mravenčí

Himacerus mirmicoides

běžný luční druh

mandelinka

Smaragdina flavicollis

běžný druh nelesních
biotopů

marše obecná

Tetrix subulata

běžný druh různých
biotopů

modrásek jehlicový

Polyommatus icarus

běžný druh nelesních
biotopů

mravenci r. Formica

lesní druhy

mravenec černolesklý

Lasius fuliginosus

běžný druh

mravenec dřevokaz

Camponotus ligniperdus

běžný lesní druh

mravenec obecný

Lasius niger

běžný druh

mravkolev běžný

Myrmeleon formicarius

běžný lesní druh

okáč luční

Maniola jurtina

běžný luční druh

otakárek ovocný

Iphiclides podalirius

rozšířený druh nelesních
stanovišť

papříčnatka podzimní

Cicurina cicur

běžný lesní druh

O

O

Biologický průzkum včetně vyhodnocení vlivu záměru na biodiverzitu

Druh

Odborné jméno

Poznámka

Kategorie
ohrožení dle
vyhlášky č.
395/1992 Sb.

páskovka keřová

Cepaea hortensis

běžný druh

páteříček žlutý

Rhagonycha fulva

běžný luční druh

pěnodějka olšová

Aphrophora alni

běžný druh nelesních i
lesních biotopů

plachetnatka keřová

Linyphia triangularis

běžný druh lesních i
nelesních biotopů

plamatka lesní

Arianta arbustorum

běžný lesní druh

plochule křehká

Polydesmus complanatus

běžný lesní druh

plovatka bahenní

Lymnaea stagnalis

plzák španělský

Arion lusitanicus

běžný druh

pokoutník hajní

Histopona torpida

běžný lesní druh

punčoškář lesní

Inermocoelotes inermis

běžný lesní druh

rak říční

Astacus astacus

vzácný druh

roupec štíhlý

Dioctria rufipes

běžný druh nelesních

KO

biotopů
sametka rudá

Trombidium holosericeum

běžný lesní druh

sekáč obecný

Oligolophus tridens

běžný lesní druh

slíďák hajní

Pardosa lugubris

běžný lesní druh

slíďák zemní

Trochosa terricola

běžný lesní druh

slunéčko sedmitečné

Coccinella septempunctata

běžný druh různých
biotopů

stehenáč nahnědlý

Oedemera podagrariae

běžný druh nelesních
biotopů

stínka obecná

Porcellio scaber

běžný druh

stonožka škvorová

Lithobius forficatus

běžný druh lesních i
nelesních biotopů

stonožka škvorová

Lithobius forficatus

běžný druh

střevlík kožitý

Carabus coriaceus

běžný lesní druh

střevlík scheidlerův

Carabus scheidleri

nehojný luční druh

střevlík zahradní

Carabus hortensis

běžný lesní druh

suchomilka obecná

Xerolenta obvia

běžný druh

svinule čtyřpásá

Glomeris tetrasticha

běžný lesní druh

vousáč rezavý

Leistus ferrugineus

běžný lesní druh

vrbař uhlazený

Clytra laeviuscula

běžný druh

vroubenka smrdutá

Coreus marginatus

běžný druh nelesních
biotopů

zlatohlávek tmavý

Oxythyrea funesta

běžný luční druh

znakoplavka obecná

Notonecta glauca

zora obecná

Zora spinimana

běžný lesní druh

žluťásek řešetlákový

Gonepteryx rhamni

běžný luční druh
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Příloha 3: Přehled zjištěných druhů živočichů – obratlovci
Druh

Odborné jméno

Stupeň ochrany

Savci
bobr evropský

Castor fiber

hraboš polní

Microtus arvalis

SO

hryzec vodní

Arvicola terrestris

ježek západní

Erinaceus europaeus

krtek obecný

Talpa europaea

kuna

Martes sp.

lasice

Mustela sp.

lasice kolčava

Mustela nivalis

myšice křovinná

Apodemus sylvaticus

myšice lesní

Apodemus flavicollis

netopýr hvízdavý

Pipistrellus pipistrellus

SO

netopýr rezavý

Nyctalus noctula

SO

netopýr vodní

Myotis daubentonii

SO

norník rudý

Clethrionomys glareolus

potkan

Rattus norvegicus

prase divoké

Sus scrofa

rejsec vodní

Neomys fodiens

rejsek malý

Sorex minutus

rejsek obecný

Sorex araneus

veverka obecná

Sciurus vulgaris

vydra říční

Lutra lutra

zajíc polní

Lepus europaeus

O
SO

Ptáci
bažant obecný

Phasianus colchicus

brhlík lesní

Sitta europaea

budníček menší

Phylloscopus collybita

budníček větší

Phylloscopus trochylus

červenka obecná

Erithacus rubecula

čížek lesní

Carduelis spinus

drozd kvíčala

Turdus pilaris

drozd zpěvný

Turdus philomelos

holub domácí

Columba livia f. domestica

holub hřivnáč

Columba palumbus

hrdlička zahradní

Streptopelia decaocto

jiřička obecná

Delichon urbica

kachna divoká

Anas platyrhynchos

káně lesní

Buteo buteo

konipas bílý

Motacilla alba

konipas horský

Motacilla cinerea

konopka obecná

Carduelis cannabina

koroptev polní

Perdix perdix

kos černý

Turdus merula

O
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Druh

Odborné jméno

Stupeň ochrany

kukačka obecná

Cuculus canorus

ledňáček říční

Alcedo atthis

mlynařík dlouhoocasý

Aegithalos caudatus

pěnice černohlavá

Sylvia atricapilla

pěnice hnědokřídlá

Sylvia communis

pěnice pokřovní

Sylvia curruca

pěnkava obecná

Fringilla coelebs

pisík obecný

Actitis hypoleucos

poštolka obecná

Falco tinnunculus

rehek domácí

Phoenicurus phoenicurus

sedmihlásek hajní

Hippolaris icterina

skřivan polní

Alauda arvensis

slavík obecný

Luscinia megarhynchos

sojka obecná

Garrulus glandarius

stehlík obecný

Carduelis carduelis

straka obecná

Pica pica

strakapoud velký

Dendrocopos major

strnad obecný

Emberiza citrinella

střízlík obecný

Troglodytes troglodytes

sýkora koňadra

Parus major

sýkora modřinka

Parus coeruleus

špaček obecný

Sturnus vulgaris

ťuhýk obecný

Lanius collurio

vrabec polní

Passer montanus

zvonek zelený

Carduelis chloris

zvonohlík zahradní

Serinus serinus

žluna zelená

Picus viridis

žluva hajní

Oriolus oriolus

SO

SO

O

O

SO

Obojživelníci
ropucha obecná

Bufo bufo

O

Plazi
ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO

slepýš křehký

Anguis fragilis

SO
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