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1. Úvod a metody
Biologický průzkum k záměru „Thermal Pasohlávky a. s. – Resort Pálava“ byl vypracován
na základě objednávky Ing. Radka Píši, Pardubice. Cílem hodnocení bylo posoudit význam
lokality pro výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle informací z terénního
průzkumu ve vegetačním období. Na základě získaných údajů pak navrhnout vhodná opatření
k omezení ovlivnění jejich populací.
Zájmové území bylo navštíveno opakovaně v září 2016 a v období duben–září 2017,
kdy byly prováděny prohlídky lokality, vyhledávání a determinace zaznamenaných druhů
rostlin a živočichů. Výskyt zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném
znění, byl doplněn o údaje z nálezové databáze ochrany přírody (ND OP AOPK ČR 2017).
Podkladem pro provedení biologického průzkumu a následného posouzení je
rozpracované oznámení záměru (Píša et al. 2017) a další dostupné podklady poskytnuté
zadavatelem.
K aktualizaci dokumentu bylo přistoupeno z důvodu úpravy technického řešení záměru
včetně změn v umístění objektů v rámci dotčeného území. Podkladem pro provedení doplnění
byla dokumentace EIA (Píša, 2018 in prep). Rozsah dotčeného území se dle předložených
podkladů nemění.

2. Popis záměru
Záměrem investora je vybudování zájmového areálu lázeňsko-rekreačního centra s názvem
„Resort Pálava“, který se bude rozkládat na ploše tzv. poloostrova na břehu Novomlýnské
nádrže. Území je rozděleno na dvě samostatné plochy OL – plochy lázeňské a SO – plochy
obytné smíšené, přičemž celková rozloha území je cca 26,6 ha.
Na ploše OL je navržen lázeňský komplex zahrnující různorodé typy zástavby. U
stávající komunikace bude umístěna obchodní osa směrem k hlavním lázeňským domům,
která bude zahrnovat komerční vybavenost a wellness hotel. V severní části plochy bude
umístěno hromadné parkoviště se zelenými plochami a restaurace s vyhlídkou na římský vrch
Hradisko u Mušova a hladinu Novomlýnské nádrže. Od lázeňského domu je navržena hlavní
pěší kolonáda s obchody a kulturními zařízeními, zakončená terasovou restaurací s hotelem.
Celá lokalita pak bude doplněna dalšími objekty pro lázeňské a zdravotnické služby a sportovní
vybavenost. Území bude doplněno objekty apartmánových domů. Na břehu Novomlýnské
nádrže je plánováno realizovat restaurační objekt pro stravování s vyvýšenou terasou pro
sezení hostů.
Celková zastavěná plocha: 73 600 m2
Plocha zeleně:
113 238 m2
Celková plocha OL:
186 838 m2
Na ploše SO (obytná smíšená) jsou navrženy drobné rekreační objekty – terasové
domy a bydlení pro seniory. Dále se pak bude jednat o apartmánové ubytování drobného
měřítka, které je umístěno v zeleni s výhledy na vodní hladinu. V jižní části území budou

umístěny dva penziony. Rekreační objekty bude doplňovat drobná občanská vybavenost
v podobě klubů a restaurací. Dále jsou v území navrženy také dva objekty zaměřené
na sociální služby – domov seniorů se zvláštním režimem a domov seniorů s pečovatelskou
službou. Lokalita pak bude doplněna parkovou zelení a promenádami tak, aby bylo dosaženo
klidového charakteru celé lokality.
Celková zastavěná plocha: 35 650 m2
Plocha zeleně:
43 946 m2
Celková plocha OL:
79 596 m2
Obě plochy budou systematicky propojeny parkovou zelení a stromořadím. V centrální
části území lázeňských ploch bude vybudován venkovní amfiteátr. Jednotlivé plochy budou
propojeny stezkami pro pěší i komunikacemi s napojením na stávající páteřní komunikaci.
S ohledem na sjednocení celého území jsou navrhovány pouze střechy ploché s výškou
zástavby od jednoho do čtyřech nadzemních podlaží u plochy OL a maximálně dvě nadzemní
podlaží u plochy SO.

Obrázek 1: Vizualizace záměru „Resort Pálava“ (Dokumentace EIA, Ing. Píša 2018).
Přesné architektonické řešení objektů bude předmětem dalších stupňů přípravy
projektu, nicméně se pravděpodobně bude jednat o moderní jednoduché objekty
železobetonové konstrukce s výplňovým zdivem budou zastřešeny plochými střechami, které
budou z části ozeleněné a částečně zasypány kačírkem. Předpokládá se provedení objektů v
pastelových barvách, převážně šedých odstínů. Objekty mohou být doplněny prosklenými
plochami. Využito bude rovněž dřevěných či kamenných obložení venkovních stěn objektů.
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Parkování je u většiny objektů zajištěno pod jejich úrovní, případně podél objektů na
venkovních plochách. U většiny objektů se předpokládá výrazné doplnění zeleně.
K provozu areálu „Resort Pálava“ bude využíván vodní zdroj Mušov-3G (ozn. Mu 3G),
který se nachází cca 350 metrů východně od záměru na pozemku p. č. 3164/204, k. ú. Mušov.
Voda z tohoto zdroje je teplá (na vstupu je až 49,7 °C), silně mineralizovaná minerální voda
sírano-chloridového sodného typu. Roční spotřeba je uvažována v množství
cca 23 000 m3/rok. Termální voda bude po jejím využití přefiltrována od hrubých nečistot,
ochlazena, provzdušněna a následně bude odváděna společně se splaškovými vodami na
obecní ČOV. Společným odvodem se splaškovými vodami bude dále docházet k jejímu
naředění před vstupem do ČOV. Dešťové vody ze střech objektů budou primárně zasakovány
na pozemku jednotlivých objektů. V případě, že zasakování nebude možné, bude využito
retenčních nádrží s řízeným odtokem. Dešťové vody z komunikace a centrálního parkoviště
budou odváděny dešťovou kanalizací. U centrálního parkoviště je uvažováno instalovat
odlučovač ropných látek.
V současnosti je v území zrealizována základní část technické infrastruktury. Byla zde
vybudována základní páteřní komunikace a technická infrastruktura – plynovod, veřejné
osvětlení, dešťová a splašková kanalizace, vodovod a slaboproudé rozvody. Nově bude areál
napojen na základní stávající technickou infrastrukturu. Proběhne intenzifikace ČOV v obci
Pasohlávky, která pokryje nově vzniklou potřebu čištění splaškových vod.
Část veřejného osvětlení podél páteřní komunikace je již také vybudována. Nově
budou vzniklé ulice doplněny veřejným osvětlením formou pouličních lamp, které budou
umístěny v zelených pásech podél komunikací.
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Obrázek 2: Rozsah řešeného území (Územní studie Pasohlávky, LIVINGSTAV s. r. o. 2016).

3. Popis zájmového území
Předmětem terénního průzkumu bylo území pro výstavbu lázeňského komplexu „Resort
Pálava“, který je plánován u horní Novomlýnské nádrže. Území se nachází v nadmořské výšce
175 – 190 m n. m. a volně navazuje na současný kemp Merkur. V současnosti se zde
nacházejí ruderální společenstva. Dle ortofotosnímku z roku 2006 zde původně byly na většině
území ovocné sady, v severní části pole.
Území se nachází v Lechovickém bioregionu (4.1a) v panonské biogeografické oblasti.
Potenciální přirozenou vegetací jsou ve východní části území sprašové doubravy (Quercetum
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pubescenti- roboris), v západní části prvosenkové dubohabřiny (Primulo veris-Carpinetum).
Klimaticky se jedná o teplou oblasti (T4).
Dle vrstvy mapování biotopů (AOPK ČR, 2017) se v území nenacházejí žádné přírodní
biotopy (Chytrý et al. 2010).
V území se nenachází žádné zvláště chráněné území (ZCHÚ), ani lokalita soustavy
Natura 2000. Nejbližším ZCHÚ je 1 800 m východně situovaná přírodní rezervace Věstonická
nádrž, která je součástí ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny. Severovýchodně
2 000 m od zájmového území byla vymezena přírodní památka Betlém. Nejblíže situovaným
velkoplošným chráněným územím (cca 5 500 m) je Chráněná krajinná oblast Pálava, která je
také součástí biosférické rezervace, ptačí oblastí a lokality Ramsar.
Západní a jihozápadní část zájmového území je součástí ochranného pásma
nadregionálního biokoridoru Soutok – Údolí Dyje
Realizací záměru nebudou přímo dotčeny významné krajinné prvky dle zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění. Nepřímo bude dotčena Novomlýnská nádrž vypouštěním
dešťových vod z areálu.
Realizací záměru nedojde ke snížení migrační prostupnosti krajiny pro velké savce,
protože se dotčené území nenachází v migračně významném území pro jejich pohyb, ani zde
neprobíhá dálkový migrační koridor.

Obrázek 3: Charakter zájmového území.
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4. Biologická charakteristika území se zaměřením
na výskyt zvláště chráněných druhů
4.1. Metodické postupy použité při biologickém průzkumu
V zájmovém území proběhla opakovaně v termínu září 2016 – září 2017 terénní šetření
za účelem detekce vyskytujících se rostlin a živočichů.
Průzkum živočichů byl prováděn různými metodami, většina obratlovců byla zjišťována
při terénních pochůzkách přímým pozorováním nebo na základě akustických projevů
či pobytových stop.
Vzorkování bezobratlých proběhlo smýkáním vegetace, případně prohledáváním
potenciálních úkrytů např. střevlíkovitých brouků. Materiál byl determinován na místě nebo
pomocí fotografií, výjimečně také došlo ke sběru materiálu. V období duben – září 2017 byly
v území z důvodu průzkumu bezobratlých umístěny zemní pasti se solným roztokem.
Dne 8. 9. 2017 došlo také k průzkumu přítomnosti letounů v zájmovém území. Výskyt
byl zjišťován pomocí bat-detektoru.

4.2. Výsledky botanického průzkumu
Zájmové území tvoří mozaika přírodních a polopřírodních společenstev. Pro potřeby terénního
průzkumu bylo území rozděleno dle charakteru vegetace do několika dílčích ploch. Jejich
umístění je patrné z obrázku 4.

Obrázek 4: Dílčí plochy botanického průzkumu.
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Dílčí plocha 1:
Plocha byla vymezena na svažitém pozemku v jižní části zájmového území nad vodní plochou
Nové Mlýny – horní nádrž. Vyskytují se zde travní porosty různé kvality. Ve východní části
nalezneme poměrně zachovalý fragment teplomilných trávníků sv. Festucion valesiacae
s kostřavami, hojně se zde vyskytuje řebříček panonský, mochna stříbrná, třezalka tečkovaná,
pipla osmahlá, divizna brunátná, pryšec obecný, jahodník trávnice, strdivka sedmihradská,
hadinec obecný, máčka ladní, svízel syřišťový, šalvěj luční, chrpa latnatá, hlaváč žlutavý,
knotovka širolistá bílá, pilát lékařský a byl zde zjištěn ojediněle výskyt večernice smutné.
V navazujících porostech se hojně vyskytují sveřepy, i sveřep luční.
Plocha je příležitostně kosena, ale na většině plochy zarůstá konkurenčně silnějším
druhem, ovsíkem vyvýšeným.

Obrázek 5: Charakter trávníku na výslunném svahu.
Dílčí plocha 2:
Plocha se nachází v jižním cípu zájmového území. Zahrnuje travní porosty s převahou
ruderálních druhů rostlin a nálet dřevin. Z dřevin zde dominuje javor jasanolistý, myrobalán
třešňový, ořešák královský, trnovník akát, bez černý, trnka obecná, svída krvavá, hlohy, růže
šípková. V travních porostech hojně kopřiva dvoudomá, pcháč rolní, ostropes trubil, srha
laločnatá, pýr plazivý, pelyněk černobýl, vratič obecný, čekanka obecná, lopuch plstnatý,
ojediněle máčka ladní, srpek obecný a durman obecný. Podél cyklostezky svažující se k vodní
hladině na mezi s náletovými dřevinami roste živná rostlina housenek kriticky ohroženého
motýla pestrokřídlece podražcového podražec křovištní.
Na okraji porostu trnovníku akátu, kde dochází k narušování travního porostu
parkováním automobilů rybářů, byl zjištěn výskyt lněnky lnolisté. V okolí vzrostlé topoly bílé,
vrby jívy, vrby křehké a topoly osiky.
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Obrázek 6: Charakter dotčených travních a dřevinných porostů v blízkosti Novomlýnské
nádrže.
Dílčí plocha 3:
Plocha zahrnuje většinu zájmového území, kde je plánována realizace záměru. V minulosti
zde byly ovocné sady (dle nálezu pecek usuzujeme na broskvové), které byly po vykácení
dřevin zalučněny lipnicemi, jílkem vytrvalým a kostřavami. Vegetace je mezernatá s dominancí
ruderálních druhů. V západní části území jsou navršeny dvě deponie zeminy.

Obrázek 7: Zatravněné plochy s deponií zeminy v západní části území.
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Mezi dominantní druhy v porostech patří pampeliška lékařská, merlíky, pelyněk
černobýl, sveřep bezbranný, sveřep měkký, pomněnka rolní, peťour maloúborný, přeslička
rolní, jitrocel kopinatý, kakost maličký, rozrazil perský, lopuch plstnatý, třezalka tečkovaná,
rmen rolní, řepka olejná, pcháč rolní, bodlák obecný, brutnák lékařský, chrpa luční, heřmánek
terčovitý, jitrocel kopinatý, tolice dětelová, hadinec obecný, jetel plazivý, jete luční, řebříček
obecný, čekanka obecná, hlaváč žlutý, vratič obecný, i nepůvodní turanka kanadská a turan
roční.
Travnaté plochy zarůstají náletem keřů – svída krvavá, růže šípková, myrobalán
třešňový a bezu černého.

Obrázek 8: Zarůstající zatravněné plochy v západní části území.
V západní části plochy se v severo-jižním směru nachází liniový porost bezu černého
s příměsí náletových dřevin (morušovník černý, třešeň ptačí, myrobalán třešňový, růže
šípkové a trnky obecné).
Dílčí plocha 4:
Plocha je vymezena podél jihozápadní hranice zájmového území mezi cyklostezkou vedoucí
podél vodní nádrže a zájmovým územím. Nachází se zde hustý porost dřevin, kde dominuje
třešeň ptačí, javor jasanolistý, vrby, ořešák královský, trnovník akát, hlohy, růže šípková, bez
černý, ptačí zob obecný, svída krvavá. V porostu hojně chmel otáčivý, přísavník pětilistý
a ostružiník křovitý. V trávnících, které zarůstají, se hojně vyskytuje ovsík vyvýšený, ojediněle
i kvetoucí byliny jako je šalvěj luční.
Seznam zjištěných druhů rostlin je uveden v příloze 1 tohoto hodnocení.
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Obrázek 9: Porost dřevin podél cyklostezky, který ji odděluje od zájmového území.
V následující tabulce je uveden seznam zvláště chráněných druhů rostlin a rostlin
uvedených v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich et al. 2012).
Tabulka 1: Seznam vzácných druhů rostlin uvedených v Červeném seznamu cévnatých
rostlin ČR (Grulich et al. 2012).
Druh
divizna brunátná
Verbascum phoeniceum

Kategorie
ohrožení
C3, §3

Poznámka
Poměrně masový výskyt na svažité mezi
v rámci plochy 1. Výskyt udává i Faltys in
INVEK (2010).

bělolist rolní
Filago arvensis

C3

Faltys in (INVEK 2010).

lněnka lnolistá
Thesium linophylon

C3

Ojedinělý výskyt do 5 ks v jižní části plochy
2, podél cyklostezky.

mrvka myší ocásek
Vulpia myuros

C3

Faltys in INVEK (2010).

radyk prutnatý
Chondrilla juncea

C3

Ojedinělý výskyt v rámci plochy 1 a 2.

strdivka sedmihradská
Melica transsilvanica

C4a

Ojedinělý výskyt v rámci plochy 1.

pipla osmahlá
Nonea pulla

C4a

Roztroušený výskyt v rámci plochy 1, 2 a 3.

podražec křovištní
Aristolochia clematitis

C4a

Ojedinělý výskyt na okraji cyklostezky v jižní
části plochy 2.

řebříček panonský

C3

Roztroušený výskyt v rámci plochy 1 a 3.
10

Achillea pannonica
sléz nizounký
Malva pusilla

C2

Roztroušený výskyt v rámci plochy 3. Výskyt
udává i Zahrádka (2017).

strošek pomněnkový
Lappula squarrosa

C2

Roztroušený výskyt v rámci plochy 3.
Výskyt udává i Zahrádka (2017).

sveřep luční
Bromus commutatus

C3

Roztroušený výskyt v rámci plochy 1, 3 a 4.

škarda smrdutá mákolistá
Crepis foetida
subsp.rhoeadifolia

C4a

Ojedinělý výskyt při severním okraji plochy 1
a také Faltys in INVEK (2010).

večernice smutná
Hesperis tristis

C2b

Ojedinělý výskyt na svažité mezi v rámci
plochy 1.

Vysvětlivky:
§3 – druh ohrožený dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
C2b – druh silně ohrožený dle červeného seznamu
C3 – druh ohrožený dle červeného seznamu
C4a – druh vyžadující pozornost dle červeného seznamu

Obrázky 9 a 10: Večernice smutná a divizna brunátná, ohrožené druhy naší flóry dle
Červeného
seznamu
cévnatých
druhů
rostlin
(Grulich
et
al.
2012).

4.3. Výsledky zoologického průzkumu
V území přímo dotčeném ovlivněným záměrem byl proveden biologický průzkum živočichů
s důrazem na možný výskyt zvláště chráněných druhů. Při terénním šetření byl vyhodnocen
potenciál ovlivněných ploch pro jejich trvalý výskyt. Výsledky byly porovnány a doplněny
o údaje uvedené v nálezové databázi ochrany přírody (ND OP AOPK ČR 2017).
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Travní porosty obývá společenstvo bezobratlých běžně se vyskytujících druhů, ale
i druhů vázaných na narušené a obnažené výslunné plochy. Celkem bylo zaznamenáno
131 druhů hmyzu a 4 druhy pavouků. Z toho 6 druhů je zvláště chráněných a dalších 8 druhů
je řazeno v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR (Farkač, Král, Škorpík eds. 2005).
Ze zvláště chráněných druhů bezobratlých zde byl zjištěn výskyt kudlanky nábožné.
Na kvetoucích plevelech sbírali potravu dělnice čmeláka zemního a dospělci zlatohlávka
huňatého a zlatohlávka tmavého. Na mezi podél cyklostezky byl zjištěn výskyt kriticky
ohroženého motýla pestrokřídlece podražcového.
Z dalších zvláště chráněných druhů bezobratlých udává Zahrádka (2017) v severní
části území výskyt ohroženého prskavce menšího, krajníka (Calosoma auropunctatum)
a svižníka polního, z motýlů otakárka ovocného.

Obrázek 11 a 12: Silně ohrožený zlatohlávek huňatý a kriticky ohrožený motýl pestrokřídlec
podražcový.
Na osluněném svahu byl v rámci plochy 1 zjištěn výskyt několika exemplářů ještěrky
obecné, silně ohroženého druhu. Byli pozorováni i tohoroční jedinci, druh se na lokalitě
rozmnožuje a její výskyt je pravděpodobný v rámci celého zájmového území. Na okraji porostu
trnovníku akátu byl zastižen silně ohrožený slepýš křehký. Na vlhčí biotopy v okolí záměru je
vázán výskyt silně ohrožené užovky obojkové. Druh byl pozorován v tůních západně
od hranice zájmového území a na břehu Novomlýnských nádrží. V tůních byli pozorováni
z obojživelníků také skokani zelení a skokani skřehotaví. Tůně se nacházejí mimo území
dotčené realizací záměru.
Při terénních pochůzkách byl také zaznamenávám výskyt ptáků v místě záměru a jeho
nejbližším okolí. Na lokalitě byli zjištěny převážně běžné druhy pěvců, které hnízdí
v navazujících dřevinných porostech podél nádrže a v keřových porostech východně
od zájmového území. Dominantními druhy na lokalitě jsou vrabec polní, strnad obecný,
konipas bílý, skřivan polní, kos černý, pěnice hnědokřídlá, pěnice černohlavá, stehlík obecný,
holub hřivnáč, hrdlička zahradní, špaček obecný, na porosty orobince a rákosiny v příbřežní
zóně je vázán výskyt rákosníka zpěvného a hnízdí zde slípka zelenonohá. Nad zájmovým
územím byli na přeletu při lovu pozorováni luňák červený, vlaštovka obecná a poštolka obecná.
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Ojediněle byla zastižena kavka obecná a koroptev polní, ohrožené druhy naší fauny.
Na keřové porosty, které budou dotčeny při realizaci záměru, je vázán výskyt ohroženého
ťuhýka obecného. V porostech podél vodní nádrže ze zvláště chráněných druhů dále hnízdí
slavík obecný a žluva hajní. Ze severní části území udává Zahrádka (2017) pozorování
ohroženého rorýse obecného. Dle nálezové databáze ochrany přírody (ND OP AOPK ČR
2017) byl v území nebo jeho nejbližšího okolí zjištěn výskyt těchto zvláště chráněných druhů
ptáků: strnad luční, moták pilich, bramborníček černohlavý, břehule říční a orel mořský. Moták
pochop a orel mořský mohou zaletovat do zájmového území a jeho nejbližšího okolí
za potravou, ale realizací záměru nedojde k ovlivnění jejich populací. Strnad luční nebyl při
terénním průzkumu v roce 2017 zjištěn. Vhodný biotop břehule říční byl nalezen na kolmé
stěně deponie ornice v rámci plochy 3, ovšem hnízdní nory byly opuštěné.
Nejhojnějšími druhy savců jsou drobní savci obývající zemědělskou krajinu, jako je
hraboš polní, v dřevinných porostech byla pozorována myšice r. Apodemus. Při terénních
průzkumech byl na základě pobytových znaků zjištěn výskyt lišky obecné, srnce obecného,
kuny skalní a zajíce polního. Na břehu vodní nádrže byl nalezen trus vydry říční. Při večerním
průzkumu pomocí bat-detektoru byl zjištěn výskyt netopýra vodního a netopýra rezavého, kteří
patří mezi silně ohrožené druhy. Přítomnost jejich kolonií nebyla v zájmovém území zjištěna.
Komentář ke zjištěným zvláště chráněným druhům živočichů dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb., v platném znění, jejichž výskyt byl v rámci zájmového území zjištěn
v roce 2017:
Kudlanka nábožná (Mantis religiosa) – kriticky ohrožená:
V ČR se vyskytuje hlavně na střední a jižní Moravě, ale v posledních letech je však, nejspíše
díky příznivému klimatu, rozšířena i severněji. Jedná se o xerofilní a termofilní druh, obývající
travnaté stepní a lesostepní lokality. Její výskyt je v rámci dotčeného území roztroušený,
pozorována opakovaně.
Čmelák zemní (Bombus terrestris) – ohrožený:
Poměrně běžný zástupce opylovačů, který je plošně rozšířen po celém území ČR. Svá hnízda
si buduje v norách hlodavců a jsou efemerního původu. Při terénním průzkumu nebyla
nalezena.
Zlatohlávek tmavý (Oxythera funesta) – ohrožený:
Druh je na vhodných biotopech rozšířen po celém území ČR, může působit i jako polní škůdce.
V současnosti není ohrožen. Opakovaně pozorován na kvetoucích rostlinách a keřích.
Zlatohlávek huňatý (Tropinota hirta) - silně ohrožený:
Na jižní Moravě běžný druh. Dospělci se zdržují na květech. Larvy se vyvíjejí v půdě, kde se
živí zahnívajícími kořeny rostlin. Na lokalitě velmi početný, opakovaně pozorován
na kvetoucích rostlinách a keřích.
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Mravenci r. Formica – ohrožený:
Tito mravenci jsou v krajině téměř všudypřítomní. Byli pozorování jednotliví mravenci, hnízdní
kupy ale nebyly na lokalitě zjištěny.
Prskavec menší (Brachinus explodens) – ohrožený:
Vyskytuje se poměrně hojně na stanovištích bez výrazného zastínění, jako jsou stepi a pole.
Výskyt v rámci severní části dotčeného území (plocha 3) potvrdil v roce 2017 dr. Zahrádka.
Krajník zlatotečný (Calosoma auropunctatum) – ohrožený:
Stepní druh obývající nejčastěji okraje polí, vzácněji také stepní biotopy s obnaženou půdou.
Výskyt v rámci severní části dotčeného území (plocha 3) potvrdil v roce 2017 dr. Zahrádka.
Svižník polní (Cicindela campestris) – ohrožený:
Vyskytuje se po celé ČR, lokálně může být hojný. Svižníci vyhledávají místa s obnaženou
půdou. Výskyt v rámci severní části dotčeného území (plocha 3) potvrdil v roce 2017
dr. Zahrádka.
Pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena) - kriticky ohrožený:
V ČR pouze na jižní Moravě. Housenky se vyvíjí na podražci křovištním, přezimuje kukla.
Populace bývají koncentrovány na plochy o několika málo čtverečních metrech. Motýla nejvíce
ohrožuje zalesňování lesních luk a lemů a neplodných ruderálů, na nichž se uchytil podražec.
Na lokalitě byl pozorován dospělý motýl a porost podražce křovištního na okraji plochy 2.
Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) – ohrožený:
Druh výrazně ustoupil díky intenzifikaci zemědělství. Vyhledávají výslunná místa
s rozptýlenými keři. Výskyt v rámci severní části dotčeného území (plocha 3) potvrdil v roce
2017 dr. Zahrádka.
Ještěrka obecná (Lacerta agilis) – silně ohrožená:
Ještěrka obecná obývá především sušší slunečná místa, kde preferuje společenstva s malou
pokryvností vegetace a hlubší vrstvou půdy. Kamenitým a skalnatým místům, kde není možné
vyhledat dostatečně hluboký úkryt k přezimování, se vyhýbá. Vyskytuje se na okraji lesů,
lesních mýtinách, křovinatých stáních, mezích, na říčních březích i hrázích rybníků.
V současné době žije téměř synantropně na železničních náspech, okrajích silnic, v lomech,
pískovnách, zanedbaných zahradách a sadech. Aktivovat začíná přibližně v polovině března.
Na přelomu září a října se ještěrky přesouvají na místa vhodná k zimování (úkryty v půdě,
komposty apod.) Vyskytuje se rozptýleně téměř po celém území ČR. Na lokalitě byla zjištěna
v rámci plochy 1, kde se i rozmnožuje. Její roztroušený výskyt můžeme očekávat v rámci
celého zájmového území.
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Slepýš křehký (Anguis fragilis) – silně ohrožený:
Slepýš se vyskytuje plošně po celém území ČR až do výšky 900 m n.m. Obývá různá
stanoviště s vyšší vlhkostí, obvykle s bohatou vegetací. Důležitá je přítomnost úkrytů.
V kulturní krajině jej najdeme v zahradách, sadech, mezích a rumištích. Zimoviště opouští
koncem března až v dubnu, mláďata se rodí v srpnu-září, zimní úkryty vyhledává v říjnu.
V zájmovém území byl zjištěn v rámci plochy 2.
Užovka obojková (Natrix natrix) – ohrožený druh:
Druh se vyskytuje v blízkosti vodních ploch, kde loví potravu. Spíše ojedinělý výskyt byl zjištěn
mimo přímo dotčené území. Její občasný výskyt však můžeme na břehu Novomlýnské nádrže
předpokládat.

Žluva hajní (Oriolus oriolus) – silně ohrožený:
Obývá listnaté lesy, zahrady, parky, remízky a porosty kolem vod, jehličnatým porostům
se vyhýbá. Přílet ze zimovišť probíhá od poloviny dubna do poloviny května, zpět se vrací
od srpna do poloviny září. U nás hnízdí pravidelně v nížinách až do výšek kolem 500-600
m.n.m. Její přítomnost byla v zájmovém území doložena na základě hlasových projevů.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) – ohrožený:
Hnízdí běžně v kulturní krajině, hnízda si vlaštovky většinou budují uvnitř lidských staveb.
Hnízdo je plochá miska, kterou slepují z kousků hlíny smíchaných se slinami a mezi ně vkládají
stébla trávy nebo slámu. Druh početně hnízdící na celém území, hojnější je v nižších polohách,
její početní stavy pomalu klesají. Druh byl pozorován při sběru potravy. Realizací záměru
nedojde k zásahu do jejího hnízdního biotopu.
Krahujec obecný (Accipiter nisus) – silně ohrožený:
Krahujec obecný se vyskytuje na celém území ČR kromě horských oblastí. Odhad velikosti
hnízdní populace činí 4 500 párů. Velikost hnízdní populace pozitivně ovlivňuje postupná
synantropizace druhu. Krahujci hnízdí v lesních porostech všech typů, nejčastěji v jehličnatých
mladých lesích. Výskyt v rámci severní části dotčeného území (plocha 3) potvrdil v roce 2017
dr. Zahrádka. Hnízdění nebylo doloženo.
Luňák červený (Milvus milvus) – kriticky ohrožený:
Hnízdí jednotlivě vysoko na stromech. Naše populace jsou tažné, zimují převážně v okolí
Středozemního moře. V ČR hnízdí hojnější jen v západní polovině Čech a na jižní Moravě. Byl
opakovaně pozorován při lovu potravy. Hnízdění nebylo v místě záměru doloženo.

Kavka obecná (Corvus monedula) – silně ohrožený:
Hnízdí pospolitě v kulturní krajině se starými stromy, v opuštěných lomech, na zříceninách
a v poslední době také ve městech. Kavka obecná je částečně tažný pták, v době mimo
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hnízdění se potuluje po dalekém okolí. Byla opakovaně zastižena v rámci dotčeného území.
Hnízdění nebylo v místě záměru doloženo.
Koroptev polní (Perdix perdix) – ohrožený:
Koroptev polní bývala kdysi hojným ptákem běžným v zemědělské krajině. V posledních
desetiletích silně ustoupila, zřejmě v důsledku intenzifikace zemědělského hospodaření.
V zájmovém území byla spíše ojediněle pozorována v rámci plochy 3.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) – ohrožený:
Hnízdí v otevřené kulturní krajině. Jeho biotopem jsou keřové porosty, křovinaté stráně
a meze, okraje lesů a polní remízky, devastované plochy s roztroušenými keři, pastviny, řidčeji
i parky a zahrady. Jeho stavy pomalu stoupají. Hnízdění bylo doloženo v rámci plochy 2
a v navazujících zarůstajících sadech východně od zájmového území.
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) – ohrožený:
Tento druh vyhledává spíše vlhčí biotopy s keřovými porosty, proniká však i do kulturní krajiny
a na okraje měst. V ČR hnízdí na většině níže položených území, nejvýše vystupuje do výšek
kolem 600 m n.m. Druh hnízdí v navazujících dřevinných porostech jihovýchodně
od zájmového území.
Rorýs obecný (Apus apus) – ohrožený:
Hnízdí jednou ročně od května do konce července ve štěrbinách a dutinách skal a lidských
staveb, ve stromových dutinách a ptačích budkách. Byl zaznamenán dr. Zahrádkou (2017)
při lovu potravy.
Netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr rezavý (Nyctalus noctula) – silně ohrožený:
Druhy byly zaznamenány při lovu potravy v blízkosti dřevinného porostu jihovýchodně
od zájmového území. Mezi jejich hlavní ohrožující faktory patří úbytek potravních stanovišť,
vyrušování na lokalitách výskytu (v létě i zimě) a ničení úkrytů (kácení doupných stromů,
nevhodné přestavby půdních prostor, nevhodné zabezpečení podzemních prostor).
Přítomnost jejich kolonií nebyla v dotčeném prostoru detekována.
Vydra říční (Lutra lutra) – silně ohrožený:
V současné době se po výrazném ústupu a poklesu početnosti ve druhé pol. 20. stol. opět
vyskytuje na většině našeho území.
Komentář ke druhům uvedených v Červeném seznamu bezobratlých (Farkač, Král,
Škorpík eds. 2005):
trojáč (Combocerus glaber): CR (kriticky ohrožený) – Málo nalézaný vzácný brouk, o jeho
ekologii není mnoho známo. Vyskytuje se nejčastěji na suchých biotopech s písčitou půdou,
kde žije pod zaschlým trusem nebo pod rozkládajícími se rostlinnými zbytky.
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žahalka žlutá (Scolia hirta): EN (ohrožený) – Teplomilný zástupce blanokřídlých, v ČR
s těžištěm výskytu na jižní Moravě. Žije na stepních lokalitách. Samice kladou vajíčka
do ochromených ponrav zlatohlávků nebo chroustů, larvy žijí jako parazitoidi v ponravách.
listovník strakatý (Philodromus histrio): EN (ohrožený) – Teplomilný pavouk obývající různé
výhřevné biotopy, v současnosti se patrně šíří.
kněžice zdobená (Eurydema ornata): VU (zranitelný) – Teplomilná ploštice rozšířená
na Moravě i v Čechách, v současnosti mnohem běžnější než kdysi, šíří se na nové lokality.
vroubenka (Arenocoris fallenii): VU (zranitelný) – Nehojná ploštice obývající výhřevné biotopy
s písčitým substrátem.
rýhonosec (Lixus ochraceus): VU (zranitelný) – Roztroušeně se vyskytující brouk, známý
z teplých oblastí Čech a Moravy. Obývá úhory, písčiny a stepní trávníky. Vývoj probíhá
na brukvovitých rostlinách.
lalokonosec (Otiorhynchus rugosostriatus): NT (téměř ohrožený) – Brouk obývající stepi,
výhřevné úhory, ruderály a podobné biotopy. Živí se polyfágně na různých rostlinách. Na jižní
Moravě běžný.
saranče vlašská (Calliptamus italicus): NT (téměř ohrožený) – Teplomilný druh, na jižní Moravě
běžný. Vyhledává stanoviště s řídkou vegetací a obnaženým substrátem.

5. Předpokládané vlivy záměru na biologickou rozmanitost
5.1. Přímé a nepřímé významné vlivy záměru na biologickou
rozmanitost
Realizací hodnoceného projektu dojde ke ztrátě a narušení plochy o rozloze 26,6 ha. Budou
dotčeny převážně ruderální porosty, které nepředstavují ochranářsky cenné biotopy, jedná se
o v minulosti užívané sady, které byly ponechány ladem. Nyní jsou příležitostně koseny.
Výjimkou je cenný travní porost na svažitém pozemku v jižní části lokality (východní
část plochy 1), který je biotopem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin, viz tabulka
1. Realizací záměru dojde k přímému ohrožení rostlin a likvidaci jejich biotopu. K omezení
ovlivnění jejich populací je vhodné provést jejich transfer mimo přímo dotčené území. Cílové
lokality budou odsouhlaseny orgánem ochrany přírody.
Dále dojde ke kácení jednotlivých dřevin podél břehu Novomlýnské nádrže a
k okrajovému zásahu do dřevinného porostu v jihovýchodním cípu lokality. Dále bude dotčen
liniový zapojený porost stromů a keřů v jihozápadní části území (plocha 4). Z dendrologického
hlediska se nejedná o hodnotné jedince. Jelikož ovšem představují vhodný hnízdí biotop
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ptáků, je nezbytné jejich kácení provádět mimo období hnízdění, tj. od září do února.
K omezení vlivu na ptačí populace, konkrétně snížení rozlohy jejich vhodného hnízdního
biotopu, navrhujeme porost v rámci plochy 4 zachovat, případně provést pouze lokální zásahy
k jeho zmlazení či úpravě vzhledu (např. likvidace nepůvodních a invazních druhů).
Travní porosty, i když s převahou ruderálních druhů rostlin, jsou biotopem řady
bezobratlých druhů. Vzhledem k výskytu velkého počtu vzácných druhů vázaných na stepní
a výhřevná stanoviště je žádoucí vyčlenit na okraji areálu plochy, které nebudou osety
komerčním trávníkem ani osazeny dřevinami, ale budou ponechány s obnaženým písčitým
substrátem (tzn. bez navážek ornice), čímž se samovolně vytvoří biotop pro celou řadu druhů.
Zatravnění ploch narušených během výstavby je vhodné provést osivem s vyšším podílem
kvetoucích rostlin a vhodného složení. Vzhledem k výskytu zvláště chráněného kriticky
ohroženého pestrokřídlece podražcového je žádoucí, pokud to bude techniky možné,
ponechat jeho biotop bez zásahu, případně provést dosadby živné rostliny jeho housenek –
podražce křovištního – na několika vhodných místech v prostoru záměru nebo v jeho
bezprostředním okolí. Dalším opatřením je výsev směsí nektaronosných a pylonosných květin,
které budou sloužit jako potravní zdroj pro dospělé motýly a také pro chráněné zlatohlávky
a čmeláky. Může se jednat o květnaté louky, záhony trvalek vhodného druhového složení
a kvetoucích keřů.
Plánovanou výstavbou dojde ke ztrátě biotopu ještěrky obecné a slepýše křehkého.
K omezení ovlivnění je vhodné realizovat (mimo frekventová místa) náhradní úkryty. Vzhledem
k předložené koncepci areálu můžeme předpokládat, že areál po ukončení výstavby budou
plazi znovu kolonizovat. Mimo jiné i osluněné trávníky realizované pro podporu populací
bezobratlých, pokud zde naleznou vhodné úkryty.
Z obratlovců se bude ovlivnění týkat také drobných savců. Na základě výsledků
terénního šetření a s přihlédnutím k současnému charakteru dotčených stanovišť nedojde
k významnému snížení početnosti jejich populací. V okolí se vyskytují jejich vhodné biotopy
obdobné kvality.
V popisu architektonického řešení budov je uvedeno, že mohou být užívány i částečně
prosklené plochy, které mohou být nebezpečné pro ptáky. Dle odborných studií dochází
k úhynům ptáků nejčastěji v situaci, kdy skleněné plochy jsou na obou stranách budovy a pták
tak při letu vidí vegetaci „skrz“ budovu (skleněné spojovací chodby, skleněné zastávky, zimní
zahrady). Riziko střetu se ještě zvyšuje s použitím „zrcadlového“ skla, využitím rohových oken
nebo oken za sebou.
Jako opatření vhodné pro minimalizaci vlivu nebezpečí střetu ptáků s prosklenou
plochou je rovnoměrné pokrytí oken vzory jakýchkoliv tvarů s mezerami optimálně 10 cm při
vertikálním pokrytí a 5 cm při horizontálním pokrytí. Jednotlivý vzor by měl mít minimální
velikost alespoň 0,5 cm. Měl by svojí barvou co nejvíce kontrastovat s čirým nebo reflexním
sklem, aby byl pro ptáky co nejvíce viditelný. Vzory instalované na skleněných plochách jsou,
pří navrženém použití, nejefektivnější strategií při snižování počtu uhynulých ptáků
způsobených nárazy do prosklených ploch (dle www.ochranaptaku.cz). Na serveru
www.zelenadomacnost.cz jsou k výběru různé druhy samolepek, které jsou speciálně
vyrobeny k tomuto účelu.
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Vhodné je také využití samolepek s UV efektem Window Alert. Ty fungují díky
schopnosti ptáků vidět ultrafialovou část světelného spektra, které je pro lidské oko neviditelné.
Pokusy ukazují, že tyto obrazce dokážou snížit nárazy ptáků o více než 70 %. Tyto samolepky
různých tvarů dokážou odrážet UV světlo, takže ptáci je vidí jako jasně viditelné svítivé objekty.
To umožňuje dobrou ochranu ptáků s neomezenou propustností světla. Optimálně je vhodné
samolepky instalovat s mezerami kolem 10 cm na venkovní stranu prosklené plochy.
Samolepky je vhodné obměňovat po cca 9 měsících.
Jako doprovodné opatření je vhodné umístit na okno nebo těsně k oknu krmítko, pítko
nebo koupel a jiné pro ptáky zajímavé předměty půl metru a blíže k problematické prosklené
ploše. Z této vzdálenosti nedosáhnou ptáci takové rychlosti, aby při případném nárazu do skla
došlo k jejich zranění.
Možné je také instalovat venkovní žaluzie, vnitřní rolety apod. Jako vhodné se jeví
venkovní instalace tzv. „bird screens“, které jsou vyrobeny ze speciálního materiálu a jsou
instalovány před okno v rámech, ukotveny na háčkách apod.
Německá společnost Arnold Glas vyvinula pro ochranu ptactva speciální sklo s názvem
Ornilux, které pomůže snížit riziko nárazu až o 71 %. Ptáci toto sklo vidí tak, jako by bylo
protkáno hustou pavučinou, která prolétajícího ptáka na bariéru upozorní. Vzor na skle odráží
podobně jako samolepky Window Alert ultrafialové záření.
Likvidace splaškových vod a vod využívaných pro lázeňské účely bude prováděna
v souladu s projektem na místní ČOV, která bude upravena. Vhodnými technologiemi je třeba
zajistit, aby kvalita přečištěných vod odpovídala při jejich vypouštění platným normám. Je třeba
eliminovat i teplotu vypouštěné předčištěné vody. Dešťové vody budou likvidovány vsakem
nebo přepadem z retenčních nádrží. V rámci centrálního parkoviště je navržen ropný filtr.
Také provoz areálu je spojen s působením rušivých vlivů, např. zvýšení hlučnosti
v místě záměru a jejím nejbližším okolí, dále ke zvýšení např. intenzity osvětlení lokality.
Výstavba je plánována v návaznosti na Aqualand Moravia a sousedící kemp Merkur,
ze západní strany přiléhá obec Pasohlávky. Podél jižní hranice plochy vede frekventovaná
cyklostezka. Již nyní tedy působí v oblasti řada rušivých vlivů, které jsou spojené s pohybem
osob. Realizací záměru dojde k jejich navýšení. V okolí záměru se vyskytují intenzivně
obhospodařované polní kultury, které nehostí početné populace živočichů, které jsou citlivé
na působení rušivých vlivů. Z jižní části přiléhá k areálu vodní hladina Novomlýnské nádrže,
která je biotopem řady ptáků. V příbřežní zóně, která se přimyká k hranici plánované výsadby,
je výskyt příbřežního porostu rostlin limitován pouze na mezernatý liniový porost orobince
širolistého a rákosu obecného. V příbřežní zóně nebylo zjištěno hnízdění žádných zvláště
chráněných druhů ptáků, pouze rákosníka velkého a slípky zelenonohé. Prostor bude narušen
při výstavbě plánované restaurace. Při stavební činnosti ve vodním prostředí je nutné dbát
na dobrý stav používané mechanizace a přizpůsobit technické řešení lokálním podmínkám.
Plánovaný areál bude také osvětlen, což může mít při nevhodném umístění svítidel
a jejich tvaru vliv na okolí. V souladu s příručkou MŽP (2017) je vhodné použít svítidla
vyzařující v základní (vodorovné) poloze pouze do dolního poloprostoru. Dále jsou
doporučovány světelné zdroje, které nevyzařují více než 10 % energie ve vlnových délkách
< 500 nm. Je také nezbytné zvážit dobu osvětlení areálu a počet svítidel.
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5.2. Vlivy záměru na zvláště chráněné druhy dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Ze zjištěných údajů terénních průzkumů vyplývá, že zájmové území je biotopem řady zvláště
chráněných druhů živočichů, i rostlin, kteří zde nalézají svůj vhodný biotop.
V následující tabulce je popsán a vyhodnocen vliv na jednotlivé populace zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin, jejichž výskyt byl v zájmovém území zaznamenán.
Tabulka 1: Vyhodnocení významnosti vlivu změny využívání území pro zjištěné populace
zvláště chráněných druhů živočichů a návrh opatření ke zmírnění negativního vlivu.
Taxon

Kategorie
ohrožení

divizna brunátná
Verbascum
phoeniceum

SO

Hodnocení
Vliv a jeho charakteristika

Přímé ohrožení jedinců a ztráta
jejího biotopu.

vlivu
-/0/+

-

Návrh opatření ke zmírnění
ovlivnění
Po konzultaci s orgánem
ochrany přírody (OOP) zvážit
transfer rostlin na vhodnou
lokalitu.

Hnízda čmeláků jsou
čmeláci
Bombus
terrestris

efemerního původu. Při
O

terénních úpravách pozemků
na lokalitě můžeme dojít

-

Realizace vhodných potravních
biotopů v rámci nového areálu.

k přechodnému snížení jejich
početností.
kudlanka
nábožná

KO

Mantis religiosa

Likvidace travních porostů bude

Vytvoření vhodných biotopů

znamenat zánik jejího
vhodného biotopu, případně

v rámci nového areálu.
Osluněné plochy podél hranice

-

přímou likvidaci jedinců a jejich
ooték, které přezimují.

areálu ponechat bez výsadeb
dřevin a zatravnění.

zlatohlávek
tmavý
Oxythyrea

O

zlatohlávek
huňatý

Při ztrátě travních porostů
s kvetoucími bylinami dojde ke

funesta
SO

Vytvoření vhodných biotopů
v rámci nového areálu. Travní

snížení rozlohy jeho vhodného
potravního biotopu.

-

Realizovat vhodné vegetační
úpravy, výsadba kvetoucích
keřů.

Tropinota hirta
mravenci
r. Formica

O

prskavec menší
Brachinus
explodens

porosty kosit mozaikovitě,
ponechávat nekosené okraje.

O

Vzhledem k jejich zjištěné

Ztráta jejich vhodného biotopu
a přímé ohrožení jedinců.

-

Terénní úpravy budou
znamenat ztrátu jejich

-
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početnosti nedojde k jejich
vymizení v širším okolí záměru.
Realizace záměru nebude
znamenat ohrožení
životaschopnosti jejich populací

krajník
zlatotečný
Calosoma
auropunctatum

O

vhodného biotopu a přímé
ohrožení jedinců.

v okolí záměru. Dá se
očekávat, že tito brouci
naleznou nové vhodné biotopy i
na okrajích nového areálu,
pokud zde zůstanou obnažené
výslunné plochy.

svižník polní
Cicindela
campestris

O

pestrokřídlec
podražcový
Zerynthia

Likvidace živné rostliny jeho
KO

polyxena

housenek bude znamenat zánik
jeho vhodného biotopu a zánik

Je možné přesazení podražce
-

populace.

na okraj nově vzniklého areálu,
případně na jinou lokalitu.
Vhodným termínem je podzim.

Likvidace keřových porostů,
otakárek ovocný
Iphiclides

O

podalirius

které jsou živnými rostlinami
jeho housenek může dojít
k lokální snížení početnosti
jeho populace. V okolí se

-

Výsadbou vhodných keřů je
možné vytvořit jeho vhodný
biotop.

vyskytují další vhodné biotopy.
Při terénních pracích může dojít
k přímému ovlivnění jedinců a
ještěrka obecná
Lacerta agilis

slepýš křehký
Anguis fragilis

SO

SO

ztrátě jejich vhodného biotopu.
Přechodně může dojít ke

Výslunné trávníky se stanou
jejich vhodným biotopem.
-

K podpoře jejich výskytu
navrhujeme realizovat na

snížení početnosti její
populace.

výslunných stanovištích
náhradní úkryty.

Při terénních pracích může dojít

K podpoře jeho populace je

k přímému ovlivnění jedinců a
k lokálnímu zásahu do jeho

vhodné v jihovýchodní části
v návaznosti na dřevinný porost

vhodného biotopu. Vzhledem
k omezené míře zásahu a

realizovat jeho náhradní úkryt.
-

zjištěné početnosti, nedojde
výstavbou areálu
k významnému snížení jeho
populace.
Při realizaci záměru dojde

užovka obojková
Natrix natrix

Úpravy břehů Novomlýnské

k zásahu do jejího terestrického
SO

biotopu. Vzhledem
k omezenému rozsahu, nebude

nádrže a jejího bezprostředního
-

výrazně snížena jeho rozloha.

do září.
Pro omezení vlivu je nutné
provádět kácení porostů od září

žluva hajní
Oriolus oriolus

okolí je vhodné provádět před
jejím zimováním, tj. od května

SO

Kácením dřevin může dojít
k zásahu a úbytku jejího
vhodného hnízdního biotopu.

-

do poloviny března.
Minimalizovat zásah do lesních
porostů. Dále je žádoucí
ponechat v novém areálu staré
stromy.
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luňák červený
Milvus milvus
kavka obecná
Corvus
monedula

KO

SO

Realizací záměru dojde
k zásahu do jejich potravního
biotopu. Vzhledem
k omezenému rozsahu
nebudou jejich populace

-

Nejsou navrhována.

významně ovlivněny.
koroptev polní
Perdix perdix

ťuhýk obecný
Lanius collurio

Ztráta jejího vhodného
O

O

hnízdního biotopu. Vzhledem
k charakteru biotopů v okolí,
nedojde k jejich vymizení.
Ztráta hnízdního biotopu a
snížení populace druhu.

Terénní úpravy provádět mimo
-

-

vegetační období.

Kácení dřevin provádět
v minimálním rozsahu a mimo
hnízdní období. Provést vhodné
vegetační úpravy v areálu.

slavík obecný
Luscinia
megarhynchos
rorýs obecný
Apus apus

O

Okrajový zásah do hnízdního
biotopu druhu.

-

Kácení dřevin provádět mimo
hnízdní období.

O

Populace nebude ovlivněna.

0

Nejsou navrhována.

O

Populace nebude ovlivněna.

0

Nejsou navrhována.

0 až -

Nejsou navrhována.

vlaštovka
obecná
Hirundo rustica
Hnízdění nedoloženo.
Působením rušivých vlivů může
krahujec obecný
Accipiter nisus

SO

být částečně ovlivněn jeho
potravní biotop. K významnému
ovlivnění jeho populace
nedojde.

netopýr vodní
Myotis
daubentonii
netopýr rezavý
Nyctalus noctula

SO

SO

Realizací záměru bude
ovlivněn jejich potravní biotop,
je možné že v kácených
dřevinách mohou nalézt

Před realizací kácení vzrostlých
dřevin je nezbytné provést
0 až -

vhodné úkryty v letním období.

stromu.

Působením rušivých vlivů může
vydra říční
Lutra lutra

SO

být limitován její vhodný
potravní biotop. K významnému
ovlivnění její populace nedojde.

Vysvětlivky:
Kategorie ohrožení (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění)
O
druh ohrožený
SO
druh silně ohrožený
KO
druh kriticky ohrožený
Hodnocení vlivu
+
pozitivní ovlivnění populace druhu
0
populace nebude ovlivněna
-

negativní ovlivnění populace druhu
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aktuální průzkum případného
výskytu netopýrů v dutinách

Stavební práce neprovádět od
-

19,00 hod. do 7,00 hod., tj.
v době aktivity vydry říční.

5.3. Vliv záměru na evropsky významné druhy včetně ptáků
a přírodní evropská stanoviště
Evropsky významná stanoviště a evropsky významné druhy jsou vyjmenovány v přílohách
směrnice O stanovištích (92/43/EHS), seznam evropsky významných stanovišť a druhů
vyskytujících se v ČR je vyjmenován ve vyhlášce MŽP 166/2005 Sb. Evropsky významné
druhy ptáků jsou uvedeny v příloze I směrnice O ptácích. Dotčené území se nachází
v panonské biogeografické oblasti (zkratka Pan) v tabulkách u hodnocení stavu jednotlivých
druhů v následujícím textu.
Z evropsky významných druhů byly na lokalitě zjištěny tyto druhy, které mohou být
v souvislosti s realizací záměru ovlivněny:
Pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena) - Směrnice o stanovištích (příloha IV):
Stav populace druhu na území ČR (zdroj: http://www.biomonitoring.cz)
Areál
Populace Habitat Vyhlídky Celkové
Con
FV
U1
FV
FV
U1
Pan
FV
U1
FV
FV
U1
Příznivý - FV, méně příznivý - U1, nepříznivý - U2, neznámý - XX

Ohrožení a celkové hodnocení stavu druhu: Pestrokřídlec se v současné době úspěšně šíří,
jeho výskyt na území ČR není ohrožen. Stav jeho populace je hodnocen jako méně příznivý.
Realizací záměru může dojít k narušení jeho biotopu a přímému ohrožení jedinců. Je navržen
transfer živné rostliny, případně omezení dotčení jeho biotopu.
Ještěrka obecná (Lacerta agilis) - Směrnice o stanovištích (příloha IV):
Stav populace druhu na území ČR (zdroj: http://www.biomonitoring.cz)
Areál
Populace Habitat Vyhlídky Celkové
Con
FV
FV
FV
XX
FV
Pan
FV
FV
FV
XX
FV
Příznivý - FV, méně příznivý - U1, nepříznivý - U2, neznámý - XX

Ohrožení a celkové hodnocení stavu druhu: V minulosti takřka souvislé rozšíření je z velké
části dnes redukováno na vzájemně izolované ostrůvky výskytu. Její lokality jsou dnes značně
ohroženy novou výstavbou, používáním pesticidů, predačním tlakem slepic, bažantů a volně
chovaných koček, ale i vypalováním stařiny v jarním a předjarním období. Velká část lokalit
zanikla vlivem ekologické sukcese zárostem náletovými dřevinami.
Ještěrka obecná nemá zvláštní nároky na biotop, v současné době se vyskytuje téměř
synantropně. Stav její populace je hodnocen jako příznivý. Realizací záměru nedojde ke
změně stavu její populace na území ČR, ani v širším okolí lokality.
Vydra říční (Lutra lutra) - Směrnice o stanovištích (příloha II a IV)
Stav populace druhu na území ČR (zdroj: http://www.biomonitoring.cz)
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Areál
Populace Habitat Vyhlídky Celkové
Con
FV
FV
FV
FV
FV
Pan
FV
FV
FV
FV
FV
Příznivý - FV, méně příznivý - U1, nepříznivý - U2, neznámý - XX

Ohrožení a celkové hodnocení stavu druhu: Vydra říční je ohrožována řadou faktorů, jejichž
intenzita se v průběhu let výrazně měnila. Do první poloviny dvacátého století bylo hlavním
ohrožujícím faktorem přímé pronásledování ze strany člověka. Od šedesátých let limitovalo
stavy vyder především znečištění prostředí cizorodými látkami (zejména látky na bázi PCB)
a přímé ničením prostředí (regulace toků). V souvislosti s obecným zlepšením kvality vod
v devadesátých letech začala populace vydry postupně zvyšovat početnost a zvětšovat areál
rozšíření. V posledních letech se však objevily další ohrožující faktory, především autoprovoz
a nelegální lov, kterým se zejména vlastníci rybníků snaží řešit škody, které vydra působí
na rybí obsádce.
Údaje o výskytu a početnosti za posledních dvacet let dokládají postupný nárůst
populace i zvětšování areálu druhu na území ČR. Stav její populace je hodnocen jako příznivý.
Realizací záměru nedojde ke snížení stavu její populace na území ČR, ani v širším okolí
záměru.
Netopýr rezavý (Nyctalus noctula) - Směrnice o stanovištích (příloha IV)
Stav populace druhu na území ČR (zdroj: http://www.biomonitoring.cz)
Areál
Populace Habitat Vyhlídky Celkové
Con
FV
FV
FV
FV
FV
Pan
FV
FV
FV
FV
FV
Příznivý - FV, méně příznivý - U1, nepříznivý - U2, neznámý - XX

Ohrožení a celkové hodnocení stavu druhu: Obecně lze konstatovat, že hlavními ohrožujícími
faktory u všech letounů jsou: úbytek potravních stanovišť (tj. změny zemědělského
hospodaření, nahrazování listnatých a smíšených lesů jehličnatými, vysoušení mokřadů,
antropogenní aktivity), dále vyrušování na lokalitách výskytu (v létě i zimě) a ničení úkrytů
(kácení doupných stromů, nevhodné přestavby půdních prostor, nevhodné zabezpečení
podzemních prostor).
Vyskytuje se po celém území ČR s výjimkou souvislých lesních komplexů ve vyšších
polohách. Běžně se vyskytuje (často v početných koloniích) i ve městech. Stav jeho populace
je hodnocen jako příznivý. Realizací záměru nedojde ke snížení stavu jeho populace na území
ČR, ani v širším okolí záměru.
Netopýr vodní (Myotis daubentonii) - Směrnice o stanovištích (příloha IV)
Stav populace druhu na území ČR (zdroj: http://www.biomonitoring.cz)
Areál
Populace Habitat Vyhlídky Celkové
Con
FV
FV
FV
FV
FV
Pan
FV
FV
FV
FV
FV
Příznivý - FV, méně příznivý - U1, nepříznivý - U2, neznámý - XX
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Ohrožení a celkové hodnocení stavu druhu: Obecně lze konstatovat, že hlavními ohrožujícími
faktory u všech letounů jsou: úbytek potravních stanovišť (tj. změny zemědělského
hospodaření, nahrazování listnatých a smíšených lesů jehličnatými, vysoušení mokřadů,
antropogenní aktivity), dále vyrušování na lokalitách výskytu (v létě i zimě) a ničení úkrytů
(kácení doupných stromů, nevhodné přestavby půdních prostor, nevhodné zabezpečení
podzemních prostor).
Představuje jeden z nejhojnějších druhů netopýrů na území ČR. Vyskytuje se
celoplošně, zejména pak v rybničnatých oblastech pahorkatin a nížin s členitými lesními
porosty. Stav jeho populace je hodnocen jako příznivý. Realizací záměru nedojde ke snížení
stavu jeho populace na území ČR, ani v širším okolí záměru.
Všechny zmíněné evropsky významné druhy jsou zvláště chráněnými dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb., v platném znění, a v tabulce 1 v kapitol 5.2 jsou navržena vhodná zmírňující
opatření k minimalizaci ovlivnění jejich populací.
V sousedství zájmového území a jeho nejbližším okolí je znám výskyt několika ptačích druhů
evropského významu, které jsou uvedeny v příloze I Směrnice o ptácích. Tyto druhy patří mezi
předměty ochrany ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny (CZ0621030). Jedná
se o tyto druhy - husa běločelá (Anser albifrons), husa polní (Anser fabalis), husa velká
(Anser anser), orel mořský (Haliaeetus albicilla) a rybák obecný (Sterna hirundo) a vodních
ptáků v počtu vyšším než 20 000 jedinců a jejich biotopy. Dle výsledků monitoringu (Hora eds.
2010) je stav shromažďujících se předmětů ochrany i přes některé přetrvávající negativní vlivy
považovat za příznivý. Počty zimujících orlů mořských a hus běločelých a polních kolísají
v jednotlivých letech dle klimatických podmínek. Početnost husí velkých ovlivňuje lovecký tlak.
Kritický stav je u rybáka obecného, kdy došlo k výraznému poklesu jeho početnosti z důvodu
nevyhovujících podmínek pro hnízdění (zvýšení vodní hladiny, zarůstání ostrůvků a deponií
zeminy). Realizací plánované výstavby nedojde k ovlivnění populací těchto evropsky
významných druhů.
Dalšími dvěma druhy ptáků, které jsou uvedeny v příloze I směrnice o ptácích a jejichž
výskyt byl v zájmovém území doložen, jsou luňák červený (Milvus milvus) a ťuhýk obecný
(Lanius collurio). V tabulce 1 v kapitole 5.2 a v kapitole 8 jsou navržena zmírňující opatření
k omezení ovlivnění jejich populací.
Možné ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000, tedy ptačích oblastí a evropsky významných
lokalit, bylo orgánem ochrany přírody vyloučeno, viz stanovisko v příloze dokumentace EIA.
Dle vrstvy mapování biotopů (AOPK ČR, 2017) se v území, které bude dotčeno realizací
záměru, nenacházejí žádné přírodní biotopy evropského významu (Chytrý et al. 2010).

25

5.4. Vyhodnocení vlivu na prvky ÚSES a významné krajinné
prvky (VKP)
V širším okolí zájmového území je vymezen nadregionální biokoridor Soutok – Údolí Dyje a
regionální biocentrum Sinaj. Západní a jihozápadní část zájmového území, kde je plánována
výstavba, je součástí ochranného pásma nadregionálního biokoridoru, viz následující obrázek
č. 13. Západně od lokality se nachází lokální biocentrum s vodním tůněmi, které jsou
rozmnožovacím biotopem obojživelníků, viz obrázek 14. Jeho území nebude realizací záměru
ovlivněno.
Nadregionální biokoridor Soutok – Údolí Dyje (K 161) je vedený údolím řeky Dyje v jižní
části kraje (okresy Znojmo a Břeclav) s drobnými přesahy do Rakouska a spojující NRBC 28
Údolí Dyje a NRBC 109 Soutok. Má dvě osy. Jednu v celém průběhu s cílovými vodními
ekosystémy, druhou převážně s cílovými nivními ekosystémy, v západní části v návaznosti na
NRBC 28 Údolí Dyje však krátce s cílovými mezofilními hájovými ekosystémy (AGERIS 2003).
Realizací záměru může dojít pouze k lokálnímu narušení vodního prostředí nádrže při
zásahu do břehů v jižní části zájmového území. Zásahy budou omezeného rozsahu
a nezpůsobí významné ovlivnění ekostabilizační funkce NRBK.
Vodní nádrže jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, významnými
krajinnými prvky. K jejímu ovlivnění může dojít také působením nepřímých vlivů, tj.
vypouštěním dešťových vod a předčištěných odpadních splaškových a lázeňských vod. Voda
z centrálního parkoviště bude čištěna ropnými filtry. Kvalita vypouštěných vod bude pravidelně
monitorována. Pro omezení ovlivnění VKP jsou v kapitole 8 navržena vhodná zmírňující
opatření.

Obrázek 13: Vymezení osy nadregionálního biokoridoru a jeho ochranného pásma (růžově) a
regionálního biocentra (hnědě).
26

Obrázek 14: Výřez z výkresu limitů využití území (zdroj: ÚAP SO ORP Pohořelice –
aktualizace 2016).

6. Význam záměru ve vztahu k cílům Strategie EU v oblasti
biologické rozmanitosti do roku 2020 a Strategie ochrany
biologické rozmanitosti České republiky 2016 – 2025
Strategie EU rozvíjí šest vzájemně propojených cílů, které se zaměřují na hlavní příčiny úbytku
biologické rozmanitosti a usilují o snížení hlavních tlaků na přírodu a ekosystémové služby
v EU. Každý cíl se promítá do souboru časově propojených akcí a dalších doprovodných
opatření. Závazky plynoucí z této strategie zohledňuje Strategie ochrany biologické
rozmanitosti České republiky 2016 – 2025. Strategie stanovuje 20 cílů ve čtyřech prioritách,
které definují priority v oblasti ochrany a udržitelného využívání biodiverzity na území ČR.
V rámci dílčích cílů jsou definovány možné tlaky a hrozby pro biodiverzitu.
V následujícím textu jsou komentovány relevantní informace o záměru k jednotlivým
prioritám Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016 – 2025:
PRIORITA 1. Společnost uznávající hodnotu přírodních zdrojů: Tato oblast je zaměřená
především na začlenění ochrany biodiverzity do veřejného i soukromého sektoru, dále
na zvýšení povědomí o jejím významu v celospolečenském kontextu, na problematiku ochrany
biodiverzity v rámci cestovního ruchu a také na zajištění adekvátní finanční podpory.
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Resort Pálava je plánován v oblasti, která je pro turisty atraktivní a je již dlouhodobě využívána
k rekreaci. V sousedství se nachází kemp a další ubytovací kapacity včetně aquacentra.
Lokalita se nachází na břehu Novomlýnských nádrží, které jsou nejen centrem biodiverzity, ale
jsou využívány také např. k rybaření. Hranice lokality lemují cyklostezky. Širší okolí lokality je
díky vápencovému bradlu v Chráněné krajinné oblasti Pálava a malebné krajině vinohradů
vhodné pro pěší turistiku. V bezprostřední blízkosti se nachází archeologické naleziště
původního osídlení oblasti.
Asi 5 km jihovýchodně od lokality je vymezena Biosférická rezervace Dolní Morava,
která vznikla rozšířením Biosférické rezervace Pálava o Lednicko-valtický areál a Podluží
s lužními lesy v oblasti mezi Břeclaví, Mikulčicemi a soutokem řek Moravy a Dyje. Území
spravuje nevládní organizace Biosférická rezervace Dolní Morava o. p. s, která připravila akční
plán pro správu a rozvoj území 2014 – 2020. Mezi hlavní oblasti, na které se chce organizace
zaměřit, jsou mimo jiné ochrana přírodní a kulturní různorodosti a vytváření modelů správného
hospodaření v krajině a hledání metod udržitelného rozvoje společnosti a udržitelného
využívání přírodních zdrojů včetně vzdělávání návštěvníků.
Vytvořením ubytovací a lázeňské kapacity v oblasti dojde k podpoře cestovního ruchu
v místě záměru a okolí. Je vhodné podporovat v resortu formy trvale udržitelného cestovního
ruchu, např. cykloturistiku, tvorbou vhodných informačních materiálů, i tabulí seznámit
veřejnost s unikátním prostředím, které lokalitu obklopuje. Vhodná je i spolupráce s AOPK ČR
a Správou CHKO Pálava, i dalšími subjekty samospráv v oblasti (Svazek obcí Mikulovsko,
Biosférická rezervace Dolní Morava o. p. s. apod.).
PRIORITA 2. Dlouhodobě prosperující biodiverzita a ochrana přírodních procesů: Tato část je
zaměřená na dostatečném zajištění ochrany vybraných složek biodiverzity na všech jejích
úrovních (i formou jejího udržitelného využívání) a dále na podporu přírodních procesů
ve volné krajině a sídlech.
Resort Pálava je navržen na pozemcích o rozloze cca 26,6 ha, zeleň je plánována na 61 %
plochy. Plánovanou výstavbou dojde k urbanizaci krajiny, ale plánované vegetační úpravy vliv
zmírní a živočichové i rostliny mohou území znovu kolonizovat.
Realizací záměru dojde k zásahu do biotopu několika zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů (ZCHD). Před zahájením výstavby je nutné požádat orgán ochrany přírody o
udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. V kapitole 8 jsou navržena
zmírňující opatření, která negativní ovlivnění populací ZCHD eliminují.
Je důležité se v dalších stupních projektové dokumentace zaměřit na vypracování
projektu ozelenění areálu realizací vhodných vegetačních úprav, viz kapitola 8.
Realizací záměru nedojde k ovlivnění zvláště chráněných částí přírody, ani lokalit
soustavy Natura 2000.
V území byl zjištěn výskyt několika nepůvodních a invazních druhů rostlin (např. turan
roční, turanka kanadská, trnovník akát). V případě jejich šíření je vhodné provést jejich likvidaci
odborným způsobem.
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Nový areál nebude jako celek oplocen, ke snížení migrační průchodnosti v místě
záměru tedy nedojde. Zájmové území není součástí migračně významného území, ani zde
neprobíhá významný migrační koridor zvěře (dle http://mapy.nature.cz).
PRIORITA 3. Šetrné využívání přírodních zdrojů: Zde se Strategie zaměřuje zejména
na zlepšení postu v oblasti hospodaření a využívání složek biodiverzity a přírodních zdrojů
ve vybraných ekosystémech.
Realizací plánovaného záměru dojde ke ztrátě pozemků zemědělského půdního fondu, které
již nejsou v současnosti obhospodařovány, dříve se zde nacházely ovocné sady. Dotčena
bude poměrně rozsáhlá plocha, které je ale situována na břehu Novomlýnských nádrží
v proluce mezi stávající zástavbou obce Pasohlávky a rekreačního zařízení kempu Merkur
a aquaparku. Záměr je v souladu s platným územním plánem obce. Vhodnými vegetačními
úpravami dojde k jeho začlenění do krajiny.
Hospodaření s vodou v rámci Resortu Pálava je navrženo v souladu s platnými
právními předpisy. Vhodnou technologií na ČOV, kde budou splaškové a lázeňské vody
likvidovány, je nutné zabezpečit snížení eutrofizujících látek (nejvíce sloučeniny dusíku
a fosforu) v přečištěných odpadních vodách před jejich vypouštěním do recipientu. Důležité je
také snížení teploty vypouštěné vody.
Při likvidaci dešťových vod v rámci Resortu Pálava je vhodné se soustředit na jejich
zasakování na pozemcích resortu před jejich vypouštěním. Je možné vytvořit na okrajích
plochy drobné tůně a mokřady, které se mohou stát vhodnými biotopy pro na vodu vázané
živočichy.
PRIORITA 4. Zajištění aktuálních a relevantních informací: V poslední oblasti je Strategie
zaměřena na zajištění relevantních informací v oblasti poznání, sledování a výzkumu
biodiverzity, stanovení postupu pro národní hodnocení ekosystémových služeb a definici priorit
v zapojení ČR v mezinárodní ochraně biodiverzity.
Resort Pálava je plánován v sousedství vyhlášené Biosférické rezervace Dolní Morava
a Ramsarské lokality, tedy mezinárodně uznávaných forem územní ochrany. Spolupráce
na mezinárodní úrovni při ochraně a správě těchto území je jedním z hlavních cílů jejich
vymezení. Realizací ubytovacího zařízení v oblasti dojde k podpoře cestovního ruchu. V rámci
areálu je možná distribuce informačních materiálů o biodiverzitě oblasti a cílech jejich ochrany.
Je možné realizovat naučné stezky a instalovat panely k informování veřejnosti o stavu
biodiverzity v oblasti. Návštěvníci mohou být zapojeni do projektů na místní úrovni (péče
o přírodní prostředí v místě nebo nejbližším okolí). Vhodná je podpora forem trvale
udržitelného turismu (cyklostezky, pěší turistika).
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7. Význam záměru ve vztahu k předmětům ochrany území
chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
V území se nenachází žádné zvláště chráněné území (ZCHÚ), ani lokalita soustavy Natura
2000. Nejblíže situovaným ZCHÚ je 1 800 m východně situovaná přírodní rezervace
Věstonická nádrž, která je součástí ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny.
Severovýchodně 2 000 m od zájmového území byla vymezena přírodní památka Betlém.
Nejblíže situovaným velkoplošným chráněným územím cca 5 500 m je Chráněná krajinná
oblast Pálava, která je také součástí biosférické rezervace, ptačí oblastí a lokalitou Ramsar.
Na základě znalostí o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů nedojde
k přímému ani nepřímému ovlivnění předmětů ochrany zmíněných zvláště chráněných částí
přírody, lokalit soustavy Natura 2000, ani cílů ochrany mezinárodně vyhlášených území
ochrany.

8. Návrh zmírňujících a kompenzačních opatření


Při realizaci záměru minimalizovat zásah do příbřežní zóny Novomlýnské nádrže. Tyto
zásahy je možné provádět mimo hnízdění ptáků, tj. od září do poloviny března.



Rozsáhlé terénní úpravy včetně skrývky ornice provádět v době vegetačního klidu,
tj. od poloviny října do únoru.



Kácení dřevin provádět mimo hnízdní období ptáků. Kácení je možné od září
do poloviny března.



Kácení vzrostlých dřevin na břehu Novomlýnské nádrže je vhodné s ohledem
na možný výskyt netopýrů provádět v říjnu a listopadu pod dohledem odborně
způsobilé osoby. Před kácením je nezbytné provést v srpnu – září aktuální průzkum
možného výskytu netopýrů.



Ponechávané dřeviny budou chráněny dle zákona č. 14/1992 Sb., v platném znění
a metodických doporučení AOPK ČR.



Monitorovat stav nepůvodních druhů rostlin v rámci staveniště a v nejbližším okolí.
V případě rozšíření provést likvidaci odborným způsobem dle metodického pokynu
AOPK ČR.



Před zahájením výstavby je vhodné, po konzultaci s orgánem ochrany přírody, provést
transfer divizny brunátné a večernice smutné na náhradní stanoviště, které bude
odsouhlaseno orgánem ochrany přírody.



K omezení ovlivnění populace pestrokřídlece podražcového je vhodné ponechat jeho
biotop s podražcem křovištním bez zásahu. Pokud to nebude technicky možné, je
možné podražec v podzimním období přesadit na náhradní stanoviště, které bude
odsouhlaseno orgánem ochrany přírody. S ohledem na životní cyklus motýla je vhodné
náhradní lokalitu vytipovat v bezprostřední blízkosti zdrojové.
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Pro obnovu trávníků, které budou zakládány na narušených plochách, je žádoucí
na vhodných místech použít osivo s vyšším podílem kvetoucích bylin. O tyto plochy je
vhodné pečovat kosením maximálně 2x ročně. Složení směsi bude odsouhlaseno
orgánem ochrany přírody.



Na výslunných okrajích areálu je vhodné ponechat, pro podporu výskytu bezobratlých
vázaných na stepní stanoviště s obnaženým substrátem, plochy bez navážky ornice
a bez výsadby dřevin. Travní porosty je nutné kosit 1x – 2x ročně s odvezením hmoty.



V rámci vegetačních úprav je vhodné založit v rámci areálu záhony letniček
a kvetoucích trvalek, které podpoří výskyt opylovačů.



Zpevnění parkoviště navrhujeme provést ze zatravňovací dlažby.



Na okraji areálu je možné pro zasakování dešťových vod vytvořit tůně a mokřady.



Bude dále monitorována kvalita vypouštěných předčištěných odpadních vod z ČOV.
Je třeba zajistit vhodnými technickými opatřeními snížení teploty vypouštěné vody a
koncentrace dusíkatých látek a sloučenin fosforu.



Střechy objektů jsou navrženy ploché. V následujících stupních projektové
dokumentace je vhodné prověřit, zda by bylo možné jejich zatravnění. Výslunná
stanoviště na střechách mohou podpořit populace bezobratlých vázaných na suché
trávníky.



Je vhodné na slunných místech mimo frekventovaná místa pro ještěrky vytvořit
náhradní úkryty, tj. hromady kamenů zapuštěné do nezámrzné hloubky, aby zde mohli
plazi i zimovat.



Při péči o travní porosty v areálu nepoužívat chemické prostředky, které by negativně
ovlivnily stav trávníků, které jsou biotopem ohrožených druhů bezobratlých.



Pouliční lampy budou navrženy v souladu s příručkou MŽP. Budou použita svítidla
vyzařující v základní (vodorovné) poloze pouze do dolního poloprostoru. Světelné
zdroje nebudou vyzařovat více než 10 % energie ve vlnových délkách < 500 nm. Je
také nezbytné zvážit dobu osvětlení areálu a počet instalovaných svítidel.



V blízkosti vodní nádrže nebudou parkovány stavební mechanismy, ani skladován
materiál.



Stavební mechanismy budou při práci ve vodním prostředí opatřeny sety pro likvidaci
ropného znečištění.



Stavební práce budou probíhat od 7,00 do 19,00 hod.



V dalším stupni projektové přípravy je nutné zpracovat návrh vegetačních úprav, který
vhodně začlení areál do krajiny. Pro výsadby je žádoucí použít autochtonní
a geograficky vhodné druhy dřevin.



Při další projektové přípravě je nutné, s ohledem na realizaci prosklených ploch
v nových objektech, zajistit vhodnými opatřeními jejich zviditelnění, které zabrání
nárazům ptáků.



S ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je vhodné zajistit při
stavební činnosti biologický dozor stavby odborně způsobilou osobou.
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9. Shrnutí a závěry
Účelem tohoto biologického průzkumu bylo zjištění výskytu rostlin a živočichů na lokalitě
dotčené realizací záměru „Resort Pálava“. Průzkumy byly prováděny se zaměřením na detekci
výskytu zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Podkladem pro zhodnocení vlivu záměru na živou přírodu byly výsledky terénního průzkumu
provedeného od září 2016 do září 2017. Součástí zprávy z biologického průzkumu je
vyhodnocení jeho vlivů na biologickou rozmanitost. K aktualizaci zprávy z biologického
průzkumu bylo přistoupeno z důvodu úpravy umístění objektů v rámci dotčeného území,
přičemž rozloha ovlivněné plochy zůstává zachována.
Realizací plánovaného areálu dojde k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů
živočichů a rostlin dle vyhlášky č. 395 /1992 Sb., v platném znění a ohrožených druhů naší
flóry a fauny. Na základě výsledků průzkumů byla navržena zmírňující opatření pro vyloučení
významného negativního ovlivnění jejich populací.
Dále dojde k zásahu do významného krajinného prvku, kterým je vodní nádrž Nové
mlýny. Také bude dotčena ochranná zóna nadregionálního biokoridoru. Realizací navržených
zmírňujících opatření nedojde při realizaci záměru k významnému ovlivnění jejich ekologickostabilizační funkce.
Před realizací záměru je nutné požádat orgán ochrany přírody o výjimku dle §56
zákona č. 114/1992 Sb., v planém znění k zásahu do biotopu ZCHD rostlin a živočichů
a o stanovisko k zásahu do VKP.
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PŘÍLOHA 1 – Seznam zjištěných druhů rostlin
Odborný název

Český název

Acer negundo

javor jasanolistý

Acer platanoides

CS
§

Bromus mollis

sveřep měkký

Bromus sterilis

sveřep jalový
třtina křovištní

javor mléč

Calamagrostis
epigejos

Aegopodium
podagraria

bršlice kozí noha

Calystegia sepium

opletník plotní

Cannabis sativa

konopí seté

Agrimonia eupatoria

řepík lékařský

Agrostis capillaris

psineček obecný

Capsella
pastoris

Achillea collina

řebříček chlumní

Cardaria draba

Achillea millefolium

řebříček obecný

bursa-

kokoška pastuší
tobolka
vesnovka
obecná

Cardus crispus

bodlák kadeřavý

panonský

Carduus acanthoides

bodlák obecný

Ajuga reptans

zběhovec plazivý

Carex hirta

ostřice srstnatá

Alchemilla sp.

kontryhel

Carex nigra

ostřice obecná

Alliaria petiolata

česnáček
lékařský

Carlina acaulis

pupava
bezlodyžná

Alnus glutinosa

olše lepkavá

Centaurea jacea

chrpa luční

Amaranthu retroflexus

laskavec ohnutý

Centaurea scabiosa

chrpa čekánek

Anchusa officinalis

pilát lékařský

Cerastium arvense

rožec rolní

Anthemis arvensis

rmen rolní

Cichorium intybus

čekanka obecná

Anthyllis vulneraria

úročník bolhoj

Cirsium arvense

pcháč rolní

Apera spica-venti

chundelka
metlice

Cirsium vulgare

pcháč obecný

Clinopodium vulgare

klinopád obecný

Arabidopsis thaliana

huseníček rolní

Conium maculatum

bolehlav plamatý

Arabis glabra

huseník lysý

Consolida regalis

ostrožka stračka

Arctium lappa

lopuch menší

Convolvulus arvensis

svlačec rolní

Aristolochia clematitis

podražec
křovištní

Conyza canadensis

turanka
kanadská

Arrhenatherum elatius

ovsík vyvýšený

Cornus sanguinea

svída krvavá

Artemisia campestris

pelyněk ladní

Coronilla varia

čičorka pestrá

Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

Crataegus laevigata

hloh obecný

Astragalus
glycyphyllos

kozinec
sladkolistý

Crepis
foetida
subsp.rhoeadifolia

škarda smrdutá
mákolistá

Atriplex patula

lebeda rozkladitá
měrnice černá

Cynoglossum
officinale

užanka lékařská

Ballota nigra
Barbarea vulgaris

barborka obecná

Dactylis glomerata

srha laločnatá

Bellis perennis

sedmikráska

Datura stramonium

durman obecný

Achillea pannonica

řebříček

C3

C4

C4a

obecná

Daucus carota

mrkev obecná

Betula pendula

bříza bělokorá

Descurainia sophia

úhorník

Bidens frondosa

dvouzubec
černoplodý

Borago officinalis

brutnák lékařský

Bromus commutatus

sveřep luční

Bromus inermis

sveřep
bezbranný

mnohodílný

C3
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Deschampsia
caespitosa

metlice trsnatá

Dianthus deltoides

hvozdík
kropenatý

Dipsacus fullonum

štětka planá

Z

C4a

Echinochloa crus-galli

ježatka kuří noha

Echium vulgare

hadinec obecný

Elytrigia repens

pýr plazivý

Epilobium sp.

vrbovka

Epilobium tetrapterum

vrbovka
čtyřhranná

Equisetum arvense

přeslička rolní

Erigeron annuus

turan roční

Erodium cicutarium

pumpava
rozpuková

Erophila verna

osívka jarní

Eryngium campestre

máčka ladní

Eupatorium
cannabinum

sadec konopáč

Euphorbia esula

pryšec obecný

Euphrasia officinalis

světlík lékařský

Falcaria vulgaris

srpek obecný

Festuca ovina

kostřava ovčí

Filago arvensis

bělolist rolní

Filipendula ulmaria

tužebník jilmový

Fragaria moschata

jahodník
truskavec

C3

Hypericum perforatum

třezalka
tečkovaná

Chaerophyllum
bulbosum

krabilice hlíznatá

Chaerophyllum
temulum

krabilice mámivá

Chelidonium majus

vlaštovičník větší

Chodrilla juncea

radyk prutnatý

Juglans regia

ořešák královský

Kochia scoparia

bytel metlatý

Lactuca serriola

locika
kompasová

Lamium album

hluchavka bílá

Lamium purpureum

hluchavka
nachová

Lappula squarrosa

strošek
pomněnkový

Lathyrus tuberosus

hrachor hlíznatý

Leucanthemum
vulgare

kopretina bílá

Ligustrum vulgare

ptačí zob obecný

Linaria vulgaris

lnice květel

Lithospermum arvense

kamejka rolní

Lolium perenne

jílek vytrvalý

Luzula campestris

bika ladní

Malva pusilla

sléz nizounký

Matricaria discoidea

heřmánek
terčovitý

Medicago lupulina

tolice dětelová

Medicago sativa

tolice setá

Melica transsilvanica

strdivka
sedmihradská

Melilotus alba

komonice bílá

Mentha arvensis

máta rolní

Morus nigra

morušovník
černý

Myosotis arvensis

pomněnka rolní

Nonea pulla

pipla osmahlá

Onopordum acanthium

ostropes trubil

Papaver rhoeas

mák vlčí

Parthenocissus
quinquefolia

přísavník pětilistý

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

Fumaria officinalis

zemědým
lékařský

Galeopsis pubescens

konopice pýřitá

Galeopsis speciosa

konopice sličná

Galinsoga parviflora

pěťour
maloúborný

Galium album

svízel bílý

Galium aparine

svízel přítula

Galium verum

svízel syřišťový

Genista tinctoria

kručinka
barvířská

Geranium
rotundifolium

kakost
okrouholistý

Geum urbanum

kuklík městský

Glechoma hederacea

popenec obecný

Heracleum
sphondylium

bolševník
obecný

Hesperis tristis

večernice
smutná

Hieracium pillosella

jestřábník
chlupáček

Persicaria maculosa

rdesno červivec

Phleum pratense

bojínek luční

Holosteum
umbellatum

plevel okoličnatý

Phragmites australis

rákos obecný

Picris hieracioides

Humulus lupulus

chmel otáčivý

hořčík
jestřábníkovitý

Pimpinella saxifraga

bedrník obecný

C2b
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C3

C2

C2

C4a

C4a

Plantago lanceolata

jitrocel kopinatý

Salvia pratensis

šalvěj luční

Plantago major

jitrocel větší

Sambucus nigra

bez černý

Plantago media

jitrocel prostřední

Saponaria officinalis

mydlice lékařská

Poa annua

lipnice roční

Scabiosa ochroleuca

hlaváč žlutavý

Poa pratensis

lipnice luční

Scrophularia nodosa

krtičník hlíznatý

Populus alba

topol bílý

Setaria viridis

bér zelený

Populus tremula

topol osika

Silene latifolia

silenka širolistá

Populus x canadensis

topol kanadský

Solanum dulcamara

lilek potměchuť

Potentilla anserina

mochna husí

Symphytum officinale

kostival lékařský

Potentilla argentea

mochna stříbrná

Tanacetum vulgare

vratič obecný

Potentilla reptans

mochna plazivá

sec.

Prunella vulgaris

černohlávek
obecný

Taraxacum
Ruderalia

pampeliška
lékařská

Teucrium chamaedrys

ožanka
kalamandra

Prunus avium

třešeň ptačí

Prunus cerasifera

myrobalán
třešňový

Thesium liniphyllon

lněnka lnolistá

Thlaspi arvense

penízek rolní

Prunus spinosa

slivoň trnka

Tragopogon orientalis

Quercus robur

dub letní

kozí
východní

Ranunculus acris

pryskyřník
prudký

Trifolium pratense

jetel luční

Trifolium repens

jetel plazivý

Robinia pseudacacia

trnovník akát

Rosa canina

růže šípková

Tripleurospermum
inodorum

heřmánkovec
nevonný

Rubus caesius

ostružiník ježiník

Tussilago farfara

podběl lékařský

Rubus fruticosus

ostružiník křovitý

Typha latifolia

orobinec širolistý

Rubus sp.

ostružiník

Urtica dioica

Rumex acetosella

šťovík menší

kopřiva
dvoudomá

Rumex crispus

šťovík kadeřavý

divizna brunátná

Rumex obtusifolius

šťovík tupolistý

Verbascum
phoeniceum

Salix caprea

vrba jíva

Veronica chamaedrys

Salix fragilis

vrba křehká

rozrazil
rezekvítek

Vicia cracca

vikev ptačí

Vysvětlivky:
§3 – druh ohrožený dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
CS:
C2b – druh silně ohrožený dle červeného seznamu
C3 – druh ohrožený dle červeného seznamu
C4a – druh vyžadující pozornost dle červeného seznamu
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C3

brada

§3

PŘÍLOHA 2 – Seznam druhů bezobratlých
Český název

Odborný název

ČS

§

Motýli
babočka bodláková

Vanessa cardui

babočka paví oko

Inachis io

bělásek řepkový

Pieris napi

bělásek řepový

Pieris rapae

bělásek zelný

Pieris brassicae

kropenatec jetelový

Chiasmia clathrata

kukléřka diviznová

Cucullia verbasci

modrásek jehlicový

Polyommatus icarus

okáč luční

Maniola jurtina

okáč poháňkový

Coenonympha pamphilus

otakárek ovocný

Iphiclides podalirius

pestrokřídlec podražcový

Zerynthia polyxena

žluťásek tolicový

Colias erate

O
VU

KO

Brouci
bázlivec ovocný

Galeruca pomonae

bázlivec vratičový

Galeruca tanaceti

chroustek

Amphimallon assimile

kohoutek

Oulema sp.

kovařík

Cidnopus pilosus

kovařík kovový

Selatosomus aeneus

kovařík šedý

Agrypnus murinus

kozlíček

Agapanthia dahli

kozlíček

Calamobius filum

kozlíček

Phytoecia pustulata

kozlíček kovolesklý

Phytoecia caerulescens

kozlíček ovocný

Tetrops praeustus

krajník zlatotečný

Calosoma auropunctatum

krytohlav

Cryptocephalus sp.

krytohlav

Cryptocephalus fulvus

kuloštítník temný

Anaglyptus mysticus

kvapník

Amara sp.

kvapník

Harpalus rubripes

kvapník

Harpalus rufipalpis

kvapník

Pseudoophonus griseus

květiník

Notoxus monoceros

květomil černý

Podonta nigrita

lalokonosec

Otiorhynchus
rugosostriatus

listohlod

Phyllobius sp.

listopas

Sitona sp.

listopas

Strophosoma faber

O

NT
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mandelinka nádherná

Chrysolina fastuosa

nosatčík

Apion frumentarium

nosatčík

Apion sp.

nosatec

Eusomus ovulum

páteříček

Metacantharis clypeata

páteříček obecný

Cantharis rustica

páteříček tmavý

Cantharis obscura

potemník písečný

Opatrum sabulosum

rýhonosec

Larinus sp.

rýhonosec

Lixus sp.

rýhonosec

Lixus ochraceus

slunéčko

Cynegetis impunctata

VU

Tytthaspis
slunéčko

sedecimpunctata

slunéčko dvaadvacetitečné

Psyllobora
vigintiduopunctata

slunéčko jedenáctiskvrnné

Hippodamia undecimnotata

slunéčko pestré

Hippodamia variegata

slunéčko sedmitečné

Coccinella septempunctata

slunéčko vojtěškové

Subcoccinella
vigintiquatuorpunctata

slunéčko východní

Harmonia axyridis

stehenáč

Oedemera femorata

stehenáč nahnědlý

Oedemera podagrariae

svižník polní

Cicindela campestris

štítonoš

Cassida sp.

trnáč černý

Hispa atra

trojáč

Combocerus glaber

vrbař

Labidostomis sp.

vrbař

Smaragdina affinis

vrbař uhlazený

Clytra laeviuscula

zlatohlávek huňatý

Tropinota hirta

zlatohlávek tmavý

Oxythyrea funesta

zlatohlávek zlatý

Cetonia aurata

O

CR

EN

SO
O

Dolichosoma lineare
Eucinetus haemorrhoidalis
Paradromius linearis
Ploštice
blánatka

Metopoplax sp.

hrabulka

Canthophorus sp.

hrabulka černá

Microporus nigritus

klopuška

Lygus sp.

klopuška dvojtečná

Closterotomus norwegicus

klopuška měnlivá

Deraeocoris ruber

klopuška světlá

Adelphocoris lineolatus

klopuška trojskvrnná

Capsodes gothicus
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kněžice

Neottiglossa leporina

kněžice chlupatá

Dolycoris baccarum

kněžice kuželovitá

Aelia acuminata

kněžice mlhovitá

Rhaphigaster nebulosa

kněžice pásovaná

Graphosoma italicum

kněžice zdobená

Eurydema ornata

kněžice zelná

Eurydema oleracea

lovčice

Nabis sp.

nohatěnka obecná

Alydus calcaratus

ploštička

Nysius sp.

ploštička březová

Kleidocerys resedae

pozemka

Beosus maritimus

pozemka

Emblethis griseus

VU

Pterotmetus
pozemka

staphyliniformis

pozemka šišková

Gastrodes abietum

síťnatka

Dictyla rotundata

síťnatka hadincová

Dictyla echii

štíhlenka velká

Neides tipularius

travinovka

Dimorphopterus spinolae

travinovka zblochanová

Ischnodemus sabuleti

vroubenka

Arenocoris fallenii

vroubenka kosočtverečná

Syromastus rhombeus

vroubenka smrdutá

Coreus marginatus

vroubenkova červená

Corizus hyoscyami

vroubenkovka

Brachycarenus tigrinus

vroubenkovka

Stictopleurus crassicornis

vroubenkovka luční

Myrmus miriformis

vroubenkovka tečkovaná

Rhopalus parumpunctatus

VU

Rovnokřídlí
cvrčivec révový

Oecanthus pellucens

kobylka

Platycleis grisea

kobylka

Phaneroptera sp.

kobylka bělopruhá

Leptophyes albovittata

kobylka dlouhokřídlá

Conocephalus fuscus

kobylka dvoubarvá

Bicolorana bicolor

kobylka křovištní

Pholidoptera griseoaptera

kobylka luční

Roeseliana roeselii

kobylka zelená

Tettigonia viridissima

saranče dlouhokřídlá

Chorthippus brunneus

saranče luční

Chorthippus dorsatus

saranče měnlivá

Chorthippus biguttulus

saranče modrokřídlá

Oedipoda caerulescens

saranče obecná

Pseudochorthippus
parallelus

saranče širokokřídlá

Chorthippus apricarius
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saranče štíhlá

Chorthippus mollis

saranče vlašská

Calliptamus italicus

NT

Ostatní
čelnatka řebříčková

Dictyophara europaea

čmeláci

Bombus spp.

křižák pruhovaný

Argiope bruennichi

křižák trnečkový

Cercidia prominens

kudlanka nábožná

Mantis religiosa

VU

listovník strakatý

Philodromus histrio

EN

lovčík hajní

Pisaura mirabilis

mravenec

Formica sp.

ostnohřbetka ovocná

Stictocephala bisonia

ostruhovník tykadlový

Asiraca clavicornis

pěnodějka nížinná

Cercopis sanguinolenta

pěnodějla olšová

Aphrophora alni

škvor obecný

Forficula auricularia

škvor polokřídlý

Apterygida media

žahalka žlutá

Scolia hirta

O

KO

O

EN

Vysvětlivky:
CS – Červený seznam bezobratlých ČR (Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.], 2005) – VU – zranitelný,
EN – ohrožený, NT – téměř ohrožený, CR – kriticky ohrožený.
§ - kategorie ohrožení dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění – O – ohrožený druh, SO – silně
ohrožený druh, KO – kriticky ohrožený druh.
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PŘÍLOHA 3 – Seznam druhů obratlovců
Český název

Stupeň

Vědecký název

ochrany

Savci
hraboš polní

Microtus arvalis

krtek obecný

Talpa europaea

kuna

Martes sp.

lasice

Mustela sp.

lasice kolčava

Mustela nivalis

myšice křovinná

Apodemus sylvaticus

netopýr vodní

Myotis daubentonii

SO

netopýr rezavý

Nyctalus noctula

SO

potkan

Rattus norvegicus

srnec obecný

Capreolus capreolus

liška obecná

Vulpes vulpes

zajíc polní

Lepus europaeus

vydra říční

Lutra lutra

ježek východní

Erinaceus roumanicus

SO

Ptáci
bažant obecný

Phasianus colchicus

kavka obecná

Coleus monedula

budníček menší

Phylloscopus collybita

koroptev polní

Perdix perdix

červenka obecná

Erithacus rubecula

slavík obecný

Lucinia megarhynchos

drozd zpěvný

Turdus philomelos

holub hřivnáč

Columba palumbus

hrdlička zahradní

Streptopelia decaocto

ťuhýk obecný

Lanius collurio

kachna divoká

Anas platyrhynchos

káně lesní

Buteo buteo

konipas bílý

Motacilla alba

kos černý

Turdus merula

krahujec obecný

Accipiter nisus

slípka zelenonová

Gallinula chloropus

kukačka obecná

Cuculus canorus

rákosník zpěvný

Acrocephalus palustris

racek chechtavý

Larus ridibundus

volavka popelavá

Ardea cinerea

pěnice černohlavá

Sylvia atricapilla

pěnice hnědokřídlá

Sylvia communis

pěnkava obecná

Fringilla coelebs

SO
O
O

O

SO
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Stupeň
ochrany

Český název

Vědecký název

poštolka obecná

Falco tinnunculus

luňák červený

Milvus milvus

skřivan polní

Alauda arvensis

sojka obecná

Garrulus glandarius

stehlík obecný

Carduelis carduelis

straka obecná

Pica pica

žluva hajní

Oriolus oriolu

strnad obecný

Emberiza citrinella

sýkora koňadra

Parus major

sýkora modřinka

Parus coeruleus

špaček obecný

Sturnus vulgaris

vlaštovka obecná

Hirundo rustica

vrabec polní

Passer montanus

zvonek zelený

Carduelis chloris

konopka obecná

Carduelis cannabina

KO

SO

O

Plazi
ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO

užovka obojková

Natrix natrix

O

slepýš křehký

Anguis fragilis

SO

Kategorie ohrožení (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění)
O
druh ohrožený
SO
druh silně ohrožený
KO

druh kriticky ohrožený
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