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1 Zadání a cíle průzkumu 
Předkládaný biologický průzkum byl vypracován na základě objednávky firmy 

PRAGOPROJEKT, a.s., Praha. Předmětem průzkumu je aktualizace biologického průzkumu 

z roku 2014 (Losík, 2014) k realizaci záměru „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, 

I. a III. etapa“. Cílem průzkumu bylo na základě terénních šetření aktualizovat popis 

charakteru rostlinných a živočišných společenstev v prostoru plánované stavby a vyhodnotit 

vlivy záměru na živou přírodu v kontextu okolní krajiny. 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). Rozsah průzkumu byl rozšířen o území, kde je trasováno variantní řešení 

komunikace. 

 V roce 2019 byla zpráva z biologického průzkumu doplněna s ohledem na 

požadavky, které vyplynuly z procesu EIA a v souladu s upraveným technickým řešením 

stavby.  

 

2 Popis záměru 
Záměrem je přeložka silnice II/240 v úseku Kralupy nad Vltavou – dálnice D7, v návaznosti 

na úsek silnice II/101 mezi dálnicí D8 a městem Kralupy nad Vltavou. Přeložka II/240 je 

trasována jako součást aglomeračního okruhu. Realizace záměru je navržena ve dvou 

úsecích: 1. úsek: D7 – obchvat Kralup nad Vltavou (Holubice) – II/240 a 2. úsek: obchvat 

Kralup nad Vltavou – D8 (II/608) – II/101. Přeložka komunikace II/240 navazuje na již 

posouzený záměr obchvatu Kralup nad Vltavou. (Obchvat Kralup nad Vltavou je 

samostatnou stavbou – začíná u obce Debrno, překonává železniční trať a řeku Vltavu 

u obce Chvatěruby.) 

Zájmový prostor je vymezen dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101. 

Výhledová trasa komunikace II/240 navazuje na jihozápadě na dálnici D7. Trasa silnice 

II/240 dále pokračuje prostorem mezi obcemi Tuchoměřice a Čičovice, prochází mezi obcemi 

Lichoceves, Velké Přílepy a Noutonice. V další části míjí obec Svrkyně, míjí kopec Ers 

a Kozinecký háj, prochází mezi Turskem a Holubicemi, poté se napojuje na obchvat Kralup. 

Trasa silnice II/101 se napojuje na druhém konci obchvatu a pokračuje kolem Chvatěrub 

a Kozomína až do křižovatky se silnicí II/608 u dálnice D8.  

Na základě připomínek ve zjišťovacím řízení k realizaci záměru byla vypracována 

varianta vedení trasy B, s podvariantou B1. V I. etapě výstavby je jako 1. varianta (varianta 

A) zpracována původní varianta z oznámení záměru EIA s napojením u Tuchoměřic. Jako 2. 

varianta (varianta B) je zpracováno napojení na D7 v km 3,3 převzaté ze studie „Úprava 

studie – propojení D7 a D8 silnicí II/240 a II/101“ včetně směrových úprav a úprav 

navazujících napojení okolní komunikační sítě vzešlých z nových požadavků dotčených 

obcích. Tato varianta je dále rozpracována do podvarianty (B1) s alternativním průchodem 

přeložky silnice II/240 mezi Kozineckým hájem (les Ers) a obcí Tursko. 
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Umístění záměru je patrné z obrázku 2.  

 

I. etapa - Varianta A s napojením u Tuchoměřic 

Tato varianta přeložky silnice II/240 a II/101 navazuje na jihozápadě na dálnici D7 s řešením 

dle studie napojení II/240 na D7 úpravou stávající MÚK u Tuchoměřic a Kněževse. Napojení 

z D7 u Kněževse je provedeno na západní straně D7 stykovou křižovatkou do trasy přeložky 

II/240 a na straně u Tuchoměřic okružní křižovatkou se čtyřmi křižovatkovými rameny. 

Okružní křižovatka je pro odlehčení dopravní zátěže doplněna bypassem ve směru D7 – 

II/240. 

Trasa silnice II/240 dále pokračuje prostorem mezi obcemi Tuchoměřice a částí Pazderna, 

2 x se kříží se železniční tratí č. 121 v přilehlém prostoru logistického areálu, dále prochází 

mezi obcemi Lichoceves, Velké Přílepy a Svrkyně. V další části obchází z levé strany kopec 

ERS a přilehlý Kozinecký háj, prochází prostorem mezi Turskem a Holubicemi, poté se 

napojuje na II. etapu stavby - obchvat Kralup.  

Návrhová kategorie zmiňované stavby je navržena S 9,5/80 se směrodatnou rychlostí 

80 km/h na většině trasy. Okolní silniční síť je značně hustá, takže je na silnici II/240 a II/101 

napojena řada křižujících komunikací, jedná se o silnice II. a III. třídy. Napojení stávajících 

silnic na novou trasu sil. II/240 a II/101 je řešeno úrovňovými křižovatkami (průsečnými, 

stykovými nebo okružními) nebo mimoúrovňovými křižovatkami zejména v prostoru 

rychlostní silnice D7. V následujících stupních projektové dokumentace bude řešeno dále 

vedení a napojení polních cest, které by mělo být soustředěno do oblastí křižovatek se 

silnicemi III třídy a MK.  

 

Křižovatka II/240 x III/2405 km 0,0 – okružní křižovatka 

Stávající křižovatka a MÚK s D7 budou zrušeny, obě jsou nahrazeny novým řešením.  

 

Křižovatka II/240 x MÚK D7 km 0,2  

Křižovatka je navržena jako styková s přídatným pruhem pro levé odbočení.  

 

Křižovatka II/240 x MÚK D7 km 0,5  

Křižovatka je navržena jako okružní křižovatka se čtyřmi rameny. Vnější průměr okružní 

křižovatky je 30 m.  

 

Křižovatka II/240 x III/0077 km 1,5  

Křižovatka je navržena jako mimoúrovňová. Silnice II/240 podchází silnici III/0077 a trať ČD v 

zářezu. 

 

Mimoúrovňové křížení silnice II/240 s III/0071 a tratí ČD č. 121, km 2,65  

Silnice II/240 přechází silnici III/0071 a trať ČD v násypu. 

 

Mimoúrovňové křížení silnice II/240 s III/0079, km 3,8  
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Silnice II/240 je v tomto místě vedena v mírném zářezu. Silnice III/0079 je navržena jako 

mimoúrovňové křížení pomocí násypu a nadjezdu. 

 

Křižovatka II/240 x III/00710, km 4,4  

Křižovatka je navržena jako průsečná.  

 

Křižovatka II/240 x III/2406, km 5,1  

Křižovatka je navržena jako průsečná.  

 

Křižovatka II/240 x III/24010, km 6,3  

Křižovatka je navržena jako okružní křižovatka.  

 

Varianta řešení křižovatky II/240 x III/24010, km 6,3 

Křižovatka je navržena jako průsečná.  

 

Křižovatka II/240 x III/24012, km 8,9  

Křižovatka je navržena jako průsečná.  

 

Mimoúrovňové křížení silnice II/240 se stávající silnicí II/240, km 10,2 

Silnice II/240 je v tomto místě vedena v mírném násypu a stávající silnice II/240 je navržena 

se zahloubením z důvodu mimoúrovňového křížení obou silnic. 

 

Varianta řešení křižovatka silnice II/240 se stávající silnicí II/240, km 10,2 

Křižovatka je navržena jako styková s přídatným pruhem pro levé odbočení.  

 

Návrh nivelety silnice II/240 je determinován mnoha limitujícími podmínkami. Niveleta 

na začátku úseku II/240 vychází ze stávající úrovně terénu v místě napojení na silnici 

III/2405. Poté přechází do násypu tak, aby vystoupala na nadjezd přes dálnici D7. V násypu 

pokračuje cca do km 1,0, kde přechází do zářezu silničního tělesa z důvodu 

mimoúrovňového křížení s železniční tratí č. 121. Zářez je navržen až do km 2,100. Poté 

trasa přechází do násypu, kterým je vedena z důvodu nadjezdu nad tratí ČD č. 121 a silnicí 

III/0071. Niveleta komunikace je v následujícím úseku navržena s drobnými výškovými 

odchylkami vůči stávajícímu terénu až do km 9,9, odkud se niveleta začíná zvyšovat nad 

terén tak, aby se plynule napojila na projektovanou niveletu II. etapy výstavby - obchvatu 

Kralup a zároveň se mimoúrovňově vykřížila se stávající silnicí II/240. 

 

Mostní objekty na silnici II/240 

km 0,383 

přemostění D7, 3 pole, spřažená konstrukce 

km 1,442 

nadjezd železnice, ŽB deska rozpětí 15,5 m, šířka 6,5 m 

km 1,477 
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nadjezd silnice, ŽB deska rozpětí 15,5 m, šířka 10,0 m 

km 2,641 

2 pole, spřažená konstrukce, rozpětí 30+30 m  

km 3,781 

nadjezd silnice, 1 pole, spřažená konstrukce, rozpětí 18,3 m 

km 10,235 

přemostění přes stávající II/240, 1 pole, spřažená konstrukce, rozpětí 21,8 m 

 

I. etapa - Varianta B s napojením v km 3,3 na dálnici D7 

Tato varianta byla zpracována v reakci na nesouhlas obce Tuchoměřice s napojením na D7 

a nalezeného kompromisního požadavku s obcí Středokluky. Jedná se o úpravu, kdy je 

křížení komunikace II/240 navrženo jako nadjezd nad D7 východně od stávajícího areálu 

společnosti Hörmann.   

 

Návrhová kategorie zmiňované stavby je navržena S 9,5/80 se směrodatnou rychlostí 80 

km/h, která je určující pro návrhové prvky trasy. V mezi křižovatkových úsecích je trasa 

navržena v uspořádání 2+1 S 13,5/80. Křižovatky jsou navrženy jako mimoúrovňové.  

V následujících stupních projektové dokumentace bude řešeno dále vedení a 

napojení polních cest, které by mělo být soustředěno do oblastí křižovatek se silnicemi III 

třídy a MK.  

 

Křižovatka II/240 x D7 x III/0077 km 0,357  

Křižovatka je navržena jako okružní křižovatka.  

 

Mimoúrovňové křížení silnice II/240 s III/0077 km 0,58 

Silnice II/240 přechází silnici III/0077 v násypu. 

 

Mimoúrovňové křížení silnice II/240 s cyklotrasou 0078 km 2,19 

Silnice II/240 přechází cyklotrasu v násypu. V násypovém tělese je navržen pouze podjezd 

pro cyklisty s vyloučením průjezdu zemědělské techniky. 

 

Mimoúrovňové křížení silnice II/240 s III/0071 a tratí ČD č. 121 km 2,55  

Silnice II/240 přechází silnici III/0071 a trať ČD v násypu. Zároveň je zde navrženo křížení s 

přeložkou polní cesty v úseku Tuchoměřice – Pazderna.  

 

Mimoúrovňové křížení silnice II/240 s III/0079, km 3,84  

Silnice II/240 je v tomto místě vedena v mírném zářezu. Silnice III/0079 je navržena jako 

mimoúrovňové křížení pomocí násypu a nadjezdu. 

 

MÚK II/240 x přeložka III/2406 a III/00710 km 4,8  

Křižovatka je navržena jako mimoúrovňová tvaru delta s vyřazovacími a připojovacími pruhy.  
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Zároveň je v prostoru této nově navržené MÚK dnes vedena cyklotrasa č. 0081 po silnici 

III/00710. V rámci úpravy je trasa za ukončením stávající silnice III/00710 vedena po tělese 

nové cyklostezky, která podchází vratnou větev Kralupy nad Vltavou – Velké Přílepy, 

následně překonává úrovňovým cyklistickým přejezdem přeložku silnic III. třídy a po 

samostatném tělese pokračuje v souběhu s přeložkou k Velkým Přílepům. 

Přeložka silnic III. tříd je vedena od Noutonic přes MÚK do Velkých Přílep. Stavebně 

technické uspořádání účelové komunikace mezi obcí Lichoceves a Noutonice je v 

nevyhovujícím stavu a bude muset být provedena kompletní rekonstrukce vozovky včetně 

homogenizace do jednotné kategorijní šířky pro silnici III. třídy. 

 

Mimoúrovňové křížení silnice II/240 s cyklotrasou 0080 km 5,27 

Silnice II/240 je zde vedena v mírném zářezu. Cyklostezka je navržena jako mimoúrovňové 

křížení pomocí násypu a nadjezdu. 

 

Mimoúrovňové křížení silnice II/240 s III/24010 km 6,41  

Silnice II/240 je v tomto místě vedena v mírném zářezu. Silnice III/24010 je navržena jako 

mimoúrovňové křížení pomocí násypu a nadjezdu. 

 

Křižovatka II/240 x nové propojení na současnou II/240 km 7,58  

Křižovatka je navržena jako mimoúrovňová osmičkového tvaru s vyřazovacími a 

připojovacími pruhy.  

 

Mimoúrovňové křížení silnice II/240 s III/24012 km 9,08  

Silnice II/240 je v tomto místě vedena v mírném zářezu. Silnice III/24012 je navržena jako 

mimoúrovňové křížení pomocí násypu a nadjezdu. Zároveň je nadjezd rozšířen o chodník 

pro pěší ve směru Holubice – Kozinecký háj. Ve směru k Holubicím je navržen podél 

přeložky chodník, v opačném směru je navržena propojovací pěší stezka ke stávající silnici 

III/24012. 

 

Mimoúrovňové křížení silnice II/240 se stávající silnicí II/240, km 10,42 

Silnice II/240 je v tomto místě vedena v mírném násypu a stávající silnice II/240 je navržena 

se zahloubením z důvodu mimoúrovňového křížení obou silnic. 

 

 Návrh nivelety silnice II/240 je omezen mnoha limitujícími podmínkami. Jedná se zejména o 

požadovaná mimoúrovňová křížení se železnicí, nové mimoúrovňové křižovatky a také 

požadavek na mimoúrovňové křížení s některými silnicemi III. třídy a účelovými 

komunikacemi.  

 

Mostní objekty na silnici II/240 

nadjezd nad D7 

přemostění D7, 2 pole 2x30 m se střední stojkou, jedná se o jednopodlažní most s horní 

mostovkou, nepohyblivý, trvalý, prostorově přímý, s normovanou zatížitelností, masivní, 
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plnostěnný, otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou, konstrukci tvoří spřažená 

konstrukce 

 

km 0,58 

nadjezd silnice III/0077, monolitický ŽB rám, rozpětí 16 m, šikmost α=70° 

km 2,19 

nadjezd cyklotrasy, monolitický ŽB rám, světlost 2,5 m, šířka 5,0 m,  

km 2,55 

nadjezd vedený po mostě o pěti otvorech,  jedná se o jednopodlažní most s horní 

mostovkou, nepohyblivý, trvalý, prostorově zakřivený, s normovanou zatížitelností, masivní, 

plnostěnný, otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou, konstrukci tvoří předpjatý 

spojitý dvoutrámový nosník o pěti polích 24+30+30+30+24 m 

km 3,84 

podjezd silnice III/0079, 1 pole rozpětí 18 m, jedná se o jednopodlažní most s horní 

mostovkou, nepohyblivý, trvalý, prostorově přímý, s normovanou zatížitelností, masivní, 

plnostěnný, otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou, konstrukci tvoří spřažená 

konstrukce  

km 4,80 

nadjezd vedený po mostě o čtyřech otvorech,  jedná se o jednopodlažní most s horní 

mostovkou, nepohyblivý, trvalý, prostorově přímý, s normovanou zatížitelností, masivní, 

plnostěnný, otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou, konstrukci tvoří předpjatý 

spojitý dvoutrámový nosník o čtyřech polích 12+17+17+12 m 

km 5,27 

podjezd pod cyklostezkou, 1 pole rozpětí 22 m, jedná se o jednopodlažní most s horní 

mostovkou, nepohyblivý, trvalý, prostorově přímý, s normovanou zatížitelností, masivní, 

plnostěnný, otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou, konstrukci tvoří lehká 

spřažená konstrukce  

km 6,41 

podjezd silnice III/24010, 1 pole rozpětí 21 m, jedná se o jednopodlažní most s horní 

mostovkou, nepohyblivý, trvalý, prostorově přímý, s normovanou zatížitelností, masivní, 

plnostěnný, otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou, konstrukci tvoří spřažená 

konstrukce 

km 7,58 

nadjezd nad novou propojovací komunikací, monolitický ŽB rám, rozpětí 20 m, šikmost 

α=67° 

km 9,08 

podjezd silnice III/24012, 1 pole rozpětí 27 m, jedná se o jednopodlažní most s horní 

mostovkou, nepohyblivý, trvalý, prostorově přímý, s normovanou zatížitelností, masivní, 

plnostěnný, otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou, konstrukci tvoří spřažená 

konstrukce 
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km 10,42 

přemostění přes stávající II/240, 1 pole rozpětí 22 m, jedná se o jednopodlažní most s horní 

mostovkou, nepohyblivý, trvalý, prostorově přímý, s normovanou zatížitelností, masivní, 

plnostěnný, otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou, konstrukci tvoří spřažená 

konstrukce.  

I. etapa – Podvarianta B1 s průchodem u Turska 

Tato podvarianta vychází z varianty B a liší se pouze v průchodu okolo Kozineckého háje, 

kdy předchozí varianta obcházelo háj z jeho levé strany a tato varianta ho obchází z pravé 

strany od Turska. Popis technického řešení bude proveden až od km 6,4, do toho km je již 

popsáno u varianty B. 

Tato varianta za obcí Svrkyně obchází Kozinecký háj levostranným obloukem o 

poloměru 2000 m a dále pokračuje již přímým úsekem do úseku II.etapy. 

 

Křižovatka II/240 x nové propojení na současnou II/240 km 7,58  

Křižovatka je navržena jako mimoúrovňová deltovitého tvaru s vyřazovacími a připojovacími 

pruhy.  

 

Mimoúrovňové křížení silnice II/240 s polní cestou km 8,18  

Silnice II/240 je v tomto místě vedena v mírném zářezu. Polní cesta je navržena jako 

mimoúrovňové křížení pomocí násypu a nadjezdu 

 

Mimoúrovňové křížení silnice II/240 s III/24012 km 9,07  

Silnice II/240 je v tomto místě vedena v mírném zářezu. Silnice III/24012 je navržena jako 

mimoúrovňové křížení pomocí násypu a nadjezdu, silnice je přeložena do nové stopy a 

odstraňuje bodovou závadu ve stávajícím směrovém vedení.  

 

Mimoúrovňové křížení silnice II/240 se stávající silnicí II/240, km 10,08 

Silnice II/240 je v tomto místě vedena v mírném zářezu. Stávající silnice II/240 je navržena 

jako mimoúrovňové křížení pomocí násypu a nadjezdu, silnice je přeložena do nové stopy. 

 

Mostní objekty na silnici II/240 od km 6,4 

km 6,58 

podjezd silnice III/24010, 1 pole rozpětí 21 m, jedná se o jednopodlažní most s horní 

mostovkou, nepohyblivý, trvalý, prostorově přímý, s normovanou zatížitelností, masivní, 

plnostěnný, otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou, konstrukci tvoří spřažená 

konstrukce 

km 7,58 

nadjezd vedený po mostě o třech otvorech,  jedná se o jednopodlažní most s horní 

mostovkou, nepohyblivý, trvalý, prostorově zakřivený, s normovanou zatížitelností, masivní, 

plnostěnný, otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou, konstrukci tvoří předpjatý 

spojitý dvoutrámový nosník o třech polích 12+18+12 m 
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km 8,18 

podjezd pod mostem o třech otvorech,  jedná se o jednopodlažní most s horní mostovkou, 

nepohyblivý, trvalý, prostorově přímý, s normovanou zatížitelností, masivní, plnostěnný, 

otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou, konstrukci tvoří předpjatý spojitý 

dvoutrámový nosník o třech polích 12+24+12 m 

 

km 9,08 

podjezd silnice III/24012, 1 pole rozpětí 22 m, jedná se o jednopodlažní most s horní 

mostovkou, nepohyblivý, trvalý, prostorově přímý, s normovanou zatížitelností, masivní, 

plnostěnný, otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou, konstrukci tvoří spřažená 

konstrukce 

km 10,42 

podjezd stávající II/240 pod mostem o třech otvorech,  jedná se o jednopodlažní most s horní 

mostovkou, nepohyblivý, trvalý, prostorově zakřivený, s normovanou zatížitelností, masivní, 

plnostěnný, otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou, konstrukci tvoří předpjatý 

spojitý dvoutrámový nosník o třech polích 22+33+22 m 

 

III. etapa  

III. etapa stavby je vedena v trase přeložky silnice III/00811 a začíná na druhém konci 

obchvatu Kralup nad Vltavou. Následně pokračuje pravostranným obloukem o poloměru 600 

m, ve kterém po mostním objektu přechází stávající silnici III/00811. Za mostním obloukem 

pokračuje plnohodnotné doplnění MÚK se stávající silnicí III/00811. Trasa dále pokračuje 

přímým úsekem severovýchodní stranou kolem Chvatěrub a Kozomína k nadjezdu přes 

železniční vlečku Úžice – Aero Vodochody. Následně je ukončena za levostranným 

obloukem o poloměru 600 m v okružní křižovatce se silnicí II/608 u dálnice D8. 

Návrhová kategorie zmiňované III. etapy stavby je navržena v kategorijní šířce S 

9,5/70 se směrodatnou rychlostí 70 km/h, která je určující pro návrhové prvky trasy. 

Křižovatka se silnicí III/00811 je navržena jako mimoúrovňová. Křižovatka se současnou 

silnici II/608 je navržena jako okružní křižovatka o průměru 35 m.  

 

MÚK silnice II/101 se silnicí III/00811 a železniční tratí č. 092, km 0,2 – 1,05  

Přeložka silnice II/101 navazuje na trasu a niveletu obchvatu, zůstává v násypu a mostem 

překračuje stávající silnici III/00118 a železniční trať č. 092. Křižovatka je navržena jako 

mimoúrovňová se všemi křižovatkovými pohyby pomocí samostatných křižovatkových ramp. 

Průměr okružní křižovatky je navržen v hodnotě 35 m, křižovatka je doplněna o bypass ve 

směru od Středokluk do Kralup nad Vltavou. Jižním směrem od OK je k silnici III/2429 

připojena stykovou křižovatkou účelová komunikace k areálu Unipetrolu. 

 

Křižovatka II/101 x II/608 km 2,49  

Křižovatka je navržena jako okružní křižovatka. Do okružní křižovatky jsou napojena čtyři 

ramena (2xII/101 směr Kralupy nad Vltavou a D8, Neratovice, 2xII/608 směr Veltrusy a 

Odolena Voda). Vnější průměr okružní křižovatky je 35 m. 
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Křížení s polními cestami 

Křížení s dotčenými polními cestami nebylo v této variantě detailně řešeno. Jednotlivá 

napojení polních cest na původní silnici III/00811 zůstane v části úseku zachováno, ostatní 

napojení polních cest, která budou přeložkou přerušena, budou využívat připojení na 

komunikační síť ze svého druhého konce. 

 

Mostní objekty na silnici II/101 

km 0,260-0,402 

sloučeny 3 mosty, přemostění přes silnici do Chvatěrub, starou III/00811, železnici a vlečku, 

5 polí, spřažená konstrukce, rozpětí 24+38+38+38+30 m, délka polí 168 m 

km 0,762 

přemostění přes So111, 1 pole, spřažená konstrukce, rozpětí 21,3 m 

km 1,058 

přemostění přes So113, 1 pole, spřažená konstrukce, rozpětí 29,6 m 

km 2,021 

přemostění přes železnici, 1 pole, železobetonový rám, rozpětí 9,5 m 

 

Návrh nivelety silnice II/101 vychází z podélného profilu obchvatu Kralup. V násypu je silnice 

dále vedena tak, aby se postupně mimoúrovňově křížila se stávající silnicí III/00811, 

železniční tratí č. 092, silniční rampou a příjezdovou účelovou komunikací. Poté se niveleta 

snižuje na úroveň stávajícího terénu. Před železniční vlečkou v km 2,02 se niveleta zvyšuje 

do výše nadjezdu a následně klesá až do místa okružní křižovatky se silnicí II/608.  

 

Inženýrskogeologické podmínky výstavby: 

Svahování násypů a zářezů 

Pro budování zářezů doporučujeme v této fázi přípravy stavby, v souladu s ČSN 73 6133, 

uvažovat v zeminách s trvalými sklony svahů 1:2,5 (sprašové hlíny), v případě pevné 

konzistence 1:1,75, a sklony svahů 1:2,0 (deluviální a terasové sedimenty). Předem 

poukazujeme na nutnost trvalé ochrany svahů zářezů před působením srážkových a 

vyvěrajících vod, např. zbudováním drenážních žeber (v místech kde by zářez komunikace 

procházel lokálními depresemi), překrytím geotextilii, ohumusováním a zatravněním apod.  

Na vyšších násypech a v hlubších zářezech budou provedeny vegetační úpravy. Při výsadbě 

keřů a stromů budou použity domácí druhy dřevin a bude přihlédnuto k bezpečnosti provozu 

a podmínkám pro výsadbu uvedených v ČSN 73 6101. 

 

Zakládání mostů 

Mostní objekty v trase komunikace budou překonávat železniční tratě, silnice II. a III. tříd a 

vodoteče. V případě zakládání mostů, předpokládáme možnost založení jak hlubinným, tak 

plošným způsobem. V obou případech doporučujeme objekt založit do prostředí skalního 

podkladu. 
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Odvodnění plánované komunikace je z důvodu nemožnosti vsakování dešťových vod 

navrženo přes retenční nádrže a sedimentační jímky s následným zaústěním 

do povrchových vodotečí. Detailní studie likvidace dešťových vod s návrhem opatření pro 

minimalizaci vlivů na vodní prostředí vodních toků je zpracována pro variantu B.  

Trasa jednotlivých variant etapy I většinově sleduje rozvodnice hydrologických povodí 

4. řádu, přičemž většina trasy přeložky spadá do povodí Zákolanského potoka (Zákolanský 

potok, Holubický potok a Turský potok). Únětický potok a Podmoráňský potok se pak vlévají 

přímo do Vltavy. 

 

Úsek etapy I s ohledem na trasování podél rozvodnic nepřetíná ani v jedné z variant trvalý 

vodní tok. V několika místech však přetíná výraznější úžlabí, kudy mohou probíhat občasné 

vodoteče v období tání sněhu nebo přívalových srážek. Jedná se o místa v kilometráži 

(podle staničení varianty B): 

km 0,6  úžlabí tvořené silničními příkopy III/0077 s odtokem směrem k MÚK 

Středokluky na D7 a následně silničními příkopy místní komunikace k lokalitě 

Černovičky, s odtokem do bezejmenného přítoku Zákolanského potoka od 

Černoviček, vzdálenost k bezejmennému přítoku cca 1400 m; 

km 2,6  úžlabí směřující k prameništi bezejmenného přítoku Zákolanského potoka u 

Pazderny (již v k.ú. Malé Číčovice), vzdálenost k prameništi je cca 800 m; 

km 4,8  úžlabí směřující do údolí Podmoráňského potoka nad obcí Velké Přílepy, 

vzdálenost k počátku vyvinutého koryta potoka je cca 750 m; 

km 7,6  terénní deprese podél stávající polní cesty směřující směrem k stávající silnici 

II/240, cca 1250 m před obcí Tursko; 

 

Úsek etapy III začíná na pravé straně údolní nivy Vltavy. Při stoupání z nivy sleduje výrazné 

úžlabí až k rozvodí mezi Vltavou a Labem. V tomto úžlabí není vyvinut trvalý povrchový tok, 

je však nutno počítat s občasným výskytem toku při tání sněhu a při přívalových srážkách. 

V km 2,4 úsek přetíná tok Černávky. Jedná se o upravený horní úsek toku s malým 

průtokem (Qa <0,005 m3/s v místě křížení). 

K minimalizaci vlivů na vodní toky byly navrženy bezpečnostní prvky v podobě 

dešťových usazovacích nádrží (DUN) s odlučovačem lehkých kapalin z hlediska 

kvalitativního a retenční nádrže (RN) jako opatření pro snížení průtoků z hlediska 

kvantitativního 

 

 

3 Charakteristika zájmového území 
Podle biogeografického členění ČR (Culek 1996) spadá zájmové území do Řipského 

bioregionu. Reliéf má ráz ploché pahorkatiny s výškovou členitostí 30 - 70 m. Podloží je 

tvořeno permokarbonskými sedimentárními horninami, které jsou překryty vrstvou vápnitých 

křídových sedimentů nebo kvartérních spraší. V půdním pokryvu převažují černozemě. 

Území spadá do teplé klimatické oblasti s průměrnou roční teplotou 8-9 °C a srážkovými 

úhrny 450-500 mm. 



  15 

Potenciální přirozenou vegetací větší části bioregionu je mozaika teplomilných 

doubrav (pravděpodobně svaz Quercion petraeae, zejména Potentillo albae-Quercetum). 

Vzácnější jsou teplomilné typy dubohabřin (asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum). 

Podél vodních toků byly vyvinuty lužní lesy, většinou podsvazu Alnenion glutinoso-incanae, 

především Pruno-Fraxinetum.  

Přirozenou náhradní vegetací na suchých stanovištích jsou xerotermní trávníky, 

na mělkých půdách svazu Festucion valesiaceae, v mezofilnějších podmínkách svazů 

Koelerio-Phleion phleoidis a Bromion. Na vlhkých loukách byly zastoupeny různé asociace 

svazů Alopecurion pratensis a Arrhenatherion. V lesních lemech se vzácně objevují 

společenstva svazu  Geranion sanguinei, křoviny svazů Prunion spinosae i Prunion 

fruticosae.  

V současnosti v bioregionu dominuje orná půda (cca 71 %), lesy mají charakter 

menších fragmentů. Přirozené porosty dubohabřin a doubrav jsou často nahrazeny 

druhotnými akátinami. V bezlesí převládají agrikultury, louky jsou jen ojedinělé. 

 

 
Obrázek 1: Charakter zemědělské krajiny, kde je plánována přeložka silniční komunikace, 

srpen 2016. 
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Obrázek 2: Umístění záměru s vyznačením chráněných území a lokalit biologického 

průzkumu. 
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4 Vlivy na zvláště chráněné části přírody a lokality 

soustavy Natura 2000 
V širším okolí zájmového území, kudy je plánováno vedení silniční komunikace, je vyhlášeno 

několik zvláště chráněných území (ZCHÚ) a lokalita soustavy Natura 2000 (obr. 2). Jedná se 

většinou o maloplošné lokality, které byly vymezeny pro ochranu geologických fenoménů 

nebo maloplošných suchomilných společenstev. Výjimkou je Evropsky významná lokalita 

Zákolanský potok, kde je předmětem ochrany populace raka kamenáče. V následujícím 

přehledu je uvedena stručná charakteristika ZCHÚ a lokalit soustavy Natura 2000, které se 

nacházejí v blízkosti trasy plánované silniční přeložky.  

 

Přírodní památka Hostibejk 

Lokalita se nachází na okraji Kralup nad Vltavou a byla vyhlášena v roce 2002 na rozloze 

1,24 ha. Jedná se o skalní výchoz s referenčním profilem s karbónskými arkózami 

nýřanských vrstev kladenského souvrství a ve vrcholové části i křídovými pískovci.  

 Lokalita se nachází cca 2 200 m západně od trasy komunikace u železniční stanice 

Chvatěruby. Vzhledem k charakteru předmětu ochrany PP Hostibejk a vzdálenosti od trasy 

komunikace nebude území realizací záměru ovlivněno.  

 

Přírodní památka Hlaváčková stráň 

PP Hlaváčková stráň zahrnuje svah na pravém břehu Vltavy v k.ú. Zlončice, která byla 

vyhlášena v roce 2002 na rozloze 0,65 ha. Předmětem ochrany jsou suché louky a sklaní 

stepi s xerofilním společenstvem sv. Festucion valesiacae, spolu s význačnými zástupci 

teplomilné stepní a lesostepní flóry a fauny, geologický a geomorfologický fenomén.  

 Lokalita je vzdálena cca 3 200 m jižně od nádraží Chvatěruby, kudy probíhá trasa 

plánované komunikace. Předmět ochrany PP Hláváčková stráň nebude realizací záměru 

vzhledem ke vzdálenosti dotčen. V údolí Vltavy se nacházejí i další zvláště chráněná území, 

která rovněž nebudou realizací záměru ovlivněna. Jedná se o NPR Větrušická rokle, PR 

Máslovická stráň a PR Kaňon Vltavy u Sedlce. 

 

PP Minická skála 

Přírodní památka Minická skála byla vyhlášena v roce 1986 na rozloze 0,37 ha. Je 

vymezena na levém břehu Zákolanského potoka. Předmětem ochrany je spilitová skála 

s xerotermními společenstvy skalních porostů. Lokalita se nachází cca 3 000 m od trasy 

komunikace, která probíhá severně od Turska. 

 Vzhledem ke vzdálenosti nedojde k ovlivnění předmětu ochrany PP Minická skála. 

 

PP Otvovická skála 

Jedná se o skalní ostroh Koziňák nad opuštěným meandrem Zákolanského potoka v k.ú. 

Otvovice. Byla vyhlášena v roce 1985 na rozloze 1,34 ha. Předmětem ochrany jsou bohatá 

skalní a travinná teplomilná společenstva s řadou vzácných druhů, hodnocených jako relikty 
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(kozince, kavyly a česneky). Na vrcholu navazují prvky teplomilné doubravy. Lokalita se 

nachází cca 3 100 m od trasy komunikace, která probíhá severně od Turska. 

 Vzhledem ke vzdálenosti nedojde k ovlivnění předmětů ochrany PP Otvovická skála. 

 

Přírodní památka Pazderna 

PP Pazderna byla vyhlášena v roce 2002 na rozloze 0,18 ha v okrese Praha – západ, k.ú. 

Tuchoměřice k ochraně silicitového kamýku. Jedná se o nepravidelné čočkovité těleso, které 

bylo z okolních proterozoických břidlic vypreparováno ještě před transgresí křídového moře. 

V tmelu jsou zachovány úlomky schránek ústřic, ramenonožců, serpulidů, ježovek a dalších 

živočichů křídového moře. Na jižním svahu je vyvinuto společenstvo kostřavového tráníků 

(Festucion valesiacae) s dom. kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola) a k.walliskou (F. 

valesiaca). Roste zde i kavyl vláskovitý (Stipa capillata), mochna písečná (Potentilla 

arenaria), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus) a pelyněk ladní (Artemisia 

campestris).  

 Lokalita se nachází cca 820 m severozápadně od trasy plánované komunikace 

v blízkosti Tuchoměric. Vzhledem k umístění záměru nedojde k přímému, ani dálkovému 

ovlivnění předmětu ochrany PP Pazderna.  

 

Přírodní památka Číčovický kamýk 

PP Číčovický kamýk byla vyhlášena v roce 1989 a nachází se v okrese Praha-západ, jižně 

od obce Číčovice. Důvodem ochrany je buližníkový suk, který byl vypreparován selektivní 

erozí z okoních drob a existoval již v současné podobě na sklonku druhohor a ve svrchní 

třídě tvořil ostrov v mělkém moři. Jedná se o paleontologickou lokalitu. Kamýk byl v minulosti 

odlesněn a využíván jako pastvina, nyní je část zalesněna borovicí lesní (Pinus sylvestris), 

borovicí černou (Pinus nigra) a trnovníkem akátem (Robinia pseudacacia). Vegetaci tvoří na 

některých místech acidofilní trávníky, v podrostu kyselých doubrav se ovšem vyskytují druhy 

bohatší neutrofilní vegetace.  

 Lokalita se nachází cca 1500 m severozápadně od plánované trasy komunikace u 

Velkých Přílep. Realizace záměru nepředstavuje vzhledem k jeho umístění ovlivnění 

předmětu ochrany Číčovický kamýk.  

 

Přírodní památka Kovárské stráně 

Jedná se o strmý, k jihozápadu orientovaný svah na pravém břehu Zákolanského potoka 

v k.ú. Kováry. Rozloha PP Kovárské stráně je 1,7 ha a byla vyhlášena v roce 1987. 

Předmětem ochrany jsou křovinaté a travnaté stráně s teplomilnými druhy rostlin 

(společenstvo sv. Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati) a bohaté je také 

společenstvo teplomilných bezobratlých.  

 Lokalita se nahází cca 3 500 m západě od vedení trasy komunikace podél lesního 

porostu Erz. Její předmět ochrany nebude realizací záměru vzhledem ke vzdálenosti od 

budoucí komunikace ovlivněn.  
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Přírodní památka Kněživka 

Předmětem ochrany je lomová stěna v opuštěném silicitovém lomu s ostrohem se 

zachovanými stopami mořské abraze. Prohloubeniny jsou vyplněny křídovými uloženinami 

s četnými zkamenělinami. PP Kněživka byla vyhlášena v roce 1978 a má rozlohu 0,2 ha. 

Lokalita se nachází 500 m východně od plánované komunikace probíhající západně od 

Tuchoměřic.  

 Realizací záměru nedojde, vzhledem ke vzdálenosti od trasy komunikace, k ovlivnění 

předmětu ochrany PP Kněživka. 

 

Přírodní památka Zákolanský potok 

V roce 2017 byla na ploše 15,32 ha vyhlášena přírodní památka Zákolanský potok. 

Předmětem ochrany přírodní památky je biotop a populace kriticky ohroženého a evropsky 

prioritního druhu raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) a populace kriticky 

ohroženého raka říčního (Astacus astacus), a dále přírodní stanoviště 91E0 - Smíšené 

jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno - Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae), 9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, 6410 - Bezkolencové louky 

na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) a 6510 - 

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenantherion, Brachipodion - Centaurion 

nemoralis). 

 Realizací stavby dojde k ovlivnění biotopu raka kamenáče a raka říčního vlivem 

vypouštění předčištěných dešťových vod z části tělesa komunikace do Zákolanského potoka. 

Míra ovlivnění předmětů ochrany PP Zákolanský potok je diskutována v navazujících 

kapitolách. 

 

Evropsky významná lokalita Zákolanský potok 

Kód: CZ0213016 

Rozloha: 10,1023 ha 

Lokalita je vymezena na většině území PP Zákolanský potok a zahrnuje Dobrovízký potok od 

silnice Hostouň-Jeneč až po soutok s Lidickým potokem, odtud dále po proudu pod názvem 

Zákolanský potok až k soutoku s Dřetovickým potokem nad obcí Kováry. Niva potoka se 

nachází v relativně ploché krajině, ve které, zejména na styku s břidlicemi a drobami, vytváří 

pomístní hlubší zářezy a srázy. Významná část toku byla v minulosti regulována. Dno je 

hlinité, štěrkovité až kamenité, místy s jemným sedimentem. Potok protéká intravilánem 

několika sídel a volnou krajinou s převahou agrocenóz. Předmětem ochrany je populace 

raka kamenáče (Austropotamobius torrentium), který se zde vyskytuje společně s rakem 

říčním (Astacus astacus).  

 Ve stanovisku dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., orgán ochrany přírody vliv realizace 

záměru na EVL Zákolanský potok vyloučil.  
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5 Biologická charakteristika ovlivněného území 
5.1 Metodické postupy použité při biologickém průzkumu a jeho aktualizaci 

Naprostá většina plánované silniční přeložky je vedena na intenzívně obhospodařovaných 

polích, která hostí omezenou garnituru druhů schopných osidlovat tyto biotopy. Z tohoto 

důvodu bylo k bližšímu průzkumu vymezeno 8 dílčích lokalit (úseků), na nichž trasa protíná 

trvalé porosty (obr. 2). Jednalo se o místa, kde trasa komunikace kříží významné krajinné 

prvky (vodní tok a jeho niva) nebo probíhá v jejich okolí (lesní porost), případně dojde 

k dotčení biologicky zajímavějších společenstev (meze, travní porosty, aleje). Ani v rámci 

těchto lokalit se však nevyskytují hodnotnější přírodní stanoviště. Dle vrstvy mapování 

biotopů (AOPK ČR 2016) se plánované vedení přeložky silnice II/240 zcela vyhýbá 

vymapovaným přírodním biotopům, jedinou výjimkou je okrajový zásah do biotopu K3 a T1.1 

(mezofilní křoviny a ovsíkové louky) v rámci níže popisované lokality č. 2.  

Terénní práce v zájmovém území probíhaly od dubna do konce října roku 2014 a 

od dubna do srpna 2016. Floristický průzkum proběhl v celém hodnoceném úseku trasy 

plánované komunikace a jejich variant s důrazem na možný výskyt zvláště chráněných druhů 

rostlin.  

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 při všech terénních pochůzkách prováděných ve vegetačním 

období přímým pozorováním a prohledáváním potenciálních úkrytů. Dále byly za tímto 

účelem ukotveny v terénu černé plachty o rozměrech 1,5 x 1,4 m. Tyto plachty sloužily 

k vytvoření umělých úkrytů pro plazy a byly umístěny v různých typech biotopů 

na osluněných místech v rámci celé zkoumané trasy. 

Ornitologický průzkum zaměřený na hnízdění ptáků v okolí trasy proběhl terénní 

pochůzkou ve dnech 9. 5. a 22. 5. 2014 a 25.5. a 11.6. 2016 od brzkých ranních hodin. Ptáci 

byli determinováni za základě hlasových projevů a přímým pozorováním jedinců a znaků 

svědčících o jejich hnízdění v dotčeném území (sběr potravy, krmení mláďat, nález hnízd, 

pelichání apod.). Dále byli ptáci monitorováni i v průběhu dalších terénních pochůzek 

při průzkumu ostatních zájmových skupin organismů, např. ve večerních hodinách 

při průzkumu letounů. 

Ve dnech 16. a 17. 8. 2014 a 14.8. 2016 byly vytipované lokality navštíveny také 

po setmění za účelem monitoringu výskytu letounů. Monitoring byl proveden za použití bat-

detektoru. V území byla na některých lokalitách zjištěna přítomnost tzv. dvojnických druhů 

(sibling species), které jsou od sebe prostřednictvím detekce signálů prakticky neodlišitelné 

(Myotis mystacinus a M. brandtii, Plecotus auritus a P. austriacus), a proto jsou uváděny 

v přehledu druhů ve dvojici. 

Vzorkování bezobratlých proběhlo s použitím zemních padacích pastí se solným 

roztokem, které byly v území exponovány od května do září 2014 a pravidelně kontrolovány. 

V roce 2016 bylo využití padacích pastí doplněno použitím pastí nárazových (obr. 3). Dále 

bylo při terénních pochůzkách prováděno smýkání vegetace, případně prohledávání 

potenciálních úkrytů např. střevlíkovitých brouků. Materiál byl determinován na místě nebo 
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pomocí fotografií, výjimečně také došlo ke sběru materiálu. Biologický potenciál dotčeného 

území byl vyhodnocen především na základě výskytu zvláště chráněných druhů 

bezobratlých. 

 

 
Obrázek 3: Nárazová past instalovaná v rámci dílčí lokality 2 u Chvatěrub v roce 2016.  

 

 

5.2 Výsledky botanického průzkumu 

5.2.1 Klasifikace celé sledované trasy dle stavu vegetace 

Posuzovaná trasa včetně variantních řešení byla rozdělena z hlediska své přírodní hodnoty 

do tří základních kategorií: 

 

I.: kvalitní, dobře dochované nebo druhově pestré ekosystémy s definovanými rostlinnými 

společenstvy, případně s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin  

 

II.: druhotná společenstva obhospodařované krajiny, louky, pastviny a pole s doprovodnými 

prvky jako jsou úvozové cesty, stromořadí a sady, hospodářsky využívané lesní porosty 

 

III.: společenstva významně pozměněná činností člověka, technicky upravené vodní toky, 

zastavěná území apod. 
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Tabulka 1: Vyhodnocení přírodních hodnot hodnocené silniční komunikace 

úsek km 
klasifikace Vymezení v terénu Poznámka  

Etapa I.  

 

II/240 

0,000-

0,500 

VAR. A  

VAR. B 

III Začátek trasy na S od obce 

Kněževes, případně 

Středokluky, kde je 

plánována realizace 

mimoúrovňových křižovatek 

a napojení na komunikaci 

D7. 

LOKALITY 6 a 7 - Intenzivně 

obhospodařovaná krajina, polopřírodní 

společenstva omezena na travnaté pásy 

podél silničních komunikací nebo jsou 

neobhospodařovány, ojediněle jsou 

přítomny vzrostlé dřeviny. 

0,500-

6,500 

VAR. A  

VAR. B 

III Trasa navazuje na lokalitu 7 

a probíhá severním směrem 

k lesnímu porostu 

Kozinecký háj.  

Při realizaci trasy v tomto úseku budou 

dotčena pole. Polopřírodní společenstva 

jsou omezena na maloplošné liniové 

trávníky podél stávajících silničních 

komunikací. V rámci tohoto úseku byla 

vymezena LOKALITA 4 a 5. 

6,500-

9,000 

VAR. A  

VAR. B 

III Trasa v tomto úseku 

prochází podél západního 

okraje lesního porostu 

Kozinecký háj. 

LOKALITA 3A - Dotčeny budou polní 

kultury s travními porosty na mezích, 

které jsou silně ruderalizované. 

6,500 -

9,000 

VAR. 

B1 

III Variantní řešení trasování 

podél východního okraje  

lesního porostu Kozinecký 

háj, blíže k obci Tursko. 

LOKALITA 3B - Dotčeny budou polní 

kultury s liniovými travními porosty podél 

polních cest, které jsou silně 

ruderalizované. 

9,000-

10,500 

VAR. A  

VAR. B 

VAR. 

B1 

III Začátek úseku navazuje na 

lokalitu 3A nebo 3B a 

pokračuje SV až S směrem 

mezi obcemi Holubice a 

Tursko. 

Trasa protíná pole a zčásti vede podél 

stávající komunikace II/240. Dotčeny 

budou liniové travní porosty podél silnic s 

výsadbami listnatých druhů dřevin. 

Etapa 

III. 

 

II/101 

0,000-

0,400 

VAR. A  

VAR. B 

III Trasa vede v návaznosti na 

zastavěné území polními 

kulturami k ul. U Dýhárny. 

Intenzivně obhospodařovaná 

zemědělská krajina v proluce 

zastavěného území v nivě řeky 

Vltavy. 

0,400-

1,000 

VAR. A  

VAR. B 

II Úsek trasy křižující dřevinné 

porosty v okolí nádraží 

Chvatěruby a navazující 

plochy zarůstajících 

ovocných sadů. 

LOKALITA 2 - Polopřírodní společenstva 

náletových porostů listnatých druhů dřevin 

včetně invazivního trnovníku akátu, 

neobhospodařované travní porosty 

zarůstající náletovými dřevinami 

na místech původních ovocných sadů. 

1,000-

1,800 

VAR. A  

VAR. B 

III Od zarůstajících ovocných 

sadů k izolovaným 

kamenným výchozům. 

Trasa je vedena polními kulturami.   
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1,800-

2,800 

VAR. A  

VAR. B 

II - III Od kamenných výchozů 

přes pole a nivu vodního 

toku Černávka k začátku 

trasy SZ od Kozomína . 

LOKALITA 1 - Trasa zde protíná pole, 

dotkne se vegetace kamenných výchozů 

s dřevinným porostem, dále protíná nivu 

toku Černávka, kde převažují náletové 

porosty listnatých dřevin a 

neobhospodařované travní porosty 

s ruderálními a invazními druhy rostlin. 

 

V rámci biologického hodnocení bylo v území dotčeném plánovaným záměrem vymezeno 8 

referenčních lokalit. Jedná se o lokality s výskytem přírodních, případně polopřírodních prvků 

v jinak zemědělsky intenzivně využívané krajině. Tyto lokality hostí ochranářsky 

nejzajímavější společenstva a mohou být potenciálními biotopy zvláště chráněných druhů 

rostlin, i živočichů.  

 

5.2.2 Popis vegetace vymezených lokalit biologického průzkumu 

Lokalita 1 – Kozomín 

Lokalita zahrnuje úsek plánované silnice km 1,800 – 2,800, který prochází zemědělsky 

využívanou krajinou mimo zastavěné území a překonává v nové trase vodní tok Černávka.  

Koryto vodního toku Černávka bylo v minulosti technicky upraveno, je napřímené 

a zahloubené. Dno je bahnité s anaerobním bahnitým sedimentem, někde je písek. 

Podél toku se vyskytuje zapojený liniový porost dřevin (obr. 4), kde dominuje topol 

kanadský, vrba jíva, javor jasanolistý, třešeň ptačí, hrušeň polní, topol osika, z keřů bez 

černý a svída krvavá. Složení podrostu je ovlivněno zastíněním a přísunem živin z okolních 

polností, v roce 2016 zde byl pěstován ječmen. Dominují zde ruderální druhy, jako je bršlice 

kozí noha, kuklík městský, svízel přítula, lipnice hajní, pryskyřník plazivý, bolševník obecný, 

kopřiva dvoudomá, v korytě spíše ojediněle řeřišnice hořká a rukev obojživelná.  

 Mezi silniční komunikací 608 a tokem Černávka je plocha s náletovými dřevinami a 

travními porosty, kudy prochází vedení VN. V porostech dominuje javor jasanolistý, topol 

kanadský, třešeň ptačí, hloh obecný, růže šípková, bez černý a svída krvavá. Travní porosty 

jsou díky absenci péče ruderalizované s výskytem invazních druhů (zlatobýl obrovský a turan 

roční). Uplatňují se zde převážně konkurenčně silné druhy (třtina křovištní, srha laločnatá, 

vratič obecný, jitrocel kopinatý, ostružiník křovitý, lopuch plstnatý, pcháč rolní, hadinec 

obecný, hluchavka bílá, vrbka úzkolistá, svlačec rolní). Na místech, kde dochází k sešlapu 

nebo k narušování, přežívají i luční druhy jako je rozrazil rezekvítek, kozí brada luční, 

třezalka tečkovaná, pryšec chvojka, mochna plazivá, tolice dětelová, jetel rolní a čičorka 

pestrá). V zapojených porostech je podrost omezen na několik dominantních druhů, jako je 

kuklík městský, kakost smrdutý, svízel přítula, pitulník žlutý, bršlice kozí noha a ojediněle zde 

roste chřest lékařský.  

 Trasa dále v km 2,000 protíná plochu s ruderální vegetací a náletovými dřevinami 

jako je myrobalán třešňový, svída krvavá, brslen evropský, trnka obecná, růže šípková, bez 

černý, ze stromů hojně trnovník akát, topol kanadský a jabloň domácí (obr. 5). Travní porosty 

jsou dlouhodobě nekoseny a dominují zde konkurenčně silné druhy (třtina křovištní, 

ostružiník křovitý, třezalka tečkovaná, vratič obecný, jitrocel kopinatý, štětka planá, štětička 
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větší, kuklík městský, pcháč rolní, divizna velkokvětá, merlík bílý, lebedy, lilek potměchuť, 

silenka dvoudomá a hluchavka bílá. Na okrajích plochy, kde dochází k přísunu živin z okolích 

polí, jsou porosty ruderalizované a eutrofizované. Dominantními druhy v porostech zde jsou 

např. kopřiva dvoudomá, krabilice chlupatá, pelyněk černobýl, pampeliška lékařská, lopuch 

plstnatý, bršlice kozí noha, rýt žlutý, komonice bílá a šťovík tupolistý. Na vysýchavých 

místech s mělkou půdou rostou druhy jako je kostřava ovčí, jitrocel prostřední, rozrazil 

rezekvítek, jetel rolní, mydlice lékařská  a kakost smrdutý.  

V navazujícím úseku dojde k zásahu do izolovaných kamenných výchozů, kde rostou 

vzrostlé třešně ptačí, dále růže šípková, bez černý a ptačí zob. V kyselých trávnících 

mělkých půd se uplatňují druhy jako je bělotrn kulatohlavý, pryšec chvojka, tužebník obecný, 

rozchodník ostrý, kakost smrdutý, sveřep jalový, svízel syřišťový, máčka ladní, hvozdík 

klubkatý, česnek ořešec a mochna stříbrná. V okolí ostrůvků se nacházejí pole, v roce 2016 

se zde pěstovala pšenice, viz obrázek 6. 

 

  
Obrázek 4: Lokalita 1 – Dřevinný porost podél potoka Černávka. 
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Obrázek 5: Lokalita 1 – Zarůstající plocha v západní části lokality. 

 

 
Obrázek 6: Lokalita 1 – Izolované ostrůvky vegetace na skalních výchozech. 

 

Lokalita 2 – Chvatěruby 

V rámci lokality nalezneme dva hlavní typy biotopů. Jedním je vzrostlý porost trnovníku akátu 

na svahu nad nádražím Chvatěruby a navazující porost náletových dřevin mezi nádražím a 

silniční komunikací II/101 (ul. U Dýhárny). Druhou částí lokality je rozsáhlá plocha s travními 

porosty a ovocnými sady, které zarůstají náletové dřeviny.  
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Obrázek 7: Lokalita 2 – opuštěné zahrady. 

 

V zapojeném porostu kromě trnovníku akátu rostou javory kleny a jasany ztepilé, 

ořešák královský, třešeň ptačí, z keřů trnka obecná, ptačí zob, brslen evropský, hloh obecný, 

bez černý a růže šípková. V podrostu akátiny dominuje jen několik málo druhů (kerblík lesní, 

svízel přítula, ovsík vyvýšený, krabilice zápašná, vlaštovičník větší, kopřiva dvoudomá, 

sveřep jalový, kakost smrdutý, kuklík městský, krtičník hlíznatý, ostružiník křovitý 

a pampeliška lékařská).   

 

 
Obrázek 8: Lokalita 2 – akátina nad železniční tratí. 

 

 Mezi nádražím Chvatěruby  a ulicí U Dýhárny se nachází porost náletových druhů 

dřevin jako je dub letní, javor mléč, bříza bělokorá, třešeň ptačí, jasan ztepilý, trnovník akát 

a ojediněle jilm vaz, z keřů pak růže šípková, trnka obecná a hloh obecný. V podrostu, který 
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je značně omezen zastíněním, roste hojně ostružiník křovitý, zlatobýl obrovský, kopřiva 

dvoudomá, třezalka skvrnitá, vlaštovičník větší, hluchavka nachová, vrbovka úzkolistá 

a locika kompasová.  

V rámci druhé části lokality, která navazuje východně na akátinu, se nachází rozsáhlá 

travnatá plocha s ojedinělým náletem jabloní, myrobalánem třešňovým, trnovníkem akátem, 

třešní ptačí a dubem letním. Z keřů hojně pak růže šípková. Jsou zde instalovány včelí úly. 

Trávníky zarůstají, díky absenci péče, třtinou křovištní, srhou laločnatou, metlicí trstnatou, 

dále zde roste hojně lipnice obecná, hrachor luční, měrnice černá, kozí brada luční, třezalka 

skrvnitá, vratič obecný, chrpa luční, svízel syřišťový, máčka ladní, jetel luční, čičorka pestrá, 

bodlák kadeřavý a řebříček obecný. Na mezích a mělkých narušovaných půdách se vyskytují 

druhy kostřavových trávníků jako je mateřídouška vejčitá, kostřava žlábkatá, kostřava ovčí, 

pipla osmahlá, máčka ladní, jahodník obecný, tužebník obecný, mochna stříbřitá, pryšec 

chvojka, rozrazil lékařský, hvozdík klubkatý, jestřábník chlupáček, bedrník obecný, řepík 

obecný a krvavec menší.  

Na travnatou plochu navazují ovocné sady (jabloně, švestky, hrušně, ořešák 

královský), které silně zarůstají náletovými dřevinami jako je dub letní, javor mléč, třešeň 

ptačí, topol kanadský, jírovec maďal, z keřů hojně růže šípková, trnka obecná, hloh obecný, 

řešetlák počistivý a ptačí zob obecný. V podrostu porostů se vyskytuje hojně mrkev obecná, 

ostružiník křovitý, srha laločnatá, pryskyřník prudký, třezalka skvrnitá, jitrocel kopinatý, pcháč 

rolní, rozrazil rezekvítek, lnice květel, vratič obecný, kopřiva dvoudomá, řebříček obecný, 

svízel bílý, místy hojně zlatobýl obrovský.  

 

 
Obrázek 9: Na výslunných místech s mělkou půdou se dochovaly ostrůvky teplomilných 

trávníků. 

 



  28 

Ve východní části lokality v blízkosti meliorační strouhy rostou topoly kanadské, terén 

je zde mírně podmáčený s hojným výskytem válečky lesní, kopřivy dvoudomé, lopuchu 

plstnatého, kuklíku městského, bršlice kozí nohy, popence břečťanolistého a svízele přítuly, 

na okraji roste také rákos obecný.  

Na protější straně silniční komunikace II/101 se nachází plocha s náletovými 

dřevinami, která bude také dotčena plánovanou komunikací. Ruderální porosty s dom. třtiny 

křovištní, kerblíku lesního, kopřivy dvoudomé, mochny plazivé, svízele přítuly a pryskyřníku 

plazivého zarůstají javorem mléčem, topolem kanadským, třešní ptačí, hlohy, trnkou 

obecnou, růží šípkovou a bezem černým. Při okraji silnice rostou švestky, hojně se zde 

vyskytuje bolehlav plamatý.  

Jižně od této plochy bude při realizaci záměru ovlivněno okolí stávající silniční 

komunikace do Chvatěrub. Dle nálezové databáze ochrany přírody (Milan Řezáč, NDOP 

AOPK ČR 2015) se zde v roce 2002 vyskytoval roztroušeně ohrožený druh kavyl Ivanův 

(Stipa pennata). Při terénních šetřeních v roce 2014 a 2016 nebyl jeho výskyt potvrzen.  

Lokalita zahrnuje i výsadbu borovice lesní a borovice černé na protější straně ulice U 

Dýhárny, kudy vede přístupová komunikace k turistickému informačnímu centru 

ve Chvatěrubech. Podrost zde tvoří běžné druhy rostlin jako je ovsík vyvýšený, srha 

laločnatá, svízel bílý, ostružiník křovitý, místy kopřiva dvoudomá.  

 

Lokalita 3 (3A, 3B) – Tursko 

V km 6,500 – 9,000 mezi obcí Holubice a Tursko plánovaná komunikace povede na poli 

v sousedství lesního porostu Kozinecký háj, který se nachází na kopci Ers (345 m n.m.). 

Ve variantě A prochází podél západního okraje lesa, ve variantě B1 mezi východním okrajem 

lesa a obcí Tursko (obr. 2). 

V lesních porostech dominuje dub letní, modřín opadavý, javor mléč, javor mléč, habr 

obecný, jasan ztepilý, bříza bělokorá, paseky jsou zalesněny borovicí lesní a dubem letním, 

při okrajích hojně bez černý, ptačí zob obecný, hlohy a třešeň ptačí. V podrostu hojně 

netýkavka malokvětá, maliník obecný, vlaštovičník větší, kerblík lesní, kakost smrdutý, 

lipnice hajní, ptačinec trávovitý, i kokořík vonný, místy meruzalka zlatá. Místy v porostu 

převládá buk lesní doplněný modřínem opadavým, habrem obecným a jasanem ztepilým, 

někde je vysazen nepůvodní dub červený. Dle technické dokumentace nebude v obou 

předložených variantách realizací záměru lesní porost přímo dotčen. 
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Obrázek 10: Lokalita 3A - charakter lesních porostů – dubohabřin v Kozineckém háji. 

 

V blízkosti vedení komunikace ve variantách A i B se nachází podél západního okraje 

Kozineckého háje nezpevněná komunikace, kde roste růže šípková, bez černý, ptačí zob 

obecný, hlohy, kustovnice cizí, myrobalán třešňový, nálet jasanu ztepilého a dubu letního. 

V podrostu hojně kopřiva dvoudomá, chmel otáčivý, ostružiník křovitý, kerblík lesní a svízel 

přítula.  

Vedením komunikace budou v jižní části lokality dále ovlivněny meze se švestkami, 

bezem černým, myrobalánem třešňovým a růží šípkovou. Podrost je zde silně ruderalizovaný 

a eutrofizovaný, přežívají pouze druhy jako je kopřiva dvoudomá, svízel přítula, lopuch 

plstnatý, pampeliška lékařská a bršlice kozí noha.  

 

 
Obrázek 11: Lokalita 3A – západní okraj lesního porostu Kozinecký háj. 
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Obrázek 12: Lokalita 3A – liniový porost zplanělých ovocných dřevin, který bude dotčen při 

trasování komunikace ve variantě A i B. 

 

Na jižní okraj lesního porostu navazuje nekosená travnatá plocha s hojným výskytem 

sveřepu jalového, bolehlavu plamatého, měrnicí černou, jitrocelem prostředním a tolicí 

dětelovou. Byl zde zaznamenán také výskyt teplomilných druhů, srpku obecného a brutnáku 

lékařského.   

 V případě vedení komunikace ve variantě B1 se trasa dotkne intenzivně 

obhospodařovaných polí, kudy jsou vedeny nezpevněné polní cesty využívané 

k procházkám obyvatel a jako cyklostezky. Lokalita byla označena jako 3B. Travnaté okraje 

jsou nekosené a doplněné výsadbou dřevin (javor mléč, lípa malolistá, ovocné stromy). 

V travních porostech dominují konkurenčně silné druhy rostlin snášející přísun živin z polí 

a absenci péče. Jedná se např. o druhy: srha laločnatá, pcháč rolní, merlíky, kokoška 

pastuší tobolka, jílek vytrvalý, rmen rolní, silenka dvoudomá, úhorník mnohodílný, lopuch 

plstnatý, sléz přehlížený, rdesno ptačí, mák rolní, knotovka dvoudomá, kakost maličký a mák 

vlčí.  

 

 
Obrázek 13: Lokalita 3B – území dotčené realizací komunikace ve variantě B1. V pravé části 

východní okraj Kozineckého háje. 
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Lokalita 4 – Lichoceves 

Lokalita byla vymezena v km 3,500 – 4,500 mezi obcemi Lichoceves a Velké Přílepy. 

Dotčeny budou polní kultury. V okolí trasy vedené ve variantě B a v prostoru 

mimoúrovňových křižovatek v rámci var. A i B, se nacházejí v blízkosti meze s ojedinělými 

dřevinami. Trávníky jsou z důvodu přísunu živin z okolních pozemků degradované 

s výskytem ruderálních druhů, jako je třtina křovištní, kopřiva dvoudomá, srha laločnatá, 

ostružiník křovitý, kuklík městský, bršlice kozí noha a pampeliška lékařská. Při okraji silniční 

komunikace se v travních porostech spíše ojediněle vyskytuje hrachor hlíznatý, kakost 

smrdutý a bělotrn kulatohlavý. 

V blízkosti plánované komunikace se nachází svažitý pozemek s travními porosty, 

které jsou z důvodu absence péče degradované. V porostu dominuje třtina křovištní, kopřiva 

dvoudomá, na okrajích hojně ostružiník křovitý. Roztroušeně zde roste i trnovník akát a bez 

černý.  

 

 
Obrázek 14: Lokalita 4 – zarůstající mez. 

 

Lokalita 5 – Tuchoměřice 

V sousedství obce Tuchoměřice v km 1,300 – 2,000 plánovaná komunikace vede mezi 

průmyslovými areály v blízkosti železniční stanice Tuchoměřice. Ve var. A je zde plánována 

realizace mimoúrovňové křižovatky. 

Nachází se zde převážně polní kultury, ojediněle meze s náletovými dřevinami, kde je 

podrost silně ruderalizovaný.  

V blízkosti průmyslového areálu v severní části lokality se nachází opuštěná silážní 

jáma s trvalou vodní plochou, kde roste okřehek menší, šťovík kadeřavý a orobinec širolistý. 

V okolí se vyskytují náletové dřeviny (kustovnice cizí, růže šípková, třešeň ptačí, bez černý a 

pámelník bílý). Podrost je ruderalizovaný s výskytem druhů jako je ostružiník křovitý, lopuch 

plstnatý, srha laločnatá, kopřiva dvoudomá, sveřep bezbranný, rmen rolní, čekanka obecná, 

mléčka zední, pastiňák setý, pelyněk černobýl, bodlák obecný, merlíky, ostropes trubil a 

kokoška pastuší tobolka.  
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Obrázek 15: Lokalita 5 – zatopená silážní jáma. 

 

V blízkosti železniční stanice roste borovice lesní, borovice černá, smrk ztepilý, třešeň 

ptačí, růže šípková a švestky. Podrost je silně zastíněn a ruderalizovaný s druhy, jako jsou 

kuklík městský, netýkavka malokvětá, bršlice kozí noha, ostružiník křovitý a kopřiva 

dvoudomá.  

 

Lokalita 6 – Středokluky  

Mezi obcemi Středokluky a Nové Středokluky budou ovlivněny realizací záměru převážně 

pole, která sloužila v roce 2014 pro pěstování řepky olejky. Nachází se zde také dvě plochy 

zarůstající náletovými dřevinami a větrolam. Větrolam tvoří liniová výsadba vzrostlých dubů 

letních, javorů klenů, dále nálet javoru babyky, třešně ptačí, hlohů a bezu černého. 

V podrostu dominuje maliník, pýr plazivý, kuklík městský, lipnice hajní a kopřiva dvoudomá. 

Dále bude okrajově ovlivněna mladá výsadba myrobalánu třešňového, jeřábu ptačího na 

mezi. Trávníky v podrostu jsou ruderalizované s běžnými druhy rostlin, hojně také bez černý. 

Při okraji železniční stanice Středokluky, kudy je plánována trasa komunikace III/2405 

rostou vrostlé náletové dřeviny (bříza bělokorá, jasan ztepilý, trnovník akát, bez černý, 

myrobalán třešňový a trnka obecná).  

Součástí lokality jsou i travní porosty, které budou ovlivněny realizací kruhového 

objezdu při napojení přeložky silnice II/240. V rámci dotčených pozemků je parkoviště 

stavebních mechanismů a na části plochy nesečené travnaté porosty. Dominantními druhy je 

srha laločnatá, ovsík vyvýšený, rýt žlutý, vikev plotní, úhorník mnohodílný, pcháč rolní, 

sveřep měkký, svízel bílý, pomněnka rolní a mrkev obecná.  
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Obrázek 16: Lokalita 6 – liniová dřevinná vegetace v polích. 

 

Lokalita 7 – Kněževes  

Lokalita zahrnuje území určené k výstavbě mimoúrovňové křižovatky SV od obce Kněževes 

v bezprostřední blízkosti stávající silnice D7, která je plánována ve var. A, ve variantě B zde 

bude realizován přivaděč s kruhovým objezdem. Stavby jsou situovány v rámci polních 

kultur. Výstavbou budou dotčeny pouze liniové dřevinné porosty podél stávajících silničních 

komunikací. V dřevinných porostech dominují smrk pichlavý, třešeň ptačí, hrušeň polní, 

jabloň polní, jasan ztepilý, myrobalán třešňový, z keřů pak růže šípková, trnka obecná, svída 

krvavá, hlohy, pámelník bílý, ptačí zob obecný, bez černý a okrasné keře (šeřík, zlatice 

prostřední, kustovnice cizí). Podrost je vlivem zastínění nevyvinutý, v rozvolněných 

porostech ruderalizovaný (dom. srha laločnatá, ovsík vyvýšený, kakost smrdutý, ostružiník 

křovitý, pampeliška lékařská, pýr plazivý, jitrocel kopinatý, mochna plazivá, měrnice černá, 

truskavec ptačí, vlaštovičník větší a hadinec obecný). 

 

 
Obrázek 17: Lokalita 7 – Charakter porostů podél stávající komunikace. 
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5.3 Výsledky zoologického průzkumu 

5.3.1 Charakteristika celé trasy 

Na polích, po nichž je vedena většina plánované silniční přeložky, 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 níže 

popsaných lokalitách s výskytem trvalých porostů, které představují vhodné biotopy pro další 

druhy živočichů. V polních kulturách mezi těmito lokalitami se běžně vyskytují drobní zemní 

savci, jako jsou hraboš polní, krtek obecný, hryzec vodní a myšice křovinná. Z hlediska 

ochrany přírody je zajímavý výskyt silně ohroženého křečka polního, jehož nory byly 

na dotčených polích zaznamenávány v celé trase přeložky. Mrtví jedinci tohoto druhu pak 

byli nalézáni na komunikacích v okolí. V polních kulturách také po část roku nacházejí 

vhodné biotopy i větší savci, kromě srnce obecného byly zejména v kukuřičných polích 

nalézány pobytové stopy divokých prasat. Z ptáků hnízdí v polích v trase přeložky skřivan 

polní a pravidelně byl pozorován také ohrožený moták pochop. Při sběru potravy byli v polích 

ojediněle pozorováni jedinci volavky popelavé, zaznamenán byl také ohrožený čáp bílý. 

Pro většinu plazů a obojživelníků nejsou polní kultury vhodným biotopem, výjimkou je výskyt 

ropuchy zelené, která obývá i zemědělsky využívanou krajinu. V rámci travních porostů při 

výslunných okrajích se vyskytuje také ještěrka obecná. Ze zvláště chráněných druhů 

bezobratlých se na ruderálních porostech při okrajích polí pravidelně vyskytovali dělnice 

čmeláků rodu Bombus a zlatohlávek tmavý, na polních cestách byl ojediněle pozorován 

ohrožený svižník polní. 

 

5.3.2 Výskyt živočichů na vymezených lokalitách 

Lokalita 1 – Kozomín 

Na lokalitě se nachází porosty náletových dřevin na neudržovaných plochách, součástí 

lokality je také křížení plánované komunikace s potokem Černávka, který je doprovázen 

porostem vzrostlých stromů. 

Savci jsou na lokalitě zastoupeni zejména drobnými zemními druhy, které osidlují 

zarůstající plochy. Kromě myšic rodu Apodemus a hraboše polního se zde v porostech podél 

potoka vyskytují také rejsek malý a r. obecný. Na okrajích polí pak žije hryzec vodní a krtek 

obecný. Ze zvláště chráněných druhů byla na polích v okolí plánované stavby zjištěna 

přítomnost nor křečka polního, který je zařazen mezi silně ohrožené druhy. Větší savci jsou 

reprezentováni srncem obecným a prasetem divokým, výskyt srnce je na lokalitě stálý, prase 

divoké se zde vyskytuje zřejmě jen dočasně, v době, kdy okolní polní kultury nabízejí 

dostatečný kryt a potravu. Oba druhy při pohybu v krajině využívají příbřežní porosty podél 

toku Černávky. Na březích tohoto potoka byly zjištěny také pobytové stopy šelem, lišky 

obecné a kuny. Také tyto druhy využívají k pohybu v krajině liniový porost podél vodoteče. 

Na lokalitě byla zaznamenána lovecká aktivita silně ohroženého netopýra rezavého. Tento 

stromový druh je plošně rozšířen po celé ČR, kromě přirozených dutin osidluje také štěrbiny 

v budovách. Na dotčené lokalitě byli zaznamenáni jen jednotliví jedinci, takže přítomnost 

letních reprodukčních kolonií ve stromech na lokalitě je nepravděpodobná.  



  35 

Na lokalitě se vyskytuje několik druhů ptáků, kromě běžných druhů osidlujících 

rozptýlenou zeleň v zemědělské krajině, se zde vyskytují i druhy vyžadující souvislejší 

porosty jako je sojka obecná, střízlík obecný nebo strakapoud velký. Ze zvláště chráněných 

druhů bylo pozorováno hnízdění slavíka obecného, dvou páru ťuhýka obecného a pěnice 

vlašské na ploše zarostlé křovinami v západní části lokality. Při průzkumu v roce 2016 byl 

také zaznamenán ťuhýk šedý a bramborníček černohlavý, ohrožené druhy ptáků, pro něž 

zarůstající plochy s křovinami představují vhodný hnízdní biotop. Na přeletu byla pozorována 

v dřevinném porostu podél toku Černávka silně ohrožená žluva hajní, nad polními kulturami 

loví potravu ohrožené vlaštovky obecné.  

Z plazů je na lokalitě přítomna ještěrka obecná, druh se na lokalitě rozmnožuje. 

V toku Černávka je udáván výskyt několika druhů ryb (NDOP 2015), jedná se vesměs o 

běžné eurytopní druhy (karas stříbřitý, plotice obecná, hrouzek obecný). Zajímavější je 

výskyt ustupujícího karase obecného. V místě křížení toku s plánovanou komunikací je 

koryto napřímené a silně zanesené jemným anaerobním bahnem. Sloupec vody v tomto 

úseku dosahuje hloubky maximálně 10 cm, což výrazně limituje podmínky pro výskyt ryb. Při 

průzkumech v roce 2014 nebyl v dotčeném úseku výskyt ryb zaznamenán. Přítomni byli 

pouze bezobratlí živočichové bentického společenstva. 

Ve společenstvu terestrických bezobratlých jsou zastoupeny běžné druhy schopné 

osidlovat sekundární stanoviště v intenzívně využívané krajině. Ze zvláště chráněných druhů 

byl na lokalitě zaznamenán výskyt zlatohlávka tmavého a čmeláků rodu Bombus. Všichni 

čmeláci jsou v ČR chráněni v kategorii „ohrožený“. Počty čmeláků klesají, stále jsou však v 

české krajině poměrně hojně a plošně zastoupeni. Na lokalitě nacházejí vhodné potravní 

biotopy i místa pro hnízdění v opuštěných norách hlodavců. Při okraji současné silniční 

komunikace v rámci travních porostů pod železnicí se v roce 2016 nacházelo menší 

podzemní mraveniště mravenců r. Formica (ohrožený taxon).   

V rámci výslunných travních porostů byla na lokalitě zjištěna kněžice zdobená, 

v Červeném seznamu bezobratlých ČR vedena v kategorii „zranitelný“ (VU). Na přítomnost 

vrby jívy a topolů je vázán výskyt tesaříka pižmového, v Červeném seznamu bezobratlých 

ČR je veden v kategorii „téměř zranitelný“ (NT). 

 

Lokalita 2 – Chvatěruby 

Na této lokalitě se nacházejí rozsáhlejší a neudržované porosty na místě bývalých zahrad a 

sadů. Na části lokality se nachází souvislý porost akátiny nad železniční tratí. Souvislý pás 

vegetace provázející železniční trať, kterou v rámci této lokality plánovaná silnice překračuje, 

je také významným migračním koridorem, který volně žijícím živočichům umožňuje pohyb 

podél východního okraje města Kralupy. Savci jsou na lokalitě zastoupeni druhy obvyklými 

v zemědělské krajině i druhy, které preferují souvislejší porosty dřevin, např. norník rudý. Za 

pozornost stojí občasný výskyt ohrožené veverky obecné, jejíž pobytové stopy byly na 

lokalitě zaznamenány, typická hnízda veverek však nalezena nebyla. Dalším zákonem 

chráněným savcem, který byl v rámci této lokality zaznamenán, je silně ohrožený křeček 

polní. Výskyt druhu byl detekován prostřednictvím nálezu nory na okraji pole. Husté porosty 

a v podzimních měsících také dostatek potravy v podobě padajícího ovoce, činí lokalitu 
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atraktivní pro prase divoké. Stopy nebo výskyt tohoto druhu byly na lokalitě zaznamenávány 

pravidelně, také srnec obecný a liška zde žijí trvale. Na této lokalitě byl také zaznamenán 

výskyt několika netopýrů, kteří jsou zařazení mezi silně ohrožené druhy. Na okraji akátiny u 

trati byli při detektoringu zaznamenáni netopýr ušatý, hvízdavý a vousatý/Brandtův. Ačkoli se 

jedná o plošně rozšířené druhy, svědčí jejich přítomnost o významu souvislého porostu 

dřevin, který poskytuje těmto druhům vhodné loviště i úkryty a zároveň navazuje na 

zástavbu, v níž se netopýři rovněž mohou ukrývat. Přítomnost stromových dutin osídlených 

koloniemi netopýrů nebyla v tomto prostru zaznamenána, akátina je relativně mladá a dutiny 

zde chybějí. Na lokalitě byl také zaznamenán výskyt netopýra rezavého, tento druh byl 

zjištěn při lovu nad akátinou a také ve východní části lokality v prostoru s několika starými 

topoly. Ačkoli výskyt nebyl nijak početný, nelze vyloučit, že se v těchto stromech nenacházejí 

dutiny obsazené tímto netopýrem.  

Z hrožených druhů ptáků zde hnízdí slavík obecný, žluva hajní, krahujec obecný, 

koroptev polní, ťuhýk obecný, pěnice vlašská a bramborníček hnědý. V okolí lokality byl také 

několikrát pozorován lovící moták pochop, který rovněž patří mezi ohrožené druhy a také 

silně ohrožený moták pilich. Jinak se na lokalitě vyskytuje řada dalších druhů ptáků a 

podobně jako na lokalitě Kozomín, jsou i zde zastoupeny druhy vyžadující souvislejší porosty 

dřevin. Jedenkrát byl zaznamenán hlas silně ohrožené křepelky polní, nelze však s jistotou 

tvrdit, že na lokalitě i hnízdí.  

Na lokalitě byl v blízkosti železniční trati zaznamenán výskyt silně ohrožené užovky 

hladké, jednalo se o dospělého jedince. Z dalších druhů plazů byl na lokalitě pozorován 

ojedinělý výskyt silně ohrožené ještěrky obecné.  

Z bezobratlých živočichů byl rovněž zaznamenán výskyt několika zákonem 

chráněných druhů. Ze střevlíkovitých brouků šlo o dva druhy prskavců. Prskavec menší je 

chráněn v kategorii „ohrožený“. Vyskytuje se poměrně hojně na stanovištích bez výrazného 

zastínění, jako jsou stepi a pole. Prskavec větší je stejně jako předchozí druh chráněn v 

kategorii „ohrožený“. Jedná se o lokálně hojný druh, méně častý než druh předchozí. Obývá 

podobná stanoviště (nezastíněné lokality včetně polí). Dalším z přítomných ohrožených 

druhů byl zlatohlávek tmavý. Na lokalitě byl také zaznamenán výskyt ohroženého svižníka 

polního. Z denních motýlů byl na lokalitě pozorován ohrožený otakárek ovocný, který zde 

nachází vhodné podmínky díky přítomnosti dostatečného množství živných rostlin. Na 

lokalitě se také vyskytují ohrožení čmeláci rodu Bombus a mravenci rodu Formica. Kromě 

dělnic hledajících potravu byla na lokalitě zaznamenána i přítomnost hnízd těchto zástupců 

blanokřídlého hmyzu. Hnízda mravenců se nacházela zejména v porostech dřevin, jejich 

početnost v rámci lokality je odhadována řádově na vyšší desítky. V případě čmeláků byla 

nalezena jen dvě hnízda v opuštěných norách drobných savců. 

Použitím nárazových pastí byl zjištěn výskyt vzácného krytohlava (Cryptocephalus 

pusillus), který je v Červeném seznamu ČR veden v kategorii „ohrožený“ (EN). Jeho výskyt 

je vázán na vzrostlé duby, mimo přímo dotčené území.  
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Lokalita 3 – Tursko 

Tato lokalita byla rozdělena v roce 2016 na dvě dílčí lokality (3A a 3B), jelikož trasa 

komunikace byla předložena pro posouzení ve dvou variantách, které se liší průchodem 

kolem Kozineckého háje.  

 V rámci lokality 3A trasa míjí lesní porost ze západu. V rámci této lokality se trasa 

plánované komunikace přibližuje lesnímu porostu a protíná liniový porost dřevin, který je 

tvořen zejména náletem a zplanělými ovocnými stromy. Okraj lesního porostu, který nebude 

výstavbou záměru přímo dotčen, se nachází cca 60 m východně od osy komunikace. Jedná 

se o dubohabřinu využívanou k běžnému lesnickému hospodaření. Porost je různověký, 

většinou s vyvinutým keřovým patrem, v lesním lemu jsou bohatší porosty křovin.  

 V rámci lokality 3B navržená trasa míjí lesní porost na východní straně a vede v rámci 

polních kultur mezi lesem a obcí Tursko.  

 Lokalita se díky přítomnosti lesního porostu vyznačuje stálým výskytem větších druhů 

savců jako je srnec obecný a prase divoké. Také šelmy jako je liška obecná nebo kuny, se 

zde vyskytují pravidelně a podél liniových porostů dřevin pronikají i do okolních polí. 

Ze zvláště chráněných druhů se zde vyskytuje veverka obecná, která je vázána na lesní 

porost a v lesním porostu byl zjištěn výskyt silně ohrožených netopýrů rezavých, kteří obývají 

vhodné stromové dutiny. 

Na okolních polích se vyskytuje křeček polní, jehož jedinci v době, kdy jsou pole bez 

vegetačního krytu, využívají okraje polí a cest k hrabání nor. V době provádění průzkumu 

byly nalezeny aktivní nory na poli v obilí i v porostu vojtěšky, který se nacházel na svahu 

při jižním okraji lesního porostu.  

 V liniovém porostu dřevin v rámci lokality 3A, který bude v rámci této lokality stavbou 

komunikace přerušen, hnízdí několik druhů ptáků. Jedná se o druhy jako je strnad obecný, 

vrabec polní, bažant obecný a kos černý. 

Na lesní porost je pak vázán hnízdní výskyt celé řady dalších druhů ptáků. Za 

pozornost stojí výskyt silně ohroženého krahujce obecného a krutihlava obecného. Dle údajů 

v nálezové databázi ochrany přírody je zde doložen výskyt silně ohroženého jestřába 

lesního. Z ohrožených druhů zde v rámci lesních porostů hnízdí lejsek šedý, v lesním lemu 

pak slavík obecný a na keřích byl v okolí pozorován i ťuhýk obecný a pěnice vlašská. 

Při terénním šetření byl zaznamenán výskyt puštíka obecného.  

V polích byl v okolí Kozineckého háje pravidelně pozorován silně ohrožený moták 

pochop a při sběru potravy vlaštovka obecná, která patří mezi ohrožené druhy. V polních 

kulturách hnízdní také silně ohrožená křepelka polní. 

V zájmovém území se také pravidelně vyskytuje silně ohrožená ropucha zelená, která 

je schopná přežívat trvale i v území bez přítomnosti vodních ploch, které využívá jen v době 

rozmnožování. 

 Výskyt bezobratlých živočichů byl monitorován v liniových porostech dřevin, které 

budou stavbou přímo ovlivněny, kromě běžných druhů zde byl zaznamenán jen ohrožený 

prskavec menší, svižník polní, zlatohlávek tmavý a rovněž ohrožení čmeláci rodu Bombus, 

jejichž dělnice sbíraly potravu na květech ruderálních bylin. V rámci lesního porostu i při jeho 

okraji byla nalezena hnízda mravenců r. Formica, kteří patří mezi ohrožené druhy. 
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V travnatých porostech v okolí Kozineckého háje byl zjištěn výskyt ohroženého otakárka 

ovocného a otakárka fenyklového. Výslunné trávníky obývá kněžice zdobená, v Červeném 

seznamu bezobratlých ČR vedena v kategorii „zranitelný“ (VU). 

 

Lokalita 4 – Lichoceves 

Tato lokalita se příliš neliší od biotopů, jimiž prochází většina trasy. Jedná se o intenzívně 

využívaná pole, rozčleněná jen místními komunikacemi nebo polními cestami, podél nichž se 

nacházejí druhově chudé ruderální porosty. Zajímavějším prvkem v této části území je mírná 

západně orientovaná stráň, která je zarostlá nitrofilními druhy trav a náletem dřevin. Na této 

stráňce byl pozorován výskyt ohroženého ťuhýka obecného a bramborníčka hnědého. Je 

pravděpodobné, že zde tyto druhy také hnízdí. Na poli v blízkosti trasy byly po sklizni obilí 

nalezeny nory silně ohroženého křečka polního. Travnaté plochy obývá silně ohrožená 

ještěrka obecná. Ze zvláště chráněných druhů živočichů se na lokalitě vyskytovali také 

čmeláci rodu Bombus a mravenci rodu Formica. 

 V rámci k.ú. Lichoceves je v nálezové databázi ochrany přírody (NDOP AOPK ČR 

2017)  zaznamenán výskyt kriticky ohroženého strnada lučního. 

 

Lokalita 5 – Tuchoměřice 

Lokalita se nachází na západním okraji obce Tuchoměřice, plánovaná komunikace zde kříží 

železnici a silnici a polní cesty. Specifikum této lokality spočívá ve skutečnosti, že se zde 

přímo v trase komunikace nachází jediná vodní nádrž v rámci celého posuzovaného úseku. 

Ačkoli se jedná pouze o jímku u silážní jámy, vyskytují se zde nereprezentativní porosty 

vodních rostlin i některé druhy živočichů vázané na vodní biotopy. Společenstvo savců je 

tvořeno běžnými druhy zemědělské krajiny, díky blízkosti budov se zde vyskytuje i 

synantropní potkan. Silně ohroženým savcem, který byl na lokalitě pozorován, je netopýr 

večerní, který lovil potravu nad silážní jámou. Jeho úkryty na lokalitě nejsou. Z vodních ptáků 

zde byl zjištěn výskyt kachny divoké a silně ohroženého pisíka obecného. V křovinách v okolí 

nádrže hnízdí ohrožený slavík obecný a na přilehlých polích byl pravidelně pozorován lovící 

moták pochop. Dalším ohroženým ptákem, který se na lokalitě pravidelně vyskytuje, je 

koroptev polní. 

Bylo zde zaznamenáno v roce 2014 i 2016 rozmnožování silně ohrožené ropuchy 

zelené. Ropucha zelená je jednou z mála žab, které jsou schopné přežívat v zemědělské 

krajině i urbanizovaném prostředí. K rozmnožování přitom využívá nejčastěji dočasné polní 

rozlitiny nebo i mělké umělé vodí nádrže s omezeným výskytem vodních rostlin. Ohrožené 

druhy bezobratlých jsou zastoupeny pouze čmeláky rodu Bombus, ve vodním prostředí byla 

pozorována znakoplavka obecná a potápník vroubený, tyto hojné a pohyblivé druhy jsou 

schopné obsadit i velmi izolované vodní plochy a nevyhýbají se ani menším nádržím. 

 

Lokalita 6 – Středokluky, Lokalita 7 – Kněževes 

Obě lokality představují biotopy zemědělské krajiny. Na lokalitě 7 se nachází liniový porost 

vzrostlých dřevin, který bude dotčen při výstavbě obslužné komunikace. Na lokalitě 7, kde 

bude vybudována mimoúrovňová křižovatka s rychlostní silnicí D7, se trvalé porosty a 
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dřeviny nacházejí v omezené míře jen kolem stávajících komunikací. Obě lokality jsou 

zajímavé z toho důvodu, že zde byly nalezeny aktivní nory silně ohroženého křečka polního. 

Na lokalitě 7 byla také pozorována silně ohrožená ještěrka obecná. Na polích byla zjištěna 

silně ohrožená ropucha zelená. Porost dřevin na lokalitě 6 je také významným úkrytovým 

stanovištěm pro větší savce včetně srnce obecného a lišky obecné. Na lokalitě 6 také hnízdí 

několik druhů ptáků, byl zde zaznamenán např. výskyt kalouse ušatého.  

 V rámci prostoru plánované mimoúrovňové křižovatky na lokalitě 6 byl zjištěn výskyt 

ohrožené koroptve polní a na keřích zde hnízdí ohrožený ťuhýk obecný.   

 

6 Předpokládané vlivy záměru na rostliny a živočichy 
 

6.1 Charakteristika ovlivnění rostlin a živočichů 

Realizace záměru bude znamenat narušení terénu a likvidaci rostlinného krytu včetně 

odstranění dřevinných porostů v celé trase plánované silniční přeložky a ovlivněn bude také 

pás podél stavby, který bude narušen při stavebních pracích. Z hlediska ovlivnění živé 

přírody bude významná zejména likvidace trvalých porostů s větším zastoupením dřevin. 

Samotná likvidace trvalých 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. Většina 

zaznamenaných rostlinných druhů patří mezi běžné rostliny, které se v daném území 

vyskytují v početných populacích, a likvidace části porostů nebude znamenat riziko vymizení 

těchto druhů z okolí plánované stavby. Trvalé porosty, zejména s bohatším zastoupením 

dřevin, představují ve zdejší zemědělské krajině významná refugia pro některé druhy 

živočichů. Odstranění některých porostů tak bude významné zejména z hlediska úbytku 

biotopů pro tyto živočichy. 

Na vymezených úsecích, zejména na lokalitách 1 a 2, dojde k výrazné redukci 

dřevinné vegetace, tím dojde k úbytku vhodných biotopů a snížení početnosti populací 

většiny 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. U ptáků by přímé dotčení hrozilo jen 

v případě, že by stavební práce probíhaly v době rozmnožování. Při likvidaci trvalých porostů 

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 např. biotop křečka polního a motáka pochopa. 
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Zjištěné druhy bezobratlých jsou vesměs široce rozšířené a hojné. Zastoupeny jsou 

nevybíravé druhy s širokou valencí, druhy zemědělské krajiny i druhy lesní. 

Nejvýznamnějším nálezem byly dva druhy zákonem chráněných prskavců – prskavec menší 

a prskavec větší. Tito chránění brouci jsou však stále poměrně hojně rozšíření, zřejmě díky 

jejich schopnosti obývat i zemědělskou krajinu. Záměr nebude pro většinu zaznamenaných 

druhů představovat ohrožení životaschopnosti populací v daném území. 

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, 

2017). 

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. Výjimkou je úsek komunikace, který je 

navržen ve dvou variantách, v blízkosti lesního porostu Kozinecký háj, který je také 

regionálním biocentrem Ers. Dle akustické studie (ATEM s.r.o. 2017) bude lesní porost 

ovlivněn zvýšeným hlukovým zatížením ve všech navrhovaných variantách. Studie srovnává 

jednotlivé varianty vedení komunikace v denní a noční době a dále předkládá modely 

s kumulativním účinkem plánovaného silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Hodnoty hluku 

dosáhnou v lesním porostu při modelaci hlukové zátěže v noční době při realizaci SOKP 

maximálních hodnot 55 dB v krajních částech porostu, což je srovnatelné s hlukem běžného 

hovoru. Značná část porostu bude ovlivněna nižším hlukem s hodnotami 55 – 40 dB. Při 

porovnání variant při modelaci hlukové zátěže se jako příznivější jeví varianta B1 vedoucí 

mezi obcí Tursko a Kozineckým hájem, kdy v západní části porostu jsou hodnoty hluku 

v denní a noční době pod hodnotami 25 dB, což znamená hluk při šumu listí ve větru. 

Kozinecký háj představuje z hlediska významu pro přežívání savců i lesních druhů ptáků 

významné refugium, kde nacházejí dostatek potravy a  je také vhodným biotopem po jejich 

rozmnožování. Je známo, že většina živočichů si na přítomnost silniční komunikaci zvykne a 

může se v její blízkosti i úspěšně rozmnožovat. Naproti tomu některé zahraniční studie (např. 

Rheindt 2003) ukázaly, že v blízkosti dálnice docházelo k poklesu diverzity ptáků a klesala 

také hustota populací jednotlivých druhů. Někteří ptáci adaptují své hlasové projevy 

s ohledem na zvýšené hlukové zatížení území (Slabbekoorn, Peet, 2003). Vzhledem 

k modelovaným hodnotám hlukového zatížení v lesním porostu nepředpokládáme významné 

ovlivnění faktorů pohody pro zvěř. Pro snížení intenzity hlukového zatížení se používají 

protihlukové stěny. Protihlukové stěny však snižují prostupnost silniční komunikace a 

s ohledem na parametry hodnocené komunikace není jejich instalace pro snížení hlukového 

zatížení území vhodná.  
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6.2 Hodnocení ovlivnění zvláště chráněných druhů živočichů 

V následujícím textu je popsán charakter rozšíření zjištěných zvláště chráněných druhů, 

které se vyskytují v trase plánované silniční přeložky. Výskyt vybraných druhů 

ve sledovaném území je znázorněn na obr. 18, kde jsou zakreslena místa výskytu méně 

pohyblivých druhů nebo druhů, které jsou vázané na určitý typ biotopu. Na obrázku  nejsou 

zakreslena místa výskytu druhů, které se vyskytují po celé sledované trase. Jejich výskyt je 

popsán slovně. Pro každý druh je uvedena míra ovlivnění a případně také nastíněna možná 

zmírňující opatření. 

  

Křeček polní (Cricetus cricetus), silně ohrožený druh 

Druh osidlující zemědělské kultury, ve druhé polovině 20 stol. silně ustoupil a v současnosti 

se vyskytuje jen v úrodných teplých oblastech v nížinách. Ve vhodných územích může 

dosahovat populačních hustot až kolem 10 jedinců na hektar. Početnost na konkrétních 

polích meziročně silně kolísá v závislosti na druhu pěstované plodiny. V zájmovém území se 

vyskytuje plošně, větší počty nor byly zaznamenány v obilných polích v okolí Chvatěrub, 

Lichocevsi, Turska a Středokluk. Podle aktuální početnosti na polích v místě stavby může 

dojít k přímému ovlivnění až několika desítek jedinců. Křeček polní je také častou obětí střetů 

s automobily, plánovaná stavba bude představovat i migrační bariéru pro tento druh. Vlivy 

záměru na místní populaci je možné zmírnit opatřeními, která minimalizují riziko usmrcení 

jedinců v norách během stavebních prací, opatřeními na zabránění střetů s dopravou a 

zajištěním dostatečného počtu bezpečných průchodů pod komunikací. 

 

Veverka obecná (Sciurus vulgaris), ohrožený druh 

Podobně jako křeček polní i 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 na lokalitě 2 a 3. K dotčení jejího 

biotopu dojde zejména na lokalitě 2, kde bude odstraněn souvislý akátový porost a také 

porosty ovocných stromů, které pro veverku představují zdroje potravy. Na lokalitě 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 budou dotčeni jednotlivý jedinci. V místech křížení trasy s porosty 

dřevin může docházet ke střetům s vozidly.   

 

Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) 

Netopýr večerní (Eptesicus serotinus) 

Netopýr ušatý/dlouhouchý (Plecotus auritus/austriacus) 

Netopýr vousatý/Brandtův (Myotis mystacinus/brandtii) 

Netopýr rezavý (Nyctalus noctula) 

Všechny zaznamenané druhy netopýrů patří mezi silně ohrožené živočichy. S výjimkou 

netopýra rezavého byli zaznamenáni na lokalitě 2 a 3A, kde trasa kříží zapojený porost 

dřevin. Vesměs se jednalo o jednotlivé jedince, výskyt letních kolonií nebyl v místě trasy 
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zjištěn. Nelze však vyloučit přítomnost menších kolonií, které se díky umístění vysoko 

v korunách stromů nepodařilo detekovat. Netopýr rezavý byl detekován v dřevinném porostu 

podél toku Černávka v rámci lokality 1 a obývá i lesní porost Kozinecký háj (lokalita 3A). Vliv 

stavby bude spočívat ve ztrátě části potravního biotopu, neboť menší druhy netopýrů loví 

potravu kryti porosty dřevin. Ovlivnění se bude týkat jednotlivých jedinců a významně 

nezmenší životaschopnost populací dotčených druhů.   

 

Moták pochop (Circus aeruginosus), ohrožený druh 

Moták pochop je jedním z mála dravců, kteří mohou hnízdit i v polních kulturách. 

V zájmovém území byl pravidelně pozorován a předpokládá se hnízdění 2 až 3 párů, do 

jejichž teritorií může plánovaná stavba zasáhnout. Vzhledem k rozloze polních kultur v dané 

oblasti nebude zábor potenciálního biotopu pro tento druh významný. Ve fázi provozu bude 

docházet k rušení ptáků v okolí komunikace a nelze vyloučit ani ojedinělé střety s vozidly. 

Existence druhu v širším okolí však nebude stavbou ohrožena. 

 

Moták pilich (Circus cyaneus), silně ohrožený druh 

Moták pilich se vyskytuje roztroušeně na celém území ČR. Hnízdí na zemi a preferuje mokré 

louky, pole, méně často lesní paseky. Moták pilich byl ojediněle pozorován při lovu potravy 

v okolí plánované trasy. Realizací záměru dojde k zásahu do jeho potravního biotopu, který 

nebude pro stav jeho populace významný. V okolí trasy se nachází dostatek vhodných 

biotopů obdobné kvality.  

 

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 

Ťuhýk šedý (Lanius escubitor) 

Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 

Strnad luční (Emberiza calandra) 

Tyto zvláště chráněné druhy ptáků mají podobnou ekologii a také v dotčeném území se 

vyskytují na lokalitách obdobného charakteru. 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 byl jejich výskyt zaznamenán ve vhodných 

biotopech v rámci celé trasy plánované komunikace. Realizací záměru dojde na lokalitách 1, 

2 a 6 ke ztrátě hnízdních biotopů pro tyto druhy. Ovlivněno bude max. 3 až 5 párů každého 

druhu, výjimkou je populace strnada lučního, jehož hnízdění nebylo v rámci přímo dotčených 

ploch aktuálně doloženo.  Vzhledem k omezené dostupnosti vhodných biotopů v zájmovém 

území bude ztráta znamenat lokální snížení početnosti populací. 

 

Slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ohrožený druh 

Slavík obecný byl zaznamenán na lokalitách na lokalitách 1, 2, 3 a 5. Tento druh vyhledává 

spíše vlhčí biotopy s keřovými porosty, proniká však i do kulturní krajiny a na okraje měst. 



  43 

K zásahu do biotopu dojde na lokalitách 1, 2, a 5. Dotčeno bude cca 5 párů, v širším okolí 

existují vhodné biotopy, takže nedojde k ohrožení existence druhu v zájmovém území. 

 
Obrázek 18: Znázornění výskytu vybraných zvláště chráněných druhů. 
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Rorýs obecný (Apus apus) 

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 

Tyto ohrožené druhy ptáků byly v dotčeném území zaznamenány při lovu potravy nebo na 

přeletu. Jedná se o synantropní ptáky, kteří hnízdí na budovách. Realizace záměru na ně 

nebude mít žádný vliv. 

 

Žluva hajní (Oriolus oriolus), silně ohrožený druh 

Žluva hnízdí v listnatých lesích, zahradách, parcích a dřevinných porostech kolem vod. 

Nejčastěji se vyskytuje v nížinách. Její hnízdění bylo doloženo v rámci lokality 1 a 2. 

Realizací stavby může dojít k ovlivnění 2-3 párů žluvy hajní. Vzhledem k omezenému 

rozsahu zásahu do dřevinných porostů lze o čekávat, že si žluva najde náhradní hnízdiště 

v navazujících nenarušených částech porostu. Realizace záměru nebude znamenat 

významné snížení její početnosti. 

 

Pisík obecný (Actitis hypoleucos), silně ohrožený druh 

V ČR hnízdí jednotlivě u řek a potoků s kamenitými a písčitými břehy, kde se tvoří náplavy 

a ostrůvky. Vzácně zahnízdí i u stojatých vod. Na Moravě je častější. Byl pozorován 

na lokalitě 5 při sběru potravy. Zřejmě se jednalo o náhodně přeletujícího jedince, hnízdění je 

zde nepravděpodobné. Realizací záměru dojde ke nevýznamné ztrátě jeho potravního 

biotopu.  

 

Krahujec obecný (Accipiter nisus), silně ohrožený druh 

Krutihlav obecný (Jynx torquilla), silně ohrožený druh 

Jestřáb lesní (Accipiter gentilis), ohrožený druh 

Lejsek šedý (Muscicapa striata), ohrožený druh 

Jedná se o zvláště chráněné druhy ptáků, kteří hnízdní v dřevinných porostech. Jejich 

ojedinělý výskyt byl zaznamenán v lesním porostu  Kozinecký háj v rámci lokality 3. 

Realizací komunikace v obou variantách nedojde k zásahu do dřevinného porostu, jejich 

možný hnízdní biotop nebude tedy narušen. Nepřímé vlivy záměru v podobě rušení a rizika 

střetů s dopravou budou nevýznamné. 

 

Koroptev polní (Perdix perdix), ohrožený druh 

Koroptev polní bývala kdysi hojným ptákem běžným v zemědělské krajině, podobně jako 

křeček polní v posledních desetiletích silně ustoupila, zřejmě v důsledku intenzifikace 

zemědělského hospodaření. V zájmovém území se vyskytuje roztroušeně ve vhodných 

biotopech. V zájmovém území bylo 5 jedinců zastiženo na okraji Tuchoměřic v rámci lokality 

5 a další dva páry na lokalitě 2 a 6. Její výskyt je možný v celé trase, protože koroptve 

v krajině následují vhodné plochy, nejčastěji úhory nebo sklizená a nezoraná pole. Realizace 

záměru bude znamenat zmenšení rozlohy vhodného biotopu v podobě zarůstajících ploch a 

okrajů polí. 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, v okolí záměru však lze očekávat snížení početnosti populace. 
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Křepelka polní (Coturnix coturnix), silně ohrožený druh 

Křepelka je tažný pták. Žije na polích a loukách, hnízdní na zemi. Její výskyt byl 

zaznamenán v rámci lokality 3B, ale nelze vyloučit, vzhledem k jejím biotopovým nárokům, 

její výskyt i v dalších vhodných biotopech v okolí záměru. Realizace záměru bude znamenat 

zmenšení rozlohy vhodného biotopu v podobě zarůstajících ploch a okrajů polí. 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, bezprostřední 

okolí stavby tento druh opustí. 

 

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 

pozemků a používání pesticidů. V zájmovém území byl výskyt ještěrky obecné zaznamenán 

na lokalitách 1, 2, 3, 5 a 7. Nejvíce jedinců bylo pozorováno na lokalitách 1 a 2, kde se také 

nacházejí největší rozlohy vhodného biotopu (zarůstající plochy). Nálezy na lokalitách 3, 5 a 

7 naznačují, že se ještěrka na vhodných stanovištích vyskytuje v celé zájmové oblasti, 

přičemž jako biotopy i migrační koridory jí mohou sloužit i okraje cest nebo železniční náspy. 

Vliv stavby na populace ještěrky bude spočívat v zániku části vhodných biotopů, které 

povede k lokálnímu zmenšení populací. Nelze vyloučit ani přímé ovlivnění jedinců během 

provádění stavby. Odhadované množství ovlivněných jedinců je v řádu nižších desítek. 

 

Užovka hladká (Coronella austriaca), silně ohrožený druh 

Také tento plaz v ČR osidluje spíše teplejší oblasti. Osídluje biotopy stepního a lesostepního 

charakteru, jako jsou okraje lesů, výslunné stráně, ale nevyhýbá se ani antropogenním 

stanovištím jako jsou silniční a železniční náspy. Také ve sledovaném území byl její výskyt 

zjištěn v blízkosti železnice na lokalitě 2 a severně od obce Tuchoměřice, kde plánovaná 

přeložka kříží železniční trať. Její výskyt nelze vyloučit ani v jiných částech dotčeného území 

(například lokality 1, 3, 4). Podobně jako v případě ještěrky bude realizace záměru znamenat 

zmenšení rozlohy biotopu a lokální snížení početnosti populací. Užovka hladká je také 

ohrožena rizikem zvýšené mortality, neboť k vyhřívání může využívat asfaltový povrch 

vozovky. 

 

Ropucha zelená (Bufotes viridis), silně ohrožený druh 

Ropucha zelená je stepní žábou, která nachází vhodné podmínky v zemědělské krajině v 

teplejších oblastech, proniká i do zastavěných území. K rozmnožování vyhledává nově 

vzniklé, periodické vodní nádrže, často polní rozlitiny. Je schopna se rozmnožovat i 

v antropogenních nádržích. Druh je ohrožen chemizací a likvidací vhodných rozmnožovacích 

biotopů. V zájmovém území bylo rozmnožování druhu zjištěno v částečně zatopené silážní 

jámě na lokalitě 5. Jednalo se o nepočetný výskyt jednotlivých snůšek, v zájmovém území je 

nedostatek vodních ploch vhodných k reprodukci. Realizace záměru bude znamenat zánik 

rozmnožovacího biotopu a může vést k lokálnímu vymizení druhu. Výskyt ropuchy zelené byl 

spíše ojediněle zjištěn také v rámci polních kultur na lokalitě 3, 6 a 7.  
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Ropuchy jsou také častou obětí střetů s dopravou, zejména v období jarních migrací. 

Vlivy lze zmírnit vytvořením vhodných náhradních vodních ploch např. retenční jímky 

pro dešťové vody, které budou umístěny tak, aby migrující jedinci nebyli nuceni překonávat 

komunikaci. Také nevhodně konstruované sedimentační jímky se mohou stát pastí 

pro obojživelníky včetně ropuch zelených. V kapitole 9 jsou vhodné parametry jímek 

specifikovány. 

 

Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium), kriticky ohrožený druh 

Rak říční (Astacus astacus), kriticky ohrožený druh 

Rak kamenáč i rak říční patří ke kriticky ohrožených druhům  naší fauny. Oba druhy raků se 

vyskytují v Zákolanském potoce, který bude ovlivněn při navrženém způsobu likvidace 

dešťových vod z úseku km 0,00 – 3,00, var. B. Raci jsou poměrně citliví na míru znečištění 

vody. Jejich výskyt je udáván v Zákolanském potoce převážně nad zaústěním předčištěných 

vod do toku. Dle odtokové studie dojde k navýšení koncentrace chloridů v toku o 3,5 mg/l. 

Na základě studie (Vlach et al. 2012) bylo zjištěno, že rak kamenáč se vyskytuje ve vodách s 

širokým spektrem fyzikálních a chemických parametrů. Hustoty jeho populací jsou mnohem 

více závislé na charakteru biotopu, predačním tlaku a dalších ekologických faktorech. Dle 

prováděného monitoringu kvality vody jsou extrémní hodnoty znečištění zjištěny v 

Zákolanském potoce většinou v období sucha při nízkých průtocích pod obcemi bez čistíren 

odpadních vod, v podzimních a zimních měsících nebyly extrémní hodnoty znečišťujících 

látek naměřeny. Solení vozovek bude prováděno v podzimních a zimních měsících, kdy 

obvykle nejsou extrémní hodnoty znečištění v toku zaznamenávány. Průtoky jsou v tuto dobu 

vyšší a zvýšení koncentrace chloridů bude na populaci raka kamenáče působit v době, kdy 

nejsou jedinci vystaveni extrémním koncentracím znečišťujících látek. Dle dostupných 

podkladů nepředstavuje vyšší koncentrace chloridů limitující faktor pro výskyt raků.  

 Koncentrace nerozpuštěných a ropných látek v dešťových vodách z komunikace 

bude před jejich zaústěním do Zákolanského potoka minimalizována vybudováním 

retenčních nádrží a sedimentačních jímek s ropnými filtry. Retenční nádrže také stabilizují 

případné navýšení průtoků v Zákolanském potoce při přívalových srážkách. Vliv realizace 

záměru nebude představovat významné ovlivnění populací raků v Zákolanském potoce. 

 

Prskavec menší (Brachinus explodens), ohrožený druh 

Prskavec větší (Brachinus crepitans), ohrožený druh 

Tito střevlíkovití brouci jsou zákonem chráněni v kategorii „ohrožený“. Vyskytují se poměrně 

hojně na stanovištích bez výrazného zastínění, jako jsou stepi a pole. Lokálně mohou být 

relativně hojní. V dotčené oblasti se vyskytují běžně na okrajích polí. Realizace záměru 

nebude, přes lokální zásah do biotopů, znamenat ohrožení životaschopnosti jejich populací 

v zájmovém území. Dá se očekávat, že tito brouci naleznou nové vhodné biotopy i na 

okrajích nové komunikace. 
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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 ruderály a okraje polí. Realizace záměru nebude 

přes lokální zásah do biotopů znamenat ohrožení životaschopnosti jeho populací 

v zájmovém území. Dá se očekávat, že nalezne nové vhodné biotopy i na okrajích 

plánované komunikace. 

 

Svižník polní (Cicindela campestris), ohrožený druh 

Svižník polní se vyskytuje po celé ČR, lokálně může být hojný. V trase plánované 

komunikace byl na několika úsecích ojediněle pozorován na polních cestách. Lokální zásah 

do jeho biotopů nebude mít významný vliv na početnost ani rozšíření druhu v zájmovém 

území. Svižníci vyhledávají místa s obnaženou půdou, dospělci proto mohou kolonizovat i 

místa narušená během provádění stavby.  

 

Čmeláci (Bombus sp.) 

Celý rod je zákonem chráněn v kategorii ohrožený. Počty čmeláků klesají, stále jsou však v 

české krajině poměrně hojně a plošně zastoupeni. Také v zájmovém území byly běžně 

pozorováni nejen na vytypovaných lokalitách, ale také na okrajích cest a polí v celé délce 

navržené trasy. Likvidace trvalých porostů na vybraných lokalitách 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 všudypřítomní, a nevyhýbají se ani 

člověkem silně pozměněným plochám. V trase plánované komunikace byla zaznamenána 

menší zemní hnízda na většině sledovaných lokalit i na okrajích polí mimo tyto lokality. 

Typická kupovitá nadzemní hnízda se však v dotčeném území nevyskytují. Likvidace trvalých 

porostů v trase komunikace bude znamenat úbytek potravních i hnízdních biotopů pro tyto 

mravence a dojde i k přímé likvidaci některých hnízd. Dojde k lokálnímu snížení početnosti 

jejich populací. Počet přímo ovlivněných kolonií se bude pohybovat v řádu desítek. Na 

okrajích nové komunikace zřejmě naleznou vhodné biotopy. 

  

Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), ohrožený druh 

Otakárek fenyklový (Papilio machaon), ohrožený druh 

Tyto druhy motýlů v minulosti výrazně ustoupili díky intenzifikaci zemědělství. V širším okolí 

záměru je těžištěm jejich rozšíření kaňon Vltavy. Vyhledávají výslunná místa s rozptýlenými 

keři. V trase záměru odpovídají jeho biotopovým nárokům porosty na lokalitě 2, kde byl 

zaznamenán ojedinělý výskyt otakárka ovocného, výskyt otakárka fenyklového byl zjištěn 

v rámci lokality 3. Realizace záměru bude znamenat zánik jejich biotopů a může dojít 
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i k lokálnímu snížení početnosti druhů. Pro podporu výskytu otakárka ovocného je vhodné 

k výsadbám dřevin použít vhodné druhy keřů jako jsou např. hlohy a slivoně, které jsou 

živnými rostlinami housenek. Také na náspech a zářezech komunikace je vhodné ponechat 

skalní výstupy, a plochy s rozvolněnou vegetací, případně plochy oset speciální luční směsí 

s vyšším podílem nektaronosných rosltin. Vhodnou směsí může být např. směs s vyšším 

podílem poloparazitických rostlin rodu kokrhel na zatravněných svazích a výsev nízko-

produktivních travino-bylinných směsí s vysokým podílem živných druhů rostlin motýlů (viz. 

www.motylidalnice.cz). 

 

V následující tabulce jsou uvedeny zvláště chráněné druhy živočichů (ZCHD), kteří se 

vyskytují v zájmovém území. Je zde dále odhadnuta početnost ovlivněné populace. 

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. Tučně 

jsou zvýrazněny druhy, pro které je nutné žádat výjimku.   

 

Tabulka 2: Přehled zvláště chráněných druhů živočichů, kteří se vyskytují v zájmovém území 

a odhad početnosti ovlivněných jedinců.  

Druh 

Kategorie 
ohrožení dle 
vyhlášky č. 

395/1992 Sb.  

Početnost 
ovlivněných 

jedinců Poznámka 

čmeláci r. Bombus ohrožený nižší stovky 
ztráta hnízdního a potravního biotopu, 

přímé ovlivnění 

mravenci r. Formica ohrožený desítky 
ztráta hnízdního a potravního biotopu, 

přímé ovlivnění 
zlatohlávek tmavý ohrožený desítky ztráta biotopu, přímé ovlivnění 

prskavec menší ohrožený desítky ztráta biotopu, přímé ovlivnění 
prskavec větší ohrožený desítky ztráta biotopu, přímé ovlivnění 
svižník polní ohrožený desítky ztráta biotopu, přímé ovlivnění 

otakárek ovocný ohrožený 
do dvou 
desítek ztráta biotopu, přímé ovlivnění 

otakárek fenyklový ohrožený 
do dvou 
desítek ztráta biotopu, přímé ovlivnění 

rak kamenáč kriticky ohrožený neznámá ovlivnění životního biotopu 
rak říční kriticky ohrožený neznámá ovlivnění životního biotopu 

ropucha zelená silně ohrožený do stovky 
ztráta rozmnožovacího biotopu, zásah 

do životního biotopu 
ještěrka obecná silně ohrožený do stovky ztráta biotopu, přímé ovlivnění 

užovka hladká silně ohrožený 
do dvou 
desítek ztráta biotopu, přímé ovlivnění 

koroptev polní ohrožený do 10 párů 
ztráta hnízdního biotopu, přímé 

ovlivnění 
křepelka polní silně ohrožený do 10 párů ztráta hnízdního biotopu 
ťuhýk obecný ohrožený do 5 párů ztráta hnízdního biotopu 
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ťuhýk šedý ohrožený do 3 párů ztráta hnízdního biotopu 
bramborníček hnědý ohrožený do 3 párů ztráta hnízdního biotopu 

bramborníček 
černohlavý ohrožený do 3 párů ztráta hnízdního biotopu 

pěnice vlašská ohrožený do 3 párů ztráta hnízdního biotopu 
slavík obecný ohrožený do 5 párů ztráta hnízdního biotopu 
strnad luční kriticky ohrožený neznámá ztráta potravního biotopu 

moták pochop ohrožený do 3 párů ztráta potravního biotopu 
moták pilich silně ohrožený do 2 párů ztráta potravního biotopu 
pisík obecný silně ohrožený do 1 párů ztráta potravního biotopu 

rorýs obecný ohrožený 

populace 
nebude 

ovlivněna   

vlaštovka obecná ohrožený 

populace 
nebude 

ovlivněna   
žluva hajní silně ohrožený do 3 párů ztráta hnízdního biotopu 

lejsek šedý ohrožený neznámá 
 ovlivnění hnízdního biotopu působením 

rušivých vlivů 

jestřáb lesní ohrožený neznámá 
ovlivnění biotopu působením rušivých 

vlivů  

krahujec obecný silně ohrožený neznámá 
ovlivnění hnízdního biotopu působením 

rušivých vlivů  

krutihlav obecný silně ohrožený neznámá 
ovlivnění hnízdního biotopu působením 

rušivých vlivů  
veverka obecná ohrožený do dvou párů ztráta životního biotopu 

křeček polní silně ohrožený desítky 
ztráta životního biotopu a přímé  
ovlivnění, fragmentace biotopu 

netopýr hvízdavý  silně ohrožený 

jedinci   
  

 ztráta potravního biotopu, možné 
ohrožení jedinců při kácení dřevin 

  

netopýr večerní  silně ohrožený 
netopýr 

ušatý/dlouhouchý silně ohrožený 
netopýr 

vousatý/Brandtův  silně ohrožený 

netopýr rezavý  silně ohrožený 
do dvou 
desítek ztráta potravního biotopu 

Poznámka: Tučně jsou zvýrazněny druhy, pro které je nutné žádat výjimku.   
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7 Ovlivnění prvků ÚSES a významných krajinných prvků 
V rámci zájmového území je vymezeno několik prvků územního systému ekologické stability 

(ÚSES) lokální, regionální a nadregionální úrovně. Při realizaci záměru budou ovlivněny 

prvky lokální a regionální úrovně. V případě nadregionálního biokoridoru vymezeného v údolí 

Vltavy dojde k zásahu do jeho ochranného pásma.  

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3  písmene a)  zákona 

č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 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. 

 

Lokální úroveň:  

 lokální biokoridor podél toku Černávka (u Kozomína) – koryto vodního toku a jeho 

niva bude kříženo při stavbě trasy komunikace v rámci III. etapy. Území je součástí 

lokality biologického průzkumu č. 1. Území biokoridoru bude dotčeno při stavbě 

rámového propustku a tělesa komunikace. Dle migrační studie (Losík, 2017) dochází 

podél toku Černávka k migraci živočichů kategorie B, C a F. Pro zachování migrační 

prostupnosti území a funkce LBK je třeba zvážit možnost realizace mostního objektu, 

který by byl průchodný pro živočichy kategorie B a jejich pohyb usměrnit výsadbami 

nebo lokálním oboustranným oplocením, které bude živočichy usměrňovat k 

migračnímu průchodu. Ukončení oplocení je možné napojit na kamenná pole, která 

fungují jako opatření komplikující vniknutí živočichů do oploceného prostoru (viz 

Martolos 2014 in Losík 2017). K výsadbám je vhodné použít autochtonní druhy dřevin 

i keře, které zajistí odclonění komunikace od koryta toku. 

  lokální biocentrum LBC 309 Mezi Vrchy bude dotčeno vedením komunikace 

v km 0,5. Plánovaná komunikace je vedena při jeho hranici. Realizací záměru může 

dojít k okrajovému zásahu  do území biocentra. Vzhledem k omezenému zásahu 

neovlivní realizace záměru jeho funkci.  

 lokální biokoridor LBK spojující lokální biocentra Mezi Vrchy a Na trati za mostem 

vybíhá z LBC 309 Mezi Vrchy severním směrem a je veden podél železniční trati. 

Jeho trasu překonává plánovaná komunikace mostním objektem. V místě přemostění 

je území koridoru antropogenně ovlivněno vedením železnic a stávající silniční 

komunikací. Při stavbě mostu budou dotčeny převážně náletové porosty dřevin 
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s příměsí nepůvodního trnovníku akátu. Vzhledem k parametrům plánovaného 

přemostění nedojde realizací záměru k významnému ovlivnění je funkce.  

 lokální biocentrum LBC 10 bude ovlivněno realizací záměru pouze ve variantě B1, 

kde je v km 8,3 na jeho okraji navržena přeložka polní cesty. LBC je vloženým 

biocentrem na okraji RBC Ers. Vzhledem k omezené míře ovlivnění nedojde 

k významnému zásahu do území biocentra a ovlivnění jeho funkce. 

 lokální biokoridor LBK 9 v k.ú. Velké Přílepy, který je vymezen dle územního plánu 

podél silniční komunikace Velké Přílepy – Lichoceves                                                                                                  

a bude dotčen při přeložce silnice III/2406 a III/00710 a výstavbě křižovatky v km 4,8. 

Území je součástí lokality biologického průzkumu č. 4. V současnosti je funkce LBK 

značně omezena jeho umístěním podél stávající silniční komunikace. Realizací 

přeložky nedojde k významnému zásahu do území, které představuje funkční část 

LBK, kterou jsou travinobylinné porosty s náletem dřevin východně od budoucí 

přeložky. Vhodným ozeleněním podél přeložky výsadbou dřevin a zatravněním může 

být funkce LBK podpořena.    

 biokoridor LBK11 U hájnice je vymezen bezprostředně v návaznosti na zastavěné 

území Velkých Přílep a je v blízkosti plánovaného záměru ohraničen ulicí Kladenská 

(viz ÚP Velké Přílepy). Vzhledem k umístění záměru mimo plochu LBK 11 nedojde 

jeho realizací k ovlivnění jeho funkce.  

 lokální biocentrum LBC 13 v k.ú. Velké Přílepy bude dotčeno výstavbou křižovatky 

v km 4,8 ve var. B. Území je součástí lokality biologického průzkumu č. 4. LBC tvoří 

nepropojené porosty dřevin a svah s travinobylinnými porosty a náletem keřů jižně až 

jihovýchodně od MÚK. Území LBC bude dotčeno pouze okrajově a nebude narušena 

jeho funkce. Vhodnými vegetačními úpravami a realizací péče o travní porosty může 

být funkce LBC posílena.   

 lokální biokoridor  spojující LBC 32 a LBC 38 v  k.ú. Středokluky bude dotčen při 

vedení komunikace ve var. A, viz obrázek 20. LBK je vymezen na orné půdě podél 

stávající silniční komunikace Velké Číčovice – Středokluky. Podél silnice je přítomna 

mezernatá výsadba dřevin. Prvek není nyní funkční. Vhodným ozeleněním podél 

budoucí komunikace je možné funkci LBK podpořit. 

 

Regionální úroveň: 

 regionální biokoridor RBK 1121 – biokoridor je křížen mezi obcemi Holubice a Tursko 

severně od Kozineckého háje při vedení komunikace ve var. A i B. Biokoridor je 

v místě křížení veden po orné půdě a napojuje se na regionální biocentrum RC 1461 

(RBC Ers). K omezení ovlivnění navrhujeme provést náhradní výsadbu dřevin v rámci 

schválených pozemkových úprav, kde je navržena realizace prvků ÚSES v k.ú. 

Holubice.  

 regionální biokoridor RBK 1136 – biokoridor je křížen 2 x v trasování ve var. A i B 

(východně od obce Svrkyně a západně od Velkých Přílep). Také je 2x křížen 

v trasování ve var. B1. V místě křížení se nachází orná půda. Biokoridor je napojen 

na RC 1461. Pro omezení ovlivnění funkce biokoridoru navrhujeme jeho přeložení 
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v místě křížení s trasou komunikace v km 4,7 do profilu přemostění v km 4,8 a v km 

7,0 do profilu přemostění v km 7,6. Pro podporu jeho funkce bude důležité provést 

vhodnou úpravu podmostí mimo těleso komunikace a navazující vegetační úpravy 

okolí. 

 regionální biokoridor RBK 5019 – biokoridor se napojuje na RK 1136, ke křížení s 

přeložkou II/240 dochází opět na orné půdě jihozápadně od Velkých Přílep. Pro 

omezení ovlivnění funkce biokoridoru navrhujeme jeho přeložení v místě křížení s 

trasou komunikace v km 3,8 do profilu přemostění v km 4,8. Vhodná úprava podmostí 

a navazující vegetační úpravy, které navedou živočichy do migračního profilu jsou 

nezbytnou podmínkou zachování funkce biokoridoru. 

 

 
Obrázek 19: Křížení regionálních biokoridorů č. 1121 a 1136 (var. A – modrá var. a B – 

červená var. včetně B1) a dotčení regionálního biocentra Ers  č. 1461 mezi obcemi Holubice 

a Tursko při vedení komunikace ve var. B1. 

 

 regionální biocentrum Ers (RBC 1461) – biocentrum je vymezeno v rámci 

Kozineckého háje mezi obcemi Holubice a Tursko. K přímému ovlivnění území RC 

dojde při trasování komunikace ve var. B1, avšak nebudou narušeny lesní porosty.  

 regionální biocentrum Kalingrův Mlýn (RBC 539147) – biocentrum je vymezeno 

v sousedství komunikace D7 Jedná se o mozaiku lučních porostů, porostů náletových 

dřevin a potočního luhu podél Dolanského a Zákolanského potoka. K přímému 

zásahu do území RC vedením komunikace ve všech předložených variantách 

nedojde. Nejblíže je území RC situován kruhový objezd ve var. A. 
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Obrázek 20: Dotčení lokálního biokoridoru spojující LBC 32 a LBC 38 realizací komunikace 

ve var. A u Středokluk a umístění regionálního biocentra Kalingrův Mlýn č. 539147. 

 

 
Obrázek 21: Dotčení regionálního biokoridoru č. 1136 při vedení komunikace ve var. A 

(modrá var.) a B (červená var.) zásah do trasy lokálního biokoridoru č.9 a lokálního biocentra 

č. 13 mezi obcí Lichoceves a Kamýk u Velkých Přílep. 

 

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 
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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). Často diskutovanou problematikou je 

nutnost stavby speciálních ekoduktů (nadchodů či podchodů) pro biokoridory. S ohledem na 

nákladnost takových staveb je jejich budování opodstatnitelné pouze tehdy, slouží-li nejen 

pro biokoridory, ale i pro migraci velkých savců, a to v trasách evidovaných dálkových 

migračních koridorů, případně pro nadregionální biokoridory umístěné v evidovaném 

migračně významném území (Bínová a kol. 2017). 

V místech křížení  trasy komunikace s regionálními biokoridory se nachází orná půda, 

jsou tedy nefunkční. Jejich přerušení nebude znamenat snížení jejich hodnoty. Migrační 

potenciál území řeší samostatná migrační studie (Losík 2017). 

Jediným prvkem ÚSES regionálního významu, který je evidován jako funkční, je RBC 

Ers. Realizací záměru ve variantách A nebo B (modrá a červená) nedojde k přímému 

ovlivnění jeho území. Území bude zasaženo působením nepřímých vlivů, jako je zvýšené 

hlukové zatížení a světlené znečištění průjezdem automobilů. V případě realizace varianty 

B1 by došlo k přímému zásahu na území RBC a plánovaná přeložka by prakticky oddělila 

východní cíp od zbytku biocentra (viz obr. 19). Vliv byl detailně posouzen v předešlé kapitole 

při hodnocení vlivů na populace rostlin a živočichů v kapitole 6.1.  

Na základě hodnocení a vzhledem k dopravnímu zatížení komunikace nedojde ke 

snížení funkce RBC Ers. Ke snížení působení negativních vlivů jsou navržena v kapitole 9 

zmírňující opatření. 

 

Nadregionální úroveň: 

V úseku obchvat Kralup nad Vltavou dochází ke křížení osy nadregionálního biokoridoru NK 

57 Šebín (osa teplomilná doubravní v prostoru křížení lesa na levém břehu Vltavy) a NK 58 

Údolí Vltavy (osa vodní – řeka Vltava s břehovými porosty). Biokoridory budou překlenuty 

novým mostním objektem (součást samostatné stavby obchvatu Kralup n. V.). Tato část 

stavby obchvatu Kralup není součástí hodnocené stavby v rámci etap I. a III. 

 Hodnocený úsek komunikace v rámci I. a III. etapy, který je předmětem hodnocení, 

se zčásti nachází v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru NK 58 Údolí Vltavy. Území je 

součástí lokality biologického průzkumu č. 2 u Chvatěrub. Účelem ochranných zón je 

podpora koridorového efektu. To znamená, že všechny prvky regionálních a místních ÚSES, 

významné krajinné prvky a společenstva s vyšším stupněm ekologické stability („kostra 

ekologické stability“) nacházející se v zóně jsou chápány jako součást nadregionálního 

biokoridoru. V zájmovém území, kde se plánovaná komunikace nachází v ochranné zóně 

NRBK, jsou evidovány prvky lokální úrovně ÚSES. Jedná se o LBC Mezi Vrchy, které bude 

dotčeno pouze okrajově a dále navržený most překlene trasu LBK Mezi Vrchy – Na trati za 

mostem. Realizací komunikace nebude vzhledem ke svému rozsahu ovlivněna stávající 

funkce NRBK. Navržený mostní objekt nesníží významně migrační funkci biokoridoru.  
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Vzhledem k rozsahu ovlivnění a charakteru dotčeného území, nebude realizací záměru 

snížena funkce tohoto NRBK.  

  

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 záměru v rámci III. etapy dojde k ovlivnění významného krajinného prvku, 

kterým je vodní tok Černávka a jeho niva. Území je detailně popsáno v kapitole 5.2.2 (lokalita 

1 Kozomín). V území je plánován rámový propustek 2x2 m. Podél toku je vymezen dle 

územního plánu obce Kozomín lokální biokoridor. K omezení ovlivnění funkce tohoto VKP 

jsou v kapitole 9 navržena vhodná zmírňující opatření.  

Dalším významným krajinným prvkem, který se v území dotčeném stavbou v rámci I. 

etapy nachází, je lesní porost Kozinecký háj, který je zároveň regionálním biocentrem Ers 

(RBC1461). K přímému dotčení lesních porostů při realizace komunikace ve všech 

variantách nedojde. K ovlivnění území dojde působením nepřímých rušivých vlivů při 

provozu záměru, mezi které patří například zvýšená intenzita osvětlení a zvýšení hladiny 

hluku. Tyto vlivy jsou vyhodnoceny v kapitole 6.1 a k jejich omezení jsou navržena vhodná 

zmírňující opatření, viz kapitola 10. V kapitole 9 je vypracováno srovnání variant řešení 

záměru, kde je míra ovlivnění prvků ÚSES zahrnuta při hodnocení jejich vlivů na biologicky 

hodnotné části přírody. 

V místě realizace MÚK u Velkých Přílep v km 4,7 var. B dojde k zásahu do lesního 

porostu v rámci LBC 13. K ovlivnění může dojít i při realizaci komunikace ve var. A. Jedná se 

o porost s dominancí habru obecného, dubu letního, dubu zimního a s příměsí borovice 

lesní, lípy malolisté a břízy bělokoré. Přítomen je i nepůvodní javor jasanolistý, na okrajích 

roste trnka obecná a bez černý. Zásah do porostu realizací MÚK a úpravou stávající 

komunikace bude spíše okrajový, nepředpokládá se jeho likvidace. Lesní porost bude 

ovlivněn 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 při stavbě i provozu záměru, 

nedojde k významnému oslabení stabilizační funkce VKP. V kapitole 9 je vypracováno 

srovnání variant řešení záměru, kde je míra ovlivnění významných krajinných prvků zahrnuta 

při hodnocení jejich vlivů na biologicky hodnotné části přírody. 

Mezi obcemi Středokluky a Kněževes se nachází registrovaný významný prvek, VKP 

Tereziánská lipová alej. Jedná se o alej lip malolistých. V letech 2008 - 2009 došlo k ošetření 

stávajících stromů a v aleji byla provedena dosadba. Území VKP je v kontaktu s nájezdovou 

větví okružní křižovatky jižně od D7. Realizací záměru nebude přímo dotčena žádná původní 
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historická lípa, dojde k zásahu do omezeného množství nově vysazených stromů (do 

max. 5 ks). Kompenzace za odstraněné stromy bude řešena v další fázi projektové přípravy 

v rámci návrhu vegetačních úprav.  

Při realizaci záměru ve var. B dojde také vlivem způsobu likvidace dešťových vod 

z úseku komunikace  km 0,00 – 3,00 k ovlivnění Zákolanského potoka, který je také 

významným krajinným prvkem. Je zde vyhlášena přírodní památka Zákolanský potok a 

evropsky významná lokalita. Míra ovlivnění je diskutována v následující kapitole. 

 

 

8 Vliv na zvláště chráněné části přírody a lokality soustavy 

Natura 2000 
Trasa plánované komunikace vede zemědělsky intenzivně využívanou krajinou. Není 

v přímém územním střetu s žádným zvláště chráněným územím a je dostatečně vzdálena 

od jejich hranic, viz obrázek 2. Předměty ochrany v PP Zákolanský potok budou ovlivněny 

nepřímo a to vypouštěním předčištěných dešťových vod do Zákolanského potoka. 

V současnosti není kvalita vody v Zákolanském potoce pro výskyt raků optimální. Jako hlavní 

příčiny zhoršené kvality vody jsou udávány přísuny živin ze zemědělsky obhospodařovaných 

pozemků, dále nedostatečné čištění splaškových vod na stávajících ČOV, které navíc v 

některých obcích zcela chybí. V posledních letech je v úmyslu stávající ČOV rekonstruovat. 

Část populace raka říčního byla také zdecimována račím morem. Stávající bariéry jsou zatím 

účinné proti osídlení lokalit nepůvodními druhy raků z Vltavy. Z dostupných zdrojů, konzultací 

s odborníky a z terénního šetření bylo zjištěno, že realizací záměru v km 0,00 – 3,00 dojde k 

ovlivnění kvality vody v Zákolanském potoce. Důvodem je návrh likvidace dešťových vod z 

tělesa přeložky. Pro omezení ovlivnění jsou navrženy sedimentační nádrže s ropnými filtry a 

retenční nádrže. Na základě pouze omezeného zvýšení chloridů o 3,5 mg/l v Zákolanském 

potoce, které vznikne při provozu záměru,  je vliv záměru na předměty ochrany PP 

Zákolanský potok vyhodnocen jako nevýznamný. Při výstavbě a provozu komunikace nesmí 

být překročeny imisní limity kvality vody v Zákolanském potoce, které jsou uvedeny v návrhu 

plánu péče o přírodní památku Zákolanský potok.  

Na části PP Zákolanský potok byla vyhlášena evropsky významná lokalita, kde je 

předmětem ochrany populace raka kamenáče a jeho biotop. Z důvodu nového návrhu 

odvodnění části komunikace v km ZÚ 3,0 do EVL Zákolanský potok bylo požádáno o nové 

stanovisko orgánu ochrany přírody dle §45i ZOPK. Obsahem stanoviska je konstatování, že 

lze vyloučit významný vliv na předmět ochrany a celistvost dotčené lokality soustavy Natura 

2000.  

 

 

9 Porovnání variant záměru 
Na základě připomínek ve zjišťovacím řízení k realizaci záměru bylo navrženo variantní 

řešení trasy přeložky komunikace a byla vypracována varianta vedení trasy B, 

s podvariantou B1 s alternativním průchodem přeložky silnice II/240 mezi Kozineckým hájem 
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(les Ers) a obcí Tursko. V I. etapě výstavby je jako varianta A zpracována původní varianta 

z oznámení záměru EIA s napojením u Tuchoměřic. Jako varianta B je zpracováno napojení 

na D7 v km 3,3.  

 V následující tabulce jsou porovnány jednotlivé varianty řešení záměru, které byly 

předloženy k posouzení v roce 2016. Vliv je vyhodnocen v kategoriích žádný (0), mírný (-1), 

silnější, ovšem nevýznamný (-2) a vliv silný, významný (-3). 

 

Tabulka 3: Porovnání předložených variant řešení záměru a vyhodnocení jejich negativních 

vlivů na biologické hodnoty území. 

 I. etapa VAR A  I. etapa VAR B  I. etapa VAR B1  

 

III. etapa 

 

Ovlivnění 

přírodních 

biotopů 

-1 -1 -1 -1 

Ovlivnění 

populací ZCHD 

živočichů 

-1 -2 -1 -1 

Ovlivnění prvků 

ÚSES 
-1 -2 -2 -1 

Ovlivnění VKP -1 -1 -1 -1 

Ovlivnění ZCHÚ 

a lokalit soustavy 

Natura 2000 

-1 -1 -1 0 

 

 Na základě vyhodnocení jednotlivých variant řešení trasy přeložky komunikace je vliv 

na biologické hodnoty území ve var. A i B víceméně srovnatelný. Při řešení ve var. B bylo 

ovlivnění populací ZCHD a prvků ÚSES vyhodnoceno se silnějším vlivem. Důvodem je 

skutečnost, že mezi Lichocevsí a Velkými Přílepy dojde výstavbou nájezdů u křižovatky 

k zásahu do území lokálního biocentra LBK 13 a k narušení území lokálního biokoridoru 

v k.ú. Středokluky. Také bude dotčena v k.ú. Středokluky plocha, kde bylo zjištěno hnízdění 

ohrožených druhů, koroptve polní a ťuhýka obecného. Je však nutné konstatovat, že 

dotčené druhy se vyskytují ve vhodných biotopech i v okolí záměru a realizace komunikace 

v obou variantách nebude znamenat jejich vymizení. Vhodné sadové úpravy v okolí mohou 

poskytnout náhradní biotopy ke hnízdění ťuhýků a v okolí se vyskytuje dostatek ploch 

vhodných pro koroptve.  

 Při vedení trasy komunikace ve var. B1 bude protnuto území regionálního biocentra 

RBC 1461 Ers, které je vymezeno v této části na orné půdě. Z tohoto důvodu byl vliv 

vyhodnocen jako silnější. 

 Na základě vyhodnocení vlivů jednotlivých variant nedojde realizací silniční 

komunikace k významnému ovlivnění žádných biologicky hodnotných částí přírody 
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působením přímých i nepřímých vlivů. Při srovnání jednotlivých variant, viz tabulka 3, se jako 

nejvhodnější jeví varianta A. Rozdíl ve významnosti ovlivnění mezi jednotlivými variantami je 

ovšem malý.   

 

 

10 Návrh zmírňujících opatření 
Opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních vlivů 

pro bezobratlé druhy živočichů: 

• Na osetí lemů a svahů podél nové komunikace je na vhodných místech žádoucí (v 

okolí dřevinných porostů, zahrad, polních cest a luk včetně ruderálních ploch) 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 vhodné 

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. 

• Pro podporu populací bezobratlých je nutné vytvořit mozaiku biotopů, v zářezech 

mohou být ponechány např. obnažené skalky, plochy bez navážky ornice ponechané 

samovolné sukcesi.  

• Případné výsadby stromů a keřů nevysazovat plošně, ale ve skupinách 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. 

• Kosení travnatých porostů v okolí nové 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. Návrh péče o travnaté porosty a náspy dálnice je 

blíže specifikován také v kapitole 5. 

• Doplnit provizorní nádrže pro zachycení dešťových vod ze staveniště o norné stěny. 

• Pro výstavbu i provoz komunikace bude vypracován havarijní plán, který maximálně 

technicky zabezpečí omezení ovlivnění kvality vody v Zákolanském potoce. 

• Pro správné fungování navržených DUN a RN je nutné provádět jejich pravidelnou 

kontrolu a údržbu. 

• V případě, že dojde při vyústění dešťových vod do Zákolanského potoka k narušení 

jeho břehu, bude přednostně pro zpevnění okolí výpustě využit kamenný zához. Technické 

řešení případných výpustí bude navrženo v následujících stupních projektové dokumentace. 

• V následujících stupních projektové dokumentace bude ověřeno, zda navržené DUN 

a RN jsou dostatečné pro případ havárie v úseku km 0,00 – 3,00. 

 

 

 



  59 

Opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků 

pro obojživelníky: 

• Vzhledem k dotčení rozmnožovacího biotopu ropuchy zelené v rámci lokality 5 bude 

případně vhodné vytvořit náhradní biotop, kterým se může stát např. retenční nádrž, kde 

bude akumulována voda z tělesa komunikace při dešťových srážkách. Tůň bude s různou 

hloubkou, do max. 50 cm, s členitými břehy se sklonem max. 1:15 a s pozvolným přechodem 

na souš. Vytěžená zemina bude z okolí odvezena. Náhradní tůň je vhodné dokončit do 

konce února, aby zač. března mohla být zavodněna a sloužit k rozmnožování. Realizace 

nádrže a její umístění bude na základě technických možností specifikováno v následujících 

stupních projektové dokumentace. 

• S ohledem na potenciál zájmového území pro výskyt ropuchy zelené, je nutné 

věnovat zvýšenou pozornost podobě sedimentačních jímek. K omezení ohrožení 

obojživelníků nesmí mít jímky kolmé stěny, je vhodné aby nejméně jedna stěna měla sklon 

do 30 %, což umožní živočichům opustit prostor jímky. Povrch této pozvolné stěny musí být 

zdrsněn a při jeho ústí na povrch je vhodné ponechat otevřený prostor, kudy mohou 

obojživelníci opustit prostor jímky. Je ovšem nezbytné zamezit vniknutí obojživelníků 

z vnějšího prostředí (například vybudováním stupně). 

• Při realizaci záměru je pro likvidaci dešťových srážek z tělesa komunikace nutné 

vybudovat retenční nádrže. Pokud budou tyto nádrže vhodně technicky upraveny mohou 

sloužit jako biotop zvyšující biodiverzitu území. Mohou se stát i vhodnými biotopy pro 

obojživelníky. Alespoň jedna stěna nádrže by měla být proto pozvolná se sklonem do 30 %. 

Takováto úprava je žádoucí pouze pro retenční nádrže, které budou mít nadrženou hladinu 

vody. 

 

Opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků 

pro plazy: 

• Vhodné je na náspy pilířů mostů a dalších konstrukcí použít několik síťokamenných 

gabionů, které mohou 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 říjen – pol. března, tedy mimo hnízdní období 

ptáků. 

• Při realizaci záměru dojde k zásahu do dřevinných porostů. Jako kompenzační 

opatření může sloužit výsadby stromů a keřů v okolí komunikace, případně na místech 

k tomu určených. 

• 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 (křepelka polní, 

koroptev polní, bramborníček černohlavý, bramborníček hnědý), je vhodné provést skrývku 
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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. 

  

Opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků 

pro savce: 

• S ohledem na potenciální možnost výskytu jednotlivých netopýrů ve stromových 

dutinách, pod kůrou v rámci lokality 2 doporučujeme kácení dřevin provádět mimo vegetační 

období, tj. od listopadu do poloviny března, kdy jsou netopýři v zimních úkrytech, ve většině 

případů mimo lesní porosty.   

 Pro snížení rizika přímého ovlivnění jedinců křečka polního je vhodné před zahájením 

skrývek zeminy provést opatření, která sníží pravděpodobnost výskytu na dotčených 

plochách. Toho lze dosáhnout snížením atraktivity zájmových ploch pro jedince křečka 

polního. Záchranné transfery je možné použít až jako krajní řešení v případech jedinců, 

u nichž ke spontánnímu opuštění staveniště nedojde. 

Opatření spočívá v odstranění vegetace (likvidace náletu dřevin, pokosení, popř. 

skrývka zeminy do hloubky 10 cm pro odstranění travního drnu), na orné půdě odstranění 

polní plodiny a povláčení povrchu v období nejpozději 3 měsíce před plánovaných zahájením 

stavebních prací. Vegetace bude odstraněna jak v rámci trvalého a dočasného záboru, tak i 

z dalších nutných manipulačních ploch. Na takto upravených plochách opakovaně provádět 

odstraňování vegetace vláčením nebo pravidelně udržovat velmi nízkou travní vegetaci 

opakovaným sečením po dobu nejméně 3 měsíců, resp. do zahájení skrývkových a 

stavebních prací. Křečci během tohoto období zareagují na chybějící krytové možnosti 

přestěhováním na jinou vhodnější plochu. Výhodou takového postupu je skutečnost, že 

křečci opustí lokalitu spontánně bez nutnosti odchytů a působení zvýšeného stresu. Toto 

opatření se při tom nijak neodlišuje od vlivů běžného zemědělského hospodaření, k němuž 

jsou křečci přizpůsobeni. Při běžném hospodaření na polích také dochází k odstranění 

vegetačního krytu, na které křečci reagují opuštěním obnažených ploch a přesídlením do 

vhodnějších biotopů v okolí. 

• Opatření pro snížení vlivu záměru na migrační prostupnost území jsou uvedena 

v samostatné migrační studii (Losík 2017). 

 

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 blízkosti vodních toků a pramenišť. 
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• Je nutné také specifikovat umístění protihlukových stěn a jejich technické řešení. 

• Stavební práce v toku Černávka a jejím okolí budou prováděny šetrně k vodnímu 

prostředí toku a jeho nivě. Při stavební činnosti v toku je vhodné  

• V dalších stupních projektové přípravy je vhodné zpracovat plán sadových úprav 

s využitím původních a geograficky vhodných druhů. 

 

 

11 Závěr 
Cílem předloženého průzkumu bylo popsat společenstva rostlin a živočichů v území 

dotčeném plánovaným záměrem „Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) – úsek mezi dálnicí D7, 

dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“. Během terénních šetření bylo zjištěno, že záměrem 

budou dotčeny převážně člověkem silně ovlivněné biotopy, zejména intenzívně obdělávaná 

pole. V trase plánované přeložky se vyskytuje jen několik ploch s trvalými porosty a 

dřevinnou vegetací. 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. 

 Trvalé porosty, které budou záměrem ovlivněny, však představují v dané krajině 

důležité biotopy pro řadu živočišných druhů. 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 vyskytuje několik 

zvláště chráněných druhů živočichů, které jsou vázány jak na trvalé porosty tak na biotopy 

polních kultur. Tyto zvláště chráněné druhy budou realizací záměru v různé míře ovlivněny a 

je třeba před realizací záměru zažádat o výjimku na zásahy do jejich vývoje a biotopů. 

Přehled těchto druhů je uveden v kapitole 6 v tabulce 2. V tabulce je odhadnuta míra 

ovlivnění početnosti jejich populací, dále je zde uveden charakter ovlivnění.  

V trase plánované přeložky se nenachází žádné zvláště chráněné území, ani lokalita 

soustavy Natura 2000. Vlivem odvodu dešťových vod z části komunikace km 0,00 – 3,00 ve 

var. B dojde k nepřímému ovlivnění kvality vody v Zákolanském potoce, který je vyhlášen 

jako přírodní památka a evropsky významná lokalita. Způsob navrženého technické řešení 

odvodu dešťových vod do toku sníží míru ovlivnění kvality vody a realizace stavby tak 

nebude znamenat významné ovlivnění předmětů ochrany EVL a PP Zákolanský potok. 

Orgán ochrany přírody, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje, ve svém stanovisku dle 

§45i zákona č. 114/1992 Sb., možné ovlivnění populace raka kamenáče v EVL Zákolanský 

potok vyloučil.  

Realizací záměru dojde k ovlivnění území významných krajinných prvků. Jedná se o 

vodní toky – Černávka a Zákolanský potok a lesní porost LBC 13 u Velkých Přílep. Dále 

bude okrajově dotčen registrovaný významný krajinný prvek, kterým je Tereziánská alej u 

obce Středokluky. Před zahájením stavebních prací je nutné požádat o povolení zásahu do 

území VKP.  

Pro snížení vlivu záměru na živou přírodu jsou navržena v předchozí kapitole 

zmírňující opatření. Detailní podoba a umístění některých navržených zmírňujících opatření 
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mohou být přesně specifikovány v projektové dokumentaci pro stavební povolení až po 

konzultacích s techniky. 
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Příloha 1: Přehled zjištěných druhů vyšších rostlin 

český název vědecký název poznámka 
Lokalita 

1 2 3A 3B 4 5 6 7 

javor babyka Acer campestre    x x    x x 

javor jasanolistý Acer negundo  Z x x     x  

javor mléč Acer platanoides   x x x   x x  

javor klen Acer pseudoplatanus   x x    x x x 

bršlice kozí noha Aegopodium podagraria   x x x x x x x x 

jírovec maďal Aesculus hippocastanum    x x     x 

tetlucha kozí pysk Aethusa cynapium   x x  x     

řepík lékařský Agrimonia eupatoria   x x x x  x   

psineček obecný Agrostis capillaris   x x  x    x 

řebříček obecný Achillea millefolium   x x x x x x x x 

zběhovec plazivý Ajuga reptans   x x  x  x  x 

kontryhel Alchemilla sp.   x x  x  x   

česnáček lékařský Alliaria petiolata   x x      x 

česnek ořešec Allium scorodoprasum   x x      x 

psárka plavá Alopecurus aequalis        x   

psárka luční Alopecurus pratensis   x x x x  x  x 

laskavec ohnutý Amaranthus retroflexus   x x x  x x   

drchnička rolní Anagallis arvensis     x x     

sasanka hajní Anemone nemorosa    x       

děhel lesní Angelica sylvestris    x       

pilát lékařský Anchusa officinalis C4      x   

rmen rolní Anthemis arvensis   x x x  x  x x 

rmen barvířský Anthemis tinctoria   x x       

tomka vonná Anthoxanthum odoratum   x x    x   

kerblík lesní Anthriscus sylvestris   x x x    x  

huseníček rolní Arabidopsis thaliana   x        

lopuch Arctium sp.        x   

lopuch plstnatý Arctium tomentosum   x x x x x  x x 

křen selský Armoracia rusticana   x     x   

ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius   x x x x x x x x 

pelyněk černobýl Artemisia vulgaris   x x x x x x x x 

chřest lékařský Asparagus officinalis  x        

kozinec sladkolistý Astragalus glycyphyllos    x       

papratka samičí Athyrium filix-femina            

lebeda rozkladitá Atriplex patula    x    x   

lebeda lesklá Atriplex sagittata   x        

metlička křivolaká Avenella flexulosa     x      

měrnice černá Ballota nigra    x x     x 

barborka obecná Barbarea vulgaris   x x x x  x  x 

sedmikráska obecná Bellis perennis   x x x x x x x x 

bříza bělokorá Betula pendula   x x x    x x 

dvouzubec trojdílný Bidens tripartita        x   

brutnák lékařský Borago officinalis     x      

vousatka prstnatá Bothriochloa ischaemum    x       
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český název vědecký název poznámka 
Lokalita 

1 2 3A 3B 4 5 6 7 

válečka lesní Brachypodium sylvaticum    x       

sveřep bezbranný Bromus inermis        x   

sveřep měkký Bromus mollis    x       

sveřep jalový Bromus sterilis   x x x x   x x 

třtina křovištní Calamagrostis epigejos   x x x  x x x x 

opletník plotní Calystegia sepium   x x       

hvozdík klubkatý Campanula glomerata   x        

zvonek rozkladitý Campanula patula   x x       

zvonek okrouholistý Campanula rotundifolia    x       

kokoška pastuší 
tobolka 

Capsella bursa-pastoris   x x x x x x x x 

řeřišnice hořká Cardamine amara   x        

řeřišnice nedůtklivá Cardamine impatiens       x    

vesnovka obecná Cardaria draba    x   x    

bodlák kadeřavý Cardus crispus    x       

bodlák obecný Carduus acanthoides   x x  x    x 

ostřice srstnatá Carex hirta   x       x 

pupava bezlodyžná Carlina acaulis   x x      x 

chrpa luční Centaurea jacea   x x x  x   x 

rožec rolní Cerastium arvense   x       x 

čekanka obecná Cichorium intybus   x x x x x x x x 

pcháč rolní Cirsium arvense   x x x x x x x  

pcháč zelinný Cirsium oleraceum        x   

pcháč obecný Cirsium vulgare    x    x x  

plamének plotní Clematis vitalba   x        

klinopád obecný Clinopodium vulgare   x x  x x x  x 

bolehlav plamatý Conium maculatum    x x      

svlačec rolní Convolvulus arvensis       x x x  

turanka kanadská Conyza canadensis  Z x x x     x 

svída krvavá Cornus sanguinea   x x x   x x x 

čičorka pestrá Coronilla varia   x x    x  x 

hloh obecný Crataegus laevigata   x x x  x x x x 

hloh Crataegus sp.          x 

škarda dvouletá Crepis biennis   x x     x  

svízelka lysá Cruciata glabra    x       

užanka lékařská Cynoglossum officinale     x       

srha laločnatá Dactylis glomerata   x x x x x x x x 

mrkev obecná Daucus carota   x x     x x 

úhorník mnohodílný Descurainia sophia   x x     x  

metlice trsnatá Deschampsia caespitosa   x x x    x x 

hvozdík kropenatý Dianthus deltoides    x       

štětka planá Dipsacus fullonum    x       x 

ježatka kuří noha Echinochloa crus-galli   x   x  x   

bělotrn kulatohlavý Echinops sphaerocephalus  Z x    x x x x 

hadinec obecný Echium vulgare   x x x  x x x x 
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český název vědecký název poznámka 
Lokalita 

1 2 3A 3B 4 5 6 7 

pýrovník psí Elymus caninus    x       

pýr plazivý Elytrigia repens   x x x x x x x x 

vrbovka úzkolistá Epilobium angustifolium    x       

vrbovka chlupatá Epilobium hirsutum   x        

vrbovka Epilobium sp.    x    x x  

přeslička rolní Equisetum arvense   x x x x x x x x 

turan roční  Erigeron annuus  Z x x x  x x x x 

osívka jarní Erophila verna   x x x  x  x x 

máčka ladní Eryngium campestre   x x       

brslen evropský Euonymus europaea   x x    x x  

pryšec chvojka Euphorbia cyparissias   x x x     x 

pryšec obecný Euphorbia esula    x    x  x 

světlík lékařský Euphrasia officinalis   x x       

srpek obecný Falcaria vulgaris   x x x      

opletka křovištní Fallopia dumetorum   x x       

kostřava ovčí Festuca ovina   x x x     x 

kostřava luční Festuca pratensis   x x       

kostřava žlábkatá Festuca rupicola    x       

orsej jarní Ficaria verna    x       

tužebník jilmový Filipendula ulmaria   x        

tužebník obecný Filipendula vulgaris   x x       

zlatice prostřední Forsythia x intermedia           x 

jahodník truskavec Fragaria moschata    x       

jahodník obecný Fragaria vesca   x x    x  x 

jasan ztepilý Fraxinus excelsior   x x x   x x x 

zemědým lékařský Fumaria officinalis   x x x  x x x x 

křivatec žlutý Gagea lutea   x        

pitulník žlutý Galeobdolon luteum   x x       

konopice pýřitá Galeopsis pubescens   x        

konopice sličná Galeopsis speciosa    x       

konopice polní Galeopsis tetrahit     x x  x  x 

pěťour maloúborný Galinsoga parviflora   x  x      

svízel bílý Galium album   x x x  x x x x 

svízel přítula Galium aparine   x x x x x x x x 

svízel povázka Galium mollugo    x       

svízel syřišťový Galium verum   x x       

kručinka barvířská Genista tinctoria    x      x 

kakost luční Geranium pratense   x x      x 

kakost maličký Geranium pusillum    x x      

kakost smrdutý Geranium robertianum   x x x  x x x x 

kuklík městský Geum urbanum   x x x  x x x x 

popenec obecný Glechoma hederacea   x x  x  x  x 

břečťan popínavý Hedera helix    x       

bolševník obecný Heracleum sphondylium   x x x  x x x x 

jestřábník zední Hieracium murorum   x x     x x 
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jestřábník chlupáček Hieracium pillosella    x       

medyněk vlnatý Holcus lanatus    x x      

chmel otáčivý Humulus lupulus    x x   x   

třezalka tečkovaná Hypericum perforatum   x x x  x x x x 

prasetník kořenatý Hypochoeris radicata    x      x 

krabilice chlupatá Chaerophyllum hirsutum   x x x   x  x 

vlaštovičník větší Chelidonium majus   x x x x x x x x 

merlík bílý Chenopodium album       x  x  

merlík všedobr 
Chenopodium bonus-
henricus 

         x 

merlík Chenopodium sp.   x x x x x x  x 

mokrýš střídavolistý 
Chrysosplenium 
alternifolium 

  x        

netýkavka nedůtklivá Impatiens noli-tangere    x     x  

netýkavka malokvětá Impatiens parviflora   x     x   

kosatec - kultivar Iris sp.  Z  x       

ořešák královský Juglans regia   x x     x x 

sítina rozkladitá Juncus effusus        x   

chrastavec rolní Knautia arvensis   x x      x 

locika kompasová Lactuca serriola   x x    x  x 

hluchavka bílá Lamium album   x x x  x x x x 

hluchavka skvrnitá Lamium maculatum    x       

hluchavka nachová Lamium purpureum   x    x x x x 

kapustka obecná Lapsanna communis   x x    x x x 

modřín opadavý Larix decidua     x      

hrachor luční Lathyrus pratensis   x x       

hrachor hlíznatý Lathyrus tuberosus   x x   x x  x 

okřehek menší Lemna minor        x   

máchelka podzimní Leontodon autumnalis   x x x  x x x x 

máchelka srstnatá Leontodon hispidus   x x      x 

řeřicha chlumní Lepidium campestre   x x       

kopretina bílá Leucanthemum vulgare   x x      x 

ptačí zob obecný Ligustrum vulgare   x x      x 

lnice květel Linaria vulgaris   x x x     x 

jílek vytrvalý Lolium perenne   x x x x x x x x 

štírovník růžkatý Lotus corniculatus    x      x 

bika ladní Luzula campestris    x      x 

kustovnice cizí Lycium barbarum Z   x   x x x 

prlina rolní Lycopsis arvensis        x   

kohoutek luční Lychnis flos-cuculi    x       

vrbina penízková Lysimachia nummularia    x    x  x 

jabloň domácí Malus domestica        x  x 

sléz přehlížený Malva neglecta          x 

heřmánek terčovitý Matricaria discoidea    x x x   x  x 

tolice dětelová Medicago lupulina   x x x     x 
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tolice setá  Medicago sativa   x    x    

komonice bílá Melilotus alba   x x x    x x 

máta rolní Mentha arvensis       x    

bažanka roční Mercurialis annua     x  x  x  

penízek prorostlý Microthlaspi perfoliatum     x       

mléčka zední  Mycelis muralis        x  x 

pomněnka rolní Myosotis arvensis    x x  x x  x 

pipla osmahlá Nonea pulla    x       

ostropes trubil Onopordum acanthium   x     x  x 

snědek chocholičnatý Ornithogalum umbellatum C3 x        

proso seté Panicum miliaceum     x       

mák vlčí Papaver rhoeas    x x  x x x x 

pastinák setý Pastinaca sativa        x   

bojínek luční Phleum pratense   x x x   x  x 

rákos obecný Phragmites australis    x       

smrk ztepilý Picea abies     x   x   

smrk pichlavý Picea pungens          x 

bedrník obecný Pimpinella saxifraga   x x x     x 

borovice černá Pinus nigra   x     x   

borovice lesní Pinus sylvestris   x  x   x  x 

jitrocel kopinatý Plantago lanceolata   x x x x x x x x 

jitrocel větší Plantago major   x x x  x x  x 

jitrocel prostřední Plantago media   x x x x  x x  

lipnice roční Poa annua   x x x x x x x x 

lipnice hajní Poa nemoralis   x x x   x x x 

lipnice luční Poa pratensis   x x       

lipnice obecná Poa trivialis   x     x   

vítod obecný Polygala vulgaris    x      x 

kokořík mnohokvětý Polygonantum multiflorum     x      

truskavec ptačí Polygonum aviculare     x    x x 

topol osika Populus tremula   x x x   x   

topol kanadský Populus x canadensis   x x      x 

mochna husí Potentilla anserina   x x  x     

mochna stříbrná Potentilla argentea   x x       

mochna nátržník Potentilla erecta   x x     x  

mochna plazivá Potentilla reptans   x   x     

věsenka nachová Prenanthes purpurea   x x       

černohlávek obecný Prunella vulgaris    x x   x   

třešeň ptačí Prunus avium   x x    x x x 

myrobalán třešňový   Prunus cerasifera   x x x  x x x x 

višeň obecná Prunus cerasus           

švestka domácí Prunus domestica   x x x   x x x 

slivoň trnka Prunus spinosa    x x      

plicník lékařský Pulmonaria officinalis   x  x      

hrušeň obecná Pyrus communis   x  x     x 



  69 

český název vědecký název poznámka 
Lokalita 

1 2 3A 3B 4 5 6 7 

dub letní Quercus robur   x x x   x x x 

dub červený Quercus rubra  Z   x      

pryskyřník prudký Ranunculus acris   x x    x   

pryskyřník plazivý Ranunculus repens   x x x   x   

rýt žlutý Reseda lutea   x x       

řešetlák počistivý Rhamnus cathartica   x x       

škumpa orobincová Rhus typhina  Z        x 

meruzalka zlatá Ribes aureum     x      

trnovník akát Robinia pseudacacia  Z x x x  x x x x 

rukev obojživelná Rorippa amphibia  x        

rukev lesní Rorippa sylvestris    x   x    

růže šípková Rosa canina   x x x  x x x x 

ostružiník ježiník Rubus caesius        x   

ostružiník křovitý Rubus fruticosus   x x x x x x x x 

ostružiník maliník Rubus idaeus   x x x    x  

ostružiník Rubus sp.    x x      

šťovík kyselý Rumex acetosa   x x x x  x  x 

šťovík menší Rumex acetosella    x    x  x 

šťovík kadeřavý Rumex crispus        x   

šťovík tupolistý Rumex obtusifolius   x x   x  x x 

vrba jíva Salix caprea   x x       

šalvěj luční Salvinia pratensis   x       x 

bez černý Sambucus nigra   x x x  x x x x 

krvavec menší Sanguisorba minor    x       

krvavec toten Sanguisorba officinalis    x       

mydlice lékařská Saponaria officinalis   x x       

krtičník hlíznatý Scrophularia nodosa   x  x   x   

rozchodník ostrý Sedum acre   x        

olešník kmínolístý Selinum carvifolia    x       

starček přímětník Senecio jacobaea   x x      x 

starček obecný Senecio vulgaris   x x    x   

bér zelený Setaria viridis      x    x  

silenka dvoudomá Silene dioica   x x  x x  x x 

silenka nadmutá Silene vulgaris    x       

hořčice rolní Sinapsis arvensis    x   x    

hulevník lékařský  Sisymbrium officinale    x       

lilek potměchuť Solanum dulcamara   x        

zlatobýl kanadský  Solidago canadensis  Z       x  

zlatobýl obrovský Solidago gigantea  Z x x    x  x 

mléč rolní Sonchus arvensis    x      x 

mléč zelinný Sonchus oleraceus    x    x   

jeřáb ptačí Sorbus aucuparia   x x     x x 

tavolník vrbolistý Spiraea salicifolia         x  

čistec lesní Stachys sylvatica    x       

ptačinec trávovitý Stellaria graminea   x x x      
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svída krvavá Swida sanguinea   x x       

pámelník bílý Symhporicarpos albus        x x  

kostival lékařský Symphytum officinale   x x x      

šeřík obecný Syringa vulgaris    x      x 

vratič obecný Tanacetum vulgare   x x x  x x x x 

pampeliška lékařská Taraxacum sec. Ruderalia   x x x x x x x x 

ožanka kalamandra Teucrium chamaedrys       x    

penízek rolní Thlaspi arvense    x x x x x x x 

mateřídouška vejčitá Thymus pulegioides    x       

lípa srdčitá Tilia cordata   x x x    x x 

kozí brada luční Tragopogon pratensis   x x  x   x x 

jetel rolní Trifolium arvense   x x     x  

jetel ladní Trifolium campestre   x x   x  x x 

jetel pochybný  Trifolium dubium          x 

jetel luční Trifolium pratense   x x  x  x x x 

jetel plazivý  Trifolium repens   x x x x x   x 

heřmánkovec nevonný Tripleurospermum inodorum   x x x  x x x x 

podběl lékařský Tussilago farfara   x     x  x 

orobinec širolistý Typha latifolia        x   

jilm horský Ulmus glabra          x 

jilm vaz Ulmus laevis    x       

jilm habrolistý Ulmus minor          x 

kopřiva dvoudomá Urtica dioica   x x x x x x x x 

kopřiva žahavka Urtica urens   x  x      

brusnice borůvka  Vaccinium myrtillus     x      

divizna velkokvětá Verbascum thapsiforme   x x x  x   x 

rozrazil rolní Veronica arvensis    x    x x x 

rozrazil potoční Veronica beccabunga   x        

rozrazil rezekvítek Veronica chamaedrys   x x x x x x x x 

rozrazil lékařský Veronica officinalis   x x      x 

rozrazil perský Veronica persica       x    

vikev ptačí Vicia cracca   x x x x  x x x 

vikev plotní Vicia sepium   x x   x  x x 

violka rolní Viola arvensis    x    x x  

violka psí Viola canina    x x    x  

violka lesní Viola reichenbachiana    x       

violka trojbarevná Viola tricolor    x       

štětička větší Virga strigosa   x        

 

Poznámky k tabulce v příloze 1: 

x…….druh se na lokalitě vyskytuje 

Z……druh zavlečený 

C3….druh ohrožený dle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012) 

C4a…druh vyžadující pozornost dle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012) 
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Příloha 2: Přehled zjištěných druhů živočichů 

Český název Vědecký název Stupeň 
ochrany 

Lokalita 

1 2 3A 3B 4 5 6 7 
Savci           

hraboš polní Microtus arvalis  • • • • • • • • 
hryzec vodní Arvicola terrestris  • • •   • •  

ježek západní Erinaceus 
europaeus 

 • • • • • •   

krtek obecný Talpa europaea  • • • • •  • • 
křeček polní Cricetus cricetus SO • • • • •  • • 
kuna Martes sp.  • • • •  • •  

lasice Mustela sp.   • • •     

lasice kolčava Mustela nivalis   • • •     

myšice křovinná Apodemus 
sylvaticus 

 • • •   • •  

myšice lesní Apodemus 
flavicollis 

 •  •      

myška drobná Micromys minutus      •    

netopýr hvízdavý Pipistrellus 
pipistrellus SO  •       

netopýr rezavý Nyctalus noctula SO • • • •     

netopýr 
ušatý/dlouhouchý 

Plecotus 
auritus/austriacus SO  •       

netopýr večerní Eptesicus serotinus SO      •   

netopýr 
vousatý/Brandtův 

Myotis 
mystacinus/brandt
ii 

SO  •       

norník rudý Clethrionomys 
glareolus 

  • • •     

potkan  Rattus norvegicus  •     •   

prase divoké Sus scrofa  • • • •     

rejsek malý Sorex minutus  •  •      

rejsek obecný Sorex araneus  • • •      

veverka obecná Sciurus vulgaris O  • •      

zajíc polní Lepus europaeus  • • • • • • • • 
Ptáci           

bažant obecný Phasianus 
colchicus 

 H H H P   H H 

bramborníček 
hnědý Saxicola rubetra O  H   H    

bramborníček 
černohlavý Saxicola rubicola O H        

brhlík lesní Sitta europaea   H H      

budníček menší Phylloscopus 
collybita 

 H H H    H  

budníček větší Phylloscopus 
trochylus 

  H H   H   

čejka chocholatá Vanellus vanellus    H      
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ochrany 
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1 2 3A 3B 4 5 6 7 
červenka obecná Erithacus rubecula  H H H P   P  

dlask tlustozobý Coccothraustes 
coccothraustes  H H       

drozd kvíčala Turdus pilaris  H H H P   H  

drozd zpěvný Turdus philomelos  H H H P  H   

holub domácí Columba livia f. 
domestica  P P P P  P P  

holub hřivnáč Columba 
palumbus 

 H H H P   H  

hrdlička divoká Streptopelia turtur   H H P     

hrdlička zahradní Streptopelia 
decaocto 

  H H      

jestřáb lesní Accipiter gentilis O   P      
jiřička obecná Delichon urbica  P P P P  P P  

kachna divoká Anas 
platyrhynchos 

      P   

kalous ušatý Asio otus   P     P  

káně lesní Buteo buteo  P P P P   P  

konipas bílý Motacilla alba   P  P  P   

koroptev polní Perdix perdix O  H    H H  

kos černý Turdus merula  H H H P  H H  

krahujec obecný Accipiter nisus SO P P H P     

krutihlav obecný Jynx torquilla SO   H      

křepelka polní Coturnix coturnix SO  P H H     

kukačka obecná Cuculus canorus   P P P     

lejsek šedý Muscicapa striata O   H      
mlynařík 
dlouhoocasý 

Aegithalos 
caudatus 

   P      

moták pochop Circus aeruginosus O  P P P P P  P 
moták pilich Circus cyaneus SO  P       
pěnice černohlavá Sylvia atricapilla  H H H P  H   

pěnice hnědokřídlá Sylvia communis  H H H      

pěnice pokřovní  Sylvia curruca  H H H      

pěnice vlašská Sylvia nisoria O H H H      

pěnkava obecná Fringilla coelebs  H H H P  P   

pisík obecný Actitis hypoleucos SO      P   

poštolka obecná Falco tinnunculus  P P P P  P P  

puštík obecný Strix aluco    H      

rehek domácí Phoenicurus 
phoenicurus   H    H   

rorýs obecný Apus apus O  P P P  P   

sedmihlásek hajní Hippolaris icterina  H H H      

skřivan polní Alauda arvensis  H H H H  H   

slavík obecný Luscinia 
megarhynchos O H H H   H   
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sojka obecná Garrulus 
glandarius 

 H H H P  P P  

stehlík obecný Carduelis carduelis  H H H P  P   

straka obecná Pica pica  H H H P H H H  

strakapoud velký Dendrocopos 
major 

 H H H   P   

strnad obecný Emberiza citrinella  H H H P H H H H 
strnad luční Emberiza kalandra KO     P    

střízlík obecný Troglodytes 
troglodytes 

 H H H      

sýkora koňadra Parus major  H H H P  P H  

sýkora modřinka Parus coeruleus  H H H P     

špaček obecný Sturnus vulgaris  H H H P  P H  

ťuhýk obecný Lanius collurio O H H H P   H  

ťuhýk šedý Lanius excubitor O H        

vlaštovka obecná Hirundo rustica O P P P P P P P P 
volavka popelavá Ardea cinerea    P      

vrabec polní Passer montanus  P H H P H H H  

vrána obecná Corvus corone  P  P   P   

zvonek zelený Carduelis chloris  H H H      

zvonohlík zahradní Serinus serinus   H H P  H   

žluna šedá Picus canus    H P     

žluva hajní Oriolus oriolus SO H H       

žluna zelená  Picus viridis   H H P     

Obojživelníci           

ropucha zelená Bufotes viridis SO   •   • • • 

Plazi           

ještěrka obecná Lacerta agilis SO • •   • •  • 

užovka hladká Coronella 
austriaca SO  •       

Ryby           

hrouzek obecný Gobio gobio  •        

karas obecný Carassius carassius  •        

karas stříbřitý Carassius gibelio  •        

plotice obecná Rutilus rutilus  •        

štika obecná Esox lucius  •        

Brouci           

červotoč  
 Anobium sp.   •       

červotoč  Oligomerus 
brunneus   •       

čtvercoštítník černý Abax 
parallelepipedus 

  • • •     

čtvercoštítník černý Abax 
parallelepipedus 

  •       
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drabčík  Atheta sp. a 
Philontus 

 • • • •  • •  

dřepčík Phyllotreta sp.   • • •  •   

hrobařík malý Nicrophorus 
vespilloides 

  • •    •  

hrobařík Nicrophorus 
interruptus   •       

chroustek letní Amphimallon 
solstitiale 

 •       • 

kohoutek  
 Oulema sp  • • • •   •  

kovařík černý  
 

Hemicrepidius 
niger   •       

kovařík  Adrastus sp.  •        

kovařík Selatosomus 
aeneus 

 •  •   • •  

kovařík Agrypnus murinus  • • •    •  

kovařík Athous niger  •  •   • •  

kovařík Agriotes sp.  •        

kovařík páskovaný
  Athous vittatus  •        

krytohlav  Cryptocephalus 
pusillus   •       

kvapník Calathus sp.    •      

kvapník Harpalus sp.  •      •  

kvapník  Harpalus 
smaragdinus 

   •      

kvapník modrý Harpalus affinis    •    •  

kvapník plstnatý Pseudoophonus 
rufipes 

 •  •    •  

lejnožrout  Onthophagus 
coenobita   •       

lesknáček Glischrochilus 
quadrisignatus   •       

lesknáček  Epuraea sp.    •      

listokas zahradní Phyllopertha 
horticola 

 • •   •    

listopas  
 Sitona humeralis  •        

listopas  
 Sitona lepidus  •        

listopas borový  
 

Brachyderes 
incanus    • •     

listopas čárkovaný
  Sitona lineatus   •       

mandelinka 
rdesnová  

Gastrophysa 
polygoni    • •     
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měkkokrovečník 
huňatý Lagria hirta   • •    •  

nosatčík  
 

Apion 
frumentarium  •        

nosatčík  
 Apion sp.    •      

nosatec  Curculio sp.   •       
nosatec  Eusomus ovulum  • •       
mrchožrout Silpha tristis   •    •   

páteříček Cantharis sp.  • • •  • • • • 
páteříček žlutý  Rhagonycha fulva  • • • •     

potápník vroubený Dytiscus 
marginalis       •   

polník  
 Agrilus sp.   •       

potemník kovový
  Stenomax aeneus    •      

prskavec menší Brachinus 
explodens O  • •    •  

prskavec větší Brachinus 
crepitans O  •       

slunéčko  
 

Cynegetis 
impunctata   •       

slunéčko  
 Oenopia lyncea    •      

slunéčko  
 

Tytthaspis 
sedecimpunctata  • •    •   

slunéčko 
čtrnáctitečné  
 

Coccinula 
quatuordecimpust
ulata 

 • •     •  

slunéčko 
čtyřskvrnné  
 

Exochomus 
quadripustulatus   •       

slunéčko 
dvaadvacetitečné
  
 

Psyllobora 
vigintiduopunctata   •       

slunéčko dvoutečné
  
 

Adalia bipunctata   • •      

slunéčko pestré  
 

Hippodamia 
variegata  •  • •     

slunéčko 
sedmitečné  
 

Coccinella 
septempunctata  • • •  •  •  

slunéčko vojtěškové
  
 

Subcoccinella 
vigintiquatuorpunc
tata 

  •       
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Lokalita 
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slunéčko východní
  Harmonia axyridis  • • •    • • 

spolkovec zelený
  
 
 

Sermylassa 
halensis   •       

stehenáč  
 

Oedemera 
femorata  • • •      

stehenáč  Oedemera lurida  •  •      
stehenáč nahnědlý
  
 

Oedemera 
podagrariae 

   •      

stehenáč zelenavý
  

Oedemera 
virescens  •        

střevlíček Pterostichus 
melanarius 

 •  •      

střevlíček černý Pterostichus niger  • •    •   

střevlíček ošlejchový Anchomenus 
dorsalis 

  •     •  

střevlík Paradromius 
linearis  • •       

střevlík Patrobus atrorufus  •        

střevlík Trechus 
quadristriatus 

  • •      

střevlík fialový Carabus violaceus  •  •   •   

střevlík hajní Carabus nemoralis   • •      

střevlík kožitý  Carabus coriaceus   • • •      

střevlík zrnitý Carabus 
granulatus 

  •   •    

svižník polní Cicindela 
campestris O  • •  •    

tesařík  Calamobius filum  •        
tesařík   
  
 

Exocentrus 
lusitanicus   • •      

tesařík černošpičký
  

Stenurella 
melanura   • •      

tesařík pižmový 
  
 

Aronia moschata NT •        

vrbař  
  

Labidostomis sp.
    •       

vrbař uhlazený Clytra laeviuscula  • •       

zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta O • • •      

zlatohlávek zlatý Cetonia aurata  • •       

 Salpingus 
planirostris   •       



  77 

Český název Vědecký název Stupeň 
ochrany 

Lokalita 

1 2 3A 3B 4 5 6 7 
Motýli           

babočka admirál Vanessa atalanta  • •       

babočka bílé C Polygonia c-album  •        

babočka bodláková Vanessa cardui    • •      

babočka kopřivová Aglais urticae  • •   •    

babočka paví oko Inachis io  • •       

babočka síťkovaná Araschnia levana  •        

bělásek  řepový Pieris rapae   • • • •   •  

bělásek řeřichový  Anthocharis 
cardamines 

  •       

bělásek zelný Pieris brassicae  • •     • • 

drvopleň obecný  Cossus cossus      •    

hnědásek jitrocelový Melitaea athalia   •       

jetelovka hnědá Euclidia gryphica   • •      

modrásek jehlicový Polyommatus 
icarus 

 •  •    •  

modrásek krušinový Celastrina argiolus    •       

okáč bojínkový Melanargia 
galathea 

 • •       

okáč luční Maniola jurtina  • •       

okáč poháňkový Coenonympha 
pamphilus  • • •      

okáč prosíčkový Aphantopus 
hyperanthus  • • • •   •  

okáč rosičkový Erebia medusa  •        

okáč zední Lasiommata 
megera 

 •        

otakárek ovocný Iphiclides 
podalirius O  • •      

otakárek fenyklový Papilio machaon O   •      

perleťovec malý  Issoria lathonia  • •   •    

perleťovec 
stříbropásek Argynnis paphia          

přástevník 
chrastavcový Diacrisia sannio    •  •    

soumračník rezavý Ochlodes sylvanus   •       

soumračník 
čárečkovaný Thymelicus lineola  •        

vřetenuška obecuná Zygaena 
filipendulae 

         

žluťásek řešetlákový Gonepteryx 
rhamni 

  •    •   

Ostatní hmyz           

čmelák Bombus sp. O • • •  • • • • 

hrabulka jižní  Tritomegas 
sexmaculatus    •      
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Český název Vědecký název Stupeň 
ochrany 

Lokalita 

1 2 3A 3B 4 5 6 7 
klopuška svízelová Charagochilus 

gyllenhalii   •       

klopuška měnlivá Deraeocoris ruber  • • •    •  
klopuška trnonohá Megaloceroea 

recticornis  •        

klopuška mravenčí Myrmecoris 
gracilis   •       

klopuška Phytocoris sp.   •       
klopuška černožlutá Polymerus 

unifasciatus   •       

klopuška páskovaná
  Stenotus binotatus  •        

kněžice zelná Eurydema 
oleracea 

 • •       

kněžice zdobená Eurydema ornata VU •  • •     
kněžice kuželovitá Aelia acuminata  • • •      

kněžice páskovaná  Graphosoma 
lineatum 

 • • •      

kněžice Neottiglossa 
pusilla  •        

kněžice trávozelená Palomena prasina    •      
kněžice luční Peribalus strictus  •        
kněžice Piezodorus 

lituratus   •       

kobylka tečkovaná Leptophyes 
punctatissima   •       

kobylka dubová Meconema 
thalassinum    •      

kobylka luční Metrioptera 
roeselii  • •       

kobylka křídlatá Phaneroptera 
falcata  •  •      

kobylka křovištní Pholidoptera 
griseoaptera  •  •      

kobylka zelená Tettigonia 
viridissima  • •   •    

lovčice velká Himacerus apterus    •      
lovčice mravenčí Himacerus 

mirmicoides  •  •      

mravenec r. Formica  O • • •  •    

mravenec 
černolesklý Lasius fuliginosus   • •    •  

mravenec obecný Lasius niger  • • •  • • • • 
mravenec žahavý Myrmica rubra   •       

mravenec žlutý Lasius flavus   • •     • 
ploštička Nysius sp.  •        
pozemka  Raglius   •       
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Český název Vědecký název Stupeň 
ochrany 

Lokalita 

1 2 3A 3B 4 5 6 7 
  alboacuminatus 
pozemka Scolopostethus sp.   •       

rusec plamatý Phyllodromica 
maculata 

 •  •      

saranče měnlivá Chorthippus 
biguttulus  

  •       

saranče bělopruhá Chorthippus 
albomarginatus  •        

saranče čárkovaná Stenobothrus 
lineatus   •       

saranče luční Chorthippus 
dorsatus  • •       

saranče obecná Chorthippus 
paralellus   • • • • • •  

saranče štíhlá Chorthippus mollis   •       
saranče zlatavá Chrysochraon 

dispar  •        

splešťule blátivá Nepa cinerea  •        

sršeň obecná Vespa crabro  •  •    •  

škvor obecný Forficula 
auricularia 

   •  •    

škvor polokřídlý    • •      
štítovka obilní Eurygaster maura  •        

včela medonosná Apis melifera  • • •  •    

vosa útočná Vespula 
germanica 

 • • •  • • • • 

vroubenka 
kosočtverečná  

Syromastus 
rhombeus  •        

vroubenkovka Brachycarenus 
tigrinus    • •     

vroubenkovka 
červená 

Corizus hyoscyami  •  •      

vroubenkovka luční Myrmus miriformis  • • •  •  •  
vroubenkovka Stictopleurus 

abutilon     •     

vroubenkovka 
obecná 

Stictopleurus 
punctatonervosus     •     

zaoblenka černá Coptosoma 
scutellatum  • •       

znakoplavka obecná Notonecta glauca       •   

Ostatní bezobratlí           

beruška vodní Asselus aquaticus  •        

hlemýžď zahradní Helix pomatia   • • •      

křižák pruhovaný Argiope bruennichi   •   •    

mnohonožka 
dvoupásá 

Ommatoiulus 
sabulosus 

  • •      
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Český název Vědecký název Stupeň 
ochrany 

Lokalita 

1 2 3A 3B 4 5 6 7 
nitěnka Tubifex sp.  •     •   

páskovka keřová Cepaea hortensis  • • •      

plamatka lesní Arianta 
arbustorum 

  • •      

ploštěnka mléčná Dendrocoelum 
lacteum 

 •        

plovatka bahenní Lymnaea stagnalis  •        

plzák španělský  Arion lusitanicus  • • •  • • • • 
stínka obecná Porcellio scaber  • • •   • •  

stonožka škvorová Lithobius 
forficatus 

 • •    • •  

suchomilka obecná  Xerolenta obvia   •   •    

vlahovka narudlá Monachoides 
incarnatus 

 • • •      

zemivka dlouhorohá Geophilus flavus   • •      

Poznámky k tabulce v příloze 2: 

 druh je na lokalitě přítomen 

H druh na lokalitě hnízdí 

P druh byl zaznamenán na přeletu 

Stupeň ochrany dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění: 

O  ohrožený druh 

SO  silně ohrožený druh 

KO  kriticky ohrožený druh 

Stupeň ohrožení dle Červeného seznamu bezobratlých ČR: 

 NT téměř ohrožený 

 VU zranitelný 

 EN ohrožený 

 

 

 

 


