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1. Úvod
Předmět studie
Předmětem této studie je celoroční biologický průzkum a vyhodnocení vlivů na faunu a flóru
v souvislosti s plánovaným záměrem „I/35 Turnov - Úlibice“. Tento záměr byl v roce 2016 podroben
zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Ministerstvem
životního prostředí byl vydán Závěr zjišťovacího řízení(č. j. 11484/ENV/16 ze dne 29. 4. 2016).
Dle Ministerstva životního prostředí je třeba se v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí
zaměřit na řadu oblastí, mimo jiné i na provedení celoročního biologického průzkumu a vyhodnocení
vlivu záměru na faunu a flóru. Předložená studie je zpracována v požadovaném rozsahu a je
podkladem pro další proces posouzení vlivů záměru v dokumentaci EIA.
Celoroční biologický průzkum byl zahájen v srpnu roku 2016 a ukončen v srpnu roku 2017. Průzkum
je rozdělen na botanickou a zoologickou část, přičemž jednotlivými skupinami živočichů se podrobně
zabývali odborníci se zaměřením na danou skupinu. Botanickou část zpracoval Mgr. Pavel Bauer.
Zoologická část je rozdělena na bezobratlé živočichy (Ing. Pavel Vonička), ryby (Mgr. Radek Šanda)
a ostatní obratlovce (Mgr. Martin Pudil). Pozn.: Migrace živočichů je řešena v samostatné studii
(Silnice I/35 Turnov - Úlibice, Migrační studie (stupeň TST), Bc. Petr Bauer, Mgr. Pavel Bauer).
Podkladem pro biologický průzkum k záměru „I/35 Turnov – Úlibice“ byly vybrané části projektové
dokumentace ve stupni TST (I/35 Turnov - Úlibice, Stupeň TST, Valbek, spol. s r.o., listopad 2016).
K dispozici byla průvodní zpráva a výkresová dokumentace (konkrétně výkresy B.2., B.3., B.5.2.).
V předloženém biologickém průzkumu byly zahrnuty obě varianty vedení trasy rozpracované v tomto
stupni projektové dokumentace - označované jako varianty E1 a E2 a dále podvarianty šířkového
uspořádání - označované jako podvarianta E11 a E12.
V průběhu let 2016-2017 byla zpracovatelem projektové dokumentace postupně upřesněna poloha
mimoúrovňových křižovatek a jejich dispoziční řešení. Dále bylo řešeno umístění a velikost mostních
objektů, technické řešení tunelu Pelešany a návrh přeložek dotčených komunikací. Součástí
technického řešení je i návrh výsledné trasy přeložky silnice II/283 z MÚK Žernov směrem na Semily.

Základní údaje o záměru
Předmětem záměru je přeložka stávající silnice I/35. Sledovaný úsek začíná v místě napojení na D10
a D35 v MÚK Ohrazenice a končí v místě napojení na D35 u obce Úlibice v MÚK Úlibice. Jedná se
o členitý terén s výškovým převýšením cca 143 m. Navržené trasy jsou vedeny v souběhu se stávající
silnicí I/35 směrem od Turnova k Jičínu v maximální vzdálenosti od stávající silnice cca 3,1 km.
Trasa přeložky silnice I/35 je navržena ve dvou základních variantách, které jsou označené E1 (délka
trasy 32,503 km) a E2 (délka trasy 31,459 km). Varianta E1 vede trasu komunikace I/35 severně
kolem Rovenska pod Troskami, varianta E2 pak jihozápadním obchvatem kolem Rovenska
pod Troskami. Varianty se liší směrovým vedením přibližně od km 10.
Varianta E1 je navržena ve dvou podvariantách E11 a E12 lišící se šířkovým uspořádáním. Podvarianta
E11 je celá navržena v třípruhovém uspořádání (střídaný třípruh, 2+1), v kategorii S15,25/100.
V podvariantě E12 je navržena kombinace dvou šířkových uspořádání. Mezi MÚK Ohrazenice a MÚK
Žernov (napojení přeložky silnice II/283 ve směru na Semily) je navržena čtyřpruhová (2+2) směrově
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dělená komunikace, kategorie D21,5/100 a mezi MÚK Žernov a MÚK Úlibice je navrženo uspořádání
2+1 (střídaný třípruh), kategorie S15,25/100. U varianty E2 je navržena kategorie S15,25/100
(střídaný třípruh, 2+1).

Mimoúrovňové křižovatky
Varianta E1 (7 mimoúrovňových křižovatek):
-

Na začátku řešeného úseku je navržena přestavba stávající MÚK Ohrazenice. Jedná se
o křižovatku silnice č. 35 s dálnicí D10/D35 a silnicí I/10.

-

V km 1,208 je navržena MÚK Přepeře se silnicí II/610. Je navržená kosodélná křižovatka
s dvěma okružními křižovatkami na silnici II/610.

-

V km 5,175 v místě křížení stávající silnice I/35 je navržena MÚK Valdštejnsko. Je navržená
deformovaná deltovitá křižovatka s jednou okružní křižovatkou na stávající silnici I/35,
do které je napojena přeložka silnice III/2835.

-

V km 11,770 je navržena MÚK Žernov, do které je napojena přeložka silnice II/283 ve směru
na Semily. Je navržená deltovitá křižovatka s jedním přemostěním.

-

V km 18,280 je navržena MÚK Čimyšl, kterou je na přeložku napojena stávající silnice I/35
a dle ÚP obce Újezd pod Troskami i přeložka silnice II/281. Je navržená trubkovitá
křižovatka s jedním přemostěním.

-

V km 23,330 je navržena MÚK Kněžnice v místě křížení se stávající silnicí I/35. Je navržena
deltovitá křižovatka, do které je rovněž napojena i přeložka silnice III/2846.

-

V km 28,150 je navržena MÚK Valdice. Jedná se o deltovitou křižovatku se silnicí II/286.
Jihozápadní větev křižovatky je napojena do okružní křižovatky, která je součástí stavby
přeložky silnice II/286 Robousy – Valdice (samostatná stavba).

-

V konci úseku je trasa napojena do MÚK Úlibice, která je součástí stavby D35 Úlibice –
obchvat. Jedná se o křižovatku dálnice D35 a silnice I/35 se silnicí I/16.

Varianta E2 (8 mimoúrovňových křižovatek):
Poloha a dispoziční řešení u 6 MÚK jsou shodné jako u varianty E1. U varianty E2 není MÚK Žernov
a místo ní jsou navrženy MÚK Volavec a MÚK Ktová.
-

V km 9,410 je navržena MÚK Volavec, do které je napojena přeložka silnice II/283 ve směru
na Semily. Je navržená trubkovitá křižovatka s jedním přemostěním.

-

V km 14,080 je navržena MÚK Ktová, do které je napojena přeložka silnice II/282. Je
navržená deltovitá křižovatka s jedním přemostěním.

Mosty
Základním prvkem pro zajištění migrační prostupnosti území jsou mostní objekty. Pro migraci jsou
využívány mosty na novém tělese komunikace I/35.
Varianta E1
Celkový počet mostů včetně mostů v MÚK
Z toho mosty na I/35

60
31
8
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Mosty na větvích MÚK
Z toho nadjezdy nad I/35
Malé a střední mosty rozpětí do 90 m
Velké mosty rozpětí nad 90 m
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14
15
20
11

Mosty km 0,000 – km 12,000 v podvariantě E11 jsou v kategorii silnice S15,25/100 a v podvariantě
E12 v kategorii D21,5/100, niveleta na mostě a délky mostů se v podvariantách neliší. Od km 12,000
do km 32,503 jsou mosty jen v kategorii S15,25/100.
Varianta E1
km 1,470 Most přes Odolenovický potok dl. 20 m, v = 5,0 m
km 2,150 Most přes místní komunikaci dl. 20 m, v = 5,5 m
km 2,784 Most přes záplavové území Jizery a Libuňky dl. 670 m, v = 6,5 m
km 4,215 Most přes Libuňku dl. 100 m, v = 5,5 m
km 4,830 Most přes sil. III/27927 dl. 20 m, v = 5,0 m
km 5,175 Most přes žel. trať a stávající I/35 dl. 120 m, v = 8,5 m (10,8 m)
km 7,037 Most přes bezejmennou vodoteč dl. 50 m, v = 12,0 m
km 7,850 Most přes údolí dl. 150 m, v = 11,5 m
km 8,720 Most přes přeložku cesty dl. 20 m, v = 5,0 m
km 11,415 Most přes údolí Václavického potoka dl. 390 m, v = 25,0 m
km 11,770 Most přes přeložku silnice II/283 dl. 30 m, v = 5,5 m
km 11,840 Most přes potok dl. 10 m, v = 4,0 m
km 12,610 Most přes Tisovku dl. 10 m, v = 4,0 m
km 13,400 Most přes údolí Veselky dl. 230 m, v = 22,0 m
km 13,76 Přesypaný most, dl. 40 m (kolmo na I/35), v = 13-15 m, šířka 10 m
km 15,310 Most přes údolí dl. 540 m, v = 27,0 m
km 15,965 Most přes údolí Koudelky dl. 440 m, v = 26,0 m
km 16,800 Most přes přeložku cesty dl. 20 m, v = 7,0 m
km 17,640 Most přes údolí dl. 190 m, v = 18,0 m
km 17,920 Most přes silnici III/2821 dl. 30 m, v = 5,5 m
km 18,280 Most v MÚK Čimyšl dl. 30 m, v = 5,5 m
km 19,220 Most přes údolí potoka Boučnice dl. 80 m, v = 6,0 m
km 20,675 Most přes potok a místní komunikaci dl. 50 m, v = 7,5 m
km 20,900 Most přes potok a přeložku cesty dl. 20 m, v = 5,0 m
km 21,375 Most přes stávající I/35 a Libuňku dl. 190 m, v = 12,5 m
km 22,190 Most přes údolí dl. 30 m, v = 7,0 m
km 27,055 Most přes údolí Cidliny dl. 360 m, v = 14,0 m
km 28,150 Most přes silnici II/286 dl. 30 m, v = 6,0 m
km 29,010 Most přes přeložku cesty dl. 20 m, v = 5,0 m
km 30,430 Most přes Trnávku dl. 20 m, v = 7,5 m
km 31,480 Most přes silnici III/2862 dl. 30 m, v = 8,5 m
km 32,250 Most přes potok dl. 20 m, v = 4,0 m
Varianta E2
Celkový počet mostů včetně mostů v MÚK
Z toho mosty na I/35
Mosty na větvích MÚK

59
29
13
9
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Z toho nadjezdy nad I/35
Malé a střední mosty rozpětí do 90 m
Velké mosty rozpětí nad 90 m
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17
21
8

Níže jsou uvedeny mosty v úseku, kterýse od varianty E1 liší. V km 16,500 se trasa i niveleta varianty
E2 napojuje na variantu E1 (km 17,553 varianta E1). Mosty jsou dále na východ pro obě varianty
shodné, formálně se liší staničením, které je u varianty E2 od km 16,5 menší o 1,044 km.
km 1,470 Most přes Odolenovický potok dl. 20 m, v = 5,0 m
km 2,150 Most přes místní komunikaci dl. 20 m, v = 5,5 m
km 2,784 Most přes záplavové území Jizery a Libuňky dl. 670 m, v = 6,5 m
km 4,215 Most přes Libuňku dl. 100 m, v = 5,5 m
km 4,830 Most přes sil. III/27927 dl. 20 m, v = 5,0 m
km 5,175 Most přes žel. trať a stávající I/35 dl. 120 m, v = 8,5 m (10,8)
km 7,037 Most přes bezejmennou vodoteč dl. 50 m, v = 12,0 m
km 7,850 Most přes údolí dl. 150 m, v = 11,5 m
km 8,720 Most přes přeložku cesty dl. 20 m, v = 5,0 m
km 10,780 Most přes místní komunikaci dl. 50 m, v = 10,0 m
km 12,330 Most přes silnici III/2823 dl. 30 m, v = 6,0 m
km 12,630 Most přes přeložku místní komunikace dl. 30 m, v = 5,5 m
km 13,250 Most přes přeložku cesty dl. 20 m, v = 5,0 m
km 14,100 Most v MÚK Ktová dl. 30 m, v = 5,5 m
km 14,470 Most přes údolí dl. 400 m, v = 34,0 m
km 16,596 (km 17,640 var.E1) Most přes údolí dl. 190 m, v = 18,0 m
km 16,876 (km 17,920 var. E1) Most přes silnici III/2821 dl. 30 m, v = 5,5 m
km 17,236 (km 18,280 var. E1) Most v MÚK Čimyšl dl. 30 m, v = 5,5 m
km 18,176 (km 19,220 var. E1) Most přes údolí Boučnice dl. 80 m, v = 6,0 m
km 19,631 (km 20,675 var. E1) Most přes potok a MK dl. 50 m, v = 7,5 m
km 20,900 (km 19,856 var. E1) Most přes potok a přelož. cesty dl. 20 m, v = 5,0 m
km 20,331 (km 21,375 var. E1) Most přes I/35 a Libuňku dl. 190 m, v = 12,5 m
km 21,146 (km 22,190 var. E1) Most přes údolí dl. 30 m, v = 7,0 m
km 26,011 (km 27,055 var. E1) Most přes údolí Cidliny dl. 360 m, v = 14,0 m
km 27,106 (km 28,150 var. E1) Most přes silnici II/286 dl. 30 m, v = 6,0 m
km 27,966 (km 29,010 var. E1) Most přes přeložku cesty dl. 20 m, v = 5,0 m
km 29,386 km 30,430 var. E1) Most přes cestu a Trnávku dl. 70 m, v = 7,5 m
km 30,436 (km 31,480 var. E1) Most přes silnici III/2862 dl. 30 m, v = 8,5 m
km 31,206 (km 32,250 var. E1) Most přes potok dl. 20 m, v = 4,0 m

Tunely
Na trase přeložky silnice I/35 se nachází dva tunely. V km 0,000 v místě napojení na MÚK Ohrazenice
to je krátký, mělký hloubený tunel délky 130 m. Jedná se o podjezd pod silnicí III/2797 a železniční
tratí.
V místě průchodu trasy lokalitou Pelešany v Turnově je navržen tunel Pelešany o délce 900 m.
Z celkové délky 900 m je ražená část tunelu cca 384 m a hloubená část tunelu cca 516 m.

10
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U podvarianty E11 je navržena jedna obousměrná tunelová trouba se třemi jízdními pruhy. Tunel je
kategorie T12,5. U podvarianty E12 je tunel navržen se dvěma samostatnými jednosměrnými
tunelovými troubami s šířkami jízdních pruhů 3,5 m. Tunelové trouby jsou kategorie T8,0.
Varianta E2 je celá navržena v třípruhovém uspořádání, tj. v kategorii S15,25/100. Tunel je s jednou
obousměrnou tunelovou troubou se třemi jízdními pruhy kategorie T12,5.

Přeložky a úpravy dotčených komunikací
Navrženy jsou především drobné úpravy, které jsou graficky zpracovány v situacích stavby a popsány
v průvodní zprávě projektové dokumentace. Tyto podklady měl zpracovatel průzkumu k dispozici.
Nejrozsáhlejší související stavba - přeložka silnice II/282 - nebyla předmětem tohoto přírodovědného
průzkumu, protože v době zadání zpracování průzkumu nebyla ještě tato přeložka projektově
zpracována.

Vymezení zájmového území
Zájmovým územím je prostor, kterým prochází navržená stavba a okolní prostor zahrnující biotopy,
které by mohly být danou stavbou, ve vztahu ke zde se vyskytující fauně a flóře, ovlivněny. Vymezení
sledovaných botanických lokalit uvádí Příloha 2 tohoto průzkumu. Pro zoologické pozorování byla
trasa rozdělena na dílčí úseky, jejichž lokalizace a popis je uveden v dané kapitole dále v textu.
V mapových podkladech (Příloha 2) jsou také zobrazeny výskyty vybraných druhů flóry a fauny.
Přírodovědný průzkum byl přednostně zaměřen na již vytipovaná problematická místa v rámci
oznámení záměru (Silnice I/35 Turnov - Úlibice, Oznámení podle §6 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, Evernia s.r.o.,
2015) a dále na lokality, které byly stanoveny na základě připomínek uplatněných ve zjišťovacím
řízení. Průzkumem však bylo řádně prověřeno celé území v trase plánovaného záměru a jeho blízké
okolí.
Navržená trasa silnice I/35 má přibližně směr severozápad – jihovýchod a je vedena ve dvou
variantách, přičemž větší část trasy je pro obě varianty společná. Většina trasy je vedena
po rozsáhlých plochách orné půdy, které mají z hlediska fauny a obecně i biodiverzity velice omezený
význam. Přesto na řadě míst trasa zasahuje nebo prochází v těsné blízkosti lokalit, které jsou
významné z hlediska potenciálního výskytu cenných živočišných společenstev i jako důležité migrační
koridory. Jde zejména o nivy vodních toků s břehovými porosty a nivními loukami, některé vodní
plochy, ale i sušší stanoviště s mozaikou luk, pastvin a remízů.
První úsek společný pro obě varianty začíná v místě současné mimoúrovňové křižovatky silnice D35
a D10 u Ohrazenic, je veden jihovýchodním směrem přes nivu řeky Jizery, dále se stáčí k východu,
překonává nivu Libuňky a pokračuje víceméně po polích až k rozdvojení do dvou variant
severovýchodně od osady Roudný. Z hlediska významu pro živočišná společenstva je v tomto úseku
nejdůležitější niva Jizery a také niva Libuňky.
Druhý úsek je rozdělen do dvou variant, které se setkávají na MÚK Skalička severně od osady Čimyšl.
Návrh tras obou variant byl veden snahou vyhnout se rozsáhlejším lesním porostům. Významnější
lokality v trase severní varianty jsou niva Václavského potoka s nivními loukami a dále Preisingova
stráň s listnatými porosty a zbytky suchých luk. Trasa je vedena rovněž v těsné blízkosti přírodní
památky Na víně. Jižní varianta trasy je vedena v blízkosti přírodní památky Borecké skály a přetíná
další zoologicky významnější lokalitu – nivu Veselky severně od obce Ktová.
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Třetí úsek je rovněž z větší části veden po polích. Severovýchodně od osady Čimyšl přetíná nivu
Boučnice, západně od obce Kněžnice nivu Libuňky a jihozápadně od města Železnice nivu
Ploužnického potoka a Cidliny.

Charakteristika přírodních podmínek
Geomorfologické členění
Řešené území patří z hlediska geomorfologie do provincie Česká vysočina a dvou subprovincií Česká
tabule (VI) a Krkonoše-jesenická subprovincie (IV).
Subprovincie

Česká tabule (VI)

Krkonoše-jesenická subprovincie (IV)

Oblast

Severočeská tabule (VIA)

Krkonošská oblast (IVA)

Celek

Jičínská pahorkatina (VIA-2)

Ještědsko-kozákovský hřbet (IVA-3)

Podcelek

Turnovská pahorkatina (VIA-2A)

Kozákovský hřbet (IVA-3B)

Bioregiony
Podle biogeografického členění ČR (Culek et al., 2013) zasahuje řešené území do 3 bioregionů:
1.9 Cidlinský, 1.35 Hruboskalský a 1.36 Železnobrodský.
1.9 Cidlinský bioregion
Bioregion se nachází ve střední části východních Čech a je velmi rozsáhlý. Zaujímá plochý reliéf,
tvořený převážnou částí Východolabské tabule, částí Orlické tabule a Turnovské a Bělohradské
pahorkatiny. Je tvořen nízkou křídovou tabulí a je typický přechodem 2. bukovo-dubového
vegetačního stupně do 3. dubovo-bukového stupně. Zastoupena je teplomilnější varianta mezofilní
(hájové) bioty, přičemž do ní mírně přesahují méně náročné teplomilné prvky hercynského
charakteru a z východu pronikají prvky karpatské. V depresích se předpokládají hygrofilnější typy
acidofilních doubrav a lipové březiny. Netypické části bioregionu charakterizují bučiny na severních
svazích, tvořící přechod do okolních vrchovin a dále širší nivy. V současné době převažuje orná půda,
přítomny jsou i lesy s velkým zastoupením dubů a kulturních smrčin. K charakteru bioregionu patří
též rybníky a vlhké louky.
V bioregionu převažují slíny svrchního turonu až koniaku, tvrdé slínovce (inoceramové opuky) tvoří
polohu na rozhraní obou stupňů, na jihozápadě a severovýchodě vystupují slínité horniny středního
až spodního turonu. Na Hořickém hřbetu jsou tektonicky vyzdviženy a obnaženy podložní
cenomanské kvádrové pískovce a částečně i permské podloží. Na jihu tvoří na návrších menší plochy
kyselé terasové štěrkopísky až písky, často s tenkým pokryvem vátého písku na povrchu. Západně
od Cidliny i Labe nad Hradcem Králové se rozkládají rozsáhlé pokryvy spraší. Značný rozsah mají
sedimenty nivní, místy jsou vyvinuty slatiny nebo ložiska pánevních pěnovců.
V povodí Cidliny vystupují černozemě černicové a šedozemě, vertické a oglejené, až pelické černice.
Menší plochu tvoří šedozemě. Charakteristické jsou velké ostrovy pararendzin typických,
kambizemních i pseudoglejových na výchozech slínů. Mezi Cidlinou a Labem (na východě) se vyskytují
luvizemě na mělkých spraších, ležících na terasových štěrkopíscích. Místy se vyskytují hnědozemě
na spraši (často oglejené). Mezi Dobruškou a Kostelcem nad Orlicí jsou vyvinuty velké plochy
glejových fluvizemí, luvizemí na sprašových hlínách i primárních pseudoglejů. Arenické a až silně
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kyselé kambizemě charakterizují oblast Hořického hřbetu, zatímco na písčitých plošinách na jihu
vystupují nenasycené arenické kambizemě až železité podzoly.
Dle Quitta leží převážná část území v teplé oblasti T 2, pouze okrajové části území leží v relativně
teplých mírně teplých oblastech MT 11, MT 10 a MT 9. Podnebí je charakterizováno přechodem
od teplého na jihozápadě k mírně teplému po obvodu území.
Bioregion leží zčásti v termofytiku, menší část se rozkládá i v mezofytiku. Zaujímá fytogeografický
okres 14. Cidlinská pánev a část fytogeografického okresu 15. Východní Polabí (fytogeografický
podokres 15a. Jaroměřské Polabí a 15b. Hradecké Polabí), z mezofytika pak fytogeografický podokres
57a. Bělohradsko, 57c. Královédvorská kotlina a 60. Orlické opuky.
Potenciální přirozenou vegetací většiny území tvoří dubohabřiny, představované zejména asociací
Melampyro nemorosi-Carpinetum betuli, které ve vlhčích polohách přecházejí i v asociaci Tilio
cordatae-Betuletum pendulae. Souvisleji na Hořických chlumech a ostrůvkovitě v jižní části území se
vyskytují acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion), velmi omezeně též teplomilné doubravy
(převážně Potentillo albae-Quercetum). Na severních svazích hřbetů je možno předpokládat vegetaci
květnatých bučin svazu Fagion sylvaticae (snad Dentario enneaphylli-Fagetum sylvaticae). Podél
vodních toků jsou přítomny luhy, reprezentované asociací Pruno padi-Fraxinetum excelsioris.
Charakteristickou součástí vegetace na slatinách jsou olšiny svazu Alnion glutinosae, zejména Carici
elongatae-Alnetum glutinosae. Polopřirozená náhradní vegetace je nejvíce zastoupena na vlhkých
loukách. Na nich je možno nalézt vegetaci svazů Molinion caeruleae i Calthion palustris, které
na slatinných půdách přecházejí až do vegetace náročnějších slatinných asociací svazu Caricion
davallianae. V okolí rybníků je možné nalézt porosty vysokých ostřic svazů Magno-Caricion gracilis
a Magno-Caricion elatae, na něž navazují rákosiny svazu Phragmition australis. Na suchých
stanovištích (zachovaných pouze výjimečně na prudkých svazích) se vyskytuje vegetace svazu CirsioBrachypodion pinnati.
Bioregion je tvořen převážně kulturní krajinou s ochuzenou faunou nižších poloh (břehule říční, oba
druhy ježků), pozoruhodnější je výskyt ropuchy krátkonohé. Lesní porosty představují především
společenstva dubohabřin s běžnou lesní faunou, s některými význačnějšími druhy (mlok skvrnitý).
Faunisticky zajímavější jsou ostrůvky teplých doubrav (roháč obecný, zlatohlávek skvostný, tesaříci
Rhopalopus spinicornis, Pedostrangalia revestita, krasec Coraebus undatus). Řeka Cidlina patří
do parmového až cejnového pásma, ostatní říčky a potoky do pstruhového až parmového pásma.
Rybníky mají faunu stojatých vod nižších poloh. V mokřadních biotopech, často v sousedství rybníků,
žijí např. chřástal kropenatý a chřástal vodní, lokálně jeřáb popelavý, čolek velký, z měkkýšů
např. vlahovka rezavá a množství mokřadních druhů hmyzu.
1.35 Hruboskalský bioregion
Bioregion leží na severovýchodě středních Čech a zahrnuje centrální část Jičínské pahorkatiny.
Je tvořen zdviženou pískovcovou tabulí rozčleněnou do skalních měst. Dominuje jednotvárná biota
hercynského charakteru, ochuzená vlivem pískovců, s charakteristickou mozaikou společenstev
3. dubovo-bukového a 4. bukového stupně. Potenciální vegetaci skalních měst tvoří borové
doubravy, na neovulkanitech květnaté bučiny. Méně typické části jsou tvořeny pahorkatinami
bez skalních výchozů, často s pokryvy spraší a s dubohabrovými háji, acidofilními doubravami
a bikovými bučinami. Bioregion má vyvážené zastoupení polí, kulturních i reliktních borů a málo
vlhkých luk.
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Bioregion tvoří křídové souvrství, na většině plochy víceméně horizontálně uložené, u severního
okraje ukloněné k jihu. Vytváří stupňovinu s plošinami koniackých kvádrových pískovců spočívající
na měkkých svrchnoturonských slínech a opukách. Při severovýchodním a severním okraji je křídové
souvrství postiženo podle lužické poruchy a vycházejí zde postupně stále starší vrstvy v podobě
nápadných kuest JV–SZ průběhu. Extrémním případem jsou pak svisle vztyčené perucko-korycanské
pískovce Suchých skal. Plošiny pískovců prorážejí roztroušeně čediče terciérního stáří, které tvoří
vyvýšeniny i skalní útvary, především Trosky. Na plošinách jsou rozšířené sprašové hlíny, svahoviny
mají ráz písečných osypů, dna údolí vyplňují písečné naplaveniny, často se slatinami na povrchu. Dno
sníženiny u Turnova vyplňují štěrky nivy a nízkých teras Jizery.
V oblasti skalních měst jsou vyvinuty kyselé arenické kambizemě s přechody do arenických podzolů,
na extrémnějších stanovištích jsou rankery a litozemě. Sníženiny vyplňují pseudoglejové luvizemě
až primární pseudogleje, v nejvlhčích částech přecházející do typických glejů s ostrůvky organozemí
typu slatin. Na jižním okraji bioregionu na spraších a sprašových hlínách, překrývajících kyselé
pískovce, se vyskytují značné plochy luvizemních a typických hnědozemí. Na výchozech opuk
a vápnitých pískovců jsou lokálně pararendziny, nepatrný rozsah mají eutrofní kambizemě a rankery
na čedičích.
Dle Quitta leží centrální část bioregionu v mírně teplé oblasti MT 10, severní okraje s nejvyššími
částmi v MT 7 a MT 4. Bioregion zahrnuje území poměrně teplé a přitom dostatečně zásobené
srážkami.
Bioregion leží v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 55. Český ráj, kde zaujímá fytogeografické
podokresy 55a. Maloskalsko, 55c. Rovenská pahorkatina (mimo východní části) a 55d. Trosecká
pahorkatina, část fytogeografického podokresu 55b. Střední Pojizeří a jihozápadní okraj
fytogeografického okresu 56a. Železnobrodské Podkrkonoší.
Potenciální přirozenou vegetaci na značné části plochy tvoří acidofilní doubravy (Genisto germanicaeQuercion) s autochtonní borovicí, na těžších půdách i jedlin (Galio rotundifolii-Abietetum albae).
V severní části doubravy přecházejí do acidofilních bučin (Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae).
Na neovulkanitech je možno předpokládat přítomnost dubohabřin (Melampyro nemorosi-Carpinetum
betuli), případně květnatých bučin (Fagion sylvaticae). Na hranách pískovcových skal jsou ostrůvky
reliktních borů (Dicrano-Pinion sylvestris). Podél vodních toků jsou přítomny různé typy luhů,
např. Carici remotae-Fraxinetum excelsioris, zřejmě i Stellario nemorum-Alnetum glutinosae a Pruno
padi-Fraxinetum excelsioris, v inverzích pravděpodobně i se zastoupením autochtonního smrku.
Na slatinných stanovištích je možno předpokládat přítomnost olšin (Carici elongatae-Alnetum
glutinosae). Přirozenou náhradní vegetaci vlhkých luk tvoří svazy Calthion palustris, Molinion
caeruleae a Caricion canescenti-nigrae. Kolem rybníků je vyvinuta vegetace vysokých ostřic (MagnoCaricion elatae). Na suchých místech jsou fragmenty vegetace svazu Violion caninae, na jižním okraji
se objevují i subxerofilní trávníky svazu Koelerio-Phleion phleoidis, výjimečně přecházející až do
blízkosti vegetace svazu Festucion valesiacae. Lemy náležejí svazu Trifolion medii. Křoviny tvoří svaz
Berberidion. Ve vodních nádržích jsou přítomna společenstva svazu Nymphaeion albae.
Převažuje běžná fauna hercynské zkulturněné krajiny, se západními vlivy, obohacená o některé druhy
skal, písčin a starých borových porostů. V oblasti chudých pískovců jsou hojnější společenstva
měkkýšů pouze na ostrůvcích bohatších půd. V okolí vodotečí a rybníků jsou menší enklávy
s mokřadní faunou, řeka Jizera náleží do parmového pásma, potoky do pstruhového pásma.
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1.36 Železnobrodský bioregion
Bioregion leží na pomezí severních a východních Čech, zabírá západní část geomorfologického celku
Krkonošské podhůří a východní část Ještědsko-kozákovského hřbetu. Je tvořen vrchovinným
podhůřím Sudet, rozčleněným údolím Jizery a jejích přítoků. Bioregion je typicky hercynský, zahrnuje
biocenózy 3. dubovo-bukového až 5. jedlovo-bukového vegetačního stupně. Potenciální vegetace je
tvořena převážně bikovými bučinami. Charakteristická je biota zaříznutých podhorských údolí
s květnatými bučinami, suťovými lesy a s peřejnatými řekami, která je ovlivněna splavováním
horských druhů z výše položených sousedních bioregionů.
Území bioregionu je geologicky nesourodé, větší část v severním úseku tvoří přeměněné horniny
staršího paleozoika – fylity, diabasy a jejich deriváty, vložky vápenců až dolomitů. Na jihu
a jihovýchodě vystupuje souvrství červených pískovců a lupků podkrkonošského permu s polohami
neutrálních až bazických vulkanitů (melafyrů) proražené na několika místech terciérními čediči,
vystupujícími na větší ploše, zejména na Kozákově. Humolity zde prakticky chybějí.
V části budované přeměněným paleozoikem se poměrně silně uplatňují dystrické kambizemě,
ve vyšších polohách i kambizemní podzoly. Na poloskalních horninách permu jsou víceméně
nasycené i kyselé kambizemě a luvizemě. Ostrůvky eutrofních kambizemí se nacházejí na vyvřelinách,
drobné ostrůvky víceméně odvápněných rendzin se nacházejí na vápencích a dolomitech.
Dle Quitta leží západní okraj území v mírně teplé oblasti MT 4, východ v chladnější MT 2, Kozákov
a vyšší severní části v chladné oblasti CH 7. Podnebí je tak mírně teplé až chladnější, s dostatečným
množstvím srážek.
Bioregion leží v mezofytiku ve fytogeografickém podokrese 56a. Železnobrodském Podkrkonoší
a přesahuje i do západní části fytogeografického podokresu 56b. Jilemnického Podkrkonoší
a na jihozápadní okraj fytogeografického podokresu 93a. Krkonoše lesní.
Potenciální vegetací bioregionu jsou převážně květnaté bučiny (Fagion sylvaticae), na chudších
substrátech bikové bučiny (Luzulo-Fagion sylvaticae). Pouze výjimečně se na teplejších exponovaných
místech objevují dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum betuli) a v hluboce zaříznutých
údolích suťové lesy (Tilio-Acerion, zřejmě Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris a Arunco
sylvestris-Aceretum pseudoplatani). V údolích potoků a Jizery jsou luhy (Carici remotae-Fraxinetum
excelsioris, Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae, a snad i Piceo abietis-Alnetum glutinosae). Břeh
Jizery je lemován vegetací svazu Phalaridion arundinaceae. Přirozené bezlesí je vázáno na skalnatá
stanoviště (vegetace svazu Alysso-Festucion pallentis), ale i na štěrkové náplavy Jizery.
Polopřirozenou náhradní vegetaci tvoří vlhké louky svazu Calthion palustris a rašelinné louky svazu
Caricion canescenti-nigrae. Na suchých místech je přítomna vegetace svazu Cynosurion cristati
a Violion caninae, která přechází v lemy svazu Trifolion medii.
V bioregionu se vyskytuje běžná fauna hercynské zkulturněné krajiny, bez výrazných prvků,
se submontánními formami hlavně v zalesněných kaňonech Jizery a Kamenice (např. lejsek malý).
Skalní a lesní fauna je velmi podobná Hruboskalskému bioregionu (1.35). Okrajově na Jizeře jsou
enklávy měkkýšů s vřetenovkou krkonošskou (Cochlodina dubiosa corcontica). Tekoucí vody patří
do pstruhového pásma, Jizera k přechodu do lipanového pásma.

Významné krajinné prvky
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů jsou VKP lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jimi mohou být i jiné části krajiny, které jsou
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příslušným orgánem ochrany přírody zaregistrovány podle § 6 tohoto zákona jako významný krajinný
prvek.
V řešeném území se nachází registrované VKP Volavecká stráň, v k.ú. Volavec a Václaví. Důvodem
ochrany je opuková stráň bohatá na teplomilné rostliny. Hranice registrovaného VKP je
ve vzdálenosti cca 200 m od navržené odpočívky Václaví přibližně v km 10,450 – 10,900 varianty E1.
Varianta E2 vede v mírně větší vzdálenosti od registrovaného VKP než varianta E1, rozdíl je však
zanedbatelný.
V zájmovém území se dále vyskytuje množství VKP vyplývajících ze zákona, jedná se především
o lesy, vodní toky a údolní nivy.

Územní systém ekologické stability
V okolí navrhované trasy I/35 se nacházejí skladebné prvky ÚSES nadregionální (N), regionální (R)
a lokální úrovně (viz následující tabulka).
Tabulka 1 ÚSES
Název
NRBK Příhrazské skály – Údolí
Kamenice a Jizery

NRBK Příhrazské skály – Les
Království
RBC Hruboskalsko
RBK Sedmihorky – K31

Vzdálenost
První osa NRBK je vedena vodním tokem řeky Jizery, v křížení s trasou I/35 je
navržen mostní objekt délky 670 m, cca v km 2,450 – 3,120. Druhá osa NRBK
je vedena přes zemědělsky využívanou půdu, tudíž je v těchto místech
funkčnost NRBK značně omezena. Ke křížení dochází cca v km 6,500. Obě
varianty jsou ve zmíněných úsecích vedeny ve stejné trase.
Osa NRBK je v místě křížení s navrženou komunikací vedena přes zemědělsky
využívanou půdu, tudíž je v těchto místech funkčnost NRBK značně omezena.
Ke křížení dochází cca v km 24,500. Obě varianty jsou v tomto úseku
navrženy téměř ve stejné trase.
RBC leží jižně od navržené trasy ve vzdálenosti přibližně 450 m. V této oblasti
je navržen tunel Pelešany o délce 900 m.
Cca v km 4,150 se navržená trasa dotýká hranice RBK. Je zde navržen mostní
objekt o délce 100 m.

Zdroj: Mapomat

Migrační prostupnost území
Z hlediska migrace větších obratlovců mají v řešeném území největší význam nivy větších toků,
konkrétně se jedná o nivu Libuňky, nivu Václavického potoka a Veselky a nivu Cidliny.
Trasa kříží také jeden dálkový migrační koridor (AOPK ČR). Tento dálkový migrační koridor vede od JV
souběžně s navrhovanou komunikací (v odstupu cca 3-5 km). V jeho okolí je vymezeno migračně
významné území, které zahrnuje zalesněné svahy a údolí významného hřebene s kótami Kozinec,
Tábor, Kozlov, Chotice, Varta, Kozákov. V prostoru Kozákova se jedna z větví migračního koridoru
otáčí k JZ, u Sekerkových Louček vytváří dvojitý ohyb a kříží se přitom třikrát s plánovanou trasou
stavby I/35 nedaleko rybníku Cihlák. Mezi Valdštejnskem a Sedmihorkami protíná migrační koridor
nivu Libuňky a přechází na Hruboskalsko, kde jsou v rozsáhlých lesích opět dobré podmínky
pro migraci, ale do trasy plánovaného záměru již vymezené migračně významné území nezasahuje.
Jiné dálkové migrační koridory nejsou v území známy. Pro celou oblast jsou naopak charakteristické
přesuny středně velkých obratlovců na kratší vzdálenost za potravou. V případě srnce evropského
a prasete divokého se to týká i polních kultur (záleží na aktuálně pěstované plodině). Ostatní druhy
migrují zejména podél liniové zeleně.
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Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy
Zvláště chráněná území
Vedení trasy navrhované stavby zasahuje do CHKO Český ráj. Z maloplošných chráněných území leží
v blízkosti záměru PP Borecké skály, PP Na víně a PP Libuňka. Ve větší vzdálenosti od stavby (více než
500 m) se nacházejí další maloplošná ZCHÚ – PR Hruboskalsko, PR Bažantník, PR Klokočské skály,
PR Úlibická bažantnice, PP Libunecké rašeliniště, PP Rybník Vražda, PP Cidlinský hřeben, PP Zebín
a PP Libosad - obora.
Tabulka 2 ZCHÚ
Název

Charakteristika

CHKO Český ráj

První vyhlášená CHKO v ČR (zřízena dne 1. 3. 1955).
V roce 2002 byla CHKO rozšířena. Současné území je
vymezeno přibližně mezi obcí Frýdštejn a městy
Mnichovo Hradiště, Turnov, Sobotka, Jičín a Železný
Brod. Celková výměra činí 181 km2.

PP Borecké skály

PP leží severovýchodně od obce Borek pod Troskami.
Předmětem ochrany je geomorfologický útvar
pískovcových skal se zbytky reliktního boru. Celková
rozloha PP činí 19,7 ha.

PP Na víně

PP leží severně od města Újezd pod Troskami.
Předmětem ochrany jsou opukové stráně s výskytem
chráněných a ohrožených druhů rostlin. Celková
rozloha PP činí 7,9 ha.

PP Libuňka

PP leží jižně od stávající I/35 mezi obcemi Ktová a
Borek pod Troskami. Předmětem ochrany je
přirozený tok s typickými meandry a břehovými
porosty jako významný krajinotvorný prvek a životní
prostředí chráněných a ohrožených druhů živočichů.
Celková rozloha PP činí 27,5 ha.

Vzdálenost
Stavba cca v km 4,580 – 5,200
(MÚK Valdštejnsko) zasahuje do
III. zóny CHKO Český ráj. Obě
varianty E1 a E2 jsou zde
vedeny ve stené trase. Varianta
E2 se k CHKO Český ráj
přibližuje také cca v km 14,000
– 14,500 (okolí MÚK Ktová).
Hranice CHKO, resp. její III.
zóny, prochází v nejbližší
vzdálenosti cca 600 m od
záměru.
Varianta E2 cca v km 13,500
vede ve vzdálenosti 80 m od
hranice PP. Varianta E1 je
vzdálena cca 1,9 km od hranice
PP.
Trasa varianty E1 leží 190 m a
varianty E2 420 m od jižního
výběžku PP. Severní výběžek je
ve vzdálenosti 130 m od
varianty E1 a 320 m od varianty
E2.
Varianta E2 je navržena ve
vzdálenosti cca 760 m od PP.
Varianta E1 leží dostatečně
daleko od PP, cca 1,6 km.

Zdroj: Mapomat

Přírodní parky
Trasa záměru nezasahuje do žádného vyhlášeného přírodního parku. Nejblíže leží PPk Maloskalsko,
který je vzdálen cca 3,8 km od napojení silnice I/35 na stávající MÚK Ohrazenice.
Památné stromy
V blízkosti navrhované trasy silnice I/35 se nacházejí památné stromy uvedené v následující tabulce.
Tabulka 3 Památné stromy
Název
Popis

Vzdálenost
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Název

Popis

Vzdálenost

Jasany a lípy na hřbitově
v Nudvojovicích

5 ks (3x jasan, 2x lípa)

Cca v km 1,950 ve vzdálenosti 130 m od trasy silnice I/35
(obě varianty jsou v tomto místě vedeny ve stejné trase).

Nudvojovický jasan

1 ks

Hruška v poli

1 ks

Dva duby letní nad
rybníčkem v Žernově

2 ks

Nachází se mezi jasany a lípami viz výše.
Nachází se cca v km 14,250 varianty E1 ve vzdálenosti
přibližně 100 m.
U sjezdu z MÚK Žernov na Semily ve vzdálenosti cca
130 m.

Zdroj: Mapomat
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2. Botanický průzkum
Metodika
Botanický průzkum byl proveden od srpna 2016 do konce července 2017, čímž byl postižen jarní, letní
i podzimní aspekt. Průzkum byl proveden v celém koridoru trasy a v jejím bezprostředním okolí.
V případě hodnotnějších lokalit zacházel zpracovatel až do vzdálenosti 200 - 300 m od plánované
trasy. Ve zkoumaném koridoru bylo vymezeno 15 botanických lokalit, přičemž řada z nich je ještě
rozdělena na podlokality dle určitého charakteru stanoviště.
Lokality botanického průzkumu:
Lokalita 1 – remízy nad nivou Jizery, pravý břeh
Podlokalita 1a – ruderální porosty listnatých náletů na okraji sídliště (km 1,40 – 1,55)
Podlokalita 1b – listnaté porosty na prudkém svahu nad nivou Jizery (km 2,10 – 2,15)
Lokalita 2 – niva Jizery a Libuňky v Turnově
Podlokalita 2a – mělká deprese v polích s vrbou křehkou (km 2,15 – 2,40)
Podlokalita 2b – přechod řeky Jizery (km 2,80)
Podlokalita 2c – doprovodné porosty Libuňky v blízkosti ústí do Jizery (km 3,00 – 3,15)
Podlokalita 2d – louky a křoviny v prostoru západního portálu tunelu (km 3,10 – 3,20)
Podlokalita 2e – louka v mírném svahu u Libuňky před tunelem (km 4,10 – 4,20)
Podlokalita 2f – doprovod Libuňky před tunelem (km 4,20 – 4,25)
Podlokalita 2g – okraj nivy Libuňky, luční část (km 4,25 – 4,50)
Podlokalita 2h – okraj nivy Libuňky, mladý remíz (km 4,50 – 4,80)
Lokalita 3 – úsek mezi MÚK Valdštějnsko a MÚK Žernov
Podlokalita 3a – polní cesta (km 6,50)
Podlokalita 3b – suchá strouha v polích (km 7,05)
Podlokalita 3c – kulturní louka ve svahu s JZ expozicí (km 7,30 – 7,50)
Podlokalita 3d – křoviny ve svahu s JZ expozicí (km 7,75 – 7,80)
Podlokalita 3e – kulturní louka v mělké depresi pod hřbetem (km 7,80 – 8,00)
Podlokalita 3f – úvozová cesta s protáhlým remízkem (km 8,70)
Podlokalita 3g – suchý okraj pramene potoka (km 9,00)
Podlokalita 3h – lemy stávající místní komunikace III/2828 (km 9,50)
Podlokalita 3i – úzká mez se stromy (km 9,80)
Lokalita 4 - niva a svahy Václavského potoka
Podlokalita 4a – prudký svah nad Václavským potokem (var. E1; km 11,0 – 11,35)
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Podlokalita 4b – kulturní louka v nivě Václavského potoka (var. E1; km 11,35 - 11,45)
Podlokalita 4c – Václavský potok jižně od silnice I/35 (var. E1; km 11,45; mimo trasu)
Podlokalita 4d – Václavský potok v místě průchodu silnice I/35 (var. E1; km 11,45)
Podlokalita 4e – podmáčená plocha v nivě Václavského potoka (var. E1; km 11,35 - 11,45; mimo
trasu)
Podlokalita 4f - pastviny ve svahu nad nivou Václavského potoka (var. E1; km 11,35 - 11,45;
mimo trasu)
Lokalita 5 – okolí zemědělského areálu u Žernova
Podlokalita 5a – potůček Tisovka (var. E1; km 12,60)
Podlokalita 5b – světlý, úzký remíz u zemědělského areálu (var. E1; km 13,00)
Podlokalita 5c – pás borovic s příměsí listnatých stromů (var. E1; km 13,10 – 13,20)
Podlokalita 5d – úzké doprovodné porosty Veselky (var. E1; km 13,35)
Podlokalita 5e – nivní louka u Veselky (var. E1; km 13,40)
Podlokalita 5f – svahy s převahou listnatých dřevin nad Veselkou (var. E1; km 13,45 – 13,60)
Podlokalita 5g – údolí prudce zařízlé, úzké (var. E1; km 13,75 – 13,90)
Podlokalita 5h – okraj remízku na okraji rokliny v polích (var. E1; km 14,20)
Podlokalita 5i – okraj remízu u Rovenska p.T. (var. E1; km 14,80 – 14,95)
Lokalita 6 – svah a niva nad potokem Koudelka a okolí Rovenska
Podlokalita 6a – podmáčená deprese v polích (var. E1; km 15,45)
Podlokalita 6b – pás louky nad silnicí III/2821 - Tyršova ulice (var. E1; km 15,55)
Podlokalita 6c – niva Koudelky (var. E1; km 16,05 – 16,10)
Podlokalita 6d – prudký svah nad Koudelkou (var. E1; km 16,10 – 16,25)
Lokalita 7 – meze, křoviny a okraj louky u PP Na víně
Podlokalita 7a - mez pod polem u PP Na víně - sever (E1; km 16,80 – 16,85)
Podlokalita 7b – zarůstající mez pod polem u PP Na víně - jih (km 17,40)
Lokalita 8 - MÚK Ktová a přivaděč do Rovenska
Podlokalita 8a – okraj lesa s vodojemem (var. E2; km 13,40 – 13,60)
Podlokalita 8b – var. E2; km 13,60 – 13,65
Podlokalita 8c – louka u MÚK nad železniční tratí (var. E2; km – přeložka II/282)
Podlokalita 8d – niva Veselky na okraji Rovenska p. T. (var. E2 – přeložka II/282)
Podlokalita 8e – svah nad Veselkou na okraji Rovenska (var. E2 – přeložka II/282)
Lokalita 9 – niva Veselky
Podlokalita 9a – louka a nekosené porosty křovin pod žel. tratí (var. E2; km 14,30 – 14,40)
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Podlokalita 9b – doprovodné porosty stromů podél Veselky (var. E2; km 14,60)
Podlokalita 9c – niva levý břeh (var. E2; km 14,60 – 14,65)
Podlokalita 9d – prudký zalesněný svah nad nivou (var. E2; km 14,65 – 14,75)
Lokalita 10 – Suché doly
Podlokalita 10a – remíz východně od komunikace (var. E2; km 14,95)
Podlokalita 10b – kulturní louka (var. E2; km 14,95 – 15,05)
Podlokalita 10c – remíz západně od komunikace (var. E2; km 15,00)
Podlokalita 10d – severně exponovaná suchá mez (var. E2; km 15,10)
Lokalita 11 - suché trávníky a niva Újezdeckého potoka u MÚK Čímyšl
Podlokalita 11a – niva Újezdeckého potoka (km 17,65 – 17,90)
Podlokalita 11b – nivní pasené louky (km 17,00 – 17,80)
Podlokalita 11c – nekosená stepní lokalita u stávající silnice I/35 (jižní odbočka z MÚK Čímyšl)
Podlokalita 11d – kosená západní část louky u stávající silnice I/35 (jižní odbočka z MÚK Čímyšl)
Lokalita 12 – okolí Kněžnice
Podlokalita 12a – remíz v polích (km 21,20 – 21,30)
Podlokalita 12b – mokřad u Libuňky v místě křížení silnice I/35 (km 21,35 – 21,45)
Podlokalita 12c – úzká řada lužních dřevin (km 21,40)
Podlokalita 12d – degradované trávníky zarůstající křovinami (km 22,05 – 22,15)
Podlokalita 12e – lesnatý svah (km 22,15 – 22,35)
Podlokalita 12f – stará úvozová cesta JV od Kněžnice (km 23,00)
Lokalita 13 – přechody vodotečí u Libuně
Lokalita 13a – kulturní louky a doprovodné porosty Boučnice (km 19,10 – 19,30)
Lokalita 13b – vlhká louka u Jivan v nivě Boučnice, severně od trasy (km 19,10 – 19,20)
Lokalita 13c – vysychající vodoteč jižně od osady Šidloby (km 20,60 – 20,70)
Lokalita 13d – úzká vysychající vodoteč JV od osady Šidloby (km 20,70)
Lokalita 14 – niva a svahy Cidliny a Ploužnického potoka u Železnice
Podlokalita 14a – luční stráň nad nivou Cidliny (km 26,75 – 26,85)
Podlokalita 14b – zbytky lužního lesa a niva podél Cidliny a Ploužnického potoka (km 26,90 –
27,10)
Podlokalita 14c – nivní louka (26,95 – 27,05)
Podlokalita 14d – starý udržovaných sad a louka mezi dvěma RD (km 27,1 – 27,2)
Lokalita 15 – louky západně od Radimi
Podlokalita 15a – kulturní pás louky v polích (km 29,00 – 29,10)
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Podlokalita 15b – kulturní pás louky v polích (km 29,55 – 29,70)
Podlokalita 15c – rákosem zarůstající nekosený mokřad (km 30,10)
Podlokalita 15d – kosené kulturní vlhké louky (km 29,80 – 30,10)
Podlokalita 15e – kosené kulturní vlhké louky mimo trasu (km 30,20 – 30,40)
Podlokalita 15f – křížená vodoteč (Trnávka) u osady Žabík (km 30,45)
Podlokalita 15g – úzký trávník a travnatá cesta v polích (km 30,50)
Průzkum byl zaměřen na výskyt zvláště chráněných druhů a druhů červeného seznamu ohrožených
druhů, na výskyt přírodních biotopů a jako doplňující informace byl na zkoumaných lokalitách
pořizován seznam zjištěných druhů.
Pro determinaci a zhodnocení stavu přírodních biotopů byla použita Metodika aktualizace vrstvy
mapování biotopů (Lustyk, Guth, 2016) a Příručka hodnocení biotopů (Grulich a kol., 2016). Přírodní
biotop je definován jako typ přírodního, přirozeného nebo polopřirozeného území, které je
vymezeno geografickými charakteristikami a charakteristikami živé a neživé přírody. Biotop
charakterizují vlastnosti ekotopu, fyziognomie a druhové složení vegetace. Pro účely této práce jsou
použity některé hodnotící parametry přírodních biotopů dle citované metodiky. Jedná se
o reprezentativnost (RB), degradaci (D), regionální hodnocení (RH), stav z hlediska typických druhů
(TD) a stav z hlediska struktury a funkce (SF).
Reprezentativnost (RB)
Vyjadřuje, jak sledovaný biotop odpovídá popisu podle Příručky hodnocení biotopů (Grulich a kol.,
2016). Je vyjádřena míra vyhraněnosti, resp. přechodnosti k jiné jednotce.
Typ reprezentativnosti

Popis

V - vyhraněný biotop

odpovídá katalogu biotopů

P – přechodný biotop

výrazný výskyt druhů dvou biotopů

F – obtížně klasifikovatelný biotop

příslušnost k uvedenému biotopu je nezřetelná, není jasná příslušnost
k jinému biotopu
velmi narušený biotop na hranici k člověkem vytvořeným nebo zcela

W – degradovaný biotop

přeměněným biotopům

Degradace (D)
Vlastnost, která vyjadřuje míru antropogenní degradace biotopu, přímé i nepřímé. Zohledňuje se
míra různých antropogenních vlivů, přítomnost synantropních a kulturních druhů, eutrofizace, stav
obhospodařování a antropického ovlivnění ekotopu.
Stupně degradace

Popis

0

biotop bez zřetelných projevů degradace

1

mírná degradace

2

střední degradace

3

silná degradace
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Hodnocení biotopu v regionálním kontextu (RH)
Jedná se o hodnocení biotopu, kde je zohledněn subjektivní názor posuzovatele. K hodnocení se
používá „školní stupnice“ 1 - 4 (bez stupně 5), přičemž biotop je známkován podle své kvality
a hodnocena je jeho celková vzácnost a ohrožení. Uvažuje se především:
- vzácnost ve fytogeografickém okrese (základní jednotka fytogeografického členění ČR vymezuje území na základě floristické podobnosti), výskyt na hranici rozšíření v ČR apod.,
- výskyt zvláště chráněných a ohrožených či fytogeograficky významných druhů,
- biotop pozoruhodný z hlediska výškové stupňovitosti, tj. nadmořské výšky,
- pozoruhodný typ z hlediska fytocenologie vyžadující další zkoumání,
- vysoce reprezentativní typ určité fytocenologické asociace (základní jednotka rostlinných
společenstev).
Hodnocení stavu biotopu z hlediska typických druhů (TD)
Jedním z parametrů zachovalosti a kvality biotopu je určení jeho stavu na základě typických druhů,
které jsou pro každý biotop stanoveny v dodatku použité metodiky „Typické druhy - dodatek
metodiky aktualizace vrstvy mapování“ (Grulich a kol., 2007). Typické druhy se v daném biotopu
vyskytují zpravidla častěji než v jiných biotopech. Jejich přítomnost spolu s dalšími vlastnostmi
biotopu ukazuje celkově „kvalitu“ daného biotopu - stav z hlediska ochrany. Typické druhy se dělí
na bazální a specifické.
Bazální druhy mají širší ekologickou amplitudu, jsou to druhy konstantní a dominantní, ale také
některé druhy diagnostické, které jsou však zároveň početné anebo pokryvné. Vytvářejí
„fyziognomický matrix“ porostů a jejich přítomnost je v případě absence specifických druhů nutná
nebo dostatečná k určení (klasifikaci) biotopu.
Specifické druhy mají rozhodující význam pro hodnocení kvality biotopu. Jde především o specialisty,
druhy diagnostické, druhy diferenciální, druhy regionálně významné či obecně vzácné a pro kvalitu
biotopu významné apod.
Pro každý biotop je stanoven minimální počet druhů, který je nutné prokázat pro klasifikaci z hlediska
typických druhů.
Stupně stavu stanoviště z hlediska výskytu typických druhů
Stupeň

Charakteristika
Jsou přítomny druhy specifické v dostatečném množství. Pro rozhodnutí o stavu

P - příznivý stav

biotopu je podstatný poměr počtu druhů zjištěných k potenciálně možným
očekávaným.

MP - méně příznivý

Jsou přítomny bazální ale i specifické druhy, leč v malém množství (jeden až několik).

N - nepříznivý
Jsou přítomny pouze bazální druhy.
Pozn.: počet typických druhů v biotopu, který odpovídá příznivému/méně příznivému stavu, je pro jednotlivé
biotopy definován různě.

V rámci průzkumu byl pořízen seznam zjištěných druhů s důrazem na druhy dokládající charakter
biotopů. Je použita nomenklatura sjednocená podle Kubáta (2002). Za jménem taxonu je v některých
případech orientačně uvedena pokryvnost podle Braun-Blanquetovy stupnice abundance
a dominance podle curyšsko-montpelliérské školy. Pokrynost vychází ze stavu na sledované lokalitě,
uvedené pokryvnosti jsou orientační, nejedná se o fytocenologický snímek.
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r - druh velmi vzácný, jen 1-3 drobné exempláře
+ - druh vzácný, jeho pokryvnost je nižší než 1 %
1 - druh drobný a početný, nebo velký a vzácný, s pokryvností 1 - 5 %
2 - druh drobný a velmi početný, nebo velký a roztroušený, s pokryvností 5 - 25 %
3 - druh hojný, s pokryvností 25 - 50 %
4 - druh silně dominující, s pokryvností 50 - 75 %
5 - druh pokrývající téměř celou plochu, s pokryvností 75 - 100 %
dm - dominantní
Upozornění: uvedené použití pokryvnosti je orientační, nejedná se o fytocenologický snímek

V případě, že se vyskytují druhy zvláště chráněné nebo ohrožené (Danihelka a kol,, 2012), je uveden
stupeň ochrany/ohrožení symbolem za názvem rostliny:
§1 – druh chráněný podle zákona č. 114/1992 Sb., kategorie kriticky ohrožený,
§2 – druh chráněný podle zákona č. 114/1992 Sb., kategorie silně ohrožený,
§3 – druh chráněný podle zákona č. 114/1992 Sb., kategorie ohrožený,
C1 – druh z červeného seznamu rostlin ČR, stupeň kriticky ohrožený,
C2 – druh z červeného seznamu rostlin ČR, stupeň silně ohrožený,
C3 – druh z červeného seznamu rostlin ČR, stupeň ohrožený,
C4a – druh z červeného seznamu ČR, vzácnější vyžadující další pozornost – méně ohrožený
Další vysvětlivky:
E1 – bylinné patro, E2 - keřové patro, E3 – stromové patro
V případě přírodních biotopů (výjimkou RB=W) jsou v seznamech druhů tučně vyznačeny typické
druhy specifické; kurzívou jsou vyznačeny typické druhy bazální, podtrženy jsou druhy
přechodného biotopu.

Výsledky průzkumu včetně vyhodnocení vlivu záměru na flóru
Lokalita 1 – Remízy nad nivou Jizery, pravý břeh
Podlokalita 1a – ruderální porosty listnatých náletů na okraji sídliště (km 1,4 – 1,55)
Remíz ze směsi převážně listnatých stromů, bylinné patro je výrazně ruderální. O přírodní biotop se
nejedná.
E3, E2:
Cornus sanguinea (svída krvavá)
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Picea abies (smrk ztepilý)
Populus tremula (topol osika)
Prunus avium (třešeň ptačí)
Prunus domestica (švestka obecná)
Quercus robur (dub letní) – statné po okraji pole
Ribes sp. (meruzalka)
Salix sp. (vrba, kříženec)
Sambucus nigra (bez černý)
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 3
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Alliaria petiolata (česnáček lékařský)
Dactylis glomerata (srha říznačka)
Ficaria bulbifera (orsej jarní) 3
Fragaria x magna (jahodník ananasový)
Galium aparine (svízel přítula) 2
Geum urbanum (kuklík městský)
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý)
Chelidonium majus (vlaštovičník větší)
Poa trivialis (lipnice obecná) 2
Solidago canadensis (celík kanadský)
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška lékařská)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 3
Podlokalita 1b – listnaté porosty na prudkém svahu nad nivou Jizery (km 2,10 – 2,15)
Svah je poměrně krátký, extrémně svažitý, zakončený místní zpevněnou komunikací. Ve stromovém
patře se rozvolněně vyskytují vzrostlé duby, husté je 2. stromové a keřové patro, kde se uplatňují
ovocné stromy a keře. V bylinném patře je dominantní zmlazující Fraxinus excelsior (jasan ztepilý),
který přerůstá do keřového patra. Hájové prvky chybí.
E3, E2:
Crataegus sp. (hloh) 2
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 3
Prunus avium (třešeň ptačí) +
Prunus domestica (švestka obecná) +
Quercus robur (dub letní) 3
Sorbus aucuparia (jeřáb obecný) r
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) 1
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 4
Galium aparine (svízel přítula) +
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) 2
Poa nemoralis (lipnice hajní) r
Stellaria media agg. (ptačinec žabinec) 1
Veronica hederifolia agg. (rozrazil břečťanolistý) 2
Shrnutí vlivu na lokalitu 1
Vliv záměru na flóru na lokalitě je minimální.

Lokalita 2 – Niva Jizery a Libuňky v Turnově
Podlokalita 2a – mělká deprese v polích s vrbou křehkou (km 2,15 – 2,40)
Fragment měkkého luhu v kulturní nivě Jizery. Segment je výrazně degradovaný a nitrofilní.
E3, E2:
Salix fragilis x Salix alba (vrba ) 4
Alnus glutinosa (olše lepkavá) 2, JV okraj
Betula pendula (bříza bělokorá) r
Picea abies (smrk ztepilý), 1 ks
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Salix viminalis (vrba košařská) r
Solidago gigantea (celík obrovský) r, okraj
Phragmites australis (rákos obecný) r
Prunus padus (střemcha obecná) 1, v JV části
Sambucus nigra (bez černý) 1, v JV části
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 2
Carex acutiformis (ostřice ostrá) 2
Carex brizoides (ostřice třeslicovitá) 1, místně
Ficaria bulbifera (orsej jarní) 2
Filipendula ulmaria (tužebník jilmový) r, okraj
Galium aparine (svízel přítula) 2
Geum urbanum (kuklík městský) r
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý) +
Humulus lupulus (chmel otáčivý)
Lamium purpureum (hluchavka nachová) 1
Milium effusum (pšeníčko rozkladité) r
Poa trivialis (lipnice obecná) +
Reynoutria japonica (křídlatka japonská) r
Stellaria nemorum (ptačinec hajní) r
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 4
Podlokalita 2b – přechod řeky Jizery (km 2,80)
Koryto Jizery je cca 4 m zahloubené. Svahy nad korytem jsou silně eutrofní, podloží je suché.
Uplatňují se nespojité řady stromů nebo křovin podél obou břehů a hustá poměrně vysoká nitrofilní
vegetace s několika výraznými dominantami. O přírodní biotop se nejedná.
E3, E2:
Acer platanoides (javor mléč) +
Acer pseudoplatanus (javor klen) +
Alnus glutinosa (olše lepkavá)
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) +
Prunus avium (třešeň ptačí) +
Prunus padus (střemcha obecná) +
Salix caprea ( vrba jíva) +
Salix fragilis (vrba křehká) x Salix alba (vrba bílá)
Sambucus nigra (bez černý) 2
Symphoricarpos albus (pámelník bílý) 2
Syringa vulgaris (šeřík obecný) r
Ulmus laevis (jilm vaz)
Viburnum opulus (kalina obecná) +
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 3
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) r
Alopecurus pratensis (psárka luční) 1
Ficaria bulbifera (orsej jarní) +
Galium aparine (svízel přítula) 1
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý) +
Chelidonium majus (vlaštovičník větší) +
Lamium album (hluchavka bílá) +
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Lamium purpureum (hluchavka nachová) 1
Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá) 1
Poa nemoralis (lipnice hajní) +, svah břehu
Reynoutria japonica (křídlatka japonská) 2
Rubus idaeus (maliník obecný) +
Symphytum officinale (kostival lékařský) r
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 3
Podlokalita 2c – doprovodné porosty Libuňky v blízkosti ústí do Jizery (km 3,00 – 3,15)
Libuňka prochází stísněným prostorem mezi výrobními areály a komunikacemi. Vzrostlou
doprovodnou vegetaci představuje směs stromů. V břehové linii převládá Alnus glutinosa (olše
lepkavá). Místy se porosty mírně rozšiřují i do nejbližšího okolí. Jedná se o ruderální porosty křovin,
často s nepůvodními druhy.
E3:
Acer campestre (javor babyka)
Acer platanoides (javor mléč)
Alnus glutinosa (olše lepkavá) dm
Corylus avellana (líska obecná)
Crataegus sp. (hloh)
Euonymus europaeus (brslen evropský)
Lonicera tatarica (zimolez tatarský)
Prunus avium (třešeň ptačí)
Salix caprea ( vrba jíva)
Salix sp. (vrba – kříženci)
Salix viminalis (vrba košařská)
E1:
Acer pseudoplatanus (javor klen)
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)
Alopecurus pratensis (psárka luční)
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní)
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní)
Ficaria bulbifera (orsej jarní)
Galium aparine (svízel přítula)
Geranium pratense (kakost luční)
Geum urbanum (kuklík městský)
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý)
Humulus lupulus (chmel otáčivý)
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná)
Lathyrus pratensis (hrachor luční)
Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá)
Poa nemoralis (lipnice hajní)
Reynoutria japonica (křídlatka japonská)
Rubus sp. (ostružiník)
Rumex obtusifolius (šťovík okrouhlolistý)
Scrophularia nodosa (krtičník hliznatý)
Solidago canadensis (celík kanadský)
Stachys sylvatica (čistec lesní)
Symphytum officinale (kostival lékařský)
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka)
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Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Podlokalita 2d – louky a křoviny v prostoru západního portálu tunelu (km 3,10 – 3,20)
Ve svahu nad nivou u soutoku Libuňky a Jizery jsou pod polem nekosené degradované trávníky, které
zarůstají nálety dřevin, nebo ještě více degradované nitrofilní porosty s vysokým zastoupením kopřivy
a ostružiníků. Popř. jsou přítomny již zapojené nebo částečně zapojené plochy těchto křovin.
E3, E2:
Acer campestre (javor babyka), několik statných exemplářů v prudké mezi
Crataegus sp. (hloh)
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Juglans regia (ořešák královský), 2 ex.
Prunus avium (třešeň ptačí), místy dominantní
Prunus spinosa (slivoň trnitá) 2, v části souvislý lem
Rosa canina (růže šípková)
Sorbus aucuparia (jeřáb obecný)
E1:
Alopecurus pratensis (psárka luční) 4
Galeopsis sp. (konopice)
Galium album (svízel bílý) +
Geranium pratense (kakost luční) 1
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná) 2
Rubus idaeus (maliník obecný), místy dm
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 2, místy dm
Podlokalita 2e – louka v mírném svahu u Libuňky před tunelem (km 4,10 – 4,20)
Silně degradovaná louka v důsledku dlouhodobého nekosení zarůstá rákosem a ostružiníky, místy je
rákos dominantní. O přírodní biotop se aktuálně nejedná, pouze v těsném kontaktu s Libuňkou
ve východní části segmentu by bylo možné vymezit malý segment velmi degradovaného biotopu T1.6
- vlhká tužebníková lada.
E1:
Alopecurus pratensis (psárka luční) 3
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený) r
Calystegia sepium (opletník plotní) 2
Calystegia sepium (opletník plotní), okraj nivy
Cirsium arvense (pcháč oset) 1
Cirsium oleraceum (pcháč zelinný) +, okraj u Libuňky
Dactylis glomerata (srha říznačka) +
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) r
Elytrigia repens (pýr plazivý) +
Equisetum telmatea (přeslička obrovská) + /C4a
Filipendula ulmaria (tužebník jilmový) 1 – těsně v kontaktu s Libuňkou
Galium album (svízel bílý) 1
Geranium palustre (kakost bahenní) +
Geranium pratense (kakost luční) 2
Impatiens glandulifera (netýkavka žláznatá) r, okraj u Libuňky
Lathyrus pratensis (hrachor luční) 2
Lythrum salicaria (kyprej vrbice) r
Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá) 1
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Phragmites australis (rákos obecný) 2-3
Rubus sp. (ostružiník) 2
Sanguisorba officinalis (krvavec toten) r
Symphytum officinale (kostival lékařský) r
Trisetum flavescens (trojštět žlutavý) +
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá), tužebníkové lado v nivě
Valeriana officinalis agg. (kozlík lékařský) r
Vicia cracca (vikev ptačí) r
Podlokalita 2f - doprovod Libuňky před tunelem (km 4,20 – 4,25)
Úzké břehové prosty stromů s bylinným patrem ve svahu nad potokem (2-4 m). Součástí je i malý
světlý porost s převahou olše v malém odstupu od koryta Libuňky. Podloží je suché, eutrofní, jen
místy podmáčené (v průběhu roku vysychající).
E3, E2:
Acer pseudoplatanus (javor klen)
Alnus glutinosa (olše lepkavá) 3
Alnus incana (olše šedá)
Euonymus europaeus (brslen evropský)
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Prunus padus (střemcha obecná)
Prunus padus (střemcha obecná) 4
Quercus robur (dub letní)
Salix alba (vrba bílá)
Salix cinerea (vrba popelavá) +
Sambucus nigra (bez černý)
Ulmus glabra (jilm drsný)
Viburnum opulus (kalina obecná) r
E1:
Adoxa moschatellina (pižmovka obecná) r
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) 2
Anemone nemorosa (sasanka hajní) 2
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) 1
Caltha palustris (blatouch bahenní) r
Cardamine amara (řeřišnice hořká) 1
Carex acutiformis (ostřice ostrá) r
Carex cespitosa (ostřice trsnatá) r /C4a
Carex sylvatica (ostřice lesní) +
Colchicum autumnale (ocún jesenní) r
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) +
Ficaria bulbifera (orsej jarní) 2
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) r
Galeobdolon luteum agg. (pitulník žlutý) +
Galium aparine (svízel přítula) +
Geum urbanum (kuklík městský) 2
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý) 2
Impatiens glandulifera (netýkavka žláznatá) 2
Juncus effusus (sítina rozkladitá) r
Lathraea squamaria (podbílek šupinatý) 1
Phragmites australis (rákos obecný) 2, světlina
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Poa nemoralis (lipnice hajní) 2
Poa trivialis (lipnice obecná) 2
Ranunculus lanuginosus (pryskyřník kosmatý) r
Rubus idaeus (maliník obecný) 1
Scirpus sylvaticus (skřípina lesní) +
Stachys sylvatica (čistec lesní) +
Stellaria nemorum (ptačinec hajní) +
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 3
Podlokalita 2g - okraj nivy Libuňky, luční část (km 4,25 – 4,50)
Převládá bylinná vegetace, křoviny se vyskytují roztroušeně nebo chybí. Střídají se porosty psárky
a chrastice.
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 1
Alchemilla sp. (kontryhel) +
Alopecurus pratensis (psárka luční) 3
Angelica sylvestris (děhel lesní) r
Arctium sp. (lopuch)
Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl) r
Cardamine pratensis (řeřišnice luční) r
Carex cespitosa (ostřice trsnatá) r, příkop u pole /C4a
Cirsium oleraceum (pcháč zelinný) r
Dactylis glomerata (srha říznačka) r
Ficaria bulbifera (orsej jarní) r
Galeopsis sp. (konopice)
Galium album (svízel bílý) 1
Geranium pratense (kakost luční) +
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý) 1
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná) +
Lamium purpureum (hluchavka nachová) +
Lathyrus pratensis (hrachor luční) +
Mentha sp. (máta) 1
Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá) 4
Phragmites australis (rákos obecný) 1, místy příkop
Cirsium arvense (pcháč oset) r
Ranunculus acris (pryskyřník prudký) r
Solidago canadensis (celík kanadský) 1
Symphytum officinale (kostival lékařský)
Valeriana officinalis agg. (kozlík lékařský) +
Vicia cracca (vikev ptačí) +
Vicia sepium (vikev plotní) +
Podlokalita 2h - okraj nivy Libuňky, mladý remíz (km 4,50 – 4,80)
V JV polovině lokality převládá vzrostlá dřevinná vegetace lužních křovin na hranici stromového
a keřového patra. Podloží je hodně suché, významně se uplatňují nitrofilní druhy. Nejedná se
o přírodní biotop, dřeviny jsou v podélných pásech se světlinami, kde se ve větší míře uplatňují i luční
trávy. V západní části převládá bylinná vegetace.
E3, E2:
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Alnus glutinosa (olše lepkavá) r
Betula pendula (bříza bělokorá) +
Euonymus europaeus (brslen evropský) +, zmlazuje v luční části
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) +
Prunus avium (třešeň ptačí) r
Prunus cerasifera (slivoň myrobalán) r
Prunus padus (střemcha obecná) 3
Prunus spinosa (slivoň trnitá) +
Rosa canina (růže šípková) r
Salix caprea ( vrba jíva) 2
Salix cinerea (vrba popelavá) +, okraje
Salix fragilis (vrba křehká) r
Salix purpurea (vrba nachová) - kříženec
Salix triandra (vrba trojmužná) +, západní okraj
Tilia cordata (lípa srdčitá) 1, okraj remízu v části
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 2
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) +
Alopecurus pratensis (psárka luční) 2
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní) r
Carex sp. (ostřice) v příkopu
Cirsium arvense (pcháč oset) +
Cirsium oleraceum (pcháč zelinný) r
Festuca gigantea (kostřava obrovská) r
Filipendula ulmaria (tužebník jilmový) r
Galium aparine (svízel přítula) 1
Geranium pratense (kakost luční) +
Geum urbanum (kuklík městský)
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý) 2
Humulus lupulus (chmel otáčivý) r
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná) +
Lamium purpureum (hluchavka nachová) +
Phragmites australis (rákos obecný) +
Poa trivialis (lipnice obecná) 2
Scirpus sylvaticus (skřípina lesní) r, příkop
Solidago canadensis (celík kanadský) 1
Symphytum officinale (kostival lékařský) r
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 3
Valeriana officinalis agg. (kozlík lékařský) r
Shrnutí vlivu na lokalitu 2
Z významnějších druhů se vyskytuje Equisetum telmatea (přeslička obrovská), její stanoviště bude
stavbou z části zničeno. Bylo zjištěno několik exemplářů Carex cespitosa (ostřice trsnatá). Celkově se
jedná se o mírný negativní vliv na flóru.
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Lokalita 3 – Úsek mezi MÚK Valdštějnsko a MÚK Žernov
Podlokalita 3a – polní cesta (km 6,50)
Polní cesta s mezí mezi poli. Z dřevin se uplatňují ovocné stromy a jasan s bezem černým. Bylinné
patro je ruderální, převládají polní plevele a nitrofilní druhy.
E1:
Alliaria petiolata (česnáček lékařský)
Dactylis glomerata (srha říznačka)
Elytrigia repens (pýr plazivý)
Galium aparine (svízel přítula)
Geum urbanum (kuklík městský)
Poa trivialis (lipnice obecná)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Podlokalita 3b – suchá strouha v polích (km 7,05)
Podél strouhy je vyvinut úzký pás stromů, bylinné patro je ruderální a eutrofní. Po obou stranách
strouhy je úzký pás kulturních produkčních trav - Festuca pratensis (kostřava luční), Poa pratensis
(lipnice luční), Trisetum flavescens (trojštět žlutavý).
E3, E2:
Salix fragilis (vrba křehká)
Alnus glutinosa (olše lepkavá)
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Betula pendula (bříza bělokorá) r
Prunus padus (střemcha obecná) r
Alnus incana (olše šedá) r
E1:
Alopecurus pratensis (psárka luční), okraje
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) r
Dactylis glomerata (srha říznačka)
Elytrigia repens (pýr plazivý), okraje
Equisetum arvense (přeslička rolní) r
Geum urbanum (kuklík městský)
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý)
Poa palustris (lipnice bahenní)
Poa trivialis (lipnice obecná)
Rubus sp. (ostružiník)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Podlokalita 3c – kulturní louka ve svahu s JZ expozicí (km 7,30 – 7,50)
Jedná se o dříve zřejmě přeoranou plochu. V aktuálně kulturní louce se objevují prvky T1.1 –
mezofilní ovsíkové louky. Louka je v horní části oddělena od navazujícího pole lemem ruderálních
křovin.
E1:
Achillea millefolium agg. (řebříček obecný) 2
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený) 2
Campanula patula (zvonek rozkladitý) r
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Cerastium holosteoides (rožec obecný) 2
Dactylis glomerata (srha říznačka) 1
Festuca pratensis (kostřava luční) 2
Galium album (svízel bílý)
Leucanthemum vulgare agg. (kopretina obecná) +
Lolium perenne (jílek vytrvalý) 2
Lotus corniculatus (štírovník růžkatý) +
Poa pratensis (lipnice luční) 2
Rumex obtusifolius (šťovík okrouhlolistý) r
Stellaria graminea (ptačinec trávolistý) 1
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka) 2
Trifolium pratense (jetel luční) 3
Podlokalita 3d – křoviny ve svahu s JZ expozicí (km 7,75 – 7,80)
Křoviny pod elektrickým vedením a okraj protáhlého stromového remízu na SV exponované mezi.
Ruderální porosty, o přírodní biotopy se nejedná.
E3, E2:
Acer pseudoplatanus (javor klen)
Alnus glutinosa (olše lepkavá)
Betula pendula (bříza bělokorá)
Populus tremula (topol osika)
Prunus cerasifera (slivoň myrobalán)
Quercus robur (dub letní)
Rosa sp. (růže)
Salix caprea (vrba jíva)
Sambucus nigra (bez černý)
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 2
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený) 3
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní)
Cirsium arvense (pcháč oset)
Elytrigia repens (pýr plazivý) 2
Galeopsis sp. (konopice)
Galium aparine (svízel přítula)
Holcus mollis (medyněk měkký)
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) 2
Lysimachia vulgaris (vrbina obecná) r
Poa angustifolia (lipnice úzkolistá)
Poa trivialis (lipnice obecná)
Rubus sp. (ostružiník) 3
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Vaccinium myrtillus (brusnice borůvka), okraj remízu
Podlokalita 3e – kulturní louka v mělké depresi pod hřbetem (km 7,80 – 8,00)
Kulturní louka s malou příměsí vlhkomilných prvků. Nejedná se přírodní biotop, ale na některých
místech se biotopu T1.1 – mezofilní ovsíkové louky (s velkou degradací) blíží.
E1:
Alopecurus pratensis (psárka luční) dm
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Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený), místy
Cerastium holosteoides (rožec obecný) +
Cirsium oleraceum (pcháč zelinný) +, místně
Crepis biennis (škarda dvouletá)
Dactylis glomerata (srha říznačka)
Festuca pratensis (kostřava luční) dm
Galium album (svízel bílý) 2
Geranium pratense (kakost luční)
Holcus lanatus (medyněk vlnatý) dm
Lathyrus pratensis (hrachor luční) +
Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý) 1
Poa pratensis (lipnice luční), dm
Ranunculus acris (pryskyřník prudký) +
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka)
Trifolium pratense (jetel luční)
Trisetum flavescens (trojštět žlutavý)
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek) 2
Podlokalita 3f – úvozová cesta s protáhlým remízkem (km 8,70)
Podél cesty je cca 50 m široký pás dřevin, který se v místě průchodu silnice I/35 zužuje. Jedná se
o porosty jasanu a olše, povrch je suchý, bylinné patro nitrofilní. O přírodní biotop se nejedná.
E3, E2:
Alnus glutinosa (olše lepkavá) 2
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 4
E1:
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní) 1
Carex sylvatica (ostřice lesní) +
Dryopteris filix-mas (kapraď samec) +
Galeopsis sp. (konopice) 1
Galium aparine (svízel přítula) 1
Geranium robertianum (kakost smrdutý) 1
Geum urbanum (kuklík městský) 1
Holcus mollis (medyněk měkký) 2
Chaerophyllum hirsutum (krabilice chlupatá) r
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) 2-3
Poa nemoralis (lipnice hajní) 2
Rubus sp. (ostružiník) 2
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 1
Podlokalita 3g – suchý okraj pramene potoka (km 9,00)
Začátek mělké rokle, v polích porůstají degradované nitrofilní porosty bylin, včetně trav. Z dřevin se
uplatňují mladé jasany a vrba bílá. O přírodní biotop se nejedná.
E3, E2:
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Salix alba (vrba bílá)
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 2
Alopecurus pratensis (psárka luční)
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Anthriscus sylvestris (kerblík lesní) r
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)
Galium album (svízel bílý)
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý)
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná)
Poa trivialis (lipnice obecná)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Podlokalita 3h – lemy stávající místní komunikace III/2828 (km 9,50)
Stávající serpentiny místní komunikace budu přeloženy, aby se trasa vyhnula MÚK Volavec. Podél
stávající silnice se vyskytují ovocné stromy a směs dalších listnatých stromů, bylinné patro je
ruderální.
E3, E2:
Alnus glutinosa (olše lepkavá)
Cornus sanguinea (svída krvavá)
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Populus tremula (topol osika)
Prunus cerasifera (slivoň myrobalán)
Quercus robur (dub letní)
Rosa canina (růže šípková)
Salix alba (vrba bílá)
Sambucus nigra (bez černý)
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)
Alliaria petiolata (česnáček lékařský)
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní)
Elytrigia repens (pýr plazivý)
Galium aparine (svízel přítula)
Geum urbanum (kuklík městský)
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá)
Rubus sp. (ostružiník)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Podlokalita 3i – úzká mez se stromy (km 9,80)
Úzká mez před kulturní loukou, roztroušeně se stromy a keři. V E1 se uplatňují nitrofilní stínomilné
druhy a na světlých místech degradované trávníky. Z jihovýchodní strany nové komunikace navazuje
úzký porost bříz s obdobným bylinným patrem.
E3, E2:
Sambucus nigra (bez černý) 2
Rosa canina (růže šípková)
Quercus robur (dub letní), 1 statný ex. a několik menších
E1:
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá)
Alliaria petiolata (česnáček lékařský)
Rubus sp. (ostružiník)
Cirsium arvense (pcháč oset)
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)
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Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná)
Galium album (svízel bílý)
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní)
Poa pratensis (lipnice luční)
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Elytrigia repens (pýr plazivý)
Poa trivialis (lipnice obecná)
Geum urbanum (kuklík městský)
Shrnutí vlivu na lokalitu 3
Významnější druhy se na lokalitě 3 nevyskytují. Nebyly zjištěny ani přírodní biotopy, které by
vyžadovaly z hlediska floristického zvýšenou ochranu. Pouze v km 9,8 na mezi roste statný dub.

Lokalita 4 - Niva a svahy Václavského potoka
Podlokalita 4a – Prudký svah nad Václavským potokem (var. E1; km 11,00 – 11,35)
Komunikace prochází šikmo prudkým svahem nad Václavským potokem. Jedná o krátký dotčený úsek
cca 4 km dlouhého zalesněného svahu mezi Lestkovem a Podtýnem, ve kterém převažují
degradované lesní porosty jehličnatých kultur s příměsí listnatých stromů. Lesní přírodní biotopy
uvádí vrstva mapování biotopů (AOPK, 2016) ve větší míře v jižní části mezi Blatcem a Podtýnem.
Dle aktuálního šetření bylo zjištěno, že trasa plánované silnice protíná svah nad Václavským potokem
přímo v místě, kde se vyskytuje v podélné délce svahu cca 100 m fragment solidně zachovalého
přírodního biotopu L3.1 – hercynské dubohabřiny. Trasa silnice prochází téměř přesně napříč tímto
biotopem, čímž ho v podstatě celý zabere.
E3, E2:
Fagus sylvatica (buk lesní) 2
Carpinus betulus (habr obecný) 2
Acer pseudoplatanus (javor klen) 2
Picea abies (smrk ztepilý) +, okraje
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 2, okraje a horní část
Quercus robur (dub letní)
Ulmus glabra (jilm drsný) r
E1:
Acer pseudoplatanus (javor klen) 1
Actea spicata (samorostlík klasnatý) r
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha), dolní okraj
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) r
Anemone nemorosa (sasanka hajní) 1
Aquilegia vulgaris (orlíček obecný) r
Asarum europaeum (kopytník evropský) 1, zejména horní část
Brachypodium pinnatum (válečka prapořivá) 1, horní část
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) 1
Bromus benekenii (sveřep Benekenův) +
Campanula trachelium (zvonek kopřivolistý) r
Carex digitata (ostřice prstnatá) +
Carex sylvatica (ostřice lesní) r, okraje lesa
Colchicum autumnale (ocún jesenní) r, okraje lesa
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Dryopteris filix-mas (kapraď samec) r
Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka) r, horní část
Fragaria vesca (jahodník obecný) 1
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 1
Hepatica nobilis (jaterník podléška) 1
Hieracium murorum (jestřábník zední) r
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) 2 horní část, ze stran
Listera ovata (bradáček vejčitý) r, dolní okraj /C4a
Melica nutans (strdivka nící) +
Mycelis muralis (mléčka zední) r
Polygonatum multiflorum (kokořík mnohokvětý) r
Primula elatior (prvosenka vyšší) r
Pullmonaria obscura (plicník tmavý) +
Rubus sp. (ostružiník) 1, horní část
Sanicula europaea (žindava evropská) r
Ulmus glabra (jilm drsný) +
Viola reichenbachiana (violka lesní) r
Viola sp. (violka) 1, horní část
Tabulka 4 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 4a
L3.1 – hercynské dubohabřiny
Reprezentativnost

V

P

F

W

Degradace

0

1

2

3 invaze

Regionální hodnocení

1

2

3

4

Stav podle typických druhů

P

MP

N

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

N

Podlokalita 4b – Kulturní louka v nivě Václavského potoka (var. E1; km 11,35 - 11,45)
Louka v nivě Václavského potoka je ovlivněna odvodněním. Aktuálně pasena (skot). O přírodní biotop
se nejedná, popř. je možné uvažovat o náznaku silně degradovaného biotopu T1.1 – mezofilní
ovsíkové louky.
E1:
Achillea millefolium (řebříček obecný) +
Alopecurus pratensis (psárka luční) 4
Carex hirta (ostřice srstnatá) +
Cirsium oleraceum (pcháč zelinný) +, okraj
Dactylis glomerata (srha říznačka) 2
Galium album (svízel bílý) +
Geranium pratense (kakost luční) 1
Geranium pratense (kakost luční) 2
Phleum pratensis (bojínek luční) 2
Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý) 1
Potentilla reptans (mochna plazivá) 1
Prunella vulgaris (černohlávek obecný) +
Ranunculus repens (pryskyřník plazivý) +
Sanguisorba officinalis (krvavec toten) r
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka) 3
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Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) +
Podlokalita 4c – Václavský potok jižně od silnice I/35 (var. E1; km 11,45; mimo trasu)
Malý potůček, zahloubený, bylinné patro silně nitrofilní, místy se rozlévá a vytváří silně degradovaný
širší luh. Jedná se o přírodní biotop L2.2 – údolní jasanovo-olšové luhy s vysokou mírou degradace.
E3:
Alnus glutinosa (olše lepkavá)
Alnus incana (olše šedá) 3
Crataegus sp. (hloh) 1
Euonymus europaeus (brslen evropský) r
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 1
Salix fragilis (vrba křehká)
Salix triandra (vrba trojmužná) 2
Sambucus nigra (bez černý) 2
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 3
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) +
Anemone nemorosa (sasanka hajní) 1
Caltha palustris (blatouch bahenní) r, potok
Cardamine amara (řeřišnice hořká) r, potok, místy i plocha
Carex remota (ostřice řídkoklasá) r
Festuca gigantea (kostřava obrovská) +
Ficaria bulbifera (orsej jarní) 3
Galeobdolon luteum agg. (pitulník žlutý) 1
Galium aparine (svízel přítula) 2
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý) +
Humulus lupulus (chmel otáčivý) +
Primula elatior (prvosenka vyšší) r
Stellaria nemorum (ptačinec hajní) 1
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 4
Tabulka 5 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 4c
L2.2 – údolní jasanovo-olšové luhy
Reprezentativnost
V
P
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

F

W výrazná eutrofizace

Podlokalita 4d - Václavský potok v místě průchodu silnice I/35 (var. E1; km 11,45)
V místě průchodu silnice I/35 jsou lužní porosty redukované na dvě řady dřevin v březích potoka.
Koryto je mírně zahloubené (1-2 m), ze strany od východu je výraznější terénní stupeň (zářez). Byl
zjištěn výskyt 1 trsu zvláště chráněného druhu Leucojum vernum (bledule jarní).
E3, E2:
Acer pseudoplatanus (javor klen) +
Alnus glutinosa (olše lepkavá) 2
Alnus incana (olše šedá) 3
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 3
Prunus padus (střemcha obecná) +
Viburnum opulus (kalina obecná) r
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E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 3
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) +
Anemone nemorosa (sasanka hajní) 2
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) 1
Caltha palustris (blatouch bahenní) r, v potoce
Cardamine amara (řeřišnice hořká) 1
Carex sylvatica (ostřice lesní) r
Colchicum autumnale (ocún jesenní) r
Festuca gigantea (kostřava obrovská) +
Galeobdolon luteum agg. (pitulník žlutý) 1
Galium aparine (svízel přítula) 1
Geranium robertianum (kakost smrdutý) 1
Leucojum vernum (bledule jarní), 1trs /§3, C3
Poa nemoralis (lipnice hajní) +, svah
Primula elatior (prvosenka vyšší) +
Scrophularia nodosa (krtičník hliznatý) r
Stachys sylvatica (čistec lesní) +
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 2
Veronica hederifolia agg.(rozrazil břečťanolistý) 1
Podlokalita 4e – podmáčená plocha v nivě Václavského potoka (var. E1; km 11,35 - 11,45; mimo
trasu)
V rámci luční degradované nivy, viz podlokalita 4d, je mělká podmáčená deprese, uváděná ve vrstvě
mapování biotopů (AOPK ČR, 2016) jako biotop T1.10 – vegetace vlhkých narušených míst. Segment
se nachází cca 200 m jižně od mostní estakády, k zásahu nedojde.
E1:
Cardamine pratensis (řeřišnice luční) +
Carex otrubae (ostřice Otrubova) 1
Galium album (svízel bílý) +
Juncus effusus (sítina rozkladitá) 1
Juncus inflexus (sítina sivá) 3
Poa pratensis (lipnice luční) +
Ranunculus repens (pryskyřník plazivý) 3
Scirpus sylvaticus (skřípina lesní) 2

Podlokalita 4f - pastviny ve svahu nad nivou Václavského potoka (var. E1; km 11,35 - 11,45; mimo
trasu)
Východně exponované svahy pod lesem hostí poměrně solidně vyvinutý biotop T3.4 - širolisté suché
trávníky. Biotop je pasen, proto jsou přítomny i druhy pastvin. Biotop je v odstupu cca 100 m
od mostní estakády, k dotčení by dojít nemělo.
E1:
Agrimonia eupatoria (řepík lékařský) +
Anthoxanthum odoratum (tomka vonná) +
Bellis perennis (sedmikráska chudobka) 2
Brachypodium pinnatum (válečka prapořivá) +
Cardamine pratensis (řeřišnice luční) r
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Carlina acaulis (pupava bezlodyžná) +
Carex caryophyllea (ostřice jarní) r
Carex flacca (ostřice chabá) r
Centaurea scabiosa (chrpa čekánek) +
Cerastium holosteoides (rožec obecný) +
Clinopodium vulgare (marulka klinopád) r
Colchicum autumnale (ocún jesenní) 1
Daucus carota (mrkev obecná) +
Dactylis glomerata (srha říznačka) +
Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka)
Festuca rubra agg. (kostřava červená)
Festuca rupicola (kostřava žlábkatá) +
Fragaria viridis (jahodník trávnice) +
Galium album (svízel bílý) +
Galium verum (svízel syřišťový) +
Hypochoeris radicata (prasetník kořenatý) 1
Knautia arvensis (chrastavec rolní) +
Leontodon hispidus (pampeliška srstnatá) +
Leucanthemum vulgare agg. (kopretina obecná) 1
Lotus corniculatus (štírovník růžkatý) 2
Luzula campestris agg. (bika ladní) +
Medicago lupulina (tolice dětelovitá) 1
Onomis spinosa (jehlice trnitá) +
Plantago major (jitrocel větší) 1
Ranunculus acris (pryskyřník prudký) +
Ranunculus bulbosus (pryskyřník hliznatý) 1
Rhinanthus minor (kokrhel menší) 2
Sangiusorba minor (krvavec menší) 2
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka) +
Thymus puleioides (mateřídouška polejovitá) +
Trifolium medium (jetel prostřední), okraj lesa
Trifolium repens (jetel plazivý) 1
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek) 1
Vicia cracca (vikev ptačí) 1
Shrnutí vlivu na lokalitu 4 (var. E1)
V km 11,00- 11,35 bude zabrán solidní fragment dubohabřiny, který je ve svahu nad Václavským
potokem ojedinělý.
Z významnějších druhů byl zjištěn, přibližně v místě průchodu velké mostní estakády ve variantě E1,
1 trs zvláště chráněného druhu Leucojum vernum (bledule jarní). Byl prozkoumám poměrně dlouhý
úsek podél Václavského potoka v okolí a další jedinci zjištěni nebyli. Výskyt bledule je dozníváním
hojného výskytu zejména v Krkonoších. V blízkém okolí se bledule vyskytuje např. podél potoků
v lesích východně od Železnice (pozorování autora). Nálezová databáze (NDOP) uvádí z regionu
cca 50 lokalit. Vliv záměru lze hodnotit jako mírný negativní.
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Lokalita 5 – Okolí zemědělského areálu u Žernova
Podlokalita 5a – potůček Tisovka (var. E1; km 12,60)
Potok v polích částečně meandruje, průzkum zahrnuje úzkou nivu a kratší prudké svahy
nad potokem. Hodně světlé, niva suchá, lepší druhy na zastíněných svazích. V místě rozšířené nivy je
výrazná degradace E1. Jedná se o silně degradovanou formu biotopu L2.2 – údolní jasanovo-olšové
luhy.
E3, E2:
Alnus glutinosa (olše lepkavá) 3
Alnus incana (olše šedá)
Betula pendula (bříza bělokorá)
Carpinus betulus (habr obecný) +, svah
Cornus sanguinea (svída krvavá) r
Corylus avellana (líska obecná) +
Crataegus sp. (hloh) 2
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 3
Ribez sp. (meruzalka)
Salix fragilis x Salix alba (vrba bílá) r
Salix purpurea (vrba nachová) r
Sambucus nigra (bez černý) +
Sorbus aucuparia (jeřáb obecný) r
Tilia cordata (lípa srdčitá) 2, svah
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 2
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) +
Anemone nemorosa (sasanka hajní) 3
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní) +
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) 1
Colchicum autumnale (ocún jesenní) r, místně
Corydalis cava (dymnivka dutá) r
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) r
Dryopteris filix-mas (kapraď samec) r
Equisetum arvense (přeslička rolní) r
Galeobdolon luteum agg. (pitulník žlutý) +
Galium aparine (svízel přítula) 2
Geranium robertianum (kakost smrdutý) +
Geum urbanum (kuklík městský) +
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) 1
Lamium purpureum (hluchavka nachová) r
Leucojum vernum (bledule jarní) 1 trs na hrotu meandru
Impatiens glandulifera (netýkavka žláznatá) +
Poa nemoralis (lipnice hajní) 2
Polygonatum multiflorum (kokořík mnohokvětý) r
Ficaria bulbifera (orsej jarní) 2
Ranunculus auricomus (pryskyřník zlatožlutý) r
Rubus idaeus (maliník obecný) 1
Rubus sp. (ostružiník) 2
Solidago canadensis (celík kanadský) 1
Stachys sylvatica (čistec lesní) +
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Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 3
Veronica hederifolia agg.(rozrazil břečťanolistý) 1
Tabulka 6 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 5a
L2.2 – údolní jasanovo-olšové luhy
Reprezentativnost

V

P

F

W

výrazná

eutrofizace,

narušený

vodní režim

Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

Podlokalita 5b – světlý, úzký remíz u zemědělského areálu (var. E1; km 13,00)
Pás řídce zapojených stromů na mezi. Bylinné patro je ruderální, uplatňují se i luční trávy přesahující
z navazující kulturní louky.
E3, E2:
Betula pendula (bříza bělokorá)
Picea abies (smrk ztepilý), okraj
Populus tremula (topol osika)
Prunus avium (třešeň ptačí) +
Robinia pseudoacacia (akát obecný)
E1:
Ficaria bulbifera (orsej jarní)
Galium aparine (svízel přítula)
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý)
Lamium maculatum (hluchavka skvrnitá) +
Poa annua (lipnice roční)
Rumex obtusifolius (šťovík okrouhlolistý)
Stellaria media agg. (ptačinec žabinec) 2
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Podlokalita 5c – pás borovic s příměsí listnatých stromů (var. E1; km 13,10 – 13,20)
Bylinné patro chybí nebo se vyskytují běžné druhy kyselých doubrav s ruderály. O přírodní biotop se
nejedná, porost se blíží silně degradované formě biotopu L7.1 – suché acidofilní doubravy.
E3, E2:
Pinus sylvestris (borovice lesní) 3
Quercus robur (dub letní) 1
Betula pendula (bříza bělokorá) 2, zejména ve východní části
E1:
Avenella flexuosa (metlička křivolaká)
Galeopsis sp. (konopice)
Holcus mollis (medyněk měkký)
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá)
Vaccinium myrtillus (brusnice borůvka)
Podlokalita 5d – úzké doprovodné porosty Veselky (var. E1; km 13,35)
Kromě břehových porostů jsou zařazeny do segmentu i sušší mírně svažité části nad nivou až k silnici,
kde se vyskytují podélné terénní hrázky. Součástí je i nezpevněná cesta. Jedná se o silně
degradovanou formu biotopu L2.2 – údolní jasanovo-olšové luhy.
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E3:
Acer pseudoplatanus (javor klen)1
Alnus glutinosa (olše lepkavá) 2
Alnus incana (olše šedá) +
Corylus avellana (líska obecná) 2
Populus x canadensis (topol) 3
Prunus avium (třešeň ptačí) 1
Prunus padus (střemcha obecná) 2
Quercus robur (dub letní) 1
Sambucus nigra (bez černý) 2
Ulmus laevis (jilm vaz) 1
E1:
Acer platanoides (javor mléč) +
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 3
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) r
Anemone nemorosa (sasanka hajní) 2
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní) +
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) r
Carex remota (ostřice řídkoklasá) r
Carex sylvatica (ostřice lesní) r
Circaea alpina (čarovník alpský) r
Circaea luteciana (čarovník obecný) +
Corydalis cava (dymnivka dutá) +
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) +
Festuca gigantea (kostřava obrovská) +
Ficaria bulbifera (orsej jarní) 2
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 2
Galeobdolon luteum agg. (pitulník žlutý) +
Galium aparine (svízel přítula) 1
Geum urbanum (kuklík městský) +
Impatiens glandulifera (netýkavka žláznatá) +
Lathraea squamaria (podbílek šupinatý) r
Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá) +
Poa nemoralis (lipnice hajní) +
Primula elatior (prvosenka vyšší) +
Pullnaria obscura (plicník tmavý) r
Ranunculus lanuginosus (pryskyřník kosmatý) +
Stachys sylvatica (čistec lesní) +
Stellaria nemorum (ptačinec hajní) 2
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 2
Veronica montana (rozrazil horský) r
Viola reichenbachiana (violka lesní) r
Tabulka 7 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 5d
L2.2 – údolní jasanovo-olšové luhy
Reprezentativnost

V

P

F

W

výrazná

eutrofizace,

narušený

vodní režim

Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně
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Podlokalita 5e – nivní louka u Veselky (var. E1; km 13,40)
Kosená, druhově chudá a dosti kulturní nivní louka, částečně zastíněná, pod svahem v nivě Veselky.
Jedná se o kosený, přechodný biotop T1.6 - vlhká tužebníková lada. Při okraji pod topoly je lado
Filipendula ulmaria (tužebník jilmový), Urtica dioica (kopřiva dvoudomá), Caltha palustris (blatouch
bahenní) 1, Scirpus sylvaticus (skřípina lesní) 1, Carex vesicaria (ostřice zobánkatá), Galium aparine
(svízel přítula) 1, Stellaria nemorum (ptačinec hajní) 1, Lythrum salicaria (kyprej vrbice) r, Molinia
caerulea agg. (bezkolenec modrý) r.
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 1
Ajuga reptans(zběhovec plazivý) r
Alchemilla sp. (kontryhel) r
Alopecurus pratensis (psárka luční) 3
Bistorta major (rdesno hadí kořen) +
Cardamine pratensis (řeřišnice luční) r
Cirsium oleraceum (pcháč zelinný) 2
Ficaria bulbifera (orsej jarní) 1
Filipendula ulmaria (tužebník jilmový), okraj
Geranium palustre (kakost bahenní) 3
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý) 1
Hypericum maculatum (třezalka skvrnitá) r
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná) 1
Sanguisorba officinalis (krvavec toten) r
Scirpus sylvaticus (skřípina lesní) r
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka) +
Vicia sepium (vikev plotní) r
Tabulka 8 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 5e
T1.6 – vlhké pcháčové louky
Reprezentativnost

V

P

F

W T1.5

Degradace

0

1

2

3

Regionální hodnocení

1

2

3

4

Stav podle typických druhů

P

MP

N

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

N

odvodnění, druhové ochuzení

Podlokalita 5f - svahy s převahou listnatých dřevin nad Veselkou (var. E1; km 13,45 – 13,60)
Jedná se o smíšený les potenciálně na stanovišti dubohabřin až květnatých bučin. Stromové patro je
podstatně změněné. V dolních dvou třetinách segmentu se uplatňuje topol a olše. V bylinném patře
s hájovými, popř. lužními prvky výrazně převládá a přerůstá porost kopřiv. V horní části se uplatňují
výsadby jasanu a klenu. Bylinné patro vykazuje místy prvky přirozeného biotopu. Celkově je bylinné
patro výrazně degradované, šíří se invazní Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá). O přírodní
biotop se nejedná, popř. v horní části by se mohlo jednat o extrémně degradovaný typ.
E3:
Acer pseudoplatanus (javor klen) 3 horní část, dosti zmlazuje
Alnus incana (olše šedá) 3
Alnus glutinosa (olše lepkavá)
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Betula pendula (bříza bělokorá) 2
Carpinus betulus (habr obecný) r
Corylus avellana (líska obecná) +
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 2, horní část
Larix decidua (modřín opadavý) r
Picea abies (smrk ztepilý),
Populus tremula (topol osika) 1, horní část - porost
Populus x canadensis (topol) 3
Prunus padus (střemcha obecná)
Quercus robur (dub letní) 1
Sambucus nigra (bez černý) +
E1
Acer pseudoplatanus (javor klen) 2
Adoxa moschatellina (pižmovka obecná) +, horní část
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 2, horní část
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) 1, horní část
Anemone nemorosa (sasanka hajní) 3
Athyrium filix-femina (papratka samice) +
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) r
Carex sylvatica (ostřice lesní) +
Circaea luteciana (čarovník obecný) +
Dryopteris dilatata (kapraď rozložená) r
Dryopteris filix-mas (kapraď samec) 1, v horní části
Festuca gigantea (kostřava obrovská) r
Ficaria bulbifera (orsej jarní) 2
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 1
Galeobdolon luteum agg. (pitulník žlutý) +
Galium aparine (svízel přítula) +
Geranium robertianum (kakost smrdutý) 1
Geum urbanum (kuklík městský) +
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý) +
Impatiens noli-tangere (netýkavka nedůtklivá) 1
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) 2
Lamium purpureum (hluchavka nachová) +
Oxalis acetosella (šťavel kyselý) 1, pod smrky
Poa nemoralis (lipnice hajní) r
Ranunculus auricomus (pryskyřník zlatožlutý) r
Senecio ovatus (starček Fuchsův) r
Stachys sylvatica (čistec lesní) r
Stellaria media agg. (ptačinec žabinec) r
Stellaria nemorum (ptačinec hajní) 2
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 4
Viola reichenbachiana (violka lesní) r
Podlokalita 5g - údolí prudce zařízlé, úzké (var. E1; km 13,75 – 13,90)
Lokalita zahrnuje prudké svahy sevřené rokliny a úzkou nivu. Za údolím dále na JV navazuje
v rovinatější části porosty smrku bez bylinného patra a boční roklina. Na jižním okraji lesa je skupina
vzrostlých Acer pseudoplatanus (javor klen), bylinné patro je ruderální. V hlavní části (v roklině) se
jedná se o biotop L3.1 – hercynské dubohabřiny s ohledem na extrémní morfologické poměry je
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hodnocen segment jako přechodný k suťovým lesům. Na bázi údolí jsou náznaky L2.2 – údolní
jasanovo-olšové luhy.
E3, E2:
Acer pseudoplatanus (javor klen) 2
Carpinus betulus (habr obecný) r
Corylus avellana (líska obecná) 2
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 3
Picea abies (smrk ztepilý) +
Prunus avium (třešeň ptačí)
Quercus robur (dub letní) 2
E1:
Adoxa moschatellina (pižmovka obecná) r
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) +
Ajuga reptans(zběhovec plazivý) r
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) +
Athyrium filix-femina (papratka samice) +, báze údolí
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) 1-2
Cardamine amara (řeřišnice hořká) r, báze údolí
Carex digitata (ostřice prstnatá) 1
Carex sylvatica (ostřice lesní) 1-2
Circaea luteciana (čarovník obecný) +
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) +, zejména báze údolí
Dryopteris carthusiana (kapraď osténkatá) r
Dryopteris filix-mas (kapraď samec) 2
Festuca gigantea (kostřava obrovská) r
Ficaria bulbifera (orsej jarní) 3
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 1
Galeobdolon luteum agg. (pitulník žlutý) +
Geranium robertianum (kakost smrdutý) r
Geum urbanum (kuklík městský) 1
Chrysosplenium alternifolium (mokrýš střídavolistý) 1, báze údolí
Impatiens noli-tangere (netýkavka nedůtklivá) 2, většinou báze údolí
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) 2
Lysimachia nummularia (vrbina penízková)
Oxalis acetosella (šťavel kyselý) +
Poa nemoralis (lipnice hajní) +
Primula elatior (prvosenka vyšší) r, báze údolí
Pullmonaria obscura (plicník tmavý) r
Stellaria nemorum (ptačinec hajní) 1, místně
Stachys sylvatica (čistec lesní)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 2, báze údolí
Veronica hederifolia agg.(rozrazil břečťanolistý) 1
Viola reichenbachiana (violka lesní) +
Tabulka 9 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 5g
L3.1 – hercynské dubohabřiny
Reprezentativnost

V

P

F

W L4

Degradace

0

1

2

3 invaze, eutrofizace

Regionální hodnocení

1

2

3

4
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MP

N

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

N

Stav podle typických druhů

P

Podlokalita 5h – okraj remízku na okraji rokliny v polích (var. E1; km 14,20)
Okraj rokliny pod polem je výrazně ovlivněn splachy z pole. Ve stromovém patře převládá jasan,
bylinné patro je výrazně nitrofilní a ruderální. O přírodní biotop se nejedná.
E3:
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Sambucus nigra (bez černý)
E1:
Rubus sp. (ostružiník) 2
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) 2
Ficaria bulbifera (orsej jarní) 2
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) 3
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 1
Geranium robertianum (kakost smrdutý)
Adoxa moschatellina (pižmovka obecná)
Dryopteris filix-mas (kapraď samec)
Galium aparine (svízel přítula)
Veronica hederifolia agg. (rozrazil břečťanolistý)
Podlokalita 5i – okraj remízu u Rovenska p.T. (var. E1; km 14,80 – 14,95)
Na vrcholu horizontu v souběhu s místní zpevněnou cestou je remíz, který bude okrajově zasažen
trasou komunikace. Jedná se o nesourodou skupinu vzrostlé vegetace, jejíž hlavní a centrální část
představuje mladý porost Picea abies (smrk ztepilý) bez bylinného patra. Okraje tohoto porostu
porůstají nálety stromů a křovin, bylinné patro je degradované až ruderální. V jižní dotčené části
remízu je světlina sloužící jako občasné tábořiště, světlina je lemována břízami, v části je podsazen
smrk. Nejedná se přírodní biotop.
E3, E2:
Acer pseudoplatanus (javor klen)
Alliaria petiolata (česnáček lékařský)
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)
Cerastium arvense (rožec rolní)
Crataegus sp. (hloh)
Cytisus scoparius (janovec metlatý)
E1:
Dryopteris filix-mas (kapraď samec)
Galium album (svízel bílý)
Geum urbanum (kuklík městský)
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý)
Holcus mollis (medyněk měkký)
Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)
Lamium album (hluchavka bílá)
Picea abies (smrk ztepilý) dm
Poa angustifolia (lipnice úzkolistá)
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Poa nemoralis (lipnice hajní)
Prunus spinosa (slivoň trnitá)
Quercus robur (dub letní)
Rosa canina (růže šípková)
Rubus sp. (ostružiník)
Sorbus aucuparia (jeřáb obecný)
Stellaria media agg. (ptačinec žabinec)
Veronica hederifolia agg.(rozrazil břečťanolistý)
Veronica officinalis (rozrazil lékařský)
Shrnutí vlivu na lokalitu 5 (var. E1)
Floristicky a ekologicky jsou nejvýznamnější dubohabřiny podél strmé hluboké rokliny v km 13,75 –
13,90. Dojde k zasypání báze údolí v šířce 60 m, což bude znamenat zábor a významnou fragmentaci
tohoto přírodního biotopu a zajímavého krajinného prvku.

Lokalita 6 – Svah a niva nad potokem Koudelka a okolí Rovenska
Podlokalita 6a – Podmáčená deprese v polích (var. E1; km 15,45)
V rámci pole s jetelotrávní směsí je malá podmáčená mělká deprese. Dominantním druhem je
Phragmites australis (rákos obecný), v jeho podrostu je několik dalších běžných vlhkomilných druhů.
O přírodní biotop se nejedná.
E1
Phragmites australis (rákos obecný) 4
Mentha sp. (máta) 2
Ranunculus repens (pryskyřník plazivý) 2
Equisetum palustre (přeslička bahenní) 1
Scirpus sylvaticus (skřípina lesní) 2
Juncus inflexus (sítina sivá) r
Veronica anagallis-aquatica (rozrazil drchničkovitý) +
Podlokalita 6b – pás louky nad silnicí III/2821 - Tyršova ulice (var. E1; km 15,55)
Trasa silnice I/35 kříží silnici III/2821 (Tyršova ulice) a nad ní protíná úzký pás (cca 20 m) louky
s ovocnými dřevinami. Fragment louky přechází mostní estakádou. Jedná se o malý fragment
přírodního biotopu T1.1 – mezofilní ovsíkové louky, který je díky malé rozloze pod rozlišovací měřítko
vrstvy mapování biotopů (AOPK ČR).
E1:
Ajuga reptans(zběhovec plazivý) +
Alopecurus pratensis (psárka luční) 2
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)
Anthoxanthum odoratum (tomka vonná) +
Bellis perennis (sedmikráska chudobka) r
Campanula rapunculoides (zvonek řepkovitý) +
Cardamine pratensis (řeřišnice luční) +
Dactylis glomerata (srha říznačka) 1
Galium album (svízel bílý) 1
Geranium pratense (kakost luční) 1
Heracleum sphondylium (bolševník obecný) +
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Luzula campestris agg. (bika ladní) 1
Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý) +
Poa pratensis (lipnice luční) +
Ranunculus acris (pryskyřník prudký) +
Ranunculus auricomus (pryskyřník zlatožlutý) r
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka) 1
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek) 2
Vicia sepium (vikev plotní) +
Tabulka 10 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 6b
T1.1 – mezofilní ovsíkové louky
Reprezentativnost

V

P

F

W

Degradace

0

1

2

3 druhové ochuzení

Regionální hodnocení

1

2

3

4

Stav podle typických druhů

P

MP

N

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

N

malá rozloha

Podlokalita 6c – niva Koudelky (var. E1; km 16,05 – 16,10)
Silně eutrofní lužní porosty v nivě vysychající Koudelky. Stromy jsou převážně v řadě lemující břeh
potoka. Biotop je místy na hranici extrémně degradovaného biotopu L2.2 – údolní jasanovo-olšové
luhy. Celkově se o přírodní biotop spíše nejedná.
E3:
Alnus glutinosa (olše lepkavá) 4
Alnus incana (olše šedá) 2
Sambucus nigra (bez černý) 3
Cornus sanguinea (svída krvavá) 1
Prunus padus (střemcha obecná) +
E1:
Adoxa moschatellina (pižmovka obecná) 1, místně porosty
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 3
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) +
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní) +
Asarum europaeum (kopytník evropský) r
Athyrium filix-femina (papratka samice) r
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) 1
Caltha palustris (blatouch bahenní) r, koryto potoka
Carex sylvatica (ostřice lesní) r
Circaea luteciana (čarovník obecný) 1
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) +
Festuca gigantea (kostřava obrovská) r
Ficaria bulbifera (orsej jarní) 3
Galeopsis tetrahit agg. (konopice polní) 1
Galeobdolon luteum agg. (pitulník žlutý) 1
Galium aparine (svízel přítula) 2
Geranium robertianum (kakost smrdutý) +
Geum urbanum (kuklík městský) +
Chrysosplenium alternifolium (mokrýš střídavolistý) r
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Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) 2
Lysimachia nummularia (vrbina penízková) +
Poa nemoralis (lipnice hajní) +
Ranunculus auricomus (pryskyřník zlatožlutý) r
Senecio ovatus (starček Fuchsův) r
Stachys sylvatica (čistec lesní) r
Stellaria nemorum (ptačinec hajní) +, místně
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 3
Veronica beccabunga (rozrazil potoční) r
Veronica hederifolia agg.(rozrazil břečťanolistý) +
Podlokalita 6d – Prudký svah nad Koudelkou (var. E1; km 16,10 – 16,25)
Prudký svah nad nivou Koudelky je zalesněn v poměrně dlouhém pásu, který se táhne od Rovenska
p. T. směrem na JV. V části, kterou protíná mírně šikmo trasa komunikace I/35, se ve stromovém
patře střídají různé porosty různých dřevin. Z listnatých dřevin jsou časté světlé, mladé a místy
prosychající porosty jasanu, často s příměsí statnějších jehličnanů, zejména modřínu. Výrazně je
vyvinuté keřové patro. Z dalších druhů jehličnanů se uplatňuje smrk, místy s příměsí borovice.
V dolní části svahu se stromové patro vyvinulo v prostoru starých sadů, takže příměsí mladých
porostů jsou i ovocné dřeviny a místy vzrostlé břízy. Bylinné patro se vyznačuje vysokým stupněm
degradace, zejména ruderalizace a eutrofizace. Zejména v dolní části se vyskytuje více hájových
druhů, bylinné patro má plošně poměrně vysokou pokryvnost. O přírodní biotop se nejedná.
Západně od trasy je cca 100 m široký pás dubohabřiny. Bylinné patro je druhově chudé, spíše s nižší
pokryvností. V horní části u pole je ruderalizovaný pás ovlivněný splachy živin. Jedná se o malý
segment biotopu L3.1.
Cca 50 m od dolního kraje pole je stromové patro přerušeno horizontálním pásem staré, dlouhodobě
nekosené a křovím (jasan, svída) zarůstající louky. Jedná se o silně degradovaný biotop T3.4D širolisté suché trávníky.
E3, E2 (smíšené porosty dřevin):
Acer campestre (javor babyka) +
Betula pendula (bříza bělokorá) 1, dolní část
Crataegus sp. (hloh) 2
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 3
Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný) 2
Pinus sylvestris (borovice lesní) 1
Prunus avium (třešeň ptačí) 1 dolní část
Prunus domestica (švestka obecná) +
Sambucus nigra (bez černý) 2
Cornus sanguinea (svída krvavá) 2
E1 (smíšené porosty dřevin):
Actea spicata (samorostlík klasnatý) r
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)
Ajuga reptans(zběhovec plazivý) r
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) 2
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní) +
Astragalus glycyphyllos (kozinec sladkolistý) r
Brachypodium pinnatum (válečka prapořivá) 2-3
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) 2-3
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Campanula persicifolia (zvonek broskvolistý) r
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) r, v dolní části
Fragaria vesca (jahodník obecný) +
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý)
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná) +, v dolní části
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) 2
Mercurialis perennis (bažanka vytrvalá) 2
Primula veris (prvosenka jarní) +, hlavně v dolní části
Ranunculus auricomus (pryskyřník zlatožlutý) r
Rubus sp. (ostružiník) 2
Sanicula europaea (žindava evropská) r
Torilis japonica (tořice japonská)
Viola reichenbachiana (violka lesní) r
E3, E2 (fragment L3.1):
Carpinus betulus (habr obecný) 4
Corylus avellana (líska obecná) 1, okraje
Fagus sylvatica (buk lesní) +
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 2
E1 (fragment L3.1):
Actea spicata (samorostlík klasnatý) r
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 2
Asarum europaeum (kopytník evropský) 2
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 2
Galeobdolon luteum agg. (pitulník žlutý) 2
Hedera helix (břečťan popínavý) +, horní kraj
Hepatica nobilis (jaterník podléška) +
Melica nutans (strdivka nící) r, horní okraj
Stachys sylvatica (čistec lesní) r
Viola reichenbachiana (violka lesní) +
Tabulka 11 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 6d (dubohabřiny)
L3.1 – hercynské dubohabřiny
Reprezentativnost

V

P

F

W

Degradace

0

1

2

3 invaze, druh ochuzení

Regionální hodnocení

1

2

3

4

Stav podle typických druhů

P

MP

N

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

N

E1 (stará zarůstající louka – T3.4 - širolisté suché trávníky):
Agrimonia eupatoria (řepík lékařský) +
Angelica sylvestris (děhel lesní) r
Astragalus glycyphyllos (kozinec sladkolistý) r
Brachypodium pinnatum (válečka prapořivá) 3
Carex flacca (ostřice chabá) +
Carex praecox (ostřice jarní), malá světlina s degradovaným bylinným porostem
Carlina acaulis (pupava bezlodyžná) r
Centaurea jacea (chrpa luční) +
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Centaurea scabiosa (chrpa čekánek) r
Cirsium arvense (pcháč oset) +
Clinopodium vulgare (marulka klinopád) +
Colchicum autumnale (ocún jesenní) r
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) r
Geranium palustre (kakost bahenní) r
Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná) r
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná) 1
Linum catharticum (len počistivý) r
Oreganum vulgare (dobromysl obecná) 2
Poa angustifolia (lipnice úzkolistá) 3
Potentilla reptans (mochna plazivá) +
Rubus sp. (ostružiník) 3
Thymus puleioides (mateřídouška polejovitá) r
Verbascum nigrum (divizna černá) r
Tabulka 12 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 6d (trávníky)
T3.4D - širolisté suché trávníky
Reprezentativnost
V
P
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

F

W sukcese, absence kosení

Shrnutí vlivu na lokalitu 6 (var. E1)
Mírným negativním vlivem je liniový zásah do poměrně degradovaných lesních porostů na svazích
nad Koudelkou a zábor části degradovaného širolistého suchého trávníku tamtéž.

Lokalita 7 – Meze, křoviny a okraj louky u PP Na víně
Podlokalita 7a - mez pod polem u PP Na víně - sever (E1 km 16,80 – 16,85)
Meze mezi polní cestou porůstají křovinami a malý fragmenty teplomilných trávníků, charakteru T3.4
- širolisté suché trávníky. S ohledem na malou velikost je fragment pod měřítkem rozlišení
přírodního. Z významnějších druhů byl zjištěn Pseudolysimachion spicatum (rozrazil klasnatý) C4a.
E3, E2:
Crataegus sp. (hloh) +
Prunus avium (třešeň ptačí) dm
Rosa canina (růže šípková)
Sambucus nigra (bez černý) +
E1:
Agrimonia eupatoria (řepík lékařský) +
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) r
Alopecurus pratensis (psárka luční) 2
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní) 1
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený) +
Agrimonia eupatoria (řepík lékařský) +
Brachypodium pinnatum (válečka prapořivá) 3
Calamagrostis epigejos (třtina křovištní) +
Campanula rotundifolia (zvonek okrouhlolistý) r
Carex flacca (ostřice chabá) +
Carlina acaulis (pupava bezlodyžná) r
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Centaurea scabiosa (chrpa čekánek) r
Dactylis glomerata (srha říznačka) +
Daucus carota (mrkev obecná) r
Elytrigia repens (pýr plazivý) 2, v blízkosti polí
Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka) r
Festuca rupicola (kostřava žlábkatá) +
Ficaria bulbifera (orsej jarní) 2
Fragaria viridis (jahodník trávnice) 2
Galeopsis tetrahit agg. (konopice polní) +
Galium album (svízel bílý) +
Galium aparine (svízel přítula)
Galium boreale (svízel severní) r /C4a
Galium verum (svízel syřišťový) +
Geranium pratense (kakost luční) 1
Geum urbanum (kuklík městský) 1, pod keři
Heracleum sphondylium (bolševník obecný) +
Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná) +
Knautia arvensis (chrastavec rolní) r
Medicago falcata (tolice srpovitá) 1
Melampyrum arvense (černýš rolní) + /C3
Onomis spinosa (jehlice trnitá) r
Oreganum vulgare (dobromysl obecná) 1
Pimpinella saxifraga (bedrník obecný) r
Poa angustifolia (lipnice úzkolistá) 3
Potentilla anserina (mochna husí) r
Phleum phleoides (bojínek tuhý) +
Primula veris (prvosenka jarní) 1
Pseudolysimachion spicatum (rozrazil klasnatý) +, příkop cesty /C4a
Rubus sp. (ostružiník) 2
Securigera varia (čičorka pestrá) 1
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 1
Verbascum nigrum (divizna černá) r
Podlokalita 7b – zarůstající mez pod polem u PP Na víně - jih (km 17,40)
Mez s křovinami a ovocnými stromy porůstá v bylinném patře ruderální, eutrofní vegetací, místy
s prvky teplomilných trávníků. O přírodní biotop se nejedná.
E3, E2:
Acer campestre (javor babyka)
Crataegus sp. (hloh)
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný)
Prunus domestica (švestka obecná) dm
Pyrus communis (hušeň domácí)
Rosa canina (růže šípková)
Sambucus nigra (bez černý)
E1:
Agrimonia eupatoria (řepík lékařský)
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní)
Ballota nigra (měrnice černá)
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Brachypodium pinnatum (válečka prapořivá) dm
Centaurea scabiosa (chrpa čekánek)
Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka)
Elytrigia repens (pýr plazivý)
Festuca rupicola (kostřava žlábkatá)
Fragaria viridis (jahodník trávnice)
Galium aparine (svízel přítula)
Galium verum agg. (svízel syřišťový)
Geum urbanum (kuklík městský)
Lamium album (hluchavka bílá)
Lamium maculatum (hluchavka skvrnitá)
Poa pratensis (lipnice luční)
Thlaspi perfoliatum (penízek prorostlý)
Vicia cracca (vikev ptačí)
Shrnutí vlivu na lokalitu 7 (var. 1 a částečně E2)
Mírným negativním vlivem je zábor mezí v okolí polní cesty s výskytem Pseudolysimachion spicatum
(rozrazil klasnatý) – km 16,8. Jedná se o mírný negativní vliv.

Lokalita 8 - MÚK Ktová a přivaděč do Rovenska
Podlokalita 8a – okraj lesa s vodojemem (var. E2; km 13,40 – 13,60)
Okraj vzrostlé vegetace na vrcholu horizontu, od souvislého lesního komplexu (s rozptýlenými
chatami) je oddělen lesní cestou a je součástí vodárenského objektu. Převládá nálet listnatých dřevin,
zejména Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), Acer pseudoplatanus (javor klen), po okrajích je dále
Prunus spinosa (slivoň trnitá), Quercus robur (dub letní), Prunus avium (třešeň ptačí). Bylinné patro je
ruderální, srovnatelné jako na lokalitě 8b, dále se vyskytuje Impatiens parviflora (netýkavka
malokvětá), zjištěn byl druh Carex sylvatica (ostřice lesní) r. Nejedná se o přírodní biotop.
Těleso hlavní komunikace I/35 zasahuje maximálně okraj lesa, malou lokální disturbanci vyvolá
přeložka místní cesty.
Podlokalita 8b - (var. E2; km 13,60 – 13,65)
Trasa komunikace (zářez) zasahuje malý okraj náletového remízku. Ve stromovém patře převládá
Betula pendula (bříza bělokorá) a Salix caprea (vrba jíva), méně Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), Acer
pseudoplatanus (javor klen). Bylinné patro je ruderalizované, uplatňují se např.: Rubus sp. (ostružiník)
2, Galium aparine (svízel přítula) 2, Fragaria vesca (jahodník obecný) 2, Alliaria petiolata (česnáček
lékařský), Anthriscus sylvestris (kerblík lesní), Geum urbanum (kuklík městský), Veronica chamaedris
(rozrazil rezekvítek). Nejedná se o přírodní biotop.
Podlokalita 8c – louka u MÚK nad železniční tratí (var. E2; km - přeložka II/282)
Kosená loučka je přírodním biotopem T1.1 – mezofilní ovsíkové louky s prvky T3.4 - širolisté suché
trávníky. Je zřetelná degradace dosetím, převažují trávy nad lučními druhy dvojděložných. Kvalitnější
je západní část malého fragmentu louky v délce cca 50 m, dále na východ k lesu pokračuje výrazně
ochuzený porost trav s minimem dalších lučních prvků – Alopecurus pratensis (psárka luční) 3,
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený) 3, Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná) 2, Veronica
chamaedris (rozrazil rezekvítek) 2. Od pole je louka oddělena porostem ruderálních křovin s Prunus
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spinosa (slivoň trnitá) a Sambucus nigra (bez černý), v bylinném patře s Urtica dioica (kopřiva
dvoudomá), Alliaria petiolata (česnáček lékařský) atd.
E1:
Agrimonia eupatoria (řepík lékařský) r
Achillea millefolium (řebříček obecný) 2
Alopecurus pratensis (psárka luční) 2
Anthoxanthum odoratum (tomka vonná) 1
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený) 2
Avenula pubescens (ovsíř pýřitý) 1
Brachypodium pinnatum (válečka prapořivá) 2
Campanula patula (zvonek rozkladitý) +
Carlina acaulis (pupava bezlodyžná) r
Dactylis glomerata (srha říznačka) +
Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka) +
Galium album (svízel bílý) +
Geranium pratense (kakost luční) +
Heracleum sphondylium (bolševník obecný) r
Hieracium sabaudum (jestřábník savojský) r
Holcus lanatus (medyněk vlnatý) +
Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná) 1
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná) +
Knautia arvensis (chrastavec rolní) r
Lathyrus pratensis (hrachor luční) +
Lotus corniculatus (štírovník růžkatý) r
Luzula campestris agg. (bika ladní) 2
Oreganum vulgare (dobromysl obecná) 2
Poa angustifolia (lipnice úzkolistá) 2
Poa pratensis (lipnice luční) 2
Rubus caesius (ostružiník ježiník) 1
Rumex acetosa (šťovík kyselý) r
Securigera varia (čičorka pestrá) +
Stellaria graminea (ptačinec trávolistý) +
Trisetum flavescens (trojštět žlutavý) 2
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek) 2
Vicia cracca (vikev ptačí) 1
Tabulka 13 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 8c
T1.1 – mezofilní ovsíkové louky
Reprezentativnost

V

P

F

W T3.4D

Degradace

0

1

2

3

Regionální hodnocení

1

2

3

4

Stav podle typických druhů

P

MP

N

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

druhové ochuzení

MP-N

Podlokalita 8d – Niva Veselky na okraji Rovenska p. T. (var. E2 – přeložka II/282)
Nové napojení silnice II/282 prochází v délce několika stovek metrů nivou Veselky. Kromě
doprovodných porostů toku, které zbyly z původního lužního lesa, zasahuje přeložka v nivě
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degradované lužní louky, které představují výběžek nezastavěného území do souvislé zástavby
Rovenska p. T. Tyto dlouhodobě nekosené bylinné porosty mají charakter opuštěných zahrad, místy
se vyskytují staré ovocné stromy apod., popř. další pozůstatky zahrádkářské činnosti. Směrem
z města přibývají nálety stromů a keřů, zejména Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), Salix sp. (vrba),
Alnus glutinosa (olše lepkavá), Acer pseudoplatanus (javor klen), Prunus avium (třešeň ptačí), Salix
caprea ( vrba jíva), Sambucus nigra (bez černý).
Koryto Veselky je v tomto prostoru obloženo těžkými kameny, dále z města je bez výraznějšího
opevnění, dno je dlážděné starou dlažbou, která se místy rozpadá a místy je zanesena sedimenty.
E3, E2:
Alnus glutinosa (olše lepkavá) dm
Corylus avellana (líska obecná)
Crataegus sp. (hloh)
Ribes sp. (meruzalka)
Salix fragilis (vrba křehká)dm
Tilia platyphyllos (lípa velkolistá)
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 3
Alium ursinum (česnek medvědí) r
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) +
Anemone nemorosa (sasanka hajní) 2
Asarum europaeum (kopytník evropský) +
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) +
Caltha palustris (blatouch bahenní) r, v korytě toku
Corydalis cava (dymnivka dutá) r
Ficaria bulbifera (orsej jarní) 2
Galeobdolon argentatum (pitulník postříbřený), v jednom místě malý porost
Geum rivale (kuklík potoční) +
Chelidonium majus (vlaštovičník větší) r
Impatiens glandulifera (netýkavka žláznatá) +
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) 1
Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá) +
Ranunculus lanuginosus (pryskyřník kosmatý) +
Stachys sylvatica (čistec lesní) +
Stellaria nemorum (ptačinec hajní) 1, místně
Veronica hederifolia agg.(rozrazil břečťanolistý) +
E1 (degradované nivní louky):
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 3
Ajuga reptans(zběhovec plazivý) r
Alopecurus pratensis (psárka luční) 3
Anemone nemorosa (sasanka hajní) 1
Cardamine pratensis (řeřišnice luční) r
Cirsium arvense (pcháč oset) r
Cirsium oleraceum (pcháč zelinný) +
Filipendula ulmaria (tužebník jilmový) +
Galium album (svízel bílý)
Geum rivale (kuklík potoční) r
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý)
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná)
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Lamium purpureum (hluchavka nachová) r
Rumex acetosa (šťovík kyselý) r
Sanguisorba officinalis (krvavec toten) r
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka) 2
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 2
Tabulka 14 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 8d
L2.2 – údolní jasanovo-olšové luhy
Reprezentativnost

V

P

F

W

výrazná

eutrofizace,

narušený

vodní režim, úzké

Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

Podlokalita 8e – Svah nad Veselkou na okraji Rovenska (var. E2 – přeložka II/282)
Svahové porosty nad nivou Veselky jsou v rámci poměrně krátkého příkrého stavu tvořené výraznou
převahou habru se slabě vyvinutým bylinným patrem. V rovinatější části zavazuje světlejší porost
osik, bylinné patro je vyvinuté, ale poměrně degradované.
E3, E2 (porosty habru):
Acer campestre (javor babyka) 1
Carpinus betulus (habr obecný) 5
E1:
Anemone nemorosa (sasanka hajní) +
Athyrium filix-femina (papratka samice) r
Galeobdolon luteum agg. (pitulník žlutý) +
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) +
Pullmonaria obscura (plicník tmavý) r
E3, E2 (porost osik):
Populus tremula (topol osika) 5
E1:
Acer campestre (javor babyka) +
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá)
Fragaria vesca (jahodník obecný) 1
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 2
Galeobdolon luteum agg. (pitulník žlutý)
Galium aparine (svízel přítula)
Geum urbanum (kuklík městský)
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná)
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá)
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek) 1
Shrnutí vlivu na lokalitu 8 (var. E2)
Dojde k narušení a možná úplnému záboru velmi malého fragmentu ovsíkové louky. Dále dojde
k záboru degradovaných dubohabřin nad Veselkou a zejména k zásahu do břehových porostů a toku
Veselky, což si vyžádá přeložení koryta. Floristický význam fragmentů lužních porostů je malý.
Podstatnější je obecně ekologický zásah do významných krajinných prvků (vodní tok a údolní niva).
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Lokalita 9 – niva Veselky
Od MÚK Ktová překonává nová silnice I/35 železniční trať, silnici II/282 a nivu Veselky dlouhou mostní
estakádou.
Podlokalita 9a – Louka a nekosené porosty křovin pod žel. tratí (var. E2; km 14,3 – 14,4)
Železniční trať je v místě přechodu silnice I/35 lemována z jedné strany řadou Robinia pseudoacacia
(akát obecný). V zářezu trati byl zjištěn porost Stellaria holostea (ptačinec velkokvětý). Směrem na jih
v trase komunikace navazují nekosené trávníky, v dolní části u pole s lemem křovin s druhy Crataegus
sp. (hloh), Rosa canina (růže šípková). Trávníky jsou výrazně druhově ochuzené a degradované.
Převládá několik výrazných dominant jako Rubus sp. (ostružiník), Urtica dioica (kopřiva dvoudomá),
Elytrigia repens (pýr plazivý). Kosený druhově značně ochuzený trávník tvoří ve směru stavby podélný
lem pole před křížením stavby se silnicí II/282. Ze vzácnější druhů byla zjištěna Rosa gallica (růže
galská) z červeného seznamu ohrožených druhů – kategorie ohrožený.
E1 (nekosené porosty):
Alopecurus pratensis (psárka luční) 2
Elytrigia repens (pýr plazivý) 2
Equisetum arvense (přeslička rolní)
Humulus lupulus (chmel otáčivý) 2
Poa angustifolia (lipnice úzkolistá) 1
Poa pratensis (lipnice luční) 2, spíše v západnější části
Rubus sp. (ostružiník) 3
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 3
Cirsium arvense (pcháč oset)
Securigera varia (čičorka pestrá)
Agrostis capillaris (psineček obecný)
Oreganum vulgare (dobromysl obecná) r
Rosa gallica (růže galská) /C3
E1: (kosená druhově chudá louka):
Achillea millefolium (řebříček obecný)
Anthoxanthum odoratum (tomka vonná) r
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený) 2
Campanula patula (zvonek rozkladitý) r
Carex muricata agg. (ostřice měkkoostenná) r
Centaurea jacea agg. (chrpa luční)
Cirsium vulgare (pcháč obecný) r
Convolvulus arvensis (svlačec rolní) 1
Dactylis glomerata (srha říznačka) 2
Daucus carota (mrkev obecná) r
Euphrasia rostkoviana (světlík lékařský) r
Galium album (svízel bílý) +
Geranium pratense (kakost luční) +
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná)
Knautia arvensis (chrastavec rolní) r
Lathyrus pratensis (hrachor luční) r
Leucanthemum vulgare agg. (kopretina obecná) +
Luzula campestris agg. (bika ladní) +
Pastanica sativa (pastinák setý) r
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Pimpinella major (bedrník větší) r
Pimpinella saxifraga (bedrník obecný) r
Poa pratensis (lipnice luční) 2
Phleum pratensis (bojínek luční) +
Rumex acetosa (šťovík kyselý)
Securigera varia (čičorka pestrá) 1
Trisetum flavescens (trojštět žlutavý) 2
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek) +
Vicia cracca (vikev ptačí) +
Podlokalita 9b – doprovodné porosty stromů podél Veselky (var. E2; km 14,60)
Za silnicí II/282 vede mostní estakáda po kulturní, přeorané louce k říčce Veselce. Úzký a hodně
prosvětlený pás stromů podél břehů Veselky představuje zbytky lužního lesa. Jedná se o výrazně
degradovaný typ.
E2, E3:
Acer campestre (javor babyka)
Acer pseudoplatanus (javor klen)
Alnus glutinosa (olše lepkavá) dm
Alnus incana (olše šedá)
Corylus avellana (líska obecná)
Crataegus sp. (hloh)
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý) r
Ribes sp. (meruzalka)
Salix fragilis (vrba křehká)
Sorbus aucuparia (jeřáb obecný) r, mladý
Symphoricarpos albus (pámelník bílý) +
Ulmus glabra (jilm drsný)
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 2
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) r
Anemone nemorosa (sasanka hajní) 2
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) +, hlavně svah břehu
Cardamine amara (řeřišnice hořká) r, břeh
Carex sylvatica (ostřice lesní) r
Cirsium arvense (pcháč oset) +, okraj
Cirsium oleraceum (pcháč zelinný) r
Corydalis cava (dymnivka dutá) +, svah břehu nezub. listen
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) +
Epilobium hirsutum (vrbovka chlupatá) +
Euonymus europaeus (brslen evropský) r, mladý
Festuca gigantea (kostřava obrovská) +
Ficaria bulbifera (orsej jarní) 3
Gagea lutea (křivatec žlutý) r
Galeobdolon luteum agg. (pitulník žlutý)
Galium aparine (svízel přítula) 2
Geranium robertianum (kakost smrdutý) r
Geum urbanum (kuklík městský) +
Humulus lupulus (chmel otáčivý) +
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Chaerophyllum hirsutum (krabilice chlupatá) r
Impatiens glandulifera (netýkavka žláznatá) 1
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) +
Lamium purpureum (hluchavka nachová) 1
Lathraea squamaria (podbílek šupinatý) r, svah břehu
Mercurialis perennis (bažanka vytrvalá) r, okraj
Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá) 1
Poa nemoralis (lipnice hajní) r, svah břehu
Primula elatior (prvosenka vyšší) r, svah břehu
Pullmonaria obscura (plicník tmavý) r, svah břehu
Ranunculus lanuginosus (pryskyřník kosmatý) r
Rubus idaeus (maliník obecný) +
Rumex obtusifolius (šťovík okrouhlolistý) r
Scirpus sylvaticus (skřípina lesní) r
Scrophularia nodosa (krtičník hliznatý) r
Solidago gigantea (celík obrovský) +
Stachys sylvatica (čistec lesní) +
Stellaria nemorum (ptačinec hajní) 1-2
Symphytum officinale (kostival lékařský) r
Telekia speciosa (kolotočník zdobný) r
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 4
Veronica beccabunga (rozrazil potoční) r, břeh
Tabulka 15 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 9b
L2.2 – údolní jasanovo-olšové luhy
Reprezentativnost

V

P

F

W

výrazná

eutrofizace,

narušený

vodní režim, úzké

Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

Podlokalita 9c – niva levý břeh (var. E2; km 14,60 – 14,65)
V několik desítek metrů širokém pásu mezi Veselkou a prudkým svahem nad nivou je kulturní, patrně
přeoraná louka. V posledních letech dochází zřejmě ke zlepšování stavu, zejména v pozdně letním
aspektu má velkou pokryvnost pcháč zelený. Jedná se o přírodní biotop T1.5 – vlhké pcháčové louky
s vysokým stupněm degradace.
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)
Alopecurus pratensis (psárka luční) 3
Cirsium oleraceum (pcháč zelinný) 3
Galium album (svízel bílý)
Geranium palustre (kakost bahenní) +
Geranium pratense (kakost luční) 2
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná)
Sanguisorba officinalis (krvavec toten) +
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Tabulka 16 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 9c
T1.5 – vlhké pcháčové louky
Reprezentativnost

V

P

F

W

Degradace

0

1

2

3 eutrofizace,

narušený

vodní
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režim, dosetí
Regionální hodnocení

1

2

3

Stav podle typických druhů

P

MP

N

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

N

4

Podlokalita 9d – prudký zalesněný svah nad nivou (var. E2; km 14,65 – 14,75)
Jedná se o fragment biotopu L3.1 – hercynské dubohabřiny. Převládá habr v horní části jasan,
s příměsí smrku, borovice a modřínu. V bylinném patře je hojný druh Mercurialis perennis (bažanka
vytrvalá) a dále se poměrně pravidelně vyskytuje řada běžnější (bazálních) typických druhů. Větší
degradace je patrná v horní části, kde se projevují splachy z pole. V této části se intenzivně šíří
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) a vyskytují se i další nitrofilní a ruderální druhy. Segment
má poměrně vysokou míru degradace. Šířka průseku bude z důvodu umístění paty mostu cca 70 m.
E3, E2:
Acer pseudoplatanus (javor klen) , okraj
Carpinus betulus (habr obecný) 3
Corylus avellana (líska obecná) +
Crataegus sp. (hloh), okraj
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 2, okraj a horní část
Larix decidua (modřín opadavý) r
Picea abies (smrk ztepilý) +
Pinus sylvestris (borovice lesní) 2
Sambucus nigra (bez černý) +
Tilia platyphyllos (lípa velkolistá) r
E1:
Actea spicata (samorostlík klasnatý) +
Adoxa moschatellina (pižmovka obecná) +, horní část
Ajuga reptans(zběhovec plazivý) r
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) r
Anemone nemorosa (sasanka hajní) +
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) 1
Carex digitata (ostřice prstnatá) 1
Carex sylvatica (ostřice lesní) r
Galeobdolon luteum agg. (pitulník žlutý) r
Galium aparine (svízel přítula) + , horní část
Geum urbanum (kuklík městský)
Hedera helix (břečťan popínavý) +
Hepatica nobilis (jaterník podléška) +
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) 2, horní část
Lathyrus vernus (hrachor jarní) r
Melica nutans (strdivka nící) r
Mercurialis perennis (bažanka vytrvalá) 2
Poa nemoralis (lipnice hajní) 1, horní část
Pullmonaria obscura (plicník tmavý) r
Stachys sylvatica (čistec lesní) r
Tabulka 17 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 9d
L3.1 – hercynské dubohabřiny
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Reprezentativnost

V

P

F

W

Degradace

0

1

2

3

Regionální hodnocení

1

2

3

4

Stav podle typických druhů

P

MP

N

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

N

eutrofizace,

narušený

vodní

režim, dosetí

Shrnutí vlivu na lokalitu 9 (var. E2)
Mírným negativní vlivem je zábor biotopu druhu červeného seznamu kategorie ohrožený Rosa gallica
(růže galská). Regionálně se jedná o poměrně vzácný (nebo přehlížený) druh, nálezové databáze
NDOP uvádí cca 15 lokalit (záznamů). Dále pak dojde k liniovému záboru degradované dubohabřiny
v prudkém svahu nad nivou Veselky. Vliv je rovněž mírný negativní. Vhodný ekotop se vyskytuje
i v okolí, kam by případně mohla být růže přesazena. Konkrétní řešení bude specifikováno v dalších
fázích v případě, že bude realizována varianta E2.

Lokalita 10 – Suché doly
Podlokalita 10a – remíz východně od komunikace (var. E2; km 14,95)
Smrkový remíz, prosvětlený s příměsí Quercus robur (dub letní). Bylinné patro je silně ruderální,
uplatňují se Stellaria media agg. (ptačinec žabinec), Alopecurus pratensis (psárka luční) 3, Rubus sp.
(ostružiník), Urtica dioica (kopřiva dvoudomá).
Podlokalita 10b – kulturní louka (var. E2; km 14,95 – 15,05)
Přeoraná kulturní louka s velmi vysokým podílem Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka).
Podlokalita 10c - remíz západně od komunikace (var. E2; km 15,00)
Světlý remízek Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), velmi světlý, s podrostem Crataegus sp. (hloh).
Bylinné patro je značně ruderalizované a eutrofní. Uplatňují se Brachypodium pinnatum (válečka
prapořivá) 2, Colchicum autumnale (ocún jesenní) 1-2 (v dolní východní části remízu), Campanula
rapunculoides (zvonek řepkovitý) 2, Poa pratensis (lipnice luční) 2, Poa nemoralis (lipnice hajní) 2,
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) 2, Anthriscus sylvestris (kerblík lesní) 1.
Podlokalita 10d – severně exponovaná suchá mez (var. E2; km 15,10)
Severní svah pod polem nebyl dlouhodobě udržován, v roce 2017 byl pasen kravami. Vyskytuje se zde
z velké části druhově chudý suchý trávník, kde převládá několik travních dominant. Porost lze
charakterizovat jako biotop T3.4D - širolisté suché trávníky. V méně svažité východní části je druhové
ochuzení a degradace velmi výrazná, vyskytují se téměř jen mezofilní trávy, objevují se i povrchové
disturbance. Mez je příčně rozdělena silně degradovaným pásem v šířce cca 10 m, jedná se
o nevýraznou úžlabinu ovlivněnou splachy živin z pole. V pásu se uplatňuje jako dominantní Rubus sp.
(ostružiník) a Urtica dioica (kopřiva dvoudomá). Z hlediska ochrany je nejvýznamnější část SV
za degradovanou úžlabinou.
E1:
Agrimonia eupatoria (řepík lékařský) +
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Achillea millefolium (řebříček obecný) +
Astragalus glycyphyllos (kozinec sladkolistý) r
Brachypodium pinnatum (válečka prapořivá) 3
Briza media (třeslice prostřední) r
Campanula persicifolia (zvonek broskvolistý) r
Campanula rotundifolia (zvonek okrouhlolistý) r
Carex caryophyllea (ostřice jarní) 1
Carex flacca (ostřice chabá) 1
Carex muricata agg. (ostřice měkkoostenná) r
Carlina acaulis (pupava bezlodyžná) r
Centaurea scabiosa (chrpa čekánek) +
Cerastium arvense (rožec rolní) r
Cirsium acaule (pcháč bezlodyžný) 1-2 /C4a
Clinopodium vulgare (marulka klinopád) , okraj
Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka) 1
Festuca rupicola (kostřava žlábkatá) 2
Fragaria viridis (jahodník trávnice) 2
Galium album (svízel bílý) 1
Galium verum (svízel syřišťový) +
Geranium pratense (kakost luční) +
Geum urbanum (kuklík městský) r
Knautia arvensis (chrastavec rolní) +
Lathyrus pratensis (hrachor luční) +
Linum catharticum (len počistivý) r
Lotus corniculatus (štírovník růžkatý) +
Oreganum vulgare (dobromysl obecná) r, okraj
Pimpinella saxifraga (bedrník obecný) +
Poa angustifolia (lipnice úzkolistá) 3
Potentilla heptaphylla (mochna sedmilistá) r
Primula veris (prvosenka jarní) +, místně shluk
Ranunculus acris (pryskyřník prudký) r
Sangiusorba minor (krvavec menší) 1
Securigera varia (čičorka pestrá) +
Thymus puleioides (mateřídouška polejovitá) 2
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek) +
Vicia cracca (vikev ptačí) +
Tabulka 18 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 10d
T3.4D - širolisté suché trávníky
Reprezentativnost

V

P

F

W

Degradace

0

1

2

3

Regionální hodnocení

1

2

3

4

Stav podle typických druhů

P

MP

N

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

N

absence

kosení,

eutrofizace,

expanze
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Shrnutí vlivu na lokalitu 10 (var. E2)
Mírným negativním vlivem je zábor části meze se suchými širolistými trávníky v šířce cca 60 m
(násep) a fragmentace v takovém rozsahu, že dojde v podstatě k záboru celého biotopu s bohatým
výskytem Cirsium acaule (pcháč bezlodyžný), druhu z červeného seznamu kategorie méně ohrožený
(C4a). Vliv lze hodnotit jako mírný negativní.

Lokalita 11 - suché trávníky a niva Újezdeckého potoka u MÚK Čímyšl
Podlokalita 11a – niva Újezdeckého potoka (km 17,65 – 17,90)
Újezdecký potok je v řešeném úseku malý, silně regulovaný, zahloubený (strouha). V břehu je
lemován řadou stromů. Nejedná se o přírodní biotop.
E3, E2:
Alnus glutinosa (olše lepkavá)
Crataegus sp. (hloh)
Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný)
Prunus avium (třešeň ptačí)
Prunus spinosa (slivoň trnitá)
Rosa canina (růže šípková)
Salix fragilis (vrba křehká) řada
E1:
Alliaria petiolata (česnáček lékařský)
Angelica sylvestris (děhel lesní)
Berula erecta (potočník vzpřímený) r
Brachypodium pinnatum (válečka prapořivá)
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní)
Callitriche sp. (hvězdoš)
Caltha palustris (blatouch bahenní)
Cardamine pratensis (řeřišnice luční)
Colchicum autumnale (ocún jesenní) r
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá)
Ficaria bulbifera (orsej jarní)
Filipendula ulmaria (tužebník jilmový)
Galium aparine (svízel přítula)
Geum urbanum (kuklík městský)
Glyceria sp. (zblochan)
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná)
Juncus inflexus (sítina sivá)
Pimpinella major (bedrník větší)
Poa nemoralis (lipnice hajní)
Potentilla reptans (mochna plazivá)
Ranunculus auricomus (pryskyřník zlatožlutý)
Scirpus sylvaticus (skřípina lesní)
Thlaspi perfoliatum (penízek prorostlý)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek)
Veronica anagallis-aquatica (rozrazil drchničkovitý)
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Podlokalita 11b – nivní pasené louky (km 17,00 – 17,80)
V nivě je silně kulturní, v minulosti zřejmě i přeoraná louka. O přírodní biotop se nejedná.
E1:
Achillea millefolium (řebříček obecný)
Alopecurus pratensis (psárka luční) 2
Cirsium canum (pcháč šedý)
Dactylis glomerata (srha říznačka)
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá)
Heracleum sphondylium (bolševník obecný)
Galium album (svízel bílý)
Geranium pratense (kakost luční) 2
Pimpinella major (bedrník větší)
Poa pratensis (lipnice luční) 2
Ranunculus repens (pryskyřník plazivý)
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka) 3
Podlokalita 11c – nekosená stepní lokalita u stávající silnice I/35 (jižní odbočka z MÚK Čímyšl)
Velmi pěkná stepní lokalita s jižní expozicí. Jedná se o biotop T3.4D - širolisté suché trávníky. Bylo
zjištěno větší množství bazálních druhů, specifické druhy byly zjištěny 2. Z ohrožených druhů
červeného seznamu se vyskytuje Melampyrum arvense (černýš rolní), z méně ohrožených druhů jsou
to Cerinthe minor (voskovka menší), Cirsium acaule (pcháč bezlodyžný), Inula salicina (oman
vrbolistý), Peucedanum cervaria (smldník jelení). Dojde k záboru západního okraje lokality v důsledku
realizace přípojky z MÚK Čímyšl na stávající silnici I/35. Biotop T3.4 - širolisté suché trávníky se
vyskytuje v řešeném území maloplošně a řídce roztroušeně až ojediněle a představuje téměř severní
okraj rozšíření před podhůřím Krkonoš a Jizerských hor.
E1:
Agrimonia eupatoria (řepík lékařský) +
Alium oleraceum (česnek zelinný) r
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený) r
Astragalus cicer (kozinec cizrnovitý) +, místně ve SV části
Astragalus glycyphyllos (kozinec sladkolistý) r
Avenula pubescens (ovsíř pýřitý) +
Brachypodium pinnatum (válečka prapořivá) 3
Briza media (třeslice prostřední) r
Bromus erectus (sveřep vzpřímený) r
Bromus inermis (sveřep bezbranný) 2, dolní část
Calamagrostis epigejos (třtina křovištní) 2
Campanula rotundifolia (zvonek okrouhlolistý) r
Carex flacca (ostřice chabá) 1
Carex tomentosa (ostřice plstnatá) 1
Carlina acaulis (pupava bezlodyžná) +
Carlina vulgaris (pupava obecná) r
Centaurea jacea (chrpa luční) +
Centaurea scabiosa (chrpa čekánek) 1
Cerinthe minor (voskovka menší) r /C4a
Cirsium acaule (pcháč bezlodyžný) + /C4a
Cirsium arvense (pcháč oset) r
Cirsium canum (pcháč šedý) r, několik jedinců v dolní části
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Cirsium vulgare (pcháč obecný) r
Daucus carota (mrkev obecná) + až 1
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) r
Elytrigia repens (pýr plazivý), v dolní části u silnice
Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka) +
Festuca rupicola (kostřava žlábkatá) 2
Fragaria viridis (jahodník trávnice) 1
Galium album (svízel bílý) r
Galium verum (svízel syřišťový)
Hylotelephium telephyum agg. (rozchodníkovec velký) r
Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná) r
Inula britannica (oman britský) 1, západní okraj a dolní degradovanější část u stávající silnice
Inula salicina (oman vrbolistý) 2, východní část, C4a
Knautia arvensis (chrastavec rolní) r
Koeleria pyramidata (smělek jehlancový) r, místní skupina
Lathyrus pratensis (hrachor luční) r
Lathyrus tuberosus (hrachor hlíznatý) r
Leontodon hispidus (pampeliška srstnatá) 1
Leucanthemum vulgare agg. (kopretina obecná) r
Linaria vulgaris (lnice květel) r
Linum catharticum (len počistivý) r
Lotus corniculatus (štírovník růžkatý) +
Medicago falcata (tolice srpovitá) r
Melampyrum arvense (černýš rolní) r /C3
Molinia arundinacea (bezkolenec rákosovitý) r (1 trs)
Onomis spinosa (jehlice trnitá) 2
Oreganum vulgare (dobromysl obecná) r
Pastanica sativa (pastinák setý) r
Peucedanum cervaria (smldník jelení) r, SV část, C4a
Phleum phleoides (bojínek tuhý) r
Pimpinella saxifraga (bedrník obecný) +
Plantago major (jitrocel větší) r
Plantago media (jitrocel prostřední) +
Poa angustifolia (lipnice úzkolistá) 2
Polygala comosa (vítod chocholatý) r
Potentilla heptaphylla (mochna sedmilistá) r
Primula veris (prvosenka jarní) r, okraj
Prunella vulgaris (černohlávek obecný) r
Ranunculus bulbosus (pryskyřník hliznatý) +
Salvia pratensis (šalvěj luční) 3
Sangiusorba minor (krvavec menší) 1
Securigera varia (čičorka pestrá) +
Silene vulgaris (silenka nadmutá) r, okraj
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka) +
Thlaspi perfoliatum (penízek prorostlý) +
Thymus puleioides (mateřídouška polejovitá) 1
Tragopogon orientalis (kozí brada východní) r
Trifolium montanum (jetel horský) r až +
Verbascum nigrum (divizna černá) r
Vicia cracca (vikev ptačí) +
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Tabulka 19 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 11c
T3.4D - širolisté suché trávníky
Reprezentativnost

V

P

F

W

Degradace

0

1

2

3 absence kosení, invaze

Regionální hodnocení

1

2

3

4

Stav podle typických druhů

P

MP

N

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

N

Podlokalita 11d – kosená, západní část louky u stávající silnice I/35 (jižní odbočka z MÚK Čímyšl)
Západní část jižně exponované louky je kosená, má více kulturní charakter a je více mezofilní. Jedná
se o přechodný typ T3.4 - širolisté suché trávníky k biotopu T1.1 – mezofilní ovsíkové louky. Jednou
z travních dominant je válečka prapořivá, další bazální druhy se vyskytují málo a s malou pokryvností.
E1:
Achillea millefolium (řebříček obecný) r
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený) 3
Brachypodium pinnatum (válečka prapořivá) 3
Carlina acaulis (pupava bezlodyžná) r
Centaurea jacea (chrpa luční) +
Centaurea scabiosa (chrpa čekánek) r
Cirsium arvense (pcháč oset) r
Daucus carota (mrkev obecná) 1
Festuca rupicola (kostřava žlábkatá) r
Fragaria viridis (jahodník trávnice) 1
Geranium pratense (kakost luční) +
Knautia arvensis (chrastavec rolní) r
Linum catharticum (len počistivý) r
Poa pratensis (lipnice luční) 1
Salvia pratensis (šalvěj luční) r
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka) 1
Tragopogon orientalis (kozí brada východní) r
Verbascum nigrum (divizna černá) r
Tabulka 20 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 11d
T3.4D - širolisté suché trávníky
Reprezentativnost

V

P

F

W

T1.1 – mezofilní ovsíkové louky

Degradace

0

1

2

3

druhové ochuzení, eutrofizace, dosev

Regionální hodnocení

1

2

3

4

Stav podle typických druhů

P

MP

N

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP N
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně
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Shrnutí vlivu na lokalitu 11
V rámci dílčí stavby MÚK Čímyšl v km 18,3 zasahuje přípojka na stávající I/35 okraj kvalitní stepní
lokality (jedna z nejkvalitnějších lokalit z hlediska ochrany v řešeném území) a tuto kvalitní část
odděluje od západní části, která je méně kvalitní.

Lokalita 12 – Okolí Kněžnice
Podlokalita 12a – remíz v polích (km 21,20 – 21,30)
Okrajově může být zasažena stavbou mírně vlhká deprese v polích, která porůstá dřevinami Alnus
incana (olše šedá) a Sambucus nigra (bez černý). Bylinné patro je silně ruderální a nitrofilní, uplatňují
se Galium aparine (svízel přítula) 3, Alliaria petiolata (česnáček lékařský) 3, Urtica dioica (kopřiva
dvoudomá) 2, Lamium purpureum (hluchavka nachová), Ficaria bulbifera (orsej jarní) 3, Ballota nigra
(měrnice černá).
Podlokalita 12b - mokřad u Libuňky v místě křížení silnice I/35 (km 21,35 – 21,45)
Na SV straně silnice je mokřad výrazně degradovaný, převládá Phalaris arundinacea (chrastice
rákosovitá) 4 a Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 2, popř. méně Filipendula ulmaria (tužebník
jilmový), Ficaria bulbifera (orsej jarní). Solitérně se vyskytuje několik menší olší a jedem polykormon
Salix viminalis (vrba košařská). O přírodní biotop se nejedná.
Na jižní straně od stávající silnice I/35 je v kontaktu s potokem Libuňkou malý mokřad. U stávající
silnice I/35 je porost ostřic. Převládá Carex acutiformis (ostřice ostrá), v části přilehlé ke stávající I/35
bylo zjištěno cca 20-30 trsů vzácnějšího druhu Carex appropinquata (ostřice odchylná) z červeného
seznamu ohrožených druhů – kategorie ohrožený. Tato JV část je relativně dobře zvodnělá.
E1 (porosty ostřic):
Caltha palustris (blatouch bahenní) 1
Carex acutiformis (ostřice ostrá) 4
Carex appropinquata (ostřice odchylná) 1 (cca 20-30 trsů)
Cardamine amara (řeřišnice hořká) +
Equisetum palustre (přeslička bahenní) r
Myosoton aquaticum (křehkýš vodní), okraj
Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá), okraj
Eupatorium canabinum (sadec konopáč), okraj
Filipendula ulmaria (tužebník jilmový) r
Equisetum palustre (přeslička bahenní) +
Tabulka 21 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 12b (vysoké ostřice)
M1.7 - vegetace vysokých ostřic
Reprezentativnost

V

P

F

W

Degradace

0

1

2

3

narušený vodní režim, malé

Regionální hodnocení

1

2

3

4

výskyt Carex appropinquata

Stav podle typických druhů

P

MP

N

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP N
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

malý segment

V SZ části mokřadu přecházejí porosty ostřic do degradovaného typu pcháčových luk a následně
do zcela degradovaných porostů s Alopecurus pratensis (psárka luční) 3 a Aegopodium podagraria
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(bršlice kozí noha) 4. Byl zaznamenán jeden trs zvláště chráněného druhu (kategorie ohrožený)
Trollius altissimus (upolín nejvyšší) §3.
E1 (porosty pcháčových luk):
Angelica sylvestris (děhel lesní) r
Caltha palustris (blatouch bahenní) +
Calystegia sepium (opletník plotní) 3
Carex acutiformis (ostřice ostrá) 2
Cirsium arvense (pcháč oset) +, okraje
Cirsium canum (pcháč šedý) r
Cirsium oleraceum (pcháč zelinný) 4
Colchicum autumnale (ocún jesenní) r
Epilobium hirsutum (vrbovka chlupatá) r
Equisetum palustre (přeslička bahenní) r
Filipendula ulmaria (tužebník jilmový) 2
Galeopsis bifida (konopice dvouklaná) 1
Galium aparine (svízel přítula) +
Galium boreale (svízel severní) + /C4a
Geranium pratense (kakost luční) r
Lycopus europeus (karbinec evropský) r
Lychnis flos-cuculi (kohoutek luční) r
Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá) 3, okraje
Scrophularia nodosa (krtičník hliznatý)
Trollius altissimus (upolín nejvyšší) r, 1trs /C3, §3
Tabulka 22 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 12b (pcháčové louky)
T1.5 – vlhké pcháčové louky
Reprezentativnost

V

P

F

W

Degradace

0

1

2

3

narušený vodní režim, vysychání

Regionální hodnocení

1

2

3

4

výskyt Trollius altissimus

Stav podle typických druhů

P

MP

N

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP N
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

malý segment

V místě plánované paty mostu a patrně i přeložky silnice je nad úrovní mokřadu ruderál s Rubus sp.
(ostružiník), Cirsium arvense (pcháč oset), Urtica dioica (kopřiva dvoudomá), Tanacetum vulgare
(kopretina vratič), Solidago gigantea (celík obrovský), Lactuca serriola (locika kompasová), Securigera
varia (čičorka pestrá).
Podlokalita 12c – úzká řada lužních dřevin (km 21,40)
Podél potoka jsou z obou stran stromy s převahou jasanu a olše. Bylinné patro je výrazně druhově
ochuzené a nitrofilní, převažuje Urtica dioica (kopřiva dvoudomá). Jedná se o silně degradovanou
olšinu (L2.2).
E3, E2:
Alnus glutinosa (olše lepkavá) 3
Cornus sanguinea (svída krvavá)
Crataegus sp. (hloh)
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 4
Prunus spinosa (slivoň trnitá)
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Salix viminalis (vrba košařská), včetně kříženců
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)
Alliaria petiolata (česnáček lékařský)
Angelica sylvestris (děhel lesní)
Calystegia sepium (opletník plotní)
Galium aparine (svízel přítula)
Lamium purpureum (hluchavka nachová)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 4
Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá)
Podlokalita 12d – degradované trávníky zarůstající křovinami (km 22,05 – 22,15)
Dlouhodobě nekosená louka pod železniční tratí zarůstá dřevinami s převahou jasanu a šípku,
pokryvnost dřevin se mění. Hojně se uplatňuje kostřava Festuca arundinacea (kostřava rákosovitá),
Rubus sp. (ostružiník), Anthriscus sylvestris (kerblík lesní), Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek),
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná), Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha),
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený). Nejedná se o přírodní biotop.
E3, E2:
Betula pendula (bříza bělokorá)
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Quercus robur (dub letní)
Rosa canina (růže šípková)
Salix caprea ( vrba jíva)
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)
Achillea millefolium (řebříček obecný)
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní)
Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl)
Cirsium arvense (pcháč oset)
Cirsium vulgare (pcháč obecný)
Convolvulus arvensis (svlačec rolní)
Daucus carota (mrkev obecná)
Elytrigia repens (pýr plazivý)
Eupatorium canabinum (sadec konopáč)
Festuca arundinacea (kostřava rákosovitá)
Geranium pratense (kakost luční)
Heracleum sphondylium (bolševník obecný)
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná)
Knautia arvensis (chrastavec rolní) r
Rubus sp. (ostružiník)
Sanguisorba officinalis (krvavec toten) r
Securigera varia (čičorka pestrá)
Senecio ovatus (starček Fuchsův)
Torilis japonica (tořice japonská)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek)
Vicia cracca (vikev ptačí)
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Podlokalita 12e – lesnatý svah (km 22,15 – 22,35)
Těleso komunikace zasahuje od východu horní část okraje svahových porostů a následně protíná
i celý porost po spádnici a přechází úzké údolí bez vodoteče. Prochází zde travnatá cesta a prostor je
v důsledku toho prosvětlen. Ve stromové patře se uplatňuje směs druhů dubohabřin, převažují spíše
ruderály, místy podrůstá smrk. Na bázi údolí se vyskytují méně náročné vlhkomilnější druhy.
O přírodní biotop se nejedná.
E3, E2:
Acer campestre (javor babyka)
Acer pseudoplatanus (javor klen)
Carpinus betulus (habr obecný)
Crataegus sp. (hloh)
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Quercus robur (dub letní)
Sambucus nigra (bez černý)
Ulmus glabra (jilm drsný) r
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha), báze údolí
Ajuga reptans(zběhovec plazivý) r
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) 3
Anemone nemorosa (sasanka hajní) +
Arctium tomentosum (lopuch plstnatý), cesta v údolí
Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl), cesta v údolí
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) +
Carex sylvatica (ostřice lesní) 1
Circaea luteciana (čarovník obecný) +, dolní část svahu
Cirsium arvense (pcháč oset), cesta v údolí
Cirsium oleraceum (pcháč zelinný)
Dactylis polygama (srha mnohomanželná) r
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá), cesta v údolí
Dryopteris filix-mas (kapraď samec) r
Euonymus europaeus (brslen evropský) r
Ficaria bulbifera (orsej jarní) 3
Fragaria vesca (jahodník obecný), báze údolí
Galium odoratum (mařinka vonná) r až +
Galeobdolon luteum agg. (pitulník žlutý), báze údolí
Galeopsis pubescens (konopice pýřitá) +
Geranium robertianum (kakost smrdutý) +
Geum urbanum (kuklík městský) +
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná), hojně na bázi údolí
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) 2
Luzula luzuloides (bika hajní) r
Maianthemum bifolium (pstroček dvoulistý) r
Melampyrum nemorosum (černýš hajní) r, dolní část svahu
Melica nutans (strdivka nící) r
Moehringia trinervia (mateřka trojžilná) +
Poa nemoralis (lipnice hajní) 2
Pullmonaria obscura (plicník tmavý) r, báze údolí
Solidago canadensis (celík kanadský) +, cesta v údolí
Stachys sylvatica (čistec lesní), dolní část svahu
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Stellaria holostea (ptačinec velkokvětý) +, báze údolí
Stellaria media agg. (ptačinec žabinec) r
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá), báze údolí
Veronica hederifolia agg.(rozrazil břečťanolistý) 1
Viola reichenbachiana (violka lesní) r
Viola sp. (viola)
Podlokalita 12f – stará úvozová cesta JV od Kněžnice (km 23,00)
Těleso komunikace kříží stávající polní úvozovou cestu. Svahy polního úvozu jsou porostlé ruderální
vegetací s plevely. Zasažena bude převážně část úvozu, která je z obou stran lemována řadami babyk
(Acer campestre). Bylinné patro je sporadicky vyvinuté a uplatňují se plevely a ruderály jako Alliaria
petiolata (česnáček lékařský), Veronica hederifolia agg.(rozrazil břečťanolistý), Galium aparine (svízel
přítula), Sambucus nigra (bez černý), Ficaria bulbifera (orsej jarní).
E1:
Alopecurus pratensis (psárka luční)
Barbarea vulgaris (barborka obecná)
Capsella bursa-pastoris (kokoška pastuší tobolka)
Cirsium arvense (pcháč oset)
Galium aparine (svízel přítula)
Chaerophyllum temulum (krabilice mámivá)
Lamium maculatum (hluchavka skvrnitá)
Rumex obtusifolius (šťovík okrouhlolistý)
Sambucus nigra (bez černý)
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Vicia cracca (vikev ptačí)
Shrnutí vlivu na lokalitu 12
Z floristického hlediska je nejvýznamnější malý mokřad u Libuňky (lokalita 12b), v křížení nové a staré
I/35 (km 21,4). Okrajově do trasy zasahuje druh červeného seznamu Carex appropinquata (ostřice
odchylná) a v odstupu jen trs zvláště chráněného druhu Trollius altissimus (upolín nejvyšší). Carex
appropinquata (ostřice odchylná) je v řešeném území poměrně vzácná, nálezová databáze (NDOP)
uvádí cca 10 lokalit. Trollius altissimus (upolín nejvyšší) je relativně běžnější, nálezová databáze
(NDOP) uvádí téměř 100 lokalit. Je třeba vyloučit zavezení mokřadu a odvodnění. Naopak vhodné by
bylo svedení části dešťových vod z komunikace (alespoň částečně) do vzdálenější části mokřadu.
Severně od stávající silnice I/35 je totiž mokřad výrazně degradovaný v důsledku vysychání a absence
managementu.

Lokalita 13 – Přechody vodotečí u Libuně
Lokalita 13a – kulturní louky a doprovodné porosty Boučnice (km 19,10 – 19,30)
Boučnice je v řešeném úseku malý silně regulovaný, zahloubený potůček (strouha) s dlážděný dnem
a břehy. Zleva je malý násep se stromy. Nejedná se o přírodní biotop. V nivě je jeden slepý výběžek
linie stromů zakončený statnou vrbou bez zjevných dutin.
E3, E2:
Alnus glutinosa (olše lepkavá)
Alnus incana (olše šedá)
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Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Ribes uva-crispa (srstka angrešt) r
Rosa canina (růže šípková)
Salix alba (vrba bílá)
Salix caprea (vrba jíva)
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)
Alliaria petiolata (česnáček lékařský)
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) +
Calystegia sepium (opletník plotní)
Circaea luteciana (čarovník obecný) r
Dactylis glomerata (srha říznačka) +
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá)
Elytrigia repens (pýr plazivý), okraj
Epilobium hirsutum (vrbovka chlupatá) r
Festuca gigantea (kostřava obrovská) r
Ficaria bulbifera (orsej jarní) 1
Filipendula ulmaria (tužebník jilmový)
Galeobdolon luteum agg. (pitulník žlutý)
Geum urbanum (kuklík městský) +
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý)
Humulus lupulus (chmel otáčivý) 2
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná)
Chelidonium majus (vlaštovičník větší) r
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) +
Lamium purpureum (hluchavka nachová) r
Phragmites australis (rákos obecný)
Poa nemoralis (lipnice hajní)
Ranunculus lanuginosus (pryskyřník kosmatý) r
Scirpus sylvaticus (skřípina lesní) r
Stachys sylvatica (čistec lesní)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) dm,
Veronica hederifolia agg.(rozrazil břečťanolistý)
Vicia cracca (vikev ptačí)
E1 (louka):
Achillea millefolium (řebříček obecný) 1
Ajuga reptans(zběhovec plazivý) +
Alopecurus pratensis (psárka luční) 3
Armoracia rusticana (křen selský) r
Bellis perennis (sedmikráska chudobka) r
Cardamine pratensis (řeřišnice luční) +
Crepis biennis (škarda dvouletá) 2
Dactylis glomerata (srha říznačka)
Daucus carota (mrkev obecná) 1
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) +
Festuca arundinacea (kostřava rákosovitá) r
Galium album (svízel bílý) +
Geranium pratense (kakost luční) r
Heracleum sphondylium (bolševník obecný) +
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná) 2
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Lathyrus pratensis (hrachor luční) +
Lotus corniculatus (štírovník růžkatý) +
Luzula campestris agg. (bika ladní) +
Pastanica sativa (pastinák setý) 2
Persicaria amphibia (rdesno obojživelné) r
Prunella vulgaris (černohlávek obecný) +
Ranunculus acris (pryskyřník prudký) +
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka) 3
Trifolium pratense (jetel luční) 3
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek) +
Lokalita 13b – vlhká louka u Jivan v nivě Boučnice, severně od trasy (km 19,10 – 19,20)
Cca 150 m od plánovaného přemostění nivy Bočnice se nachází vlhká louka, přírodní biotop T1.5 –
vlhké pcháčové louky. Louka je poměrně druhově chudá, zřetelné je narušení vodního režimu.
Ze specifických druhů se vyskytuje ve větším množství pouze Sanguisorba officinalis (krvavec toten).
Záměrem k negativnímu ovlivnění nedojde.
E1 (T1.5 severně od trasy):
Alopecurus pratensis (psárka luční) 3
Cirsium canum (pcháč šedý) 2
Cirsium oleraceum (pcháč zelinný) +
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) +
Euphrasia rostkoviana (světlík lékařský)+
Galium album (svízel bílý) 1
Geranium pratense (kakost luční) 2-3
Knautia arvensis (chrastavec rolní) r
Lathyrus pratensis (hrachor luční) +
Lythrum salicaria (kyprej vrbice) r
Lythrum salicaria (kyprej vrbice) r
Pastanica sativa (pastinák setý) 2
Pimpinella major (bedrník větší) r
Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý) 1)
Potentilla anserina (mochna husí) 2
Ranunculus repens (pryskyřník plazivý) 2
Sanguisorba officinalis (krvavec toten) r
Symphytum officinale (kostival lékařský) +
Tabulka 23 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 13b
T1.5 – vlhké pcháčové louky
Reprezentativnost

V

P

F

W

Degradace

0

1

2

3

Regionální hodnocení

1

2

3

4

Stav podle typických druhů

P

MP

N

narušený vodní režim, dosev

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP N
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně
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Lokalita 13c – vysychající vodoteč jižně od osady Šidloby (km 20,60 – 20,70)
Cca 15 –20 m široká deprese podél vysychající vodoteče. Z pravé strany navazuje pole, z levé strany je
krátký svah s dřevinami a navazuje úzký pás kulturní louky a místní komunikace. Niva je silně
eutrofní, povrch země suchý. Stromové patro je mezernaté. Převažují nitrofilní druhy, s příměsí
odolnějších druhů olšin a na světlinách místy i s několika nejběžnějšími druhy vlhkých luh a lad.
Nejedná se o přírodní biotop.
E3, E2:
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Tilia platyphyllos (lípa velkolistá) r
Salix alba (vrba bílá) 2
Acer platanoides (javor mléč) r
Salix caprea (vrba jíva) r
Alnus glutinosa (olše lepkavá) +
Crataegus sp. (hloh)
Ulmus minor (jilm menší) 2
Prunus avium (třešeň ptačí) +
Sambucus nigra (bez černý) +
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 2-3
Agrostis gigantea (psineček obrovský) r
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) 2
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní) 1
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) +
Calamagrostis epigejos (třtina křovištní)
Circaea luteciana (čarovník obecný) r
Cirsium oleraceum (pcháč zelinný)
Dactylis polygama (srha mnohomanželná) +
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá)
Elymus caninus (pýrovník psí) r
Elytrigia repens (pýr plazivý)
Festuca gigantea (kostřava obrovská) r
Galeobdolon luteum agg. (pitulník žlutý) +
Galium aparine (svízel přítula) 1
Geranium palustre (kakost bahenní), světlina
Geranium robertianum (kakost smrdutý) +
Geum urbanum (kuklík městský) +
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý) 1
Heracleum sphondylium (bolševník obecný)
Impatiens noli-tangere (netýkavka nedůtklivá) +
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) 2
Juncus inflexus (sítina sivá) r, světlina
Lathyrus pratensis (hrachor luční), světlina
Lysimachia nummularia (vrbina penízková)
Myosotis palustris agg. (pomněnka bahenní) r, koryto
Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá)
Ranunculus lanuginosus (pryskyřník kosmatý) +
Rubus sp. (ostružiník) 2
Sanguisorba officinalis (krvavec toten) r
Scirpus sylvaticus (skřípina lesní) r, koryto
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Scrophularia nodosa (krtičník hliznatý)
Stachys sylvatica (čistec lesní) +
Symphytum officinale (kostival lékařský)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 2
Lokalita 13d – úzká vysychající vodoteč JV od osady Šidloby (km 20,70)
Úzká linie dřevin podél periodického potůčku. Ve stromovém patře je hojná vrba bílá a v podúrovni
střemcha. V severní části je stromové patro mezernaté. Povrch je suchý, bylinné patro silně eutrofní.
E3, E2:
Salix alba (vrba bílá) dm
Sambucus nigra (bez černý) +
Prunus padus (střemcha obecná) 3
Ribes sp. (meruzalka)
Sorbus aucuparia (jeřáb obecný) r
Betula pendula (bříza bělokorá) r
Acer campestre (javor babyka) r
Corylus avellana (líska obecná) 1
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) +
E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 1
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) 2
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) +
Calamagrostis epigejos (třtina křovištní), světlina
Circaea luteciana (čarovník obecný) 1
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) r
Festuca gigantea (kostřava obrovská) r
Galium aparine (svízel přítula) 2
Geum urbanum (kuklík městský) +
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý)
Hordelymus europaeus (ječmenka evropská) r
Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná), světlina
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná) r
Juncus effusus (sítina rozkladitá)
Lamium purpureum (hluchavka nachová) +
Lysimachia nummularia (vrbina penízková) +
Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá) r
Rubus idaeus (maliník obecný), světlina
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 2
Shrnutí vlivu na lokalitu 13
Lokalita 13 není floristicky významná, vliv záměru bude minimální.

Lokalita 14 – niva a svahy Cidliny a Ploužnického potoka u Železnice
Podlokalita 14a - Luční stráň nad nivou Cidliny (km 26,75 – 26,85)
Stavba příčně protíná pás louky ve svahu nad nivou Cidliny. Jedná se o louku protáhlého tvaru
ve směru S-J. Horní okraj louky (a pole) tvoří lem silně eutrofního porostu křovin. V jižní části jsou
lemy křovin podél horního okraje bez výraznější eutrofizace. Na svahu se vyskytuje přechodný typ
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louky T1.1 – mezofilní ovsíkové louky a T3.4. V dolní části svahu má louka charakter
degradovanějšího biotopu T1.1 – mezofilní ovsíkové louky, naopak v horní části se vyskytují a místy
i převládají prvky T3.4D - širolisté suché trávníky. Jižní polovina segmentu je z hlediska ochrany
zachovalejší. Vyskytuje se větší podíl dvojděložných lučních druhů.
Louka je kosena s výjimkou suchého příkopu na horním okraji lokality, který začíná v malém odstupu
JZ od navrhovaného tělesa silnice a má délku několika desítek metrů.
E3, E2 (lem křovin):
Rosa canina (růže šípková)
Sambucus nigra (bez černý)
Pyrus communis (hušeň domácí) 1 ks
Crataegus sp. (hloh), 2 samostatné keříky
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 2 ks
Acer campestre (javor babyka) 1 ks
Prunus domestica (švestka obecná)
E1 (severní část louky):
Agrimonia eupatoria (řepík lékařský) +
Achillea millefolium (řebříček obecný) +
Ajuga reptans(zběhovec plazivý) r
Alopecurus pratensis (psárka luční) 2
Anthoxanthum odoratum (tomka vonná) +
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní) +
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený) 3
Astragalus glycyphyllos (kozinec sladkolistý) r
Brachypodium pinnatum (válečka prapořivá) 2, místy v horní části svahu
Campanula patula (zvonek rozkladitý) r
Campanula rapunculoides (zvonek řepkovitý) 1
Centaurea jacea (chrpa luční) 1
Centaurea scabiosa (chrpa čekánek) +, horní část
Cerastium arvense (rožec rolní) r
Cerastium holosteoides (rožec obecný) +
Cerastium sp. (rožec)
Cerinthe minor (voskovka menší) r / C4a, horní část
Cichorium intybus (čekanka obecná) +
Cirsium arvense (pcháč oset) +
Convolvulus arvensis (svlačec rolní) 1
Crepis biennis (škarda dvouletá) +
Dactylis glomerata (srha říznačka) 1
Daucus carota (mrkev obecná) +
Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka) r, horní část
Festuca pratensis (kostřava luční) r
Festuca rubra agg. (kostřava červená) 1
Festuca rupicola (kostřava žlábkatá) +, horní část
Fragaria viridis (jahodník trávnice) 1, více v honí části
Galium album (svízel bílý) +
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý) r
Heracleum sphondylium (bolševník obecný) r
Holcus lanatus (medyněk vlnatý) r
Knautia arvensis (chrastavec rolní) r
Lathyrus pratensis (hrachor luční) r
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Leontodon hispidus (pampeliška srstnatá) 1
Leucanthemum vulgare agg. (kopretina obecná) +
Lotus corniculatus (štírovník růžkatý) +
Luzula campestris agg. (bika ladní) +
Oreganum vulgare (dobromysl obecná) r
Pastanica sativa (pastinák setý) r
Picris hieracioides (hořčík jestřábníkovitý) +
Pimpinella saxifraga (bedrník obecný) +
Plantago major (jitrocel větší) r
Poa angustifolia (lipnice úzkolistá) 1
Poa pratensis (lipnice luční) 2
Potentilla heptaphylla (mochna sedmilistá) r
Potentilla reptans (mochna plazivá) +
Prunella vulgaris (černohlávek obecný) r
Rubus sp. (ostružiník)
Sangiusorba minor (krvavec menší) r
Securigera varia (čičorka pestrá) +
Senecio jacobaea (starček přímětník) r
Silene vulgaris (silenka nadmutá) r
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka) +
Thlaspi perfoliatum (penízek prorostlý) +
Trifolium pratense (jetel luční) +
Trisetum flavescens (trojštět žlutavý) 2
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek) +
Tabulka 24 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 14a (severní část louky)
T1.1 – mezofilní ovsíkové louky
Reprezentativnost

V

P

F

W

T3.4D

Degradace

0

1

2

3

druhové ochuzení, převaha trav

Regionální hodnocení

1

2

3

4

Stav podle typických druhů

P

MP

N

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP N
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

E1 (jižní část louky):
Při horním okraji velký podíl prvků T3.4. T1.1, RB=V, D=1, RH=2-3, SF=MP
E1:
Alopecurus pratensis (psárka luční) +
Anthoxanthum odoratum (tomka vonná) +
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený) 3
Avenula pubescens (ovsíř pýřitý) r
Briza media (třeslice prostřední) r
Campanula patula (zvonek rozkladitý) +
Carex tomentosa (ostřice plstnatá), horní okraj
Centaurea jacea (chrpa luční) 2
Centaurea scabiosa (chrpa čekánek) r, horní okraj
Dactylis glomerata (srha říznačka) +
Daucus carota (mrkev obecná) +
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) r
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Fragaria viridis (jahodník trávnice) 1
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý) +
Heracleum sphondylium (bolševník obecný) +
Holcus lanatus (medyněk vlnatý) r
Knautia arvensis (chrastavec rolní) +
Leontodon hispidus (pampeliška srstnatá) 2
Leucanthemum vulgare agg. (kopretina obecná) 1
Lotus corniculatus (štírovník růžkatý) 1
Luzula campestris agg. (bika ladní) 1
Medicago lupulina (tolice dětelovitá) 1
Pastanica sativa (pastinák setý) r
Poa pratensis (lipnice luční) +
Potentilla reptans (mochna plazivá) +
Rumex acetosa (šťovík kyselý) +
Stellaria graminea (ptačinec trávolistý) +
Tragopogon dubium (kozí brada pochybná) r
Trifolium pratense (jetel luční) 2
Trisetum flavescens (trojštět žlutavý) 2
Vicia cracca (vikev ptačí) +
Tabulka 25 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 14a (jižní část louky)
T1.1 – mezofilní ovsíkové louky
Reprezentativnost

V

P

F

W

Degradace

0

1

2

3

Regionální hodnocení

1

2

2-3

4

Stav podle typických druhů

P

MP

N

T3.4D

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP N
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

E1 (xerotermní místa v horní části svahu):
Brachypodium pinnatum (válečka prapořivá) 2
Briza media (třeslice prostřední) 1
Campanula rotundifolia (zvonek okrouhlolistý) +
Carex flacca (ostřice chabá) r
Carex panicea (ostřice prosová), jedno místo 2 m2
Centaurea jacea (chrpa luční) 2
Cirsium acaule (pcháč bezlodyžný) r /C4a
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) r
Fragaria viridis (jahodník trávnice) 2
Festuca rupicola (kostřava žlábkatá) 1
Leontodon hispidus (pampeliška srstnatá) 3-4
Lotus corniculatus (štírovník růžkatý) +
Pimpinella saxifraga (bedrník obecný) 2
Polygala comosa (vítod chocholatý) 1-2
Silene vulgaris (silenka nadmutá) 1
Thymus puleioides (mateřídouška polejovitá) 1
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek) r
E1 (nekosený příkop):
Agrimonia eupatoria (řepík lékařský) 1
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Anthriscus sylvestris (kerblík lesní) +
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)
Brachypodium pinnatum (válečka prapořivá) 4
Carex flacca (ostřice chabá) +
Carex tomentosa (ostřice plstnatá) 1
Carlina acaulis (pupava bezlodyžná) 1
Centaurea scabiosa (chrpa čekánek) 1
Cirsium acaule (pcháč bezlodyžný) + /C4a
Colchicum autumnale (ocún jesenní) r, několik kusů v dolní části
Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka) +
Falcaria vulgaris (srpek obecný) r
Festuca rupicola (kostřava žlábkatá) 1
Fragaria viridis (jahodník trávnice) 2
Galium verum agg. (svízel syřišťový) +
Geranium pratense (kakost luční) +
Heracleum sphondylium (bolševník obecný) r
Hylotelephium telephium agg. (rozchodník)
Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná) r
Linaria vulgaris (lnice květel) r
Linum catharticum (len počistivý) r
Medicago falcata (tolice srpovitá) +
Melampyrum arvense (černýš rolní) r /C3
Onomis spinosa (jehlice trnitá) r
Oreganum vulgare (dobromysl obecná) r
Potentilla reptans (mochna plazivá) r
Pseudolysimachion spicatum (rozrazil klasnatý) 1 /C4a
Rubus caesius (ostružiník ježiník) 2
Securigera varia (čičorka pestrá) +
Viola colina (violka chlumní) r
Tabulka 26 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany (zahrnuje obě části nad tabulkou)
T3.4D - širolisté suché trávníky
Reprezentativnost

V

P

F

W

Degradace

0

1

2

3

Regionální hodnocení

1

2

3

4

Stav podle typických druhů

P

MP

N

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP N
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

malé

Trasa silnice I/35 prochází příčně lokalitou, čímž ji rozděluje na dvě části, jižní část bude větší
a představuje cca 2/3 původní lokality. Pokud nedojde k disturbanci zbylé jižní části lokality
v bezprostřední návaznosti na násep (a zářez) silničního tělesa, měla by zůstat zachována i větší část
fragmentu teplomilných suchých trávníků.
Podlokalita 14b – zbytky lužního lesa a niva podél Cidliny a Ploužnického potoka (km 26,90 – 27,10)
Niva obou potoků pod železničním náspem je suchá, silně eutrofní, potok (zejména Cidlina) je
zahloubený 2-3 m. Fragmenty lužního lesa představují linie stromů v březích podél uvedených
potoků. Přírodní biotop L2.2 – údolní jasanovo-olšové luhy je silně degradovaný na hranici
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k X-biotopu (biotopy extrémně narušené nebo vytvořené člověkem). Floristický význam porostů je
malý.
E3, E2:
Acer campestre (javor babyka) +
Acer pseudoplatanus (javor klen) r
Alnus glutinosa (olše lepkavá) 3
Alnus incana (olše šedá), okraj
Betula pendula (bříza bělokorá) r
Carpinus betulus (habr obecný) okraj, svah
Cornus sanguinea (svída krvavá) 1
Corylus avellana (líska obecná) +
Euonymus europaeus (brslen evropský) r
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) +
Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný) r, S okraj, ve svahu
Populus x canadensis (topol) 1
Prunus padus (střemcha obecná) r
Ribes rubrum (meruzalka červená) 1
Quercus robur (dub letní), okraj nebo mimo
Salix alba (vrba bílá) 3
Salix fragilis (vrba křehká) 2
Salix purpurea (vrba nachová) r
Sambucus nigra (bez černý) 2
Sorbus aucuparia (jeřáb obecný) r
Viburnum opulus (kalina obecná), okraj
E1:
Acer pseudoplatanus (javor klen) +
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) 3
Alliaria petiolata (česnáček lékařský) 1
Anemone nemorosa (sasanka hajní), svah nad Ploužnickým potokem mimo trasu
Bistorta major (rdesno hadí kořen) r
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) 1, svahy břehů
Caltha palustris (blatouch bahenní) r
Cardamine amara (řeřišnice hořká) r, okraj
Carex remota (ostřice řídkoklasá) + břehy
Cirsium arvense (pcháč oset), okraje +
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) +
Dryopteris filix-mas (kapraď samec) r
Festuca gigantea (kostřava obrovská) r
Ficaria bulbifera (orsej jarní) 2
Fragaria vesca (jahodník obecný), svah nad Ploužnickým potokem mimo trasu
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 1
Galeobdolon luteum agg. (pitulník žlutý) 2
Galium aparine (svízel přítula) 3
Geranium robertianum (kakost smrdutý) +, břehy
Geum urbanum (kuklík městský) r
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý) + až 1
Hepatica nobilis (jaterník podléška), svah nad Ploužnickým potokem mimo trasu
Humulus lupulus (chmel otáčivý) r
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) 1
Petasites hybridus (devětsil lékařský), okraj
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Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá)
Poa nemoralis (lipnice hajní) r, okraje svahy břehu
Poa trivialis (lipnice obecná) 1
Pullmonaria obscura (plicník tmavý) r, okraj
Rubus idaeus (maliník obecný) +
Stachys sylvatica (čistec lesní) 1
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 3-4, místy monokultura v letním aspektu
Valeriana officinalis agg. (kozlík lékařský) r
Veronica beccabunga (rozrazil potoční) r
Viola reichenbachiana (violka lesní), svah nad Ploužnickým potokem mimo trasu
Podlokalita 14c – nivní louka (26,95 – 27,05)
Nivní louka mezi Cidlinou a Ploužnickým potokem silně produkční, zřejmě přeoraná. Nejedná se
o přírodní biotop. Převažují kulturní typy produkčních trav a pampeliška.
E1:
Alopecurus pratensis (psárka luční) 2
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený) 4
Cardamine pratensis (řeřišnice luční) r
Cerastium holosteoides (rožec obecný) +
Dactylis glomerata (srha říznačka)
Galium album (svízel bílý) r
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý) 2
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná) r
Lathyrus pratensis (hrachor luční) +
Leontodon hispidus (pampeliška srstnatá) 1
Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý) +
Ranunculus acris (pryskyřník prudký) r
Rumex acetosa (šťovík kyselý) r
Rumex obtusifolius (šťovík okrouhlolistý) r
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka) 3
Trifolium pratense (jetel luční) +
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek) +
Podlokalita 14d – starý udržovaný sad a louka mezi dvěma RD (km 27,10 – 27,20)
Kosená relativně zachovalá ovsíková louka se starými ovocnými stromy s výraznější převahou
lipnicovitých, biotop T1.1 – mezofilní ovsíkové louky. Louka je mírně podprůměrné kvality z hlediska
ochrany.
E1:
Achillea millefolium (řebříček obecný) 2
Ajuga reptans(zběhovec plazivý) r
Alopecurus pratensis (psárka luční)+, okraj
Anthoxanthum odoratum (tomka vonná) +
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní) r
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený) 3-4
Bellis perennis (sedmikráska chudobka) +
Bromus hordeacus (sveřep měkký) 1, místně
Campanula patula (zvonek rozkladitý) r
Cerastium holosteoides (rožec obecný) +
Cirsium arvense (pcháč oset) r
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Convolvulus arvensis (svlačec rolní) r
Dactylis glomerata (srha říznačka) +
Festuca pratensis (kostřava luční) +
Fragaria vesca (jahodník obecný), okraj
Geranium pratense (kakost luční) +
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý) r
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná) r
Lathyrus pratensis (hrachor luční) 1
Leontodon hispidus (pampeliška srstnatá) 1-2
Leucanthemum vulgare agg. (kopretina obecná) +
Lotus corniculatus (štírovník růžkatý) +
Lychnis flos-cuculi (kohoutek luční) r
Lysimachia nummularia (vrbina penízková) +
Medicago lupulina (tolice dětelovitá) 2
Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý) 1
Ranunculus acris (pryskyřník prudký) r
Ranunculus bulbosus (pryskyřník hliznatý) r
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka) +, místy
Trifolium pratense (jetel luční) +
Trisetum flavescens (trojštět žlutavý) 2
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek) 2
Vicia sepium (vikev plotní) +
Tabulka 27 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany
T1.1 – mezofilní ovsíkové louky
Reprezentativnost

V

P

F

W

Degradace

0

1

2

3

Regionální hodnocení

1

2

3

4

Stav podle typických druhů

P

MP

N

druhové ochuzení, výrazně převažují
trávy

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP N
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

Shrnutí vlivu na lokalitu 14
Z floristického hlediska je nejvýznamnější mez západně nad Cidlinou. Vyskytuje se mezofilní ovsíková
louka a v horní části fragmenty teplomilných trávníků s výskytem dvou druhů červeného senamu
ohrožených druhů Pseudolysimachion spicatum (rozrazil klasnatý), Cerinthe minor (voskovka menší) –
kategorie méně ohrožený C4a a dále např. s bohatými porosty Polygala comosa (vítod chocholatý).
Stavba silnice I/35 prochází severní třetinou segmentu. Dojde k záboru pásu biotopu v šířce nejméně
30 až 50 m a fragmentaci na dvě části. Vliv lze hodnotit jako mírný negativní.

Lokalita 15 – louky západně od Radimi
Podlokalita 15a – kulturní pás louky v polích (km 29,00 – 29,10)
Druhově chudá kulturní louka s Alopecurus pratensis (psárka luční) 4, dále Galium album (svízel bílý),
Geranium pratense (kakost luční). Převažují kulturní trávy, o přírodní biotop se nejedná.
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Podlokalita 15b – kulturní pás louky v polích (km 29,55 – 29,70)
V rovinatém prostoru prochází trasa I/35 pásem kulturní mezofilní louky. Převažují kulturní trávy,
o přírodní biotop se nejedná.
E1:
Alopecurus pratensis (psárka luční)
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)
Achillea millefolium (řebříček obecný) +
Alchemilla sp. (kontryhel) r
Anthoxanthum odoratum (tomka vonná) r
Cardamine pratensis (řeřišnice luční) r
Cerastium holosteoides (rožec obecný) r
Cirsium arvense (pcháč oset)
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) 2
Galium album (svízel bílý) 3
Geranium pratense (kakost luční) 2-3
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý) +
Heracleum sphondylium (bolševník obecný) r
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná) r
Leontodon hispidus (pampeliška srstnatá) r
Leucanthemum vulgare agg. (kopretina obecná) r
Luzula campestris agg. (bika ladní) 2
Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý) +
Poa pratensis (lipnice luční) 2
Ranunculus acris (pryskyřník prudký) r
Rumex acetosa (šťovík kyselý) r
Rumex obtusifolius (šťovík okrouhlolistý) r
Saxifraga granulata (lomikámen zrnatý) r
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka) +
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek) +
Veronica serpyllifolia (rozrazil douškolistý)
Podlokalita 15c – rákosem zarůstající nekosený mokřad (km 30,10)
Vysychající nekosený mokřad s rákosem představuje silně degradovaný biotop M1.7 - vegetace
vysokých ostřic. Přes zjevnou degradaci, která spočívá v expanzi rákosu a možná i vysychání, se
vyskytuje několik druhů ostřic.
E1:
Caltha palustris (blatouch bahenní) 1, místy
Carex acutiformis (ostřice ostrá) 2
Carex cespitosa (ostřice trsnatá) 2
Carex panicea (ostřice prosová) r
Carex paniculata (ostřice latnatá) 2, několik desítek trsů, C4a
Cirsium arvense (pcháč oset) r
Colchicum autumnale (ocún jesenní) r
Equisetum palustre (přeslička bahenní) r
Filipendula ulmaria (tužebník jilmový) r
Galium aparine (svízel přítula) 2
Lathyrus pratensis (hrachor luční) r
Lysimachia vulgaris (vrbina obecná) r
Phragmites australis (rákos obecný) 4
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Scirpus sylvaticus (skřípina lesní) r
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 2
Tabulka 28 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 15c
M1.7 - vegetace vysokých ostřic
Reprezentativnost

V

P

F

W

Degradace

0

1

2

3

Regionální hodnocení

1

2

3

4

Stav podle typických druhů

P

MP

N

expanze rákosu

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP N
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

V těsné blízkosti trasy, v km 29,9 se nachází ještě jeden menší terestrický porost rákosu. Opět se
jedná o degradaci mokřadu, v tomto případě patrně T1.6 - vlhká tužebníková lada nebo M1.7 vegetace vysokých ostřic. Převládá Phragmites australis (rákos obecný), dále Carex acutiformis
(ostřice ostrá), Filipendula ulmaria (tužebník jilmový), Juncus inflexus (sítina sivá) r, Caltha palustris
(blatouch bahenní), Cirsium oleraceum (pcháč zelinný).
Podlokalita 15d – kosené kulturní vlhké louky (km 29,80 – 30,10)
Trasa silnice I/35 prochází v km 29,8 až 30,1 jižním okrajem většího lučního prostoru západně
od Radimi. Vyskytují se přechodné typy poměrně degradovaných luk na přechodu biotopů T1.1 –
mezofilní ovsíkové louky a T1.5 – vlhké pcháčové louky. V prostoru severně od tělesa plánované
silnice se vyskytují spíše vlhké typy T1.5 – vlhké pcháčové louky, jižní okraj luk je spíše mezofilní
a druhově ochuzený. Převažuje několik travních dominant, další typické druhy se vyskytují ojediněle
a s malou pokryvností.
E1 (vlhké typy T1.5 – vlhké pcháčové louky):
Achillea millefolium (řebříček obecný) 1
Ajuga reptans(zběhovec plazivý) r
Alchemilla sp. (kontryhel) +
Alopecurus pratensis (psárka luční) 2
Anthoxanthum odoratum (tomka vonná)
Armoracia rusticana (křen selský)
Bistorta major (rdesno hadí kořen) r
Caltha palustris (blatouch bahenní) r, podmáčená místa
Cardamine pratensis (řeřišnice luční) r
Carex cespitosa (ostřice trsnatá) r, okraj u ploch s rákosem
Centaurea jacea (chrpa luční) 1
Cerastium holosteoides (rožec obecný) r
Cirsium arvense (pcháč oset) r
Cirsium canum (pcháč šedý) 1
Cirsium oleraceum (pcháč zelinný) r
Colchicum autumnale (ocún jesenní) r
Dactylis glomerata (srha říznačka)
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) +
Galium album (svízel bílý) +
Galium boreale (svízel severní) + až 1
Galium verum (svízel syřišťový) 1
Geranium pratense (kakost luční) 1
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Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý) +
Heracleum sphondylium (bolševník obecný) r
Holcus lanatus (medyněk vlnatý) 2
Juncus inflexus (sítina sivá) +, místně podél nekosených ploch s rákosem
Knautia arvensis (chrastavec rolní) r
Lathyrus pratensis (hrachor luční) 1
Leontodon hispidus (pampeliška srstnatá) r
Leucanthemum vulgare agg. (kopretina obecná) r
Lotus uliginosus (štírovník bažinný) r
Lychnis flos-cuculi (kohoutek luční) r
Mentha sp. (máta)
Myosotis palustris agg. (pomněnka bahenní) r
Pastanica sativa (pastinák setý) r
Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý) +
Poa pratensis (lipnice luční) 2
Potentilla anserina (mochna husí) +
Ranunculus acris (pryskyřník prudký) r
Ranunculus repens (pryskyřník plazivý) 1-2
Rumex obtusifolius (šťovík okrouhlolistý) +
Sanguisorba officinalis (krvavec toten) r
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka) 2
Scirpus sylvaticus (skřípina lesní) r
Trifolium pratense (jetel luční)
Trifolium hybridum (jetel zvrhlý) r
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) r
Tabulka 29 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 15d (vlhké pcháčové louky)
T1.5 – vlhké pcháčové louky
Reprezentativnost

V

P

F

W

T1.1

Degradace

0

1

2

3

narušený vodní režim, dosev

Regionální hodnocení

1

2

3

4

Stav podle typických druhů

P

MP

N

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP N
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

E1 (T1.1 – mezofilní ovsíkové louky u jižního okraje):
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený) 3
Bistorta major (rdesno hadí kořen) r
Centaurea jacea (chrpa luční) r
Cerastium holosteoides (rožec obecný) +
Cirsium canum (pcháč šedý) + až r
Galium album (svízel bílý) 2
Geranium pratense (kakost luční) 2
Knautia arvensis (chrastavec rolní) r
Leucanthemum vulgare agg. (kopretina obecná) r
Lotus corniculatus (štírovník růžkatý) r
Trifolium pratense (jetel luční) r
Trisetum flavescens (trojštět žlutavý) 3
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek) 1
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Tabulka 30 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 15d (mezofilní ovsíkové louky)
T1.1 – mezofilní ovsíkové louky
Reprezentativnost
V
P
F
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

W

Podlokalita 15e – kosené kulturní vlhké louky mimo trasu (km 30,20 – 30,40)
Rozsáhlejší plochy pcháčových luk severně od stavby.
E1:
Cirsium oleraceum (pcháč zelinný) 2
Cirsium canum (pcháč šedý) 2
Holcus lanatus (medyněk vlnatý) 2
Ranunculus repens (pryskyřník plazivý)2-3
Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) 1
Briza media (třeslice prostřední) r
Festuca pratensis (kostřava luční) 2
Juncus inflexus (sítina sivá) +
Filipendula ulmaria (tužebník jilmový) +
Mentha sp. (máta) +
Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý) +
Scirpus sylvaticus (skřípina lesní) 1
Lychnis flos-cuculi (kohoutek luční) +
Sanguisorba officinalis (krvavec toten) +
Filipendula ulmaria (tužebník jilmový) +
Carex hirta (ostřice srstnatá) +
Ajuga reptans(zběhovec plazivý) +
Lathyrus pratensis (hrachor luční) +
Caltha palustris (blatouch bahenní) +
Tabulka 31 Hodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany - podlokalita 15e
T1.5 – vlhké pcháčové louky
Reprezentativnost

V

P

F

W

Degradace

0

1

2

3

Regionální hodnocení

1

2

3

4

Stav podle typických druhů

P

MP

N

narušený vodní režim, expanze

Stav z hlediska struktury a funkce
P MP N
Pozn.: odpovídající hodnoty sledovaných parametrů jsou tučně

Podlokalita 15f – křížená vodoteč (Trnávka) u osady Žabík (km 30,45)
Doprovodné porosty malého potůčku regulovaného z obce jsou silně degradované, eutrofní. Jedná se
o přítok do rybníka, prochází mezi poli. Potůček má bahnité dno s řasami. Lem dřevin je přerušovaný,
spíše slabě vyvinutý a eutrofní. Hojně se uplatňují i běžné polní plevele.
E3, E2:
Alnus incana (olše šedá)
Alnus glutinosa (olše lepkavá)
Salix fragilis (vrba křehká), okraj u zahrad
Salix cinerea (vrba popelavá), dolní okraj
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E1:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)
Alopecurus pratensis (psárka luční)
Anthriscus sylvestris (kerblík lesní)
Bistorta major (rdesno hadí kořen) r
Brachypodium sylvaticum (válečka lesní) r
Cardamine amara (řeřišnice hořká) r
Carex acutiformis (ostřice ostrá)
Cirsium arvense (pcháč oset)
Cirsium canum (pcháč šedý)
Cirsium oleraceum (pcháč zelinný)
Erysimum cheiranthoides (trýzel malokvětý)
Euphorbia helioscopia (pryšec kolovratec)
Ficaria bulbifera (orsej jarní) r
Filipendula ulmaria (tužebník jilmový)
Galeopsis sp. (konopice)
Galium album (svízel bílý)
Galium aparine (svízel přítula) dm
Geranium pratense (kakost luční)
Geum urbanum (kuklík městský)
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý)
Chaerophyllum aromaticum (krabilice zápašná)
Lactuca serriola (locika kompasová)
Lamium album (hluchavka bílá)
Lycopsis arvensis (prlina rolní)
Mentha sp. (máta)
Papaver sp. (zemědým)
Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá)
Phragmites australis (rákos obecný)
Potentilla reptans (mochna plazivá)
Ranunculus repens (pryskyřník plazivý)
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka)
Thlaspi arvense (penízek rolní)
Tripleurospermum inodorum (heřmánkovec nevonný)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) dm
Valeriana officinalis agg. (kozlík lékařský) r
Veronica persica (rozrazil perský)
Podlokalita 15g – úzký trávník a travnatá cesta v polích (km 30,50)
Jedná se o 3 m široký pás louky a travnatou cestu v polích. Převažují mezofilní druhy ovsíkových luk.
O přírodní biotop se nejedná, segment je příliš malý.
E1:
Achillea millefolium (řebříček obecný) +
Alopecurus pratensis (psárka luční) 2
Anthoxanthum odoratum (tomka vonná) +
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)
Bellis perennis (sedmikráska chudobka) r
Cardamine pratensis (řeřišnice luční) +
Centaurea jacea (chrpa luční) 1
Cerastium holosteoides (rožec obecný) 1
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Dactylis glomerata (srha říznačka) +
Galium album (svízel bílý) 3
Geranium pratense (kakost luční) 2
Heracleum sphondylium (bolševník obecný) f
Knautia arvensis (chrastavec rolní) +
Leucanthemum vulgare agg. (kopretina obecná) r
Lotus corniculatus (štírovník růžkatý) r
Luzula campestris agg. (bika ladní) +
Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý) +
Poa pratensis (lipnice luční) 1
Ranunculus acris (pryskyřník prudký) r
Rumex acetosa (šťovík kyselý) r
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka) +
Trifolium pratense (jetel luční) +
Veronica chamaedris (rozrazil rezekvítek) +
Vicia sepium (vikev plotní) +
Shrnutí vlivu na lokalitu 15
Z floristického hlediska jsou nejvýznamnější „ostrůvky“ porostů ostřic, které extrémně zarůstají
(až zanikají) v důsledku expanze rákosu. Byly zjištěny dva druhy červeného seznamu ohrožených
druhů Carex paniculata (ostřice latnatá) a Carex cespitosa (ostřice trsnatá) – kategorie méně
ohrožený druh C4a. K přímému záboru stavbou by dojít nemělo. Dojde rovněž k záboru okraje
degradované vlhké pcháčové louky. Vliv záměru bude mírný negativní.
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3. Zoologický průzkum - bezobratlí živočichové
Metodika
Účelem průzkumu bezobratlých živočichů bylo shromáždit ze zájmového území takový soubor dat,
který by umožnil stanovit základní charakteristiky kvality přírodního prostředí. Z tohoto důvodu bylo
podrobně prozkoumáno 14 lokalit, na kterých je zastoupena naprostá většina přírodně zachovalých
nebo přírodě blízkých biotopů nacházejících se v trase a v jejím nejbližším okolí. Na základě
zjištěného druhového spektra sledovaných skupin je provedeno vyhodnocení jednotlivých
sledovaných lokalit i celého území jako celku a zhodnoceny jsou potenciální vlivy připravované stavby
na faunu bezobratlých živočichů.
Průzkum bezobratlých byl přednostně zaměřen na vybrané, bioindikačně významné skupiny hmyzu
(Insecta) a na terestrické pavouky (Araneae). Pro účely inventarizace a následné zhodnocení kvality
přírodního prostředí zkoumaného území jsou tyto skupiny bezobratlých velmi vhodné, neboť jsou
druhově početné a jejich příslušníci jsou pro svoji často úzkou vazbu na biotop bioindikačně dobře
využitelní.
Sledován byl řád brouků (Coleoptera), a to zejména terestrické čeledi střevlíkovitých (Carabidae)
a drabčíkovitých (Staphylinidae), přičemž z posledně jmenované čeledi byli do termínu odevzdání
zprávy kompletně determinováni zástupci podtribu Staphylinina a podčeledí Paederinae a Steninae.
Dále byl sledován řád motýlů (Lepidoptera), a to konkrétně motýli aktivní ve dne (nadčeledi
Papilionoidea, Hesperioidea, Zygaenoidea). Intenzivně sledováni, avšak jen částečně determinováni,
byli zástupci dalších čeledí brouků a jiných řádů hmyzu (blanokřídlí), a to zejména taxony zvláště
chráněné a zařazené v červeném seznamu. Zpracován byl rovněž materiál terestrických skupin
pavouků ze zemních pastí.
Celoroční průzkum byl proveden v období od září 2016 do začátku srpna 2017 v rámci čtrnácti exkurzí
uskutečněných v termínech 6. 9., 25. 9. a 15. 10. 2016 a 9. 4., 11. 4., 13. 5., 18. 5., 23. 5., 3. 6., 10. 6.,
15. 7., 16. 7., 21. 7. a 7. 8. 2017. Průzkum tedy plně pokryl podzimní, jarní i letní aspekt. Z uvedeného
vyplývá, že průzkum lze považovat za reprezentativní, neboť společenstva bezobratlých byla
zachycena ve stádiu nejvyšší individuální i druhové početnosti a aktivity.
Pro účely průzkumu bylo v trase vybráno 13 lokalit, z nichž každá zahrnuje nejméně jeden přírodně
cenný nebo alespoň relativně cennější biotop. Další lokalita, nacházející se v těsné blízkosti trasy, byla
autorem prozkoumána již v roce 2010 a výsledky jsou zahrnuty do této zprávy. Celkem bylo tedy
zkoumáno 14 lokalit. Na každé lokalitě byly sledovány všechny přítomné biotopy nacházející se přímo
v trase, ale i v jejím nejbližším okolí do vzdálenosti cca 100–200 m od trasy. Úmyslně byly vynechány
ty úseky trasy, na kterých se nacházejí biotopy antropogenně velmi silně ovlivněné a přírodně málo
hodnotné, jako jsou např. rozsáhlá pole, okolí průmyslových zón a intravilány obcí. Na těchto typech
biotopů také nelze dlouhodobě instalovat zemní pasti.
K průzkumu terestrických skupin bezobratlých (střevlíkovití a drabčíkovití brouci a pavouci) byly
použity jednak zemní padací pasti (ZP), na některých lokalitách byly uskutečněny doplňující
individuální sběry. Na každé sledované lokalitě byly umístěny dvě zemní pasti, instalované od 9. 4.,
resp. od 11. 4. 2017 do 16. 7. resp. do 21. 7. 2017. Pro ZP byly použity plastové kelímky o objemu
přibližně 0,5 l, zakryté stříškou, jako konzervační tekutina byla použita zředěná kyselina octová.
Odběry byly provedeny 13. 5., 10. 6. (11. 6.) a 15. 7. (16. 7., 21. 7.). Individuální sběry byly provedeny
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nejméně jednou na většině základních biotopů všech lokalit. Byly použity standardní metody,
tj. rozhrabávání vrchní vrstvy půdy, sběry pod vegetací, stromovým opadem, kameny, dřevem
a jinými předměty, prosevy detritu, vyšlapávání vlhkých míst, vyplachování břehů vodou apod.
Ke zjišťování výskytu taxonů z dalších čeledí brouků a jiných řádů hmyzu (blanokřídlí), a to zejména
taxonů zvláště chráněných a zařazených v červeném seznamu, byly prohlíženy stromové dutiny,
kmeny stromů, porosty kvetoucích bylin, na některých lokalitách byly provedeny rovněž smyky
vegetace. Na pěti lokalitách byly v období od 10. 6. do 16. 7. 2017 instalovány nárazové vinné pasti
(NP) určené k odchytu létajícího hmyzu. NP byla vyrobena prostřižením obdélníkového otvoru v boku
běžné PET-lahve, jako atraktant byl použit nasycený roztok cukru ve víně.
Průzkum denních motýlů byl proveden na deseti lokalitách (3. Václaví, 5. Ktová, 7. Semínova Lhota, 8.
Újezd pod Troskami, 9. Čímyšl, 10. Šidloby, 11. Kněžnice západ, 12. Kněžnice jih, 13. Železnice
a 14. Radim). Snadno rozpoznatelné druhy byly určovány přímo v terénu, aniž byly loveny, ostatní
motýli byli buď odchyceni klasickou entomologickou sítí o průměru 40 cm a po determinaci
vypuštěni, nebo byli vyfotografováni a determinace byla provedena podle fotografie. Některé
obtížnější druhy determinoval kolega Pavel Moravec.
Vzorky pavouků byly získány metodou padacích zemních pastí, materiál determinoval kolega Antonín
Kůrka. Každý druh pavouka je zařazen k některé bioindikační skupině (Buchar & Růžička 2002).
Uveden je rovněž stupeň hojnosti výskytu v ČR, který je stanoven podle počtu polí síťového
mapování, na nichž byl výskyt druhu zaznamenán (Buchar & Růžička 2002). Druhy vzácné jsou
uvedeny jako faunisticky a geograficky významné. Dále je u některých druhů uveden stupeň
ohroženosti dle publikace Řezáč et al. (2015). Vysvětlivky jsou uvedeny v přehledu druhů.
Dokladové exempláře brouků vypreparované na sucho jsou uloženy ve sbírce Severočeského muzea
v Liberci, materiál pavouků je ve sbírce Národního muzea v Praze. Taxonomická
nomenklatura
střevlíkovitých a drabčíkovitých brouků je převzata z prací Löbl & Smetana (2003, 2004), motýlů
z prací Macek et al. (2007, 2015) a pavouků z elektronického katalogu World Spider Catalog (2016).
Pro lepší přehlednost jsou druhy v rámci jednotlivých skupin řazeny abecedně. Druhy z Červeného
seznamu bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005), zvláště chráněné a jiné významné druhy jsou
zvýrazněny tučným písmem. Podrobnější nálezová data jsou uvedena jen u druhů ohrožených, resp.
legislativně chráněných.
Použití metod sběru na jednotlivých lokalitách je uvedeno v následujícím přehledu lokalit.
Sledované lokality a biotopy a použité metody sběru
1. Nudvojovice (5456), km cca 2,0 – 3,0, niva Jizery: louka, okraj pole, zbytek lužního lesa. Zde byly
použity zemní pasti (louka, okraj pole) a jedna nárazová past (zbytek lužního lesa).
2. Pelešany (5456), km cca 4,0 – 5,0, niva Libuňky: břehový porost, mokřad, okraj pole. Zde byly
použity zemní pasti (břehový porost, mokřad) a individuální sběry (mokřad, okraj pole).
3. Václaví (5457), var. E1, niva Václavského potoka: břehový porost, louky, pastviny. Zde byly použity
zemní pasti (břehový porost, louka). Na pastvině byli sledováni denní motýli.
4. Sýkořice (5457), var. E1, niva Veselky: okraj lesa, břehy potoka. Zde byly použity zemní pasti (okraj
lesa) a individuální sběry (břehy potoka).
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5. Ktová (5457), var. E2, niva Veselky: břehy potoka, louky, břehové porosty. Zde byly použity zemní
pasti (vlhká louka, suchá louka), nárazová past (vrbový porost), individuální sběry (břehy potoka)
a smyky (vrbový prost, mokřad). Na loukách byli sledováni denní motýli.
6. Rovensko pod Troskami – Liščí Kotce (5457), var. E1, niva Koudelky: louka, břehy potoka, okraj
pole (2010). Použity zemní pasti a individuální sběry.
7. Semínova Lhota (5457), var. E1, suchá louka a okraj pole východně od PP Na Víně. Zde byly použity
zemní pasti (ekoton louka/pole) a sledováni denní motýli (louky).
8. Újezd pod Troskami (5457), km cca 17,0 – 17,5, stepní stráň a pastviny východně od obce. Zde byly
použity zemní pasti, smyky vegetace a byli zde sledováni denní motýli.
9. Čímyšl (5457), km cca 18,0 – 18,5, niva Boučnice: louky, břehové porosty sv. od osady. Zde byly
použity zemní pasti (břehový porost, louka), vinná past (stará vrba), individuální sběry (břehy potoka)
a byli zde sledováni denní motýli.
10. Šidloby (5457), km cca 19,5, niva bezejmenného potoka: porost vrb, olší apod. a louka jz.
od osady. Zde byly použity zemní pasti (břehový porost) a byli zde sledováni denní motýli.
11. Kněžnice západ (5557), km cca 20,0 – 20,5, niva Libuňky: louka, břehy potoka, břehové porosty
západně od obce. Zde byly použity zemní pasti (břehový porost, louka), vinná past (stará vrba),
individuální sběry (břehy potoka) a byli zde sledováni denní motýli.
12. Kněžnice jih (5557), km cca 21,0 – 21,5, lesní porost (smrk, dub, modřín), ekoton les/pole a louky
jižně od obce. Zde byly použity zemní pasti (les, ekoton les/pole), smyky vegetace a byli zde sledováni
denní motýli.
13. Železnice (5558), km cca 26,0, niva Ploužnického potoka a Cidliny: louky, břehy potoka, mokřad,
břehové porosty, lipová alej na jižním okraji obce. Zde byly použity zemní pasti (břehový porost,
louka), vinné pasti (lipová alej, břehový prost), individuální sběry (břehy potoka, mokřad) a byli zde
sledováni denní motýli.
14. Radim (5558), km cca 29,0 – 29,5, vlhké louky a remíz u potoka Trnávka západně od obce. Zde
byly použity zemní pasti (remíz) a byli zde sledováni denní motýli.
Bioindikace
Každý druh střevlíka je zařazen do bioindikační skupiny podle HŮRKY et al. (1996):
R – reliktní: druhy s nejužší ekologickou valencí, mající v současnosti namnoze charakter reliktů.
Jedná se většinou o vzácné a ohrožené druhy přirozených, nepříliš poškozených ekosystémů.
A – adaptabilní: druhy osídlující více nebo méně přirozené nebo přirozenému stavu blízké habitaty.
Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných biotopech, zvláště v blízkosti původních ploch.
E – eurytopní: druhy, které nemají často žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy
nestabilních, měnících se biotopů, stejně jako druhy, obývající silně antropogenně ovlivněnou
a poškozenou krajinu.
Každý druh drabčíka subtribu Staphylinina je zařazen do bioindikační skupiny podle BOHÁČE et al.
(2007):
R1 – relikty I. řádu: zahrnuje druhy biotopů nejméně ovlivněných činností člověka. Jedná se
především o druhy s arktoalpinním, boreoalpinním a boreomontánním rozšířením, dále druhy
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charakteristické pro rašeliniště (tyrfobionti a tyrfofilové), druhy vyskytující se jen v původních lesních
porostech apod.
R2 – relikty II. řádu: zahrnuje druhy stanovišť středně ovlivněných činností člověka, většinou druhy
kulturních lesů, ale i druhy neregulovaných a původnějších břehů toků.
E – expanzívní: reprezentuje druhy odlesněných stanovišť silně ovlivněných činností člověka.
Hodnocení biotopů a lokalit podle stupně antropogenního ovlivnění
Pro zvýšení objektivity hodnocení jednotlivých biotopů/stanovišť (příp. lokality jako celku) lze
stanovit tzv. stupeň antropogenního ovlivnění, a to na základě vyhodnocení procentuálního
zastoupení bioindikačních skupin v získaných vzorcích. Klasifikace antropogenního ovlivnění resp.
zachovalosti biotopů podle zastoupení druhů jednotlivých bioindikačních skupin ve vzorcích je
uvedena podle Moravce et al. (2006). Jako podklad byl autory použit návrh Táborského & Čechury
(2002), kteří porovnávají relativní zastoupení bioindikačně významnějších druhů skupin R/RI a A/RII
se zastoupením bioindikačně méně významných druhů skupiny E. Pokud ve vzorku výrazněji převažují
druhy skupin R/RI a A/RII, jedná se o stanoviště slabě ovlivněné až neovlivněné. Pokud ve vzorku
výrazněji převažují druhy skupiny E, jedná se o stanoviště silně ovlivněné až degradované. Více
či méně vyrovnané zastoupení druhů skupin R/RI+A/RII a E svědčí o tom, že se jedná o stanoviště
(průměrně) ovlivněné. Návrh klasifikace se řídil především snahou o co největší jednoduchost a tím
i snadnou použitelnost, což ovšem na druhé straně s sebou přináší mnoho závažných nedostatků,
které je nezbytné teprve vyřešit. Klasifikaci je proto nutné pokládat za provizorní.
I

0–29,9 %

– biotop (lokalita) velmi silně ovlivněný až degradovaný

II

30–39,9 %

– biotop (lokalita) velmi silně ovlivněný

III

40–49,9 %

– biotop (lokalita) silně ovlivněný

IV

50–59,9 %

– biotop (lokalita) ovlivněný

V

60–69,9 %

– biotop (lokalita) slabě ovlivněný

VI

70–79,9 %

– biotop (lokalita) velmi slabě ovlivněný

VII

80–100 %

– biotop (lokalita) velmi slabě ovlivněný až neovlivněný (klimax)

Výsledky průzkumu - bezobratlí živočichové
Nudvojovice
Tabulka 32 Přehled zjištěných druhů střevlíkovitých (Carabidae) a drabčíkovitých (Staphylinidae) brouků
na lokalitě Nudvojovice
Druh

ZCH

ČS

BS

CARABIDAE
Amara convexior Stephens, 1828

E

Badister bullatus (Schrank, 1798)

A

Bembidion mannerheimii C. R. Sahlberg, 1827

A

Carabus scheidleri helleri Ganglbauer, 1891

O

A
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Druh

ZCH

Carabus ulrichii ulrichii Germar, 1824

ČS

BS

O

A

Harpalus affinis (Schrank, 1781)

E

Harpalus latus (Linnaeus, 1758)

A

Harpalus rufipes (De Geer, 1774)

E

Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758)

E

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)

E

Poecilus versicolor (Sturm, 1824)

E

Pterostichus ovoideus (Sturm, 1824)

A

STAPHYLINIDAE
Anthobium melanocephalum (Illiger, 1794)

R2

Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787)

E

Olophrum assimile (Paykull, 1800)

R2

Pella funesta (Gravenhorst, 1806)

R2

Pella humeralis (Gravenhorst, 1802)

R2

Philonthus cognatus Stephens, 1832

E

Philonthus succicola Thomson, 1860

R2

Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802)

R2

Tachinus corticinus Gravenhorst, 1802

E

Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758)

E

Tasgius melanarius (Heer, 1839)

E

Celkem Carabidae: 12
Celkem Staphylinidae: 11
Celkem druhů: 23
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.: O = ohrožený druh; ČS =
kategorie z Červeného seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005); BS = bioindikační skupina

Z 23 zjištěných druhů jsou dva významné (zvláště chráněný střevlík Scheidlerův a střevlík Ulrichův).
Bioindikace. Ze zjištěného druhového spektra je 12 druhů (52 %) zařazeno do bioindikační skupiny A
(R2), 11 druhů (48 %) patří do bioind. skupiny E. Zastoupení BS je vyrovnané, lokalitu lze hodnotit
stupněm IV – antropogenně ovlivněná.
Tabulka 33 Přehled zjištěných druhů pavouků (Araneae) na lokalitě Nudvojovice
Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Bathyphantes parvulus

LIN

2

-

2

cs

a

-
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Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Centromerus sylvaticus

LIN

-

1

1

csd

a

-

Ceratinella scabrosa

LIN

1

-

1

cs

i

-

Diplostyla concolor

LIN

4

2

6

cs

a

-

Micaria pulicaria

GNA

3

-

3

cs

a

-

Ozyptila trux

THO

1

-

1

cs(d)

a

-

Pachygnatha degeeri

TET

4

4

8

csd

a

-

Pardosa amentata

LYC

2

3

5

csd

a

-

Pardosa palustris

LYC

-

1

1

csd

a

-

Pardosa prativaga

LYC

8

4

12

csd

a

-

Pardosa pullata

LYC

23

8

31

csd

a

-

Pocadicnemis juncea

LIN

-

1

1

cs

a

-

Tenuiphantes flavipes

LIN

-

1

1

cs

a

-

Trochosa ruricola

LYC

3

1

4

csd

a

-

Walckenaeria atrotibialis

LIN

1

-

1

cs

a

-

Xysticus cristatus

THO

2

-

2

csd

a

-

Xysticus ulmi

THO

1

-

1

cs

a

-

Pozn.: Čel – čeleď; M – počet samců, F – počet samic, N – počet exemplářů celkem; o – původnost stanoviště:
C – druh preferuje klimaxová stanoviště, c – druh žije také na klimaxových stanovištích, s – druh toleruje
druhotná, polopřirozená stanoviště, d – druh toleruje pravidelně narušovaná stanoviště, m – druh přežívající
i na umělých biotopech; g – výskyt (na základě přítomnosti druhu na kvadrátech mapové sítě): i – středně
hojný, a – hojný nebo velmi hojný; v – stupeň ohroženosti

Celkem 17 druhů zjištěných na lokalitě Nudvojovice patří mezi eurytopní složku araneofauny,
s velkou tolerancí na antropicky narušené biotopy.
Významné taxony z jiných skupin hmyzu
Brouci
Aromia moschata (Linnaeus, 1758) – tesařík pižmový (Cerambycidae – tesaříkovití)
11. 6.–15. 7. 2017, 2 ex. v nárazové vinné pasti ve zbytku lužního lesa.
Blanokřídlí
Bombus spp. – čmelák (Apidae – včelovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly nalézány na květech bylin. Hnízda nebyla vyhledávána, jejich
výskyt na sušších okrajích luk je velice pravděpodobný.

Pelešany
Tabulka 34 Přehled zjištěných druhů střevlíkovitých (Carabidae) a drabčíkovitých (Staphylinidae) brouků
na lokalitě Pelešany
Druh

ZCH

ČS

BS
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ZCH

ČS

BS

CARABIDAE
Abax carinatus (Duftschmid, 1812)

A

Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783)

A

Agonum fuliginosum (Panzer, 1809)

A

Agonum micans (Nicolai, 1822)

A

Amara plebeja (Gyllenhal, 1810)

E

Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787)

E

Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779)

A

Blemus discus (Fabricius, 1792)

A

Carabus granulatus Linnaeus, 1758

E

Carabus scheidleri helleri Ganglbauer, 1891

O

A

Carabus ulrichii ulrichii Germar, 1824

O

A

Carabus violaceus Linnaeus, 1758

A

Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758)

A

Demetrias monostigma Samouelle, 1819

A

Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)

A

Harpalus latus (Linnaeus, 1758)

A

Harpalus rufipes (De Geer, 1774)

E

Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758)

E

Leistus terminatus (Panzer, 1793)

A

Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)

E

Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)

A

Notiophilus aestuans Dejean, 1826

E

Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)

E

Odacantha melanura (Linnaeus, 1767)

A

Oodes helopioides (Fabricius, 1792)

A

Patrobus atrorufus (Stroem, 1768)

A

Philorhizus sigma (P. Rossi, 1790)

A

Platynus assimilis (Paykull, 1790)

A

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)

E

Pterostichus nigrita (Paykull, 1790)

E

Stenolophus teutonus (Schrank, 1781)

E

Stomis pumicatus (Panzer, 1796)

A

Trechus quadristriatus (Schrank, 1781)

E

STAPHYLINIDAE
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Druh

ZCH

ČS

BS

Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787)

E

Lesteva punctata Erichson, 1839

R2

Othius punctulatus (Goeze, 1777)

R2

Paederus littoralis Gravenhorst, 1802

R2

Philonthus cognatus Stephens, 1832

E

Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802)

R2

Philonthus succicola Thomson, 1860

R2

Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802)

R2

Staphylinus erythropterus Linnaeus, 1758

R2

Stenus bimaculatus Gyllenhal, 1810

E

Stenus boops Ljungh, 1810

E

Stenus clavicornis (Scopoli, 1763)

E

Stenus juno (Paykull, 1789)

E

Tachinus laticollis Gravenhorst, 1802

E

Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758)

E

Tachinus subterraneus (Linnaeus, 1758)

R2

Celkem Carabidae: 33
Celkem Staphylinidae: 16
Celkem druhů: 49
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.: O = ohrožený druh;
ČS = kategorie z Červeného seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005); BS = bioindikační skupina

Ze 49 zjištěných druhů jsou čtyři významné (zvláště chráněný střevlík Scheidlerův a střevlík Ulrichův
a vzácnější a stanovištně specializovanější druhy Blemus discus a Diachromus germanus).
Bioindikace. Ze zjištěného druhového spektra je 29 druhů (59 %) zařazeno do bioindikační skupiny
A (R2), 20 druhů (41 %) patří do bioind. skupiny E. Zastoupení BS je poměrně vyrovnané, lokalitu lze
hodnotit stupněm IV – antropogenně ovlivněná.
Tabulka 35 Přehled zjištěných druhů pavouků (Araneae) na lokalitě Pelešany
Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Agroeca brunnea

LIO

-

1

1

cs

a

-

Bathyphantes parvulus

LIN

3

-

3

cs

a

-

Clubiona lutescens

CLU

1

-

1

cs(d)

a

-

Diplocephalus picinus

LIN

2

-

2

cs

a

-

Diplostyla concolor

LIN

3

-

3

cs

a

-

Linyphia hortensis

LIN

-

1

1

cs

a

-

Micaria pulicaria

GNA

-

1

1

cs

a

-
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Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Neriene clathrata

LIN

-

1

1

cs

a

-

Ozyptila trux

THO

2

-

2

cs(d)

a

-

Pachygnatha degeeri

TET

-

2

2

csd

a

-

Palliduphantes pallidus

LIN

3

-

3

cs

a

-

Pardosa amentata

LYC

-

1

1

csd

a

-

Pardosa prativaga

LYC

2

5

7

csd

a

-

Pardosa pullata

LYC

4

2

6

csd

a

-

Piratula hygrophila

LYC

10

-

10

cs

a

-

Trochosa ruricola

LYC

-

2

2

csd

a

-

Walckenaeria atrotibialis

LIN

-

2

2

cs

a

-

Walckenaeria furcillata

LIN

-

1

1

cs

i

-

Pozn.: Čel – čeleď; M – počet samců, F – počet samic, N – počet exemplářů celkem; o – původnost stanoviště:
C – druh preferuje klimaxová stanoviště, c – druh žije také na klimaxových stanovištích, s – druh toleruje
druhotná, polopřirozená stanoviště, d – druh toleruje pravidelně narušovaná stanoviště, m – druh přežívající
i na umělých biotopech; g – výskyt (na základě přítomnosti druhu na kvadrátech mapové sítě): i – středně
hojný, a – hojný nebo velmi hojný; v – stupeň ohroženosti

Celkem 18 druhů zjištěných na lokalitě Pelešany patří mezi eurytopní složku araneofauny, s velkou
tolerancí na antropicky narušené biotopy.
Významné taxony z jiných skupin hmyzu
Brouci
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – zlatohlávek tmavý (Scarabaeidae – vrubounovití)
Dospělci byli opakovaně při exkurzích pozorováni na květech bylin, zejména pcháčů.
Blanokřídlí
Bombus spp. – čmelák (Apidae – včelovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly nalézány na květech bylin. Hnízda nebyla vyhledávána, jejich
výskyt na sušších okrajích luk je velice pravděpodobný.

Václaví
Tabulka 36 Přehled zjištěných druhů střevlíkovitých (Carabidae) a drabčíkovitých (Staphylinidae) brouků
na lokalitě Václaví
Druh

ZCH

ČS

BS

CARABIDAE
Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783)

A

Carabus granulatus Linnaeus, 1758

E

Carabus hortensis Linnaeus, 1758

A

Cicindela campestris Linnaeus, 1758

O

A
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ZCH

ČS

BS

Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)

A

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)

E

Pterostichus niger (Schaller, 1783)

A

Stomis pumicatus (Panzer, 1796)

A

Synuchus vivalis (Illiger, 1798)

E

Trichotichnus laevicollis (Duftschmid, 1812)

A

STAPHYLINIDAE
Aleochara ruficornis Gravenhorst, 1802

R2

Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827)

R2

Anthobium melanocephalum (Illiger, 1794)

R2

Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787)

E

Omalium caesum Gravenhorst, 1806

E

Omalium rivulare (Paykull, 1789)

E

Othius punctulatus (Goeze, 1777)

R2

Philonthus cognatus Stephens, 1832

E

Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802)

R2

Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802)

R2

Rugilus rufipes Germar, 1836

E

Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790

E

Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758)

E

Tasgius melanarius (Heer, 1839)

E

Xantholinus linearis (Olivier, 1795)

E

Celkem Carabidae: 10
Celkem Staphylinidae: 15
Celkem druhů: 25
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.; ČS = kategorie z Červeného
seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005); BS = bioindikační skupina

Zaznamenáno bylo 25 druhů střevlíkovitých a drabčíkovitých, jeden druh (zvláště chráněný svižník
polní) je považovaný za významný.
Bioindikace. Ze zjištěného druhového spektra je 13 druhů (52 %) zařazeno do bioindikační skupiny
A (R2), 12 druhů (48 %) patří do bioind. skupiny E. Zastoupení BS je vyrovnané, lokalitu lze hodnotit
stupněm IV – antropogenně ovlivněná.
Tabulka 37 Přehled zjištěných druhů denních motýlů (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea,
Zygaenoidea) na lokalitě Václaví
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Druh

ZCH

ČS

PAPILIONOIDEA
Běláskovití (Pieridae)
bělásek řepkový (Pieris napi)
bělásek řepový (Pieris rapae)
bělásek zelný (Pieris brassicae)

Modráskovití (Lycaenidae)
modrásek jehlicový (Polyommatus icarus)
modrásek tmavohnědý (Aricia agestis)

Babočkovití (Nymphalidae)
babočka paví oko (Inachis io)
babočka síťkovaná (Araschnia levana)
okáč bojínkový (Melanargia galathea)
okáč luční (Maniola jurtina)
okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus)
okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus)
perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene)
perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia)

HESPERIOIDEA
Soumračníkovití (Hesperiidae)
soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola)
soumračník máčkový (Erynnis tages)
soumračník metlicový (Thymelicus sylvestris)

ZYGAENOIDEA
Vřetenuškovití (Zygaenidae)
vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae)
Celkem druhů: 17
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.; ČS = kategorie z Červeného
seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005)

Na této lokalitě bylo zaznamenáno 17 druhů denních motýlů, žádný nepatří ke zvláště chráněným
nebo ohroženým.
Tabulka 38 Přehled zjištěných druhů pavouků (Araneae) na lokalitě Václaví
Druh

Čel

M

F

N

o

g

v
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Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Diplostyla concolor

LIN

2

1

3

cs

a

-

Inermocoelotes inermis

AGE

1

-

1

cs

a

-

Nesticus cellulanus

NES

1

-

1

csm

a

-

Pardosa amentata

LYC

1

-

1

csd

a

-

Pardosa lugubris

LYC

2

1

3

csd

a

-

Pozn.: Čel – čeleď; M – počet samců, F – počet samic, N – počet exemplářů celkem; o – původnost stanoviště:
C – druh preferuje klimaxová stanoviště, c – druh žije také na klimaxových stanovištích, s – druh toleruje
druhotná, polopřirozená stanoviště, d – druh toleruje pravidelně narušovaná stanoviště, m – druh přežívající
i na umělých biotopech; g – výskyt (na základě přítomnosti druhu na kvadrátech mapové sítě): i – středně
hojný, a – hojný nebo velmi hojný; v – stupeň ohroženosti

Velmi nízký počet druhů (5) ekologicky nebo faunisticky nevýznamných.
Významné taxony z jiných skupin hmyzu
Brouci
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – zlatohlávek tmavý (Scarabaeidae – vrubounovití)
Dospělci byli opakovaně při exkurzích pozorováni na květech bylin, zejména pcháčů.
Blanokřídlí
Bombus spp. – čmelák (Apidae – včelovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly nalézány na květech bylin Hnízda nebyla vyhledávána, jejich
výskyt na sušších okrajích luk je velice pravděpodobný.
Formica spp. – mravenec (Formicidae – mravencovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly pozorovány zejména v sušších částech lokality. Kupovitá hnízda
nebyla v trase nalezena.

Sýkořice
Tabulka 39 Přehled zjištěných druhů střevlíkovitých (Carabidae) a drabčíkovitých (Staphylinidae) brouků
na lokalitě Sýkořice
Druh

ZCH

ČS

BS

CARABIDAE
Abax ovalis (Duftschmid, 1812)

A

Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783)

A

Abax parallelus (Duftschmid, 1812)

A

Bembidion lunulatum (Geoffroy, 1785)

A

Bembidion tibiale (Duftschmid, 1812)

A

Carabus scheidleri helleri Ganglbauer, 1891

O

A

Carabus ulrichii ulrichii Germar, 1824

O

A

Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)

E
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Druh

ZCH

ČS

BS

Paranchus albipes (Fabricius, 1796)

A

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)

E

Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787)

A

STAPHYLINIDAE
Aleochara ruficornis Gravenhorst, 1802

R2

Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827)

R2

Anthobium melanocephalum (Illiger, 1794)

R2

Omalium rivulare (Paykull, 1789)

E

Othius punctulatus (Goeze, 1777)

R2

Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802)

R2

Philonthus laevicollis (Lacordaire, 1835)

R2

Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802)

R2

Stenus fosssulatus Erichson, 1840

R2

Tachinus laticollis Gravenhorst, 1802

E

Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758)

E

Xantholinus linearis (Olivier, 1795)

E

Celkem Carabidae: 11
Celkem Staphylinidae: 12
Celkem druhů: 23
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.: O = ohrožený druh;
ČS = kategorie z Červeného seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005); BS = bioindikační skupina

Zaznamenáno bylo pouze 11 druhů střevlíkovitých a 12 druhů drabčíkovitých, dva druhy (zvláště
chráněný střevlík Scheidlerův a střevlík Ulrichův) jsou považovány za významné.
Bioindikace. Ze zjištěného druhového spektra je 17 druhů (74 %) zařazeno do bioindikační skupiny
A (R2), 6 druhů (26 %) patří do bioind. skupiny E. Na této lokalitě výrazně převažují druhy
bioindikačně cennější skupiny A (R2) na druhy bioind. skupiny E. Lokalitu lze hodnotit stupněm VI –
antropogenně velmi slabě ovlivněná.
Tabulka 40 Přehled zjištěných druhů pavouků (Araneae) na lokalitě Sýkořice
Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Centromerus sylvaticus

LIN

-

1

1

csd

a

-

Ceratinella brevis

LIN

-

1

1

cs

a

-

Diplostyla concolor

LIN

3

4

7

cs

a

-

Harpactea rubicunda

DYS

-

1

1

csm

a

-

Inermocoelotes inermis

AGE

2

-

2

cs

a

-
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Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Micrargus herbigradus

LIN

-

2

2

cs

a

-

Microneta viaria

LIN

1

-

1

cs

a

-

Piratula hygrophila

LYC

1

1

cs

a

-

Pozn.: Čel – čeleď; M – počet samců, F – počet samic, N – počet exemplářů celkem; o – původnost stanoviště:
C – druh preferuje klimaxová stanoviště, c – druh žije také na klimaxových stanovištích, s – druh toleruje
druhotná, polopřirozená stanoviště, d – druh toleruje pravidelně narušovaná stanoviště, m – druh přežívající
i na umělých biotopech; g – výskyt (na základě přítomnosti druhu na kvadrátech mapové sítě): i – středně
hojný, a – hojný nebo velmi hojný; v –stupeň ohroženosti

Na lokalitě Sýkořice bylo zaznamenáno celkem osm druhů pavouků bez ekologického
nebo faunistického významu.
Významné taxony z jiných skupin hmyzu
Blanokřídlí
Bombus spp. – čmelák (Apidae – včelovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly nalézány na květech bylin. Hnízda nebyla vyhledávána, jejich
výskyt na sušších okrajích luk je velice pravděpodobný.

Ktová
Tabulka 41 Přehled zjištěných druhů střevlíkovitých (Carabidae) a drabčíkovitých (Staphylinidae) brouků
na lokalitě Ktová
Druh

ZCH

ČS

BS

CARABIDAE
Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783)

A

Abax parallelus (Duftschmid, 1812)

A

Agonum fuliginosum (Panzer, 1809)

A

Amara convexior Stephens, 1828

E

Amara lunicollis Schioedte, 1837

A

Badister lacertosus Sturm, 1815

A

Bembidion articulatum (Panzer, 1796)

E

Bembidion tibiale (Duftschmid, 1812)

A

Carabus granulatus Linnaeus, 1758

E

Carabus hortensis Linnaeus, 1758

A

Carabus scheidleri helleri Ganglbauer, 1891

O

A

Carabus ulrichii ulrichii Germar, 1824

O

A

Clivina collaris (Herbst, 1784)

E

Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758)

E

Elaphrus aureus P. W. J. Müller, 1821

R

103

I/35 Turnov - Úlibice

Druh

Přírodovědný průzkum

ZCH

ČS

BS

Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812)

E

Harpalus rufipes (De Geer, 1774)

E

Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758)

E

Leistus terminatus (Panzer, 1793)

A

Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)

A

Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)

A

Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)

E

Paranchus albipes (Fabricius, 1796)

A

Platynus assimilis (Paykull, 1790)

A

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)

E

Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798)

A

Pterostichus niger (Schaller, 1783)

A

Pterostichus ovoideus (Sturm, 1824)

A

Synuchus vivalis (Illiger, 1798)

E

STAPHYLINIDAE
Aleochara ruficornis Gravenhorst, 1802

R2

Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827)

R2

Anthobium melanocephalum (Illiger, 1794)

R2

Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787)

E

Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1793)

R2

Lathrobium geminum Kraatz, 1857

E

Lathrobium laevipenne Heer, 1839

R2

Ocypus fuscatus (Gravenhorst, 1802)

E

Ocypus nitens (Schrank, 1781)

E

Omalium caesum Gravenhorst, 1806

E

Omalium rivulare (Paykull, 1789)

E

Othius punctulatus (Goeze, 1777)

R2

Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802)

R2

Philonthus succicola Thomson, 1860

R2

Platydracus fulvipes (Scopoli, 1763)

R2

Platydracus latebricola (Gravenhorst, 1806)

R2

Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802)

R2

Stenus boops Ljungh, 1810

E

Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758)

E

Tasgius melanarius (Heer, 1839)

E
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ZCH

ČS

BS

Tachyporus atriceps Stephens, 1832

E

Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781)

E

Celkem Carabidae: 29
Celkem Staphylinidae: 22
Celkem druhů: 51
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.: O = ohrožený druh;
ČS = kategorie z Červeného seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005); BS = bioindikační skupina

Zaznamenáno bylo 51 druhů střevlíkovitých a drabčíkovitých, celkem pět druhů je považováno
za významné (zvláště chráněný střevlík Scheidlerův a střevlík Ulrichův, vzácnější a stanovištně
specializovanější reliktní střevlík Elaphrus aureus a drabčíci Lathrobium laevipenne a Platydracus
latebricola).
Bioindikace. Ze zjištěného druhového spektra je jeden reliktní druh (2 %), 28 druhů (55 %) je
zařazeno do bioindikační skupiny A (R2) a 22 druhů (43 %) patří do bioind. skupiny E. Na této lokalitě
je zastoupení druhů z bioindikačně cennějších skupin R + A (R2) a E poměrně vyrovnané, mírně
převažují druhy bioindikačně cennější. Lokalitu lze hodnotit stupněm IV – antropogenně ovlivněná.
Tabulka 42 Přehled zjištěných druhů denních motýlů (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea,
Zygaenoidea) na lokalitě Ktová
Druh

ZCH

ČS

PAPILIONOIDEA
Běláskovití (Pieridae)
bělásek řepkový (Pieris napi)
bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines)
bělásek řepový (Pieris rapae)
bělásek zelný (Pieris brassicae)
žluťásek čičorečkový (Colias hyale)
žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni)

Modráskovití (Lycaenidae)
modrásek jehlicový (Polyommatus icarus)
modrásek tmavohnědý (Aricia agestis)

Babočkovití (Nymphalidae)
babočka admirál (Vanessa atalanta)
babočka paví oko (Inachis io)
babočka síťkovaná (Araschnia levana)
okáč bojínkový (Melanargia galathea)
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Druh

ZCH

ČS

okáč luční (Maniola jurtina)
okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus)
okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus)

HESPERIOIDEA
Soumračníkovití (Hesperiidae)
soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola)
soumračník rezavý (Ochlodes faunus)

ZYGAENOIDEA
Vřetenuškovití (Zygaenidae)
vřetenuška čičorečková (Zygaena ephialtes)
vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae)
Celkem druhů: 19
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.; ČS = kategorie z Červeného
seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005)

Na této lokalitě bylo zaznamenáno 19 druhů denních motýlů, žádný nepatří ke zvláště chráněným
nebo ohroženým.
Tabulka 43 Přehled zjištěných druhů pavouků (Araneae) na lokalitě Ktová
Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Agroeca brunnea

LIO

-

1

1

cs

a

-

Alopecosa taeniata

LYC

-

1

1

cs

a

-

Alopecosa pulverulenta

LYC

29

2

31

csd

a

-

Antistea elegans

HAH

-

1

1

cs

a

LC

Aulonia albimana

LYC

19

1

20

cs

a

-

Bathyphantes nigrinus

LIN

1

-

1

cs

a

-

Centromerus sylvaticus

LIN

-

1

1

csd

a

-

Coelotes terrestris

AGE

-

2

2

cs

a

-

Diplostyla concolor

LIN

7

1

9

cs

a

-

Drassyllus praeficus

GNA

-

1

1

cs

a

-

Drassyllus pusillus

GNA

1

1

2

cs(d)

a

-

Inermocoelotes inermis

AGE

1

-

1

cs

a

-

Microneta viaria

LIN

1

-

1

cs

a

-

Ozyptila trux

THO

1

1

2

cs(d)

a

-

Pardosa amentata

LYC

1

6

7

csd

a

-

Pardosa lugubris

LYC

1

8

9

csd

a

-
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Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Pardosa prativaga

LYC

1

-

1

csd

a

-

Pardosa pullata

LYC

3

1

4

csd

a

-

Piratula hygrophila

LYC

2

1

3

cs

a

-

Stemonyphantes lineatus

LIN

1

-

1

csd

a

-

Tenuiphantes mengei

LIN

-

1

1

cs

a

-

Trochosa ruricola

LYC

3

-

3

csd

a

-

Walckenaera atrotibialis

LIN

1

-

1

cs

a

-

Zelotes latreillei

GNA

-

1

1

csd

a

-

Zora spinimana

MIT

-

1

1

csd

a

-

Pozn.: Čel – čeleď; M – počet samců, F – počet samic, N – počet exemplářů celkem; o – původnost stanoviště:
C – druh preferuje klimaxová stanoviště, c – druh žije také na klimaxových stanovištích, s – druh toleruje
druhotná, polopřirozená stanoviště, d – druh toleruje pravidelně narušovaná stanoviště, m – druh přežívající
i na umělých biotopech; g – výskyt (na základě přítomnosti druhu na kvadrátech mapové sítě): i – středně
hojný, a – hojný nebo velmi hojný; v – stupeň ohroženosti

Na lokalitě Ktová byl zjištěn poměrně vysoký počet druhů pavouků (25), mezi nimi také příčnatka
bažinná (Antistea elegans), vlhkomilný druh s poměrně silnou vazbou na antropicky málo narušené
biotopy, navíc považovaný za téměř ohrožený.
Významné taxony z jiných skupin hmyzu
Brouci
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – zlatohlávek tmavý (Scarabaeidae – vrubounovití)
Dospělci byli opakovaně při exkurzích pozorováni na květech bylin, zejména pcháčů.
Blanokřídlí
Bombus spp. – čmelák (Apidae – včelovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly nalézány na květech bylin. Hnízda nebyla vyhledávána, jejich
výskyt na sušších okrajích luk je velice pravděpodobný.
Formica spp. – mravenec (Formicidae – mravencovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly pozorovány zejména v sušších částech lokality. Kupovitá hnízda
nebyla v trase nalezena.

Rovensko pod Troskami - Liščí Kotce
Tabulka 44 Přehled zjištěných druhů střevlíkovitých (Carabidae) a drabčíkovitých (Staphylinidae) brouků
na lokalitě Rovensko pod Troskami – Liščí Kotce
Druh

ZCH

ČS

BS

CARABIDAE
Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783)

A

Agonum fuliginosum (Panzer, 1809)

A
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ZCH

ČS

BS

Amara communis (Panzer, 1797)

A

Amara ovata (Fabricius, 1792)

E

Amara plebeja (Gyllenhal, 1810)

E

Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)

E

Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761)

E

Badister bullatus (Schrank, 1798)

A

Bembidion articulatum (Panzer, 1796)

E

Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779)

A

Bembidion dentellum (Thunberg, 1787)

A

Bembidion guttula (Fabricius, 1792)

A

Bembidion illigeri Netolitzky, 1914

E

Bembidion lampros (Herbst, 1784)

E

Bembidion lunulatum (Geoffroy, 1785)

A

Bembidion mannerheimii C. R. Sahlberg, 1827

A

Bembidion properans (Stephens, 1828)

E

Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761)

E

Bembidion tetracolum Say, 1823

E

Brachinus explodens Duftschmid, 1812

O

E

Calathus fuscipes (Goeze, 1777)

E

Carabus coriaceus Linnaeus, 1758

A

Carabus hortensis Linnaeus, 1758

A

Clivina fossor (Linnaeus, 1758)

E

Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812

A

Harpalus affinis (Schrank, 1781)

E

Harpalus rufipes (De Geer, 1774)

E

Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758)

E

Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)

E

Microlestes minutulus (Goeze, 1777)

E

Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)

A

Notiophilus aestuans Dejean, 1826

E

Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)

E

Pedius longicollis (Duftschmid, 1812)

A

Platynus assimilis (Paykull, 1790)

A

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)

E

Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798)

A

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)

E
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ZCH

ČS

BS

Pterostichus niger (Schaller, 1783)

A

Pterostichus strenuus (Panzer, 1796)

E

Pterostichus vernalis (Panzer, 1796)

A

Stomis pumicatus (Panzer, 1796)

A

Tachys bistriatus (Duftschmid, 1812)

A

Trechus pulchellus Putzeys, 1846

A

Trechus secalis (Paykull, 1790)

A

STAPHYLINIDAE
Aleochara curtula (Goeze, 1777)

E

Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787)

E

Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1793)

R2

Lathrobium laevipenne Heer, 1839

R2

Paederus brevipennis Lacordaire, 1835

R2

Paederus riparius (Linnaeus, 1758)

R2

Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802)

R2

Philonthus succicola Thomson, 1860

R2

Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802)

R2

Quedius molochinus (Gravenhorst, 1806)

E

Rugilus rufipes Germar, 1836

E

Staphylinus erythropterus Linnaeus, 1758

R2

Stenus bimaculatus Gyllenhal, 1810

E

Stenus boops Ljung, 1810

E

Stenus clavicornis (Scopoli, 1763)

E

Stenus juno (Paykull, 1789)

E

Tachinus laticollis Gravenhorst, 1802

E

Tachinus rufipes (De Geer, 1774)

E

Celkem Carabidae: 46
Celkem Staphylinidae: 18
Celkem druhů: 64
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.: O = ohrožený druh;
ČS = kategorie z Červeného seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005); BS = bioindikační skupina

Zaznamenáno bylo 64 druhů střevlíkovitých a drabčíkovitých, což je celkem bohaté druhové
spektrum. Dva druhy jsou považovány za významné (zvláště chráněný prskavec menší a vzácnější
a stanovištně specializovanější střevlík Pedius longicollis).
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Bioindikace. Ze zjištěného druhového spektra je 30 druhů (47 %) zařazeno do bioindikační skupiny
A (R2) a 34 druhů (53 %) patří do bioind. skupiny E. Na této lokalitě je zastoupení druhů
z bioindikačních skupin A (R2) a E poměrně vyrovnané, mírně převažují druhy eurytopní. Lokalitu lze
hodnotit stupněm III – antropogenně silně ovlivněná.
Významné taxony z jiných skupin hmyzu
Brouci
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – zlatohlávek tmavý (Scarabaeidae – vrubounovití)
Dospělci byli opakovaně při exkurzích pozorováni na květech bylin, zejména pcháčů.
Blanokřídlí
Bombus spp. – čmelák (Apidae – včelovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly nalézány na květech bylin. Hnízda nebyla vyhledávána, jejich
výskyt na sušších biotopech je velice pravděpodobný.

Semínova Lhota
Tabulka 45 Přehled zjištěných druhů střevlíkovitých (Carabidae) a drabčíkovitých (Staphylinidae) brouků
na lokalitě Semínova Lhota
Druh

ZCH

ČS

BS

CARABIDAE
Amara communis (Panzer, 1797)

A

Amara lunicollis Schioedte, 1837

A

Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)

E

Calathus fuscipes (Goeze, 1777)

E

Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758)

E

Carabus scheidleri helleri Ganglbauer, 1891

O

A

Cicindela campestris Linnaeus, 1758

O

A

Demetrias monostigma Samouelle, 1819

A

Harpalus rufipes (De Geer, 1774)

E

Microlestes maurus (Sturm, 1827)

E

Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)

E

Philorhizus crucifer (Lucas, 1846)

A

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)

E

Poecilus versicolor (Sturm, 1824)

E

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)

E

STAPHYLINIDAE
Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787)

E

Paederus littoralis Gravenhorst, 1802

A
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ZCH

ČS

BS

Xantholinus linearis (Olivier, 1795)

E

Tachinus corticinus Gravenhorst, 1802

E

Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758)

E

Celkem Carabidae: 15
Celkem Staphylinidae: 5
Celkem druhů: 20
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.: O = ohrožený druh;
ČS = kategorie z Červeného seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005); BS = bioindikační skupina

Zaznamanáno bylo pouze 20 druhů střevlíkovitých a drabčíkovitých, dva druhy jsou považovány
za významné (zvláště chránění střevlík Scheidlerův a svižník polní).
Bioindikace. Z důvodu málo početného druhového spektra nebylo bioindikační hodnocení
provedeno.
Tabulka 46 Přehled zjištěných druhů denních motýlů (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea,
Zygaenoidea) na lokalitě Semínova Lhota
Druh

ZCH

ČS

PAPILIONOIDEA
Otakárkovití (Papilionidae)
otakárek fenyklový (Papilio machaon)

O

Běláskovití (Pieridae)
bělásek řepkový (Pieris napi)
bělásek řepový (Pieris rapae)
bělásek zelný (Pieris brassicae)
žluťásek čičorečkový (Colias hyale)
žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni)

Modráskovití (Lycaenidae)
modrásek černolemý (Plebejus argus)
modrásek tmavohnědý (Aricia agestis)

Babočkovití (Nymphalidae)
babočka paví oko (Inachis io)
babočka síťkovaná (Araschnia levana)
okáč bojínkový (Melanargia galathea)
okáč luční (Maniola jurtina)
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Druh

ZCH

ČS

okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus)
okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus)

HESPERIOIDEA
Soumračníkovití (Hesperiidae)
soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola)

ZYGAENOIDEA
Vřetenuškovití (Zygaenidae)
vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae)
Celkem druhů: 16
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.: O = ohrožený druh;
ČS = kategorie z Červeného seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005)

Na této lokalitě bylo zaznamenáno 16 druhů denních motýlů, otakárek fenyklový je zvláště chráněný
druh v kategorii ohrožený.
Tabulka 47 Přehled zjištěných druhů pavouků (Araneae) na lokalitě Semínova Lhota
Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Agroeca brunnea

LIO

-

1

1

cs

a

-

Agyneta affinis

LIN

1

-

1

cs

a

-

Alopecosa cuneata

LYC

2

1

3

csd

a

-

Alopecosa pulverulenta

LYC

5

-

5

csd

a

-

Argenna subnigra

DIC

1

1

2

cs

i

-

Aulonia albimana

LYC

18

1

20

cs

a

-

Diplostyla concolor

LIN

-

1

1

cs

a

-

Drassodes pubescens

GNA

1

1

2

cs

a

-

Drassyllus lutetianus

GNA

-

1

1

csd

a

-

Drassyllus praeficus

GNA

1

-

1

cs

a

-

Drassyllus pusillus

GNA

4

-

4

cs(d)

a

-

Erigonella hiemalis

LIN

-

1

1

cs

a

-

Euophrys frontalis

SAL

2

-

2

cs

a

-

Hahnia pusilla

HAH

2

-

2

cs

a

-

Ozyptila trux

THO

3

-

3

cs(d)

a

-

Pachygnatha degeeri

TET

2

-

2

csd

a

-

Pardosa lugubris

LYC

3

-

3

csd

a

-

Pardosa palustris

LYC

5

4

9

csd

a

-

Pardosa pullata

LYC

1

-

1

csd

a

-
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Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Phrurolithus festivus

PHR

2

1

3

cs

a

-

Porrhomma sp.

LIN

1

1

2

?

?

?

Tapinocyba affinis

LIN

1

-

1

cs

a

-

Xysticus cristatus

THO

1

-

1

csd

a

-

Zelotes latreillei

GNA

-

1

1

csd

a

-

Zora spinimana

MIT

3

1

4

csd

a

-

Pozn.: Čel – čeleď; M – počet samců, F – počet samic, N – počet exemplářů celkem; o – původnost stanoviště:
C – druh preferuje klimaxová stanoviště, c – druh žije také na klimaxových stanovištích, s – druh toleruje
druhotná, polopřirozená stanoviště, d – druh toleruje pravidelně narušovaná stanoviště, m – druh přežívající
i na umělých biotopech; g – výskyt (na základě přítomnosti druhu na kvadrátech mapové sítě): i – středně
hojný, a – hojný nebo velmi hojný; v –stupeň ohroženosti

Na lokalitě Semínova Lhota byl zjištěn poměrně vysoký počet druhů pavouků (25), nicméně nebyl
mezi nimi zaznamenán významný druh.
Významné taxony z jiných skupin hmyzu
Brouci
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – zlatohlávek tmavý (Scarabaeidae – vrubounovití)
Dospělci byli opakovaně při exkurzích pozorováni na květech bylin, zejména pcháčů.
Blanokřídlí
Bombus spp. – čmelák (Apidae – včelovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly nalézány na květech bylin Hnízda nebyla vyhledávána, jejich
výskyt na sušších okrajích luk je velice pravděpodobný.
Formica spp. – mravenec (Formicidae – mravencovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly pozorovány zejména v sušších částech lokality. Kupovitá hnízda
nebyla v trase nalezena.

Újezd pod Troskami
Tabulka 48 Přehled zjištěných druhů střevlíkovitých (Carabidae) a drabčíkovitých (Staphylinidae) brouků
na lokalitě Újezd pod Troskami
Druh

ZCH

ČS

BS

CARABIDAE
Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783)

A

Carabus scheidleri helleri Ganglbauer, 1891

O

A

Carabus ulrichii ulrichii Germar, 1824

O

A

Cicindela campestris Linnaeus, 1758

O

A

Harpalus latus (Linnaeus, 1758)

A

Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758)

E
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ZCH

ČS

BS

Pedius longicollis (Duftschmid, 1812)

A

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)

E

Stomis pumicatus (Panzer, 1796)

A

STAPHYLINIDAE
Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787)

E

Olophrum assimile (Paykull, 1800)

A

Stenus clavicornis (Scopoli, 1763)

E

Tachyporus atriceps Stephens, 1832

E

Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781)

E

Celkem Carabidae: 9
Celkem Staphylinidae: 5
Celkem druhů: 14
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.: O = ohrožený druh;
ČS = kategorie z Červeného seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005): VU = zranitelný druh; BS = bioindikační skupina

Zaznamenáno bylo pouze 14 druhů střevlíkovitých a drabčíkovitých, z nichž jsou čtyři považovány za
významné (zvláště chránění střevlík Scheidlerův, střevlík Ulrichův a svižník polní a vzácnější
a stanovištně specializovanější střevlík Pedius longicollis).
Bioindikace. Ze zjištěného druhového spektra je jeden reliktní druh (2 %), 28 druhů (55 %) je
zařazeno do bioindikační skupiny A (R2) a 22 druhů (43 %) patří do bioind. skupiny E. Na této lokalitě
je zastoupení druhů z bioindikačně cennějších skupin R + A (R2) a E poměrně vyrovnané, mírně
převažují druhy bioindikačně cennější. Lokalitu lze hodnotit stupněm IV – antropogenně ovlivněná.
Tabulka 49 Přehled zjištěných druhů denních motýlů (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea,
Zygaenoidea) na lokalitě Újezd pod Troskami
Druh

ZCH

ČS

PAPILIONOIDEA
Běláskovití (Pieridae)
bělásek řepkový (Pieris napi)
bělásek zelný (Pieris brassicae)
žluťásek čičorečkový (Colias hyale)
žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni)

Modráskovití (Lycaenidae)
modrásek jehlicový (Polyommatus icarus)
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Druh

ZCH

ČS

Babočkovití (Nymphalidae)
babočka kopřivová (Aglais urticae)
babočka paví oko (Inachis io)
okáč bojínkový (Melanargia galathea)
okáč luční (Maniola jurtina)
okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus)
okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus)
okáč strdivkový (Coenonympha arcania)
perleťovec nejmenší (Boloria dia)

HESPERIOIDEA
Soumračníkovití (Hesperiidae)
soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola)
soumračník rezavý (Ochlodes faunus)

ZYGAENOIDEA
Vřetenuškovití (Zygaenidae)
vřetenuška mateřídoušková (Zygaena purpuralis)
vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae)
Celkem druhů: 17
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.; ČS = kategorie z Červeného
seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005)

Na této lokalitě bylo zaznamenáno 17 druhů denních motýlů, žádný není zvláště chráněný
nebo ohrožený.
Tabulka 50 Přehled zjištěných druhů pavouků (Araneae) na lokalitě Újezd pod Troskami
Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Alopecosa accentuata

LYC

1

1

2

cs

a

-

Alopecosa cuneata

LYC

1

1

2

csd

a

-

Alopecosa pulverulenta

LYC

11

8

19

csd

a

-

Aulonia albimana

LYC

22

3

25

cs

a

-

Clubiona diversa

CLU

1

-

1

C

a

LC

Drassodes pubescens

GNA

1

-

1

cs

a

-

Drassyllus praeficus

GNA

4

4

8

cs

a

-

Drassyllus pusillus

GNA

2

1

3

Cs(d)

a

-

Erigonella hiemalis

LIN

-

1

1

cs

a

-

MIM

-

1

1

cs

a

-

Ero furcata
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Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Euophrys frontalis

SAL

-

1

1

cs

a

-

Hahnia pusilla

HAH

1

-

1

cs

a

-

Haplodrassus signifer

GNA

1

1

2

csd

a

-

Ozyptila trux

THO

3

-

3

cs(d)

a

-

Pardosa lugubris

LYC

1

1

2

csd

a

-

Pardosa prativaga

LYC

1

-

1

csd

a

-

Phrurolithus festivus

PHR

1

-

1

cs

a

-

Tenuiphantes flavipes

LIN

-

1

1

cs

a

-

Trochosa terricola

LYC

1

-

1

csd

a

-

Xysticus bifasciatus

THO

-

1

1

csd

a

-

Zelotes latreillei

GNA

2

1

3

csd

a

-

Zora spinimana

MIT

4

3

7

csd

a

-

Pozn.: Čel – čeleď; M – počet samců, F – počet samic, N – počet exemplářů celkem; o – původnost stanoviště:
C – druh preferuje klimaxová stanoviště, c – druh žije také na klimaxových stanovištích, s – druh toleruje
druhotná, polopřirozená stanoviště, d – druh toleruje pravidelně narušovaná stanoviště, m – druh přežívající
i na umělých biotopech; g – výskyt (na základě přítomnosti druhu na kvadrátech mapové sítě): i – středně
hojný, a – hojný nebo velmi hojný; v – stupeň ohroženosti

Na lokalitě Újezd pod Troskami byl zjištěn ve vzorcích relativně vysoký počet druhů, z nichž stojí
za zmínku zápředník mechový (Clubiona diversa), který preferuje antropicky málo narušené biotopy
a navíc je považovaný za druh téměř ohrožený.
Významné taxony z jiných skupin hmyzu
Brouci
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – zlatohlávek tmavý (Scarabaeidae – vrubounovití)
Dospělci byli opakovaně při exkurzích pozorováni na květech bylin, zejména pcháčů.
Blanokřídlí
Bombus spp. – čmelák (Apidae – včelovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly nalézány na květech bylin Hnízda nebyla nalezena, jejich výskyt
na sušších okrajích luk je velice pravděpodobný.
Formica spp. – mravenec (Formicidae – mravencovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly pozorovány zejména v sušších částech lokality. Kupovitá hnízda
nebyla v trase nalezena.

Čímyšl
Tabulka 51 Přehled zjištěných druhů střevlíkovitých (Carabidae) a drabčíkovitých (Staphylinidae) brouků
na lokalitě Čímyšl
Druh

ZCH

ČS

BS
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ZCH

ČS

BS

CARABIDAE
Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783)

A

Amara ovata (Fabricius, 1792)

E

Bembidion articulatum (Panzer, 1796)

E

Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779)

A

Bembidion dentellum (Thunberg, 1787)

A

Bembidion illigeri Netolitzky, 1914

E

Carabus ulrichii ulrichii Germar, 1824

O

A

Clivina collaris (Herbst, 1784)

E

Dyschirius globosus (Herbst, 1784)

E

Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758)

E

Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)

A

Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792)

E

Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775)

A

Paranchus albipes (Fabricius, 1796)

A

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)

E

Pterostichus nigrita (Paykull, 1790)

E

Pterostichus rhaeticus Heer, 1837

A

Pterostichus strenuus (Panzer, 1796)

E

Stomis pumicatus (Panzer, 1796)

A

Tachys bistriatus (Duftschmid, 1812)

A

Trechus quadristriatus (Schrank, 1781)

E

STAPHYLINIDAE
Aleochara ruficornis Gravenhorst, 1802

R2

Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827)

R2

Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787)

E

Gabrius osseticus (Kolenati, 1846)

E

Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1793)

R2

Lathrobium fulvipenne Gravenhorst, 1806

E

Lathrobium laevipenne Heer, 1839

R2

Lesteva longoelytrata (Goeze, 1777)

E

Lesteva punctata Erichson, 1839

R2

Olophrum assimile (Paykull, 1800)

R2

Omalium caesum Gravenhorst, 1806

E

Omalium rivulare (Paykull, 1789)

E
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ZCH

ČS

BS

Othius punctulatus (Goeze, 1777)

R2

Paederus brevipennis Lacordaire, 1835

R2

Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802)

R2

Philonthus laevicollis (Lacordaire, 1835)

R2

Philonthus rubripennis Stephens, 1832

R2

Rugilus rufipes Germar, 1836

E

Stenus bimaculatus Gyllenhal, 1810

E

Stenus boops Ljungh, 1810

E

Stenus juno (Paykull, 1789)

E

Tachinus corticinus Gravenhorst, 1802

E

Tachinus marginellus (Fabricius, 1781)

E

Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758)

E

Tachyporus atriceps Stephens, 1832

E

Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781)

E

Xantholinus linearis (Olivier, 1795)

E

Xantholinus tricolor (Fabricius, 1787)

R2

Celkem Carabidae: 21
Celkem Staphylinidae: 28
Celkem druhů: 49
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.: O = ohrožený druh;
ČS = kategorie z Červeného seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005); BS = bioindikační skupina

Zjištěno bylo 49 druhů střevlíkovitých a drabčíkovitých, z nichž jsou dva považovány za významné
(zvláště chráněný střevlík Ulrichův a vzácnější a stanovištně specializovanější drabčík Lathrobium
laevipenne).
Bioindikace. Ze zjištěného druhového spektra je 22 druhů (45 %) je zařazeno do bioindikační skupiny
A (R2) a 27 druhů (55 %) patří do bioind. skupiny E. Na této lokalitě mírně převažují eurytopní druhy
z bioindikační skupiny E. Lokalitu lze hodnotit stupněm III – antropogenně silně ovlivněná.
Tabulka 52 Přehled zjištěných druhů denních motýlů (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea,
Zygaenoidea) na lokalitě Čímyšl
Druh

ZCH

ČS

PAPILIONOIDEA
Běláskovití (Pieridae)
bělásek řepkový (Pieris napi)
bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines)
bělásek zelný (Pieris brassicae)
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Druh

ZCH

ČS

modrásek bahenní (Phengaris (=Maculinea) nausithous)

SO

NT

modrásek očkovaný (Phengaris = (Maculinea) teleius)

SO

VU

žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni)

Modráskovití (Lycaenidae)

Babočkovití (Nymphalidae)
babočka admirál (Vanessa atalanta)
babočka paví oko (Inachis io)
babočka síťkovaná (Araschnia levana)
okáč bojínkový (Melanargia galathea)
okáč luční (Maniola jurtina)
okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus)
okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus)

HESPERIOIDEA
Soumračníkovití (Hesperiidae)
soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola)
soumračník rezavý (Ochlodes faunus)

ZYGAENOIDEA
Vřetenuškovití (Zygaenidae)
vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae)
Celkem druhů: 16
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.: SO – silně ohrožený druh;
ČS = kategorie z Červeného seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005): VU – zranitelný druh, NT – téměř ohrožený druh.

Na této lokalitě bylo zaznamenáno 16 druhů denních motýlů, z nichž dva jsou zvláště chráněné
a celoevropsky ohrožené druhy (modrásek bahenní a modrásek očkovaný).
Tabulka 53 Přehled zjištěných druhů pavouků (Araneae) na lokalitě Čímyšl
Druh

Čel

Centromerus sylvaticus

LIN

Diplostyla concolor

LIN

Pardosa amentata

M

F

N

o

g

v

1

1

csd

a

-

6

1

7

cs

a

-

LYC

5

4

9

csd

a

-

Pardosa lugubris

LYC

1

-

1

csd

a

-

Pardosa prativaga

LYC

4

15

19

csd

a

-

Pardosa pullata

LYC

4

-

4

csd

a

-
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Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Tapinocyba affinis

LIN

3

-

3

cs

a

-

Walckenaeria dysderoides

LIN

1

-

1

cs

a

-

Zelotes subterraneus

GNA

1

-

1

csd

a

-

Pozn.: Čel – čeleď; M – počet samců, F – počet samic, N – počet exemplářů celkem; o – původnost stanoviště:
C – druh preferuje klimaxová stanoviště, c – druh žije také na klimaxových stanovištích, s – druh toleruje
druhotná, polopřirozená stanoviště, d – druh toleruje pravidelně narušovaná stanoviště, m – druh přežívající
i na umělých biotopech; g – výskyt (na základě přítomnosti druhu na kvadrátech mapové sítě): i – středně
hojný, a – hojný nebo velmi hojný; v – stupeň ohroženosti

Z pouhých devíti druhů pavouků zjištěných na lokalitě Čímyšl není žádný ekologicky nebo faunisticky
významný.
Významné taxony z jiných skupin hmyzu
Brouci
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – zlatohlávek tmavý (Scarabaeidae – vrubounovití)
Dospělci byli opakovaně při exkurzích pozorováni na květech bylin, zejména pcháčů.
Blanokřídlí
Bombus spp. – čmelák (Apidae – včelovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly nalézány na květech bylin Hnízda nebyla vyhledávána, jejich
výskyt na sušších okrajích luk je velice pravděpodobný.

Šidloby
Tabulka 54 Přehled zjištěných druhů střevlíkovitých (Carabidae) a drabčíkovitých (Staphylinidae) brouků na
lokalitě Šidloby
Druh

ZCH

ČS

BS

CARABIDAE
Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783)

A

Abax parallelus (Duftschmid, 1812)

A

Badister lacertosus Sturm, 1815

A

Badister sodalis (Duftschmid, 1812)

A

Carabus coriaceus Linnaeus, 1758

A

Carabus granulatus Linnaeus, 1758

E

Carabus hortensis Linnaeus, 1758

A

Carabus violaceus Linnaeus, 1758

A

Molops piceus piceus (Panzer, 1793)

A

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)

E

Pterostichus niger (Schaller, 1783)

A

Pterostichus strenuus (Panzer, 1796)

E
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ZCH

ČS

Trechus quadristriatus (Schrank, 1781)

BS
E

STAPHYLINIDAE
Aleochara curtula (Goeze, 1777)

E

Aleochara ruficornis Gravenhorst, 1802

R2

Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827)

R2

Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1760)

R2

Omalium rivulare (Paykull, 1789)

E

Othius punctulatus (Goeze, 1777)

R2

Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802)

R2

Philonthus laevicollis (Lacordaire, 1835)

R2

Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758)

E

Celkem Carabidae: 13
Celkem Staphylinidae: 9
Celkem druhů: 22
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.; ČS = kategorie z Červeného
seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005); BS = bioindikační skupina

Zaznamenáno bylo pouze 22 druhů střevlíkovitých a drabčíkovitých, z nichž žádný není považován
za významný.
Bioindikace. Ze zjištěného druhového spektra je 15 druhů (68 %) je zařazeno do bioindikační skupiny
A (R2) a 7 druhů (32 %) patří do bioind. skupiny E. Na této lokalitě výrazně převažují druhy
bioindikačně cennější skupiny A (R2) nad druhy bioind. skupiny E. Lokalitu lze hodnotit stupněm
V – antropogenně slabě ovlivněná.
Tabulka 55 Přehled zjištěných druhů denních motýlů (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea,
Zygaenoidea) na lokalitě Šidloby
Druh

ZCH

ČS

PAPILIONOIDEA
Běláskovití (Pieridae)
bělásek řepkový (Pieris napi)
bělásek řepový (Pieris rapae)
žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni)

Modráskovití (Lycaenidae)
modrásek tmavohnědý (Aricia agestis)
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Druh

ZCH

ČS

Babočkovití (Nymphalidae)
babočka admirál (Vanessa atalanta)
babočka paví oko (Inachis io)
babočka síťkovaná (Araschnia levana)
okáč luční (Maniola jurtina)
okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus)
okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus)

HESPERIOIDEA
Soumračníkovití (Hesperiidae)
soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola)

Celkem druhů: 11
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.; ČS = kategorie z Červeného
seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005)

Na této lokalitě bylo zaznamenáno 11 druhů denních motýlů, žádný není zvláště chráněný
nebo ohrožený.
Tabulka 56 Přehled zjištěných druhů pavouků (Araneae) na lokalitě Šidloby
Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Coelotes terrestris

AGE

-

1

1

cs

a

-

Diplostyla concolor

LIN

4

3

7

cs

a

-

Palliduphantes pallidus

LIN

2

-

2

cs

a

-

Pardosa lugubris

LYC

7

2

9

csd

a

-

Porrhomma sp.

LIN

-

1

1

?

?

?

Trochosa terricola

LYC

1

-

1

csd

a

-

Walckenaeria atrotibialis

LIN

1

1

2

cs

a

-

Pozn.: Čel – čeleď; M – počet samců, F – počet samic, N – počet exemplářů celkem; o – původnost stanoviště:
C – druh preferuje klimaxová stanoviště, c – druh žije také na klimaxových stanovištích, s – druh toleruje
druhotná, polopřirozená stanoviště, d – druh toleruje pravidelně narušovaná stanoviště, m – druh přežívající
i na umělých biotopech; g – výskyt (na základě přítomnosti druhu na kvadrátech mapové sítě): i – středně
hojný, a – hojný nebo velmi hojný; v – stupeň ohroženosti

Ze sedmi druhů (výrazně chudé druhové spektrum) na lokalitě Šidloby nebyl zjištěn žádný významný
druh.
Významné taxony z jiných skupin hmyzu
Brouci
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – zlatohlávek tmavý (Scarabaeidae – vrubounovití)
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Dospělci byli opakovaně při exkurzích pozorováni na květech bylin, zejména pcháčů.
Blanokřídlí
Bombus spp. – čmelák (Apidae – včelovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly nalézány na květech bylin Hnízda nebyla vyhledávána, jejich
výskyt na sušších okrajích luk je velice pravděpodobný.
Formica spp. – mravenec (Formicidae – mravencovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly pozorovány zejména v sušších částech lokality. Kupovitá hnízda
nebyla v trase nalezena.

Kněžnice západ
Tabulka 57 Přehled zjištěných druhů střevlíkovitých (Carabidae) a drabčíkovitých (Staphylinidae) brouků
na lokalitě Kněžnice západ
Druh

ZCH

ČS

BS

CARABIDAE
Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783)

A

Agonum viduum (Panzer, 1796)

A

Bembidion articulatum (Panzer, 1796)

E

Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779)

A

Bembidion dentellum (Thunberg, 1787)

A

Bembidion illigeri Netolitzky, 1914

E

Bembidion obtusum Audinet-Serville, 1821

E

Bembidion tetracolum Say, 1823

E

Carabus hortensis Linnaeus, 1758

A

Carabus ulrichii ulrichii Germar, 1824

O

A

Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758)

E

Harpalus rufipes (De Geer, 1774)

E

Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)

E

Microlestes maurus (Sturm, 1827)

E

Microlestes minutulus (Goeze, 1777)

E

Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)

A

Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)

E

Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775)

A

Paranchus albipes (Fabricius, 1796)

A

Philorhizus crucifer (Lucas, 1846)

A

Platynus assimilis (Paykull, 1790)

A

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)

E

Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798)

A
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ZCH

ČS

BS

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)

E

Stomis pumicatus (Panzer, 1796)

A

Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761)

E

Synuchus vivalis (Illiger, 1798)

E

STAPHYLINIDAE
Aleochara curtula (Goeze, 1777)

E

Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827)

R2

Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787)

E

Ocypus nitens (Schrank, 1781)

E

Olophrum assimile (Paykull, 1800)

R2

Omalium rivulare (Paykull, 1789)

E

Othius punctulatus (Goeze, 1777)

R2

Paederus brevipennis Lacordaire, 1835

R2

Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802)

R2

Philonthus succicola Thomson, 1860

R2

Rugilus rufipes Germar, 1836

E

Sepedophilus marshami (Stephens, 1832)

E

Tachinus corticinus Gravenhorst, 1802

E

Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758)

E

Tasgius melanarius (Heer, 1839)

E

Celkem Carabidae: 27
Celkem Staphylinidae: 15
Celkem druhů: 42
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.: O = ohrožený druh;
ČS = kategorie z Červeného seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005); BS = bioindikační skupina

Zjištěno bylo 42 druhů střevlíkovitých a drabčíkovitých, z nichž je jeden považován za významný
(zvláště chráněný střevlík Ulrichův).
Bioindikace. Ze zjištěného druhového spektra je 19 druhů (45 %) zařazeno do bioindikační skupiny
A (R2) a 23 druhů (55 %) patří do bioind. skupiny E. Na této lokalitě mírně převažují eurytopní druhy
bioind. skupiny E. Lokalitu lze hodnotit stupněm III – antropogenně silně ovlivněná.
Tabulka 58 Přehled zjištěných druhů denních motýlů (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea,
Zygaenoidea) na lokalitě Kněžnice západ
Druh

ZCH

ČS

PAPILIONOIDEA
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Druh

ZCH

ČS

SO

NT

Běláskovití (Pieridae)
bělásek luční (Leptidea juvernica)
bělásek řepkový (Pieris napi)
bělásek zelný (Pieris brassicae)

Modráskovití (Lycaenidae)
modrásek bahenní (Phengaris (=Maculinea) nausithous)
modrásek jehlicový (Polyommatus icarus)

Babočkovití (Nymphalidae)
babočka paví oko (Inachis io)
babočka síťkovaná (Araschnia levana)
okáč luční (Maniola jurtina)
okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus)
okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus)

ZYGAENOIDEA
Vřetenuškovití (Zygaenidae)
vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae)
Celkem druhů: 11
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.: SO – silně ohrožený druh;
ČS = kategorie z Červeného seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005): NT – téměř ohrožený druh

Na této lokalitě bylo zaznamenáno 11 druhů denních motýlů, z nichž modrásek bahenní je zvláště
chráněný a celoevropsky ohrožený druh.
Tabulka 59 Přehled zjištěných druhů pavouků (Araneae) na lokalitě Kněžnice západ
Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Alopecosa pulverulenta

LYC

-

2

2

csd

a

-

Aulonia albimana

LYC

4

1

5

cs

a

-

Bathyphantes parvulus

LIN

3

-

3

cs

a

-

Centromerus sylvaticus

LIN

-

1

1

csd

a

-

Ceratinella brevis

LIN

2

1

3

cs

a

-

Diplostyla concolor

LIN

10

4

14

cs

a

-

Dysdera erythina

DYS

1

1

2

c(a)

i?

-

Euophrys frontalis

SYL

-

1

1

cs

a

-

Euryopis flavomaculata

THE

1

1

cs

a

-

Microneta viaria

LIN

1

4

cs

a

-

3
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Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Ozyptila praticola

THO

16

-

16

cs

i

-

Ozyptila trux

THO

8

-

8

cs(d)

a

-

Pachygnatha degeeri

TET

1

2

3

csd

a

-

Pardosa amentata

LYC

1

-

1

csd

a

-

Pardosa lugubris

LYC

30

72

102

csd

a

-

Pardosa palustris

LYC

2

2

csd

a

-

Pardosa prativaga

LYC

-

2

2

csd

a

-

Porrhomma sp.

LIN

-

1

1

?

?

?

Tenuiphantes flavipes

LIN

-

1

1

cs

a

-

Walckenaeria atrotibialis

LIN

5

1

6

cs

a

-

Walckenaeria furcillata

LIN

-

1

1

cs

i

-

Zelotes latreillei

GNA

-

1

1

csd

a

-

Zora spinimana

MIT

1

1

2

csd

a

-

Pozn.: Čel – čeleď; M – počet samců, F – počet samic, N – počet exemplářů celkem; o – původnost stanoviště:
C – druh preferuje klimaxová stanoviště, c – druh žije také na klimaxových stanovištích, s – druh toleruje
druhotná, polopřirozená stanoviště, d – druh toleruje pravidelně narušovaná stanoviště, m – druh přežívající
i na umělých biotopech; g – výskyt (na základě přítomnosti druhu na kvadrátech mapové sítě): i – středně
hojný, a – hojný nebo velmi hojný; v – stupeň ohroženosti

Na lokalitě Kněžnice západ byl zjištěn relativně vysoký počet druhů pavouků, nicméně jedná se
o standardní druhovou skladbu bez ekologicky nebo faunisticky významného prvku.
Významné taxony z jiných skupin hmyzu
Brouci
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – zlatohlávek tmavý (Scarabaeidae – vrubounovití)
Dospělci byli opakovaně při exkurzích pozorováni na květech bylin, zejména pcháčů.
Blanokřídlí
Bombus spp. – čmelák (Apidae – včelovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly nalézány na květech bylin Hnízda nebyla vyhledávána, jejich
výskyt na sušších okrajích luk je velice pravděpodobný.

Kněžnice jih
Tabulka 60 Přehled zjištěných druhů střevlíkovitých (Carabidae) a drabčíkovitých (Staphylinidae) brouků
na lokalitě Kněžnice jih
Druh

ZCH

ČS

BS

CARABIDAE
Abax ovalis (Duftschmid, 1812)

A

Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783)

A
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ZCH

ČS

BS

Amara convexior Stephens, 1828

E

Amara familiaris (Duftschmid, 1812)

E

Amara littorea C. G. Thomson, 1857

E

Amara ovata (Fabricius, 1792)

E

Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)

E

Bembidion lampros (Herbst, 1784)

E

Bembidion obtusum Audinet-Serville, 1821

E

Calathus fuscipes (Goeze, 1777)

E

Carabus convexus Fabricius, 1775

A

Carabus coriaceus Linnaeus, 1758

A

Carabus hortensis Linnaeus, 1758

A

Carabus ulrichii ulrichii Germar, 1824

O

A

Cicindela campestris Linnaeus, 1758

O

A

Harpalus latus (Linnaeus, 1758)

A

Harpalus rufipes (De Geer, 1774)

E

Microlestes minutulus (Goeze, 1777)

E

Molops piceus piceus (Panzer, 1793)

A

Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)

A

Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)

A

Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)

E

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)

E

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)

E

Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787)

A

Stomis pumicatus (Panzer, 1796)

A

Trechus quadristriatus (Schrank, 1781)

E

STAPHYLINIDAE
Achenium humile (Nicolai, 1822)

R2

Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827)

R2

Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787)

E

Gabrius osseticus (Kolenati, 1846)

E

Ocypus nitens (Schrank, 1781)

E

Omalium rivulare (Paykull, 1789)

E

Ontholestes haroldi (Eppelsheim, 1884)

VU

R1

Othius punctulatus (Goeze, 1777)

R2

Oxyporus rufus (Linnaeus, 1758)

R2
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ZCH

ČS

BS

Rugilus rufipes Germar, 1836

E

Rugilus subtilis (Erichson, 1840)

E

Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781)

E

Tasgius melanarius (Heer, 1839)

E

Xantholinus linearis (Olivier, 1795)

E

Celkem Carabidae: 27
Celkem Staphylinidae: 14
Celkem druhů: 41
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.: O – ohrožený druh;
ČS = kategorie z Červeného seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005); BS = bioindikační skupina

Zaznamenáno bylo 41 druhů střevlíkovitých a drabčíkovitých, z nichž jsou čtyři považovány
za významné (zvláště chránění střevlík Scheidlerův a svižník polní, vzácnější a stanovištně
specializovanější drabčík Achenium humile a drabčík Ontholestes haroldi, považovaný za reliktní
a zranitelný druh).
Bioindikace. Ze zjištěného druhového spektra je jeden reliktní druh (2 %), 17 druhů (41 %) je
zařazeno do bioindikační skupiny A (R2) a 23 druhů (56 %) patří do bioind. skupiny E. Na této lokalitě
mírně převažují eurytopní druhy bioindikační skupiny E. Lokalitu lze hodnotit stupněm III –
antropogenně silně ovlivněná.
Tabulka 61 Přehled zjištěných druhů denních motýlů (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea,
Zygaenoidea) na lokalitě Kněžnice jih
Druh

ZCH

ČS

PAPILIONOIDEA
Otakárkovití (Papilionidae)
otakárek fenyklový (Papilio machaon)

O

Běláskovití (Pieridae)
bělásek řepkový (Pieris napi)
bělásek řepový (Pieris rapae)
bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines)
bělásek zelný (Pieris brassicae)
žluťásek čičorečkový (Colias hyale)
žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni)

Modráskovití (Lycaenidae)
hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia)
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Druh

ZCH

ČS

modrásek bahenní (Phengaris (=Maculinea) nausithous)

SO

NT

modrásek jehlicový (Polyommatus icarus)
modrásek tmavohnědý (Aricia agestis)

Babočkovití (Nymphalidae)
babočka admirál (Vanessa atalanta)
babočka paví oko (Inachis io)
babočka síťkovaná (Araschnia levana)
okáč bojínkový (Melanargia galathea)
okáč luční (Maniola jurtina)
okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus)
okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus)

HESPERIOIDEA
Soumračníkovití (Hesperiidae)
soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola)
soumračník rezavý (Ochlodes faunus)

ZYGAENOIDEA
Vřetenuškovití (Zygaenidae)
vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae)
Celkem druhů: 21
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.: SO – silně ohrožený,
O – ohrožený druh; ČS = kategorie z Červeného seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005): NT – téměř ohrožený druh

Na této lokalitě bylo zaznamenáno 21 druhů denních motýlů, z nichž dva jsou zvláště chráněné
(otakárek fenyklový a modrásek bahenní). Modrásek bahenní je navíc evropsky ohrožený druh.
Tabulka 62 Přehled zjištěných druhů pavouků (Araneae) na lokalitě Kněžnice jih
Druh

Čel

M

F

N

cs

a

-

Agroeca brunnea

LIO

-

1

1

cs

a

-

Ceratinella brevis

LIN

1

1

cs

a

-

Cicurina cicur

DIC

-

1

1

csd

a

-

Diplocephalus picinus

LIN

1

-

1

cs

a

-

Diplostyla concolor

LIN

3

-

3

cs

a

-

Dysdera erythrina

DYS

1

-

1

c(a)

i?

-

Euryopis flavomaculata

THE

6

-

6

cs

a

-

Hahnia pusilla

HAH

3

2

5

cs

a

-
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Druh

Čel

Haplodrassus soerenseni

GNA

Histopona torpida

AGE

Ozyptila praticola

M

F

N

cs

a

-

1

1

cs

i

LC

13

3

16

cs

a

-

THO

8

-

8

cs

i

-

Palliduphantes pallidus

LIN

1

-

1

cs

a

-

Pardosa lugubris

LYC

53

(38)

92

csd

a

-

Pardosa saltans

LYC

10

-

10

C

i
-

Robertus lividus

THE

-

1

1

cs

a

-

Tenuiphantes flavipes

LIN

6

9

15

cs

a

-

Trochosa terricola

LYC

5

2

7

csd

a

-

Walckenaeria corniculans

LIN

2

-

2

cs

i

Walckenaeria dysderoides

LIN

1

-

1

cs

a

Walckenaeria furcillata

LIN

1

-

1

cs

i

Zelotes clivicola

GNA

1

1

2

cs

a

-

Zelotes subterraneus

GNA

1

-

1

csd

a

-

-

Pozn.: Čel – čeleď; M – počet samců, F – počet samic, N – počet exemplářů celkem; o – původnost stanoviště:
C – druh preferuje klimaxová stanoviště, c – druh žije také na klimaxových stanovištích, s – druh toleruje
druhotná, polopřirozená stanoviště, d – druh toleruje pravidelně narušovaná stanoviště, m – druh přežívající
i na umělých biotopech; g – výskyt (na základě přítomnosti druhu na kvadrátech mapové sítě): i – středně
hojný, a – hojný nebo velmi hojný; v – stupeň ohroženosti

Na lokalitě Kněžnice jih bylo ve vzorcích zjištěno 22 druhů pavouků (Araneae), z nichž významné jsou
dva: Pardosa saltans preferuje jen antropicky málo narušené biotopy, Haplodrassus soerenseni je
téměř ohrožený druh se silnou vazbou na antropicky málo narušené biotopy.
Významné taxony z jiných skupin hmyzu
Brouci
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – zlatohlávek tmavý (Scarabaeidae – vrubounovití)
Dospělci byli opakovaně při exkurzích pozorováni na květech bylin, zejména pcháčů.
Blanokřídlí
Bombus spp. – čmelák (Apidae – včelovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly nalézány na květech bylin Hnízda nebyla vyhledávána, jejich
výskyt na sušších okrajích luk je velice pravděpodobný.
Formica spp. – mravenec (Formicidae – mravencovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly pozorovány zejména v sušších částech lokality. Kupovitá hnízda
nebyla v trase nalezena.
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Železnice
Tabulka 63 Přehled zjištěných druhů střevlíkovitých (Carabidae) a drabčíkovitých (Staphylinidae) brouků
na lokalitě Železnice
Druh

ZCH

ČS

BS

CARABIDAE
Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783)

A

Abax parallelus (Duftschmid, 1812)

A

Agonum afrum (Duftschmid, 1812)

A

Amblystomus niger (Heer, 1841)

VU

R

Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787)

E

Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761)

E

Bembidion articulatum (Panzer, 1796)

E

Bembidion assimile Gyllenhal, 1810

A

Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779)

A

Bembidion dentellum (Thunberg, 1787)

A

Bembidion tetracolum Say, 1823

E

Bembidion tibiale (Duftschmid, 1812)

A

Carabus granulatus Linnaeus, 1758

E

Carabus scheidleri helleri Ganglbauer, 1891

O

A

Carabus ulrichii ulrichii Germar, 1824

O

A

Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787)

A

Clivina collaris (Herbst, 1784)

E

Clivina fossor (Linnaeus, 1758)

E

Dyschirius aeneus (Dejean, 1825)

E

Microlestes minutulus (Goeze, 1777)

E

Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)

A

Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784)

A

Paranchus albipes (Fabricius, 1796)

A

Platynus assimilis (Paykull, 1790)

A

Poecilus versicolor (Sturm, 1824)

E

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)

E

Pterostichus niger (Schaller, 1783)

A

Stenolophus skrimshiranus Stephens, 1828

A

Stomis pumicatus (Panzer, 1796)

A

Tachys bistriatus (Duftschmid, 1812)

A

STAPHYLINIDAE
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ZCH

ČS

BS

Anotylus tetracarinatus (Block, 1799)

R2

Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787)

E

Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1793)

R2

Lathrobium fulvipenne Gravenhorst, 1806

E

Lathrobium longulum Gravenhorst, 1802

R2

Lathrobium geminum Kraatz, 1857

E

Lesteva longoelytrata (Goeze, 1777)

E

Omalium rivulare (Paykull, 1789)

E

Ontholestes haroldi (Eppelsheim, 1884)

VU

R1

Paederus riparius (Linnaeus, 1758)

R2

Philonthus atratus (Gravenhorst, 1802)

E

Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802)

R2

Philonthus laevicollis (Lacordaire, 1835)

R2

Philonthus succicola Thomson, 1860

R2

Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802)

R2

Stenus bimaculatus Gyllenhal, 1810

E

Stenus fosssulatus Erichson, 1840

R2

Tachinus corticinus Gravenhorst, 1802

E

Tachinus laticollis Gravenhorst, 1802

E

Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758)

E

Tasgius melanarius (Heer, 1839)

E

Xantholinus tricolor (Fabricius, 1787)

R2

Celkem Carabidae: 30
Celkem Staphylinidae: 22
Celkem druhů: 52
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.: O = ohrožený druh;
ČS = kategorie z Červeného seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005): VU = zranitelný druh; BS = bioindikační skupina

Zaznamenáno bylo 52 druhů střevlíkovitých a drabčíkovitých, z nichž jsou čtyři považovány
za významné (zvláště chráněné druhy střevlík Scheidlerův a střevlík Ulrichův, stanovištně
specializovanější střevlík Amblystomus niger a drabčík Ontholestes haroldi. Oba posledně jmenované
druhy jsou považovány za reliktní a zranitelné).
Bioindikace. Ze zjištěného druhového spektra jsou dva druhy (4 %) reliktní, 28 druhů (54 %) je
zařazeno do bioindikační skupiny A (R2) a 22 druhů (42 %) patří do bioind. skupiny E. Na této lokalitě
mírně převažují druhy bioindikačně cennějších skupin R + A (R2) nad druhy bioind. skupiny E. Lokalitu
lze hodnotit stupněm IV – antropogenně ovlivněná.
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Tabulka 64 Přehled zjištěných druhů denních motýlů (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea,
Zygaenoidea) na lokalitě Železnice
Druh

ZCH

ČS

PAPILIONOIDEA
Běláskovití (Pieridae)
bělásek řepkový (Pieris napi)
bělásek řepový (Pieris rapae)
bělásek zelný (Pieris brassicae)
žluťásek čičorečkový (Colias hyale)
žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni)

Babočkovití (Nymphalidae)
babočka admirál (Vanessa atalanta)
babočka bílé C (Polygonia c-album)
babočka paví oko (Inachis io)
babočka síťkovaná (Araschnia levana)
okáč bojínkový (Melanargia galathea)
okáč luční (Maniola jurtina)
okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus)
okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus)

HESPERIOIDEA
Soumračníkovití (Hesperiidae)
soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola)
soumračník rezavý (Ochlodes faunus)

Celkem druhů: 15
Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.; ČS = kategorie z Červeného
seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005)

Na této lokalitě bylo zaznamenáno 15 druhů denních motýlů, žádný z nich není zvláště chráněný
nebo ohrožený.
Tabulka 65 Přehled zjištěných druhů pavouků (Araneae) na lokalitě Železnice
Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Centromerus sylvaticus

LIN

-

5

5

csd

a

-

Diplostyla concolor

LIN

2

-

2

cs

a

-

Erigonella hiemalis

LIN

2

-

2

cs

a

-

Micrargus herbigradus

LIN

2

-

2

cs

a

-
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Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Pachygnatha listeri

TET

-

1

1

cs

a

-

Palliduphantes pallidus

LIN

2

-

2

cs

a

-

Pardosa amentata

LYC

1

4

5

csd

a

-

Pardosa lugubris

LYC

1

2

3

csd

a

-

Zelotes subterraneus

GNA

1

-

1

csd

a

-

Pozn.: Čel – čeleď; M – počet samců, F – počet samic, N – počet exemplářů celkem; o – původnost stanoviště:
C – druh preferuje klimaxová stanoviště, c – druh žije také na klimaxových stanovištích, s – druh toleruje
druhotná, polopřirozená stanoviště, d – druh toleruje pravidelně narušovaná stanoviště, m – druh přežívající
i na umělých biotopech; g – výskyt (na základě přítomnosti druhu na kvadrátech mapové sítě): i – středně
hojný, a – hojný nebo velmi hojný; v – stupeň ohroženosti

Celkem devět druhů pavouků zjištěných na lokalitě Železnice přežívá i na částečně nebo velmi
narušených biotopech, nebyl zjištěn žádný faunisticky nebo ekologicky významný druh.
Významné taxony z jiných skupin hmyzu
Brouci
Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 – páchník hnědý (Scarabaeidae – vrubounovití)
13. Železnice: 9. 4. 2017, živá larva a trus, 16. 7. 2017, kukly s líhnoucími se dospělci. Páchníci se zde
vyvíjejí v lipové aleji lemující silnici ze Železnice do osady Na Pile.
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – zlatohlávek tmavý (Scarabaeidae – vrubounovití)
Dospělci byli opakovaně při exkurzích pozorováni na květech bylin, zejména pcháčů.
Blanokřídlí
Bombus spp. – čmelák (Apidae – včelovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly nalézány na květech bylin Hnízda nebyla vyhledávána, jejich
výskyt na sušších okrajích luk je velice pravděpodobný.

Radim
Tabulka 66 Přehled zjištěných druhů střevlíkovitých (Carabidae) a drabčíkovitých (Staphylinidae) brouků
na lokalitě Radim
Druh

ZCH

ČS

BS

CARABIDAE
Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783)

A

Amara aenea (De Geer, 1774)

E

Amara aulica (Panzer, 1796)

E

Amara communis (Panzer, 1797)

A

Amara convexior Stephens, 1828

E

Badister lacertosus Sturm, 1815

A
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ZCH

Carabus hortensis Linnaeus, 1758
Carabus scheidleri helleri Ganglbauer, 1891

ČS

BS
A

O

A

Harpalus laevipes Zetterstedt, 1828

A

Harpalus latus (Linnaeus, 1758)

A

Leistus piceus Frölich, 1799

A

Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)

E

Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)

A

Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)

E

Ophonus laticollis Mannerheim, 1825

A

Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792)

E

Platynus assimilis (Paykull, 1790)

A

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)

E

Trechus quadristriatus (Schrank, 1781)

E

STAPHYLINIDAE
Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827)

R2

Bolitobius castaneus (Stephens, 1832)

R2

Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787)

E

Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806)

R2

Ocypus nitens (Schrank, 1781)

E

Omalium rivulare (Paykull, 1789)

E

Othius punctulatus (Goeze, 1777)

R2

Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802)

R2

Philonthus laevicollis (Lacordaire, 1835)

R2

Philonthus succicola Thomson, 1860

R2

Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802)

R2

Rugilus rufipes Germar, 1836

E

Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758)

E

Tasgius melanarius (Heer, 1839)

E

Xantholinus linearis (Olivier, 1795)

E

Xantholinus tricolor (Fabricius, 1787)

R2

Celkem Carabidae: 19
Celkem Staphylinidae: 16
Celkem druhů: 35
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Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.: O = ohrožený druh;
ČS = kategorie z Červeného seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005); BS = bioindikační skupina

Zaznamenáno bylo 35 druhů střevlíkovitých a drabčíkovitých, z nichž je jeden považován za významný
(zvláště chráněný střevlík Scheidlerův).
Bioindikace. Ze zjištěného druhového spektra je 20 druhů (57 %) zařazeno do bioindikační skupiny
A (R2) a 15 druhů (43 %) patří do bioind. skupiny E. Na této lokalitě mírně převažují druhy
bioindikačně cennějších skupin R + A (R2) nad druhy bioind. skupiny E. Lokalitu lze hodnotit stupněm
IV – antropogenně ovlivněná.
Tabulka 67 Přehled zjištěných druhů denních motýlů (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea,
Zygaenoidea) na lokalitě Radim
Druh

ZCH

ČS

PAPILIONOIDEA
Běláskovití (Pieridae)
bělásek řepkový (Pieris napi)
bělásek zelný (Pieris brassicae)
žluťásek čičorečkový (Colias hyale)
žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni)

Modráskovití (Lycaenidae)
modrásek jehlicový (Polyommatus icarus)
ohniváček černoskvrnný (Lycaena tityrus)

Babočkovití (Nymphalidae)
babočka admirál (Vanessa atalanta)
babočka bodláková (Vanessa cardui)
babočka paví oko (Inachis io)
babočka síťkovaná (Araschnia levana)
okáč bojínkový (Melanargia galathea)
okáč luční (Maniola jurtina)
okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus)
okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus)

HESPERIOIDEA
Soumračníkovití (Hesperiidae)
soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola)

Celkem druhů: 15
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Pozn.: ZCH = kategorie zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 Sb.; ČS = kategorie z Červeného
seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005)

Na této lokalitě bylo zaznamenáno 15 druhů denních motýlů, žádný z nich není zvláště chráněný
nebo ohrožený.
Tabulka 68 Přehled zjištěných druhů pavouků (Araneae) na lokalitě Radim
Druh

Čel

M

F

N

o

g

v

Centromerus sylvaticus

LIN

-

1

1

csd

a

-

Ceratinella brevis

LIN

4

1

5

cs

a

-

Diplocephalus picinus

LIN

1

-

1

cs

a

-

Diplostyla concolor

LIN

3

-

3

cs

a

-

Drassyllus lutetianus

GNA

2

-

2

csd

a

-

Hahnia pusilla

HAH

1

-

1

cs

a

-

Harpactea rubicunda

DYS

1

1

2

csm

a

-

Neriene clathrata

LIN

1

-

1

cs

a

-

Ozyptila praticola

THO

4

-

4

cs

i

-

Pardosa amentata

LYC

29

14

43

csd

a

-

Pardosa lugubris

LYC

26

3

29

csd

a

-

Pardosa prativaga

LYC

-

1

1

csd

a

-

Pardosa pullata

LYC

1

-

1

csd

a

-

Pardosa saltans

LYC

3

-

3

C

i

-

Tapinocyba affinis

LIN

1

-

1

cs

a

-

Tegenaria campestris

AGE

3

-

3

cs

i

Trochosa terricola

LYC

8

1

11

csd

a

-

Zelotes subterraneus

GNA

1

1

csd

a

-

Zora spinimana

MIT

-

1

csd

a

-

1

Pozn.: Čel – čeleď; M – počet samců, F – počet samic, N – počet exemplářů celkem; o – původnost stanoviště:
C – druh preferuje klimaxová stanoviště, c – druh žije také na klimaxových stanovištích, s – druh toleruje
druhotná, polopřirozená stanoviště, d – druh toleruje pravidelně narušovaná stanoviště, m – druh přežívající
i na umělých biotopech; g – výskyt (na základě přítomnosti druhu na kvadrátech mapové sítě): i – středně
hojný, a – hojný nebo velmi hojný; v – stupeň ohroženosti

Z 19 druhů pavouků (Araneae) zjištěných na lokalitě Radim stojí za zmínku pouze slíďák Pardosa
saltans, preferující původní a antropicky málo změněné biotopy. Ostatní druhy přežívají i na částečně
nebo i velmi narušených biotopech.
Významné taxony z jiných skupin hmyzu
Brouci
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – zlatohlávek tmavý (Scarabaeidae – vrubounovití)
Dospělci byli opakovaně při exkurzích pozorováni na květech bylin, zejména pcháčů.
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Blanokřídlí
Bombus spp. – čmelák (Apidae – včelovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly nalézány na květech bylin Hnízda nebyla nalezena, jejich výskyt
na sušších okrajích luk je velice pravděpodobný.

Významné a zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů
Mezi významné druhy jsou zařazeny všechny druhy střevlíkovitých a drabčíkovitých bioindikační
skupiny R/R1 a vzácné a stanovištně specializovanější druhy skupin A/R2. Dále všechny druhy
(taxony) brouků, motýlů, blanokřídlých a pavouků, které jsou zvláště chráněné, zařazené v Červeném
seznamu bezobratlých České republiky (FARKAČ et al. 2005) nebo evropsky významné. Pokud není
uvedeno jinak, tak částečně upravené a doplněné charakteristiky střevlíků jsou převzaté z HŮRKY
(1996). Charakteristiky drabčíků, významných druhů z jiných čeledí brouků a taxonů blanokřídlých
jsou originální nebo je odkaz na zdroj uveden přímo u dotyčného druhu. Charakteristiky významných
druhů motýlů jsou z práce BENEŠ & KONVIČKA (2002), pavouků z práce KŮRKA et al. (2015). Pokud není
uvedeno jinak, údaje o hojnosti se vždy vztahují k území České republiky.
Brouci (Coleoptera)
Amblystomus niger (Carabidae – střevlíkovití)
13 (Železnice): 23. 5. 2017, 1 ex. sesmýkán z vegetace v nivě Cidliny.
Původně velmi vzácný hygrofilní druh preferující nížiny se v současné době šíří i do vyšších poloh
a dále na západ. Dříve byl v rámci ČR známý pouze z Moravy, jako vzácný a velmi lokální, zpravidla
na suchých stanovištích: stepi, slaniska, v nížinách. První nálezy v Čechách publikovali VONIČKA et al.
(2014). Reliktní druh, v červeném seznamu zařazen do kategorie VU (zranitelný).
Blemus discus (Carabidae – střevlíkovití)
2 (Pelešany): 11. 6.–15. 7. 2017, 1 ex. v zemní pasti.
Ojedinělý, jen lokálně hojnější druh vlhkých stanovišť, indiferentní k zastínění: louky, rostlinami
porostlé břehy vod (zejména v norách savců); nížiny až podhůří. Skrytě žijící druh, jehož přítomnost
na lokalitě se nejlépe prokazuje odchytem na světelný zdroj nebo při povodních.
Brachinus explodens – prskavec menší (Carabidae – střevlíkovití)
6 (Rovensko pod Troskami-Liščí Kotce): 19. 6. 2010, 1 ex. v ekotonu louka – pole.
Lokálně hojný druh na suchých až polovlhkých stanovištích bez zastínění: stepi, pole; nížiny až hory.
Druh zařazený mezi zvláště chráněné v kategorii ohrožený, ve skutečnosti ale ohrožený není, zvláště
v teplejších nížinných oblastech (okolí Prahy, České středohoří, Polabí apod.) je velmi hojný
i na člověkem značně ovlivněných biotopech (pole, ruderály apod.). Upřednostňuje hlinité a jílovité
půdy, v písčitých oblastech se nevyskytuje. Faunisticky významný druh pro sledovanou lokalitu i širší
území, v oblasti Českého ráje je velmi lokální a vzácný.
Carabus scheidleri helleri – střevlík Scheidlerův (Carabidae – střevlíkovití)
1 (Nudvojovice), 2 (Pelešany), 4 (Sýkořice), 5 (Ktová), 7 (Semínova Lhota), 8 (Újezd pod Troskami), 13
(Železnice), 14 (Radim). Na všech lokalitách opakovaně v zemních pastech. Vyskytuje se na loukách
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a pastvinách, ale i na polích a v lesích od nížin do lesního pásma hor. V místě výskytu většinou dosti
hojný poddruh. Ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.
Carabus ulrichii ulrichii – střevlík Ulrichův (Carabidae – střevlíkovití)
1 (Nudvojovice), 2 (Pelešany), 4 (Sýkořice), 5 (Ktová), 8 (Újezd pod Troskami), 9 (Čímyšl), 11 (Kněžnice
západ), 12 (Kněžnice jih), 13 (Železnice). Na všech lokalitách opakovaně v zemních pastech.
Druh lučních, polních, křovinatých a hájových stanovišť, vyskytující se od nížin do podhůří. V jarních
měsících bývá v místě výskytu většinou hojný. Ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.
Cicindela campestris – svižník polní (Carabidae – střevlíkovití)
3 (Václaví), 7 (Semínova Lhota), 8 (Újezd pod Troskami), 12 (Kněžnice jih). Výskyt druhu byl zjištěn
na čtyřech lokalitách, je ale velmi pravděpodobné, že se vyskytuje i v dalších úsecích trasy.
Stabilně velmi hojný druh preferující vegetací nezarostlé hlinité biotopy (lomy, svahové sesuvy,
cesty), občas i na písčitých stanovištích. Ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., jeho zařazení
mezi chráněné druhy však neodpovídá realitě. Z uvedených důvodů také není zařazen v červeném
seznamu.
Diachromus germanus (Carabidae – střevlíkovití)
2. (Pelešany): 3. 6. 2017, více ex. pod travou na ekotonu pole/niva Libuňky.
V Čechách vzácný druh na vlhkých stanovištích bez zastínění v nížinách až podhůří: rostlinami
porostlé břehy vod, louky podél vod, slaniska, dna vypuštěných rybníků. V posledních letech se šíří,
přibývají nálezy i oblasti výskytu, z Českého ráje však dosud neexistuje žádný publikovaný údaj.
Elaphrus aureus (Carabidae – střevlíkovití)
5. (Ktová): 18. 5. 2017, 5 ex. na písčitém břehu Veselky.
Ojedinělý reliktní druh vlhkých stanovišť, indiferentní k zastínění: písčitojílovité břehy řek; od nížin
do podhůří. Dává přednost stinným písčitým břehům větších vodních toků, které jsou porostlé řídkou
vegetací, může se však vyskytovat i u menších toků. Protože není vázán na nejohroženější nezarostlé
náplavy, přežívá většinou dodnes i na lokalitách, odkud byl hlášen před desítkami let. Jako obyvatel
pobřežních biotopů je však ohrožen likvidací původních břehů.
Pedius longicollis (Carabidae – střevlíkovití)
6 (Rovensko pod Troskami - Liščí Kotce): 19. 6. 2010, 1 ex. v ekotonu louka – pole.
8 (Újezd pod Troskami): 13. 5. – 10. 6. 2017, 1 ex. v zemní pasti.
V některých oblastech, zejména na jílovitých půdách, poměrně hojný druh na nezastíněných
stanovištích: louky u vod, pole, stepi; nížiny až pahorkatiny. Faunisticky významný druh
pro sledovanou lokalitu i širší území, v oblasti Českého ráje je velmi lokální a vzácný, jde o první
nálezy v této oblasti.
Achenium humile (Staphylinidae – drabčíkovití)
12 (Kněžnice jih): 23. 5. 2017, 1 ex. pod listím na okraji pole.
Vzácný teplomilný druh, žijící v puklinách půdy (často spolu s Pedius longicollis) a zejména na jílech
může být lokálně hojnější.
Lathrobium laevipenne (Staphylinidae – drabčíkovití)
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5 (Ktová): 18. 5. 2017, 1 samec na břehu Veselky.
9 (Čímyšl): 18. 5. 2017, 7 ex. v náplavech potoka Boučnice.
Jen lokálně hojný ripikolní druh vázaný především na zastíněné břehy toků; řazen do skupiny
adaptabilních (R2) druhů. Vzhledem ke své bionomii je nalézán jen ojediněle.
Ontholestes haroldi (Staphylinidae – drabčíkovití)
12 (Kněžnice jih): 23. 5. 2017, 2 ex. pod listím; 10. 6. – 16. 7. 2017, 1 ex. v zemní pasti; vše na ekotonu
pole/les.
13. (Železnice): 10. 6. – 16. 7. 2017, 1 ex. v zemní pasti.
Expanzivně se šířící druh nižších a teplejších poloh, který byl ještě před cca dvaceti lety velmi vzácným
příslušníkem naší fauny. Jeho zařazení mezi reliktní (R1) a zranitelné (VU) druhy, jak uvádějí Boháč
et al. (2007) a Farkač et al. (2005), bude třeba přehodnotit.
Platydracus latebricola (Staphylinidae – drabčíkovití)
5 (Ktová): 13. 5. – 10. 6. 2017, 2 ex. v zemních pastech.
Dnes jen dosti vzácný a lokální druh přírodně zachovalejších biotopů (světlé lesy, lesostepi) od nížin
do hor. Ještě před několika desítkami let byl považován za velkou vzácnost (SMETANA 1958). Vzhledem
ke svým letovým schopnostem se často objevuje také na antropogenně ovlivněných (nepůvodních)
stanovištích.
Osmoderma barnabita – páchník hnědý (Scarabaeidae – vrubounovití)
13 (Železnice): 9. 4. 2017, živá larva a trus, 16. 7. 2017, kukly s líhnoucími se dospělci. Páchníci se zde
vyvíjejí v lipové aleji lemující silnici ze Železnice do osady Na Pile.
Páchník obývá hlubší dutiny osluněných listnatých stromů, dříve žil téměř všude v nižších polohách
v řídkých lesích, dutinách hlavatých vrb a solitérních stromů na pastvinách. Během posledních
padesáti let na mnoha lokalitách vyhynul, zbylé populace byly vytlačeny do parků, obor, alejí,
na hráze rybníků a podobná místa. Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., evropsky
významný druh dle přílohy II a IV Směrnice 92/43/EEC, o stanovištích, v červeném seznamu zařazen
do kategorie kriticky ohrožený.
Oxythyrea funesta – zlatohlávek tmavý (Scarabaeidae – vrubounovití)
2 (Pelešany), 3 (Václaví), 5 (Ktová), 6 (Rovensko pod Troskami - Liščí Kotce), 7 (Semínova Lhota),
8 (Újezd pod Troskami), 9 (Čímyšl), 10 (Šidloby), 11 (Kněžnice západ), 12 (Kněžnice jih), 13 (Železnice),
14 (Radim). Zaznamenán byl téměř na všech lokalitách.
Před 25 lety v Čechách vzácný druh, který se vyskytoval pouze v nejteplejších oblastech a hojnější byl
jen na jižní Moravě. V posledních letech se rozšířil po celých Čechách a na mnohých, zejména
nížinných lokalitách, je velmi hojný, vyskytuje se ale i vysoko v horách. Larva se vyvíjí v zemi
na kořenech různých bylin. Dnes se vyskytuje prakticky všude a jeho zařazení mezi zvláště chráněné
druhy neodpovídá realitě.
Aromia moschata – tesařík pižmový (Cerambycidae – tesaříkovití)
1 (Nudvojovice): 11. 6. – 15. 7. 2017, 2 ex. v nárazové vinné pasti ve zbytku lužního lesa.
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Nápadný druh tesaříka s denní aktivitou, který býval dříve všude hojný, v poslední době ale ubývá
a vyskytuje se častěji pouze v podhorských oblastech. Larvy se vyvíjejí v různých druzích vrb, zejména
v jívách (SLÁMA 1998). V červeném seznamu je zařazen do kategorie NT (téměř ohrožený).
Motýli (Lepidoptera)
Papilio machaon – otakárek fenyklový (Papilionidae – otakárkovití)
motýli (Lepidoptera), otakárkovití (Papilionidae)
7 (Semínova Lhota): 16. 7. 2017, 1 ex.
12 (Kněžnice jih): 7. 8. 2017, 1 ex.
Ubikvistní druh, dospělci nejčastěji na vrcholcích kopců (tzv. hilltoping), housenky v zahradách
a na opuštěných polích. V teplých oblastech velmi hojný druh, který v současné době není ohrožený.
Živná rostlina: miříkovité (Apiaceae). Ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.
Phengaris (=Maculinea) nausithous – modrásek bahenní (Lycaenidae – modráskovití)
9 (Čímyšl): 7. 8. 2017, několik ex. na rozptýlených krvavcích ve vlhké louce na pravém břehu Boučnice
severně od trasy.
11 (Kněžnice západ): 7. 8. 2017, několik ex. na rozptýlených krvavcích v louce v nivě Libuňky v trase
silnice i v bezprostředním okolí trasy.
12 (Kněžnice jih): 16. 7. a 7. 8. 2017, několik ex., na rozptýlených krvavcích v louce v těsné blízkosti
trasy.
Hygrofilní druh, který je spolu s modráskem očkovaným (Phengaris teleius) primárně vázaný
na extenzívně využívané vlhké krvavcové louky se zachovalým vodním režimem, ale také na vlhké
příkopy podél silnic a železnic, na okraje vodních nádrží apod. Dosud se vyskytuje na většině území
ČR, je ale ohrožený celým komplexem příčin, z nichž nejčastější jsou odvodnění, samovolné zarůstání,
zalesňování nebo zastavění pozemků, likvidační je pro něj také vícenásobné kosení v jedné sezóně
nebo intenzivní pastva. Živná rostlina: krvavec toten (Sanguisorba officinalis). Silně ohrožený druh
podle vyhl. č. 395/1992 Sb., evropsky významný druh dle přílohy II a IV Směrnice 92/43/EEC,
o stanovištích, v červeném seznamu zařazen v kategorii NT (téměř ohrožený).
Phengaris (=Maculinea) teleius – modrásek očkovaný (Lycaenidae – modráskovití)
9 (Čímyšl): 16. 7. 2017, několik ex. na rozptýlených krvavcích ve vlhké louce na pravém břehu
Boučnice severně od trasy.
Hygrofilní druh, který je spolu s modráskem bahenním (Phengaris nausithous) primárně vázaný
na extenzívně využívané vlhké krvavcové louky se zachovalým vodním režimem, ale také na vlhké
příkopy podél silnic a železnic, na okraje vodních nádrží apod. Celkově je vzácnější než modrásek
bahenní, vyskytuje se nesouvisle na celém území ČR. Ohrožený je celým komplexem příčin, z nichž
nejčastější jsou odvodnění, samovolné zarůstání, zalesňování nebo zastavění pozemků, likvidační je
pro něj také vícenásobné kosení v jedné sezóně nebo intenzivní pastva. Živná rostlina: krvavec toten
(Sanguisorba officinalis). Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., evropsky významný druh
dle přílohy II a IV Směrnice 92/43/EEC, o stanovištích, v červeném sseznamu zařazený v kategorii VU
(zranitelný).
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Blanokřídlí (Hymenoptera)
Bombus spp. – čmelák (Apidae – včelovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly nalézány na květech bylin na vhodných lokalitách po celém
území; na loukách, okrajích remízů a lesních porostů, podél potoků. Hnízda nebyla vyhledávána,
jejich výskyt na sušších mezích a okrajích lesních porostů a remízků je velice pravděpodobný.
Zástupci tohoto rodu obývají nelesní i lesní stanoviště od nížin do vysokých hor. Zemní hnízda bývají
většinou na sušších místech (meze, okraje lesních porostů, suché stráně). Ohrožený rod podle vyhl.
č. 395/1992 Sb. Zařazení celého rodu mezi chráněné bylo pravděpodobně provedeno z důvodu
obtížného rozlišení jednotlivých druhů, které může provést pouze specialista. Je ale problematické
vzhledem k hojnosti a všudypřítomnosti běžných druhů. Některé druhy jsou naopak vzácné a jsou
vázané na specifická stanoviště.
Formica spp. – mravenec (Formicidae – mravencovití)
Dělnice blíže neurčených druhů byly nalézány na řadě lokalit, jak na okrajích lesních porostů, tak
na loukách a okrajích polí (zástupci skupiny Formica fusca se zemními hnízdy). Kupovité hnízdo
lesních mravenců skupiny Formica rufa nebylo přímo v trase nalezeno.
Zástupci tohoto rodu obývají nelesní i lesní stanoviště od nížin do vysokých hor. Některé druhy si
budují charakteristická kupovitá hnízda (zejména zástupci lesních mravenců skupiny Formica rufa).
Ohrožený rod podle vyhl. č. 395/1992 Sb. Zařazení celého rodu mezi chráněné bylo pravděpodobně
provedeno z důvodu obtížného rozlišení jednotlivých druhů, které může provést pouze specialista. Je
ale problematické vzhledem k hojnosti a všudypřítomnosti běžných druhů.
Pavouci (Araneae)
Antistea elegans – příčnatka bažinná
5 (Ktová): 1 ♀v zemní pasti.
Hojný druh na mokřadech mezi vegetací, v detritu a náplavech, přesto téměř ohrožený (LC).
Clubiona diversa – zápředník mechový
8 (Újezd pod Troskami): 1 ♂v zemní pasti.
Hojný druh, který se vyskytuje od nížin vysoko do hor na otevřených biotopech, nenáročný na stupeň
vlhkosti, od skalních stepí, vřesovišť a luk po vlhké lesy, litorály rybníků a rašeliniště. Preferuje
antropicky málo narušené biotopy a navíc je považovaný za téměř ohrožený druh.
Haplodrassus soerenseni – skálovka Soerensenova
12 (Kněžnice jih): 1 ♀v zemní pasti.
Téměř ohrožený druh, nepříliš hojný, se silnou vazbou na antropicky málo narušené biotopy.
Zejména ve středních polohách v listovém opadu v různých typech vlhkých lesů.
Pardosa saltans – slíďák chlumní

♂v zemních pastech.
12 (Kněžnice jih): 10 ♂
♂v zemních pastech.
14 (Radim): 3 ♂
Nepříliš hojný druh, indikátor přirozených biotopů, v listnatých lesích od nížin do středních poloh.
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Druhy zvláště chráněné, zařazené v červených seznamech a evropsky významné
Tabulka 69 Přehled zvláště chráněných druhů (ZCH), druhů zařazených v červených seznamech (ČS)
a evropsky významných druhů (EVD) zjštěných v trase a v jejím blízkém okolí - bezobratlí živočichové
České jméno
Vědecké jméno
ZCH
ČS
EVD
PAVOUCI
ARANEAE
příčnatka bažinná
Antistea elegans
LC
skálovka Soerensenova
Haplodrassus soerenseni
LC
zápředník mechový
Clubiona diversa
LC
BROUCI
drabčík
páchník hnědý
prskavec menší
střevlík Scheidlerův
střevlík Ulrichův
střevlík
svižník polní
tesařík pižmový
zlatohlávek tmavý

COLEOPTERA
Ontholestes haroldi
Osmoderma barnabita
Brachinus explodens
Carabus scheidleri helleri
Carabus ulrichii ulrichii
Amblystomus niger
Cicindela campestris
Aromia moschata
Oxythyrea funesta

SO
O
O
O
O
O

VU
CR
VU
NT
-

MOTÝLI
modrásek bahenní
modrásek očkovaný
otakárek fenyklový

LEPIDOPTERA
Phengaris nausithous
Phengaris teleius
Papilio machaon

SO
SO
O

NT
VU
-

BLANOKŘÍDLÍ
čmelák
mravenec

HYMENOPTERA
Bomus spp.
Formica spp.

O
O

-

Celkem taxonů

11

9

+

+
+

3

Pozn.: SO – silně ohrožený, O – ohrožený druh (Vyhl. č. 395/1992 Sb.); CR – kriticky ohrožený, VU – zranitelný,
NT (LC) – téměř ohrožený druh (červené seznamy)

Vyhodnocení vlivů - komentáře ke zvláště chráněným druhům bezobratlých živočichů
Páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
brouci (Coleoptera), vrubounovití (Scarabaeidae)
Charakteristika druhu: Páchník obývá hlubší dutiny osluněných listnatých stromů, dříve žil téměř
všude v nižších polohách v řídkých lesích, dutinách hlavatých vrb a solitérních stromů na pastvinách.
Během posledních padesáti let na mnoha lokalitách vyhynul, zbylé populace byly vytlačeny do parků,
obor, alejí, na hráze rybníků a podobná místa. Bylo zjištěno, že většina jedinců nikdy neopustí
nejbližší okolí rodné dutiny, a když už se vydají na cestu, poodletí maximálně několik set metrů.
Z toho vyplývá, že nově vzniklé dutiny nemohou být osídleny, pokud se v blízkosti nenachází již
obsazený strom. Čím méně stromů je k dispozici, tím méně je jich kolonizováno, takže velikost
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populace klesá rychleji než množství vhodných dutin. Larvy páchníků se vyvíjejí několik let a za tu
dobu zkonzumují značné množství trouchnivého dřeva, takže v jednom stromě jich nemůže být příliš
mnoho. Lokality výskytu, které tvoří pouze několik stromů, hostí tak pouze desítky, maximálně stovky
páchníků. Z krajiny téměř vymizely staré, duté stromy, které by mohli obsadit a dále se z nich šířit.
Většina přežívajících populací je tedy izolovaná a dříve či později, spolu se stromem, odsouzená
k zániku. Jediné řešení, a nejen pro páchníky, je navrácení stromů s dutinami na rozsáhlejší území.
Pokud by byl ale dnes realizován rozsáhlý program výsadby solitérních stromů, ke vzniku prvních
dutin by došlo nejdříve za sto let, což je pro většinu ohrožených druhů pozdě. Zřejmě jedinou
možností jsou změny v lesním hospodaření s trvalým ponecháním části stromů jako výstavků.
Kategorie ochrany: Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., evropsky významný druh
dle přílohy II a IV Směrnice 92/43/EEC, o stanovištích, v červeném seznamu zařazen do kategorie
kriticky ohrožený. V posledních letech je znám i širší ochranářské veřejnosti, neboť je zařazen mezi
celoevropsky chráněné živočichy a stal se jakýmsi symbolem snahy chránit doupné stromy.
Lokalizace v trase: Výskyt druhu byl zjištěn na jedné lokalitě v těsné blízkosti trasy:
13. Železnice: 9. 4. 2017, živá larva a trus, 16. 7. 2017, kukly s líhnoucími se dospělci. Páchníci se zde
vyvíjejí v lipové aleji lemující silnici ze Železnice do osady Na Pile. Tato alej se nachází v těsné blízkosti
plánované trasy silnice.
Výskyt v okolí trasy: Dle NDOP existuje z faunistických polí, kterými prochází trasa, více recentních
lokalit výskytu. 5457: Karlovice, Ktová, PR Bažantník, Hrubá Skála-Babylon; 5557: Mladějov
v Čechách, Samšina-Všeliby, Zámostí; 5558: Jičín-EVL Libosad, Zámezí u Železnice (zde byl výskyt
páchníka potvrzen autorem této zprávy dne 9. 4. 2017 nálezem trusu v dutinách vrb podél toku
Cidliny).
Charakteristika vlivu: Lokalita se sice nachází mimo vlastní trasu, ale v její těsné blízkosti.
V souvislosti s přípravou stavby by mohlo dojít k vykácení či jinému zásahu do lipové aleje.
Prskavec menší (Brachinus explodens)
brouci (Coleoptera), střevlíkovití (Carabidae)
Charakteristika druhu: Lokálně hojný druh na suchých až polovlhkých stanovištích bez zastínění:
stepi, pole; nížiny až hory. Zvláště v teplejších nížinných oblastech je velmi hojný i na člověkem
značně ovlivněných biotopech (pole, ruderály apod.). Upřednostňuje hlinité a jílovité půdy,
v písčitých oblastech se nevyskytuje.
Kategorie ochrany: Ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., ve skutečnosti ale ohrožený není,
proto není zařazen v Červeném seznamu.
Lokalizace v trase: Výskyt druhu byl zjištěn na jedné lokalitě v těsné blízkosti trasy:
6. Rovensko pod Troskami-Liščí Kotce.
Výskyt v okolí trasy: V uvedené oblasti je prskavec menší vzácný, v NDOP neexistuje z faunistických
polí, kterými prochází trasa, žádný recentní údaj o výskytu.
Charakteristika vlivu: Lokalita se nachází mimo vlastní trasu, ale v její těsné blízkosti. Vliv na tento
druh bude nevýznamný.
Střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri helleri)
brouci (Coleoptera), střevlíkovití (Carabidae)
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Charakteristika druhu: Vyskytuje se na loukách a pastvinách, ale i na polích a v lesích od nížin
do lesního pásma hor. V místě výskytu většinou dosti hojný poddruh.
Kategorie ochrany: Ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.
Lokalizace v trase: Výskyt byl zjištěn na osmi ze čtrnácti zkoumaných lokalit přímo v trase silnice.
Všechny exempláře byly získány metodou zemních pastí.
1 (Nudvojovice), 2 (Pelešany), 4 (Sýkořice), 5 (Ktová), 7 (Semínova Lhota), 8 (Újezd pod Troskami), 13
(Železnice), 14 (Radim).
Výskyt v okolí trasy: V oblasti mezi Turnovem, Rovenskem pod Troskami a Jičínem se tento taxon
vyskytuje prakticky všude na vhodných stanovištích (louky, pastviny, okraje polí, světlé lesy, břehové
porosty).
Charakteristika vlivu: Protože se vyskytuje na více lokalitách v celé trase, budou stavbou
pochopitelně jeho stanoviště ovlivněna (dojde ke zmenšení plochy vhodných stanovišť). Vzhledem
k hojnému výskytu a rozšíření v celém širším území ale nebude vliv na regionální populaci významný.
Střevlík Ulrichův (Carabus ulrichii ulrichii)
brouci (Coleoptera), střevlíkovití (Carabidae)
Charakteristika druhu: Druh lučních, polních, křovinatých a hájových stanovišť, vyskytující se od nížin
do podhůří. V jarních měsících bývá v místě výskytu většinou hojný.
Kategorie ochrany: Ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.
Lokalizace v trase: Výskyt druhu byl zjištěn na devíti ze čtrnácti zkoumaných lokalit přímo v trase
silnice:
1 (Nudvojovice), 2 (Pelešany), 4 (Sýkořice), 5 (Ktová), 8 (Újezd pod Troskami), 9 (Čímyšl), 11 (Kněžnice
západ), 12 (Kněžnice jih), 13 (Železnice). Všechny exempláře byly získány metodou zemních pastí.
Výskyt v okolí trasy: V oblasti mezi Turnovem, Rovenskem pod Troskami a Jičínem se tento taxon
vyskytuje prakticky všude na vhodných stanovištích (louky, pastviny, okraje polí, světlé lesy, břehové
porosty).
Charakteristika vlivu: Protože se vyskytuje na více lokalitách v celé trase, budou stavbou
pochopitelně jeho stanoviště ovlivněna (dojde ke zmenšení plochy vhodných stanovišť). Vzhledem
k hojnému výskytu a rozšíření v celém širším území ale nebude vliv na regionální populaci významný.
Svižník polní (Cicindela campestris)
brouci (Coleoptera), střevlíkovití (Carabidae)
Charakteristika druhu: Stabilně velmi hojný druh preferující vegetací nezarostlé hlinité biotopy
(lomy, svahové sesuvy, cesty), občas i na písčitých stanovištích.
Kategorie ochrany: Ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., jeho zařazení mezi chráněné druhy
však neodpovídá realitě. Z uvedených důvodů také není zařazen v Červeném seznamu.
Lokalizace v trase: Výskyt druhu byl zjištěn na čtyřech lokalitách, je ale velmi pravděpodobné, že se
vyskytuje i v dalších úsecích trasy.
3 (Václaví), 7 (Semínova Lhota), 8 (Újezd pod Troskami), 12 (Kněžnice jih).
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Výskyt v okolí trasy: Přestože je v zájmové oblasti poměrně hojný, v NDOP existuje z faunistických
polí, kterými prochází trasa, jen několik údajů o výskytu tohoto nápadného a těžko zaměnitelného
druhu.
Charakteristika vlivu: Protože se vyskytuje na více lokalitách v celé trase, budou stavbou
pochopitelně jeho stanoviště ovlivněna (dojde ke zmenšení plochy vhodných stanovišť). Vzhledem
k hojnému výskytu a rozšíření v celém širším území ale nebude vliv na regionální populaci významný.
Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)
brouci (Coleoptera), vrubounovití (Scarabaeidae)
Charakteristika druhu: V ČR dříve vzácný druh, který byl hojnější jen na jižní Moravě. V posledních
letech se rozšířil po celých Čechách a na mnohých, zejména nížinných lokalitách, je velmi hojný,
vyskytuje se ale i vysoko v horách. Larva se vyvíjí v zemi na kořenech různých bylin. Dnes se vyskytuje
prakticky všude.
Kategorie ochrany: Ohrožený druh podle č. vyhl. 395/1992 Sb. Jeho zařazení mezi chráněné druhy
však již v současné době neodpovídá realitě, a proto není uveden v Červeném seznamu.
Lokalizace v trase: Výskyt druhu byl zjištěn téměř na všech sledovaných lokalitách, kde byla
pozorována imága na květech různých bylin (zejména na pcháčích).
Výskyt v okolí trasy: V oblasti mezi Turnovem, Rovenskem pod Troskami a Jičínem se tento taxon
vyskytuje prakticky všude na nelesních stanovištích (louky, pastviny, okraje polí, ruderály).
Charakteristika vlivu: Protože se vyskytuje na více lokalitách v celé trase, budou stavbou
pochopitelně jeho stanoviště ovlivněna (dojde ke zmenšení plochy vhodných stanovišť). Vzhledem
k hojnému výskytu a rozšíření v celém širším území ale nebude vliv na regionální populaci významný.
Modrásek bahenní (Phengaris (=Maculinea) nausithous)
motýli (Lepidoptera), modráskovití (Lycaenidae)
Charakteristika druhu: Hygrofilní druh, který je spolu s modráskem očkovaným (Phengaris teleius)
primárně vázaný na extenzívně využívané vlhké krvavcové louky se zachovalým vodním režimem, ale
také na vlhké příkopy podél silnic a železnic, na okraje vodních nádrží apod. Dosud se vyskytuje
na většině území ČR, je ale ohrožený celým komplexem příčin, z nichž nejčastější jsou odvodnění,
samovolné zarůstání, zalesňování nebo zastavění pozemků, likvidační je pro něj také vícenásobné
kosení v jedné sezóně nebo intenzivní pastva. Živná rostlina: krvavec toten (Sanguisorba officinalis).
Kategorie ochrany: Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., evropsky významný druh
dle přílohy II a IV Směrnice 92/43/EEC, o stanovištích.
Lokalizace v trase: Výskyt druhu byl potvrzen na třech lokalitách:
9. Čímyšl: 7. 8. 2017, několik ex. na rozptýlených krvavcích ve vlhké louce na pravém břehu Boučnice
severně od trasy.
11. Kněžnice západ: 7. 8. 2017, několik ex. na rozptýlených krvavcích v louce v nivě Libuňky v trase
silnice i v bezprostředním okolí trasy.
12. Kněžnice jih: 16. 7. a 7. 8.2017, několik ex., na rozptýlených krvavcích v louce v těsné blízkosti
trasy.
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Výskyt v okolí trasy: Modrásek bahenní se vyskytuje na řadě dalších míst v širším okolí trasy.
Z faunistického mapového pole 5456 je známý jeden recentní údaj (Příšovice), z map. pole 5457 je
známo více recentních údajů o výskytu (Lestkov, Slaná, Hnanice, Hrubá Skála, Kozákov, Podtrosecká
údolí, Tachov, Borek, Vidlák), z map. pole 5557 jedna recentní lokalita (Kozlov) a z map. pole 5558
jedna recentní lokalita (Jičín). Vše převzato z Nálezové databáze ochrany přírody (dále NDOP).
Charakteristika vlivu: Trasa prochází přímo jednou lokalitou modráska bahenního (č. 11, Kněžnice
západ), jednu lokalitu (č. 12 Kněžnice jih) tečuje. Třetí lokalita se nachází mimo trasu, cca 200 m
severně. Na všech jmenovaných lokalitách byly zjištěny jen řídké a rozptýlené porosty krvavce.
Populace modráska jsou zde slabé, ale v kontextu trasy významné, neboť na dalších lokalitách přímo
v trase nebo v jejím blízkém okolí nebyl tento druh nalezen. Řídké porosty krvavce se v trase vyskytují
ještě na vlhké louce na lokalitě č. 14 (Radim), přes intenzivní sledování zde ale výskyt modráska
bahenního nebyl zjištěn. Vliv stavby může být jednak přímým záborem (lokalita v trase), nebo
nepřímým záborem stanoviště.
Modrásek očkovaný (Phengaris (=Maculinea) teleius)
motýli (Lepidoptera), modráskovití (Lycaenidae)
Charakteristika druhu: Hygrofilní druh, který je spolu s modráskem bahenním (Phengaris nausithous)
primárně vázaný na extenzívně využívané vlhké krvavcové louky se zachovalým vodním režimem, ale
také na vlhké příkopy podél silnic a železnic, na okraje vodních nádrží apod. Celkově je vzácnější
než modrásek bahenní, vyskytuje se nesouvisle na celém území ČR. Ohrožený je celým komplexem
příčin, z nichž nejčastější jsou odvodnění, samovolné zarůstání, zalesňování nebo zastavění pozemků,
likvidační je pro něj také vícenásobné kosení v jedné sezóně nebo intenzivní pastva. Živná rostlina:
krvavec toten (Sanguisorba officinalis).
Kategorie ochrany: Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., evropsky významný druh
dle přílohy II a IV Směrnice 92/43/EEC, o stanovištích.
Lokalizace v trase: Výskyt druhu byl zjištěn na jedné lokalitě mimo trasu:
9. Čímyšl: 16. 7. 2017, několik ex. na rozptýlených krvavcích ve vlhké louce na pravém břehu
Boučnice severně od trasy.
Výskyt v okolí trasy: V Nálezové databázi ochrany přírody není z faunistických mapových polí 5456,
5457, 5557 a 5558, kterými prochází trasa, uveden žádný údaj o výskytu tohoto druhu. Jde tedy
o velmi významné zjištění výskytu.
Charakteristika vlivu: Lokalita se nachází mimo trasu, cca 200 m severně, rostou zde jen řídké
a rozptýlené porosty krvavce. Populace modráska je zde slabá, ale v kontextu celé trasy velmi
významná, neboť na dalších lokalitách nebyl tento druh nalezen. Vliv stavby může být způsoben
nepřímým záborem stanoviště.
Otakárek fenyklový (Papilio machaon)
motýli (Lepidoptera), otakárkovití (Papilionidae)
Charakteristika druhu: Ubikvistní druh, dospělci nejčastěji na vrcholcích kopců (tzv. hilltoping),
housenky v zahradách a na opuštěných polích. V teplých oblastech velmi hojný druh, který
v současné době není ohrožený. Živná rostlina: miříkovité (Apiaceae).
Kategorie ochrany: Ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.
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Lokalizace v trase: Výskyt druhu byl zjištěn na dvou lokalitách v trase:
7. Semínova Lhota: 16. 7. 2017, 1 ex.
12. Kněžnice jih: 7. 8. 2017, 1 ex.
Výskyt v okolí trasy: Otakárek fenyklový se vyskytuje na řadě dalších míst v širším okolí trasy.
Z faunistického mapového pole 5456 je recentně známý z lokalit Příhrazy a Mužský, z map. pole 5457
z lokalit Kozákov, Rovensko pod Troskami a Tachov-Trosky a z map. pole 5558 z lokalit Brada, Jičín
a Úbislavice. Vše převzato z NDOP.
Charakteristika vlivu: Lokality se sice nacházejí v trase, stavba může ovlivnit lokalitu druhu přímým
i nepřímým záborem stanoviště. Vliv na regionální populaci bude vzhledem k biologii a poměrné
hojnosti druhu nevýznamný.
Čmelák (Bombus spp.)
blanokřídlí (Hymenoptera), včelovití (Apidae)
Charakteristika taxonu: Zástupci tohoto rodu obývají nelesní i lesní stanoviště od nížin do vysokých
hor. Zemní hnízda bývají většinou na sušších místech (meze, okraje lesních porostů, suché stráně).
Kategorie ochrany: Ohrožený rod podle vyhl. č. 395/1992 Sb. Zařazení celého rodu mezi chráněné
bylo pravděpodobně provedeno z důvodu obtížného rozlišení jednotlivých druhů, které může provést
pouze specialista. Je ale problematické vzhledem k hojnosti a všudypřítomnosti běžných druhů.
Některé druhy jsou naopak vzácné a jsou vázané na specifická stanoviště.
Lokalizace v trase: Dělnice blíže neurčených druhů byly nalézány na květech bylin na vhodných
lokalitách po celém území; na loukách, okrajích remízů a lesních porostů, podél potoků. Hnízda
nebyla vyhledávána, jejich výskyt na sušších mezích a okrajích lesních porostů a remízků je velice
pravděpodobný.
Výskyt v okolí trasy: Všeobecně rozšířený taxon, hojné druhy se vyskytují prakticky po celém území.
Charakteristika vlivu: Protože se vyskytuje prakticky v celé trase, budou stavbou pochopitelně jeho
stanoviště ovlivněna (dojde ke zmenšení plochy vhodných stanovišť). Vzhledem k hojnému výskytu
a rozšíření v celém širším území ale nebude vliv na regionální populaci významný.
Mravenec (Formica spp.)
blanokřídlí (Hymenoptera), mravencovití (Formicidae)
Charakteristika taxonu: Zástupci tohoto rodu obývají nelesní i lesní stanoviště od nížin do vysokých
hor. Některé druhy si budují charakteristická kupovitá hnízda (zejména zástupci lesních mravenců
skupiny Formica rufa).
Kategorie ochrany: Ohrožený rod podle vyhl. č. 395/1992 Sb. Zařazení celého rodu mezi chráněné
bylo pravděpodobně provedeno z důvodu obtížného rozlišení jednotlivých druhů, které může provést
pouze specialista. Je ale problematické vzhledem k hojnosti a všudypřítomnosti běžných druhů.
Lokalizace v trase: Dělnice blíže neurčených druhů byly nalézány po celém zkoumaném území, jak
na okrajích lesních porostů, tak na loukách a okrajích polí (zástupci skupiny Formica fusca se zemními
hnízdy). Kupovité hnízdo lesních mravenců skupiny Formica rufa nebylo přímo v trase nalezeno.
Výskyt v okolí trasy: Všeobecně rozšířený taxon, některé hojné druhy se vyskytují prakticky po celém
území.
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Charakteristika vlivu: Protože se vyskytuje prakticky v celé trase, budou stavbou pochopitelně jeho
stanoviště ovlivněna (dojde ke zmenšení plochy vhodných stanovišť). Vzhledem k hojnému výskytu
a rozšíření v celém širším území ale nebude vliv na regionální populaci významný.
Tabulka 70 Přehled zvláště chráněných (ZCH) a evropsky významných druhů (EVD) a jejich výskytu v trase bezobratlí živočichové
České jméno
Vědecké jméno

ZCH

EVD

V

+

mimo trasu

BROUCI

COLEOPTERA

páchník hnědý

Osmoderma barnabita

SO

prskavec menší

Brachinus explodens

O

střevlík Scheidlerův

Carabus scheidleri helleri

O

v trase
v trase

střevlík Ulrichův

Carabus ulrichii ulrichii

O

v trase

svižník polní

Cicindela campestris

O

v trase

zlatohlávek tmavý

Oxythyrea funesta

O

v trase

MOTÝLI

LEPIDOPTERA

modrásek bahenní

Phengaris (=Maculinea) nausithous

SO

+

v trase

modrásek očkovaný

Phengaris (=Maculinea) telejus

SO

+

mimo trasu

otakárek fenyklový

Papilio machaon

O

v trase

BLANOKŘÍDLÍ

HYMENOPTERA

mravenec

Formica spp.

O

v trase

čmelák

Bombus spp.

O

v trase

Pozn.: KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený; V – výskyt v trase nebo pouze mimo trasu.
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4. Zoologický průzkum - obratlovci
Metodika – ichtyologický průzkum
Výskyt ryb byl zjišťován 11. 6. 2016 pomocí elektrolovu na několika lokalitách v úsecích, které mohou
být ovlivněny plánovaným záměrem. Jedná se o tyto lokality:
•

Jizera - Turnov (km 2,75)

•

Libuňka – Turnov Pelešany (km 4,20)

•

Veselka u Sýkořice (var. E1, km 13,40)

•

Veselka v Rovensku (var. E2, přeložka silnice II/282 a E2 km 14,60)

•

Ploužnický potok pod Železnicí (km 27,10)

•

Cidlina pod Železnicí (km 26,95)

K průzkumu byl použit přenosný bateriový agregát S.E.N. s maximálním nastavením výstupních
parametrů: 300 V; 1,5 A; 50 Hz, stejnosměrný pulzní proud. Lovná četa se skládala ze dvou členů.
Odlovené ryby byly uchovávány v toku ve vězenci a po skončení průzkumu určeny, změřeny
a vypuštěny zpět do proloveného úseku. Zjišťována byla délka těla (Lc) v milimetrech, tedy délka těla
bez ocasní ploutve u ryb a celková délka u mihulí.
Průzkum byl proveden jako standardní všeobecný ichtyologický průzkum na zjištění přítomnosti
všech druhů ryb a jejich početnosti. Vždy bylo prolovováno 75-100 metrů toku. Navíc byla pozornost
zaměřena i na přítomnost mihulí v náplavech, což vyžaduje odlišnou techniku lovu. V případě mihulí
byly sedimenty zkoumány pečlivě, aby byla potvrzena přítomnost larev. Byl proveden jeden odlov
v každém sledovaném úseku.

Metodika – ostatní obratlovci
Obojživelníci byli sledováni na místech, která by potenciálně mohla sloužit k jejich rozmnožování
(zejména v nádržích v blízkosti plánované trasy) a dále při pochůzkách terestrickým biotopem,
zkoumány byly především břehy potoků a jejich okolí.
Plazi byli sledováni na vytipovaných místech vhodných ke slunění a při pochůzkách lokalitou.
Ptáci byli sledováni přímým pozorováním triedrem a podle hlasových projevů, kdy opakovaně
zpívající jedinec je považován za hnízdícího (JANDA & ŘEPA 1986). Ptáci byli sledováni v širší oblasti
avšak v přímé vazbě na koridor vymezený pro stavbu silnice.
Savci byli zjišťováni podle pobytových stop (trus, stopy, nálezy kadáverů), netopýři pak po setmění
v červnu a červenci (2 kontroly) pomocí batdetektoru Magenta 5.
Celkem bylo uskutečněno 12 návštěv lokality (1. 4., 8. 4., 29. 4., 8. 5., 14. 5., 21. 5., 27. 5., 28. 5., 11.
6., 12. 6., 22. 6. a 19. 7. 2017)
Úseky průzkumu obratlovců
Úsek 1 – MÚK Ohrazenice – řeka Jizera (km 0,00 – 3,00)
Úsek 2 – Řeka Jizera – křížení se stávající silnicí I/35 u Valdštejnska (km 3,00 – 5,20)
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Úsek 3 – Křížení se stávající I/35 u Valdštejnska – rozdělení variantních tras u Roudného (km 5,20 –
9,50)
Úsek 4 – Severní varianta obchvatu Rovenska pod Troskami (E1 km 9,50 – 17,50)
Úsek 5 – Jižní varianta obchvatu Rovenska pod Troskami (E2 km 9,50 – 16,45)
Úsek 6 – Spojení variantních tras u Újezdu pod Troskami – Železnice (17,50 – 26,00)
Úsek 7 – Železnice – Úlibice (26,00 – Úlibice)
Protože varianty E1 a E2 nejsou stejně dlouhé, dochází po opětovném spojení variant do jediné trasy
k posunu. Po opětovném spojení variant je používána kilometráž navazující na delší variantu E1.

Výsledky průzkumu obratlovců
Ichtyofauna
Jizera - Turnov (km 2,75)
Aktuálně průzkum nebyl proveden, protože jsou k dispozici údaje (z posledních 10 let) o rozšíření ryb
ze sbírky Národního muzea pocházející z blízkého okolí Turnova (nad i pod Turnovem a také přímo
v Turnově). Výskyt ryb byl potvrzen podle informací MO Turnov. V Okolí Turnova se v Jizeře vyskytují
ze zvláště chráněných druhů hojně:
střevle potoční (Phoxinus phoxinus) – ohrožený (O)
vranka obecná (Cottus gobio) - ohrožený (O)
mihule potoční (Lampetra planeri) – kriticky ohrožený (KO)
Další druhy:
pstruh obecný (Salmo trutta)
lipan podhorní (Thymallus thymallus)
hrouzek obecný (Gobio gobio)
mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula)
jelec tloušť (Squalius cephalus)
plotice obecná (Rutilus rutilus)
cejn velký (Abramis brama)
kapr (Cyprinus carpio)
ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)
podoustev obecná (Vimba vimba)
jelec jesen (Leuciscus idus)
jelec proudník (Leuciscus leuciscus)
parma velká (Barbus barbus)
Lze očekávat i výskyt dalších druhů, především vysazovaných lososovitých, jako je pstruh duhový
(Oncorhynchus mykkis) či některých kaprovitých, např. cejnek malý (Blicca bjoerkna).
Libuňka – Turnov Pelešany (km 4,20)
Jde o poměrně členitý úsek toku přírodního charakteru o šířce 4-5 metrů a hloubce od několika
cm do jednoho metru. Regulace je zřejmá jen pod mostkem pro pěší, kde je ke zpevnění břehů použit
kamenný zához, který však odpovídá požadavkům přítomných druhů. Dno i břehy jsou členité, střídají
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se proudivé úseky a tůně. Dno bylo tvořeno, podle místních podmínek (proudivé úseky, tůně),
štěrkem, kameny, místy jemným sedimentem a břehy byly kamenité a často podemleté,
s napadanými větvemi, poskytující množství vhodných úkrytů. Tok je obrostlý stromy. V době odlovu
bylo skoro jasno, vodní stav byl normální, podmínky pro průzkum ideální.
Byly zjištěny následující druhy ryb:
střevle potoční (Phoxinus phoxinus) – 22 jedinců o délce 48-75 mm
hrouzek obecný (Gobio gobio) – 18 jedinců o délce 35-120 mm
pstruh obecný (Salmo trutta) – 5 jedinců o délce 140-300 mm
mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) – 9 jedinců o délce 36-90 mm
jelec tloušť (Squalius cephalus) – 11 jedinců o délce 60-250 mm
plotice obecna (Rutilus rutilus) – 1 jedinec o délce 120 mm
lín obecný (Tinca tinca) – 1 jedinec o délce 130 mm
Mihule potoční nebyla v náplavech zjištěna. Dané společenstvo plně odpovídá charakteru menšího
podhorského toku, kdy se hojně vyskytují menší druhy s širokou ekologickou valencí – hrouzek,
mřenka, jelec tloušť. Navíc se zde vyskytuje velmi hojně střevle potoční a také pstruh, který je jedním
ze zájmových druhů pro sportovní rybolov v tomto revíru.
Veselka u Sýkořice (var. E1 km 13,40)
Jde o úsek toku přírodního charakteru o šířce do 3 metrů a hloubce od 10 do maximálně 80 cm. Dno
i břehy jsou členité, střídají se proudivé úseky a menší tůně. Dno bylo tvořeno, převážně štěrkem
s příměsí jemného sedimentu a místy většími kameny. V době odlovu bylo skoro jasno, vodní stav byl
normální, podmínky pro průzkum ideální.
Byly zjištěny následující druhy ryb:
pstruh obecný (Salmo trutta) – 4 jedinci o délce 150-200 mm
mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) – 6 jedinců o délce 80-100 mm
Mihule potoční nebyla v sedimentech zjištěna. Druhové společenstvo je chudé, zjištěny byly pouze
dva druhy. Početnost společenstva v daném úseku se zdá být poměrně nízká. Úsek patří pod správu
místní rybářské organizace Turnov, avšak v současnosti není využíván ani pro sportovní rybolov, ani
aktivně pro produkci násady.
Veselka v Rovensku (var. E2, přeložka silnice II/282 a E2 km 14,60)
Jde o úsek starší regulace, který se místy samovolně revitalizuje. Šířka koryta je do 3 metrů a hloubka
od 10 do maximálně 50 cm. Dno je místy opatřeno starou dlažbou, kterou překrývají sedimenty.
Převažují proudivé úseky. Místy bylo dno písčito-štěrkovité, velmi lokálně se nacházejí bahnité
sedimenty anaerobního charakteru. Tok je ovlivňován vyhazováním odpadů ze zahrad na břehy
až přímo do koryta. V době odlovu bylo skoro jasno, vodní stav byl normální, podmínky pro průzkum
ideální.
Byly zjištěny následující druhy ryb:
mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) – velmi početná populace (stovky jedinců) o délce
50-110 mm
Mihule potoční nebyla v sedimentech zjištěna. Druhové společenstvo je velmi chudé, zjištěna byla
pouze mřenka. Početnost populace mřenky v daném úseku je však velmi vysoká, pravděpodobně
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proto, že další druhy zde nenacházejí vhodné prostředí pro život díky regulaci dna. Úsek patří
pod správu místní rybářské organizace Turnov.
Ploužnický potok pod Železnicí (km 27,10)
Jde o přírodní úsek, bez zřejmé regulace, o šířce do 2 metrů a hloubce od 10 do maximálně 70 cm.
Spodní úsek sledovaného úseku je ovlivněn vzdutím, voda je stojatá se silně bahnitým dnem, horní
část je naopak proudivá se štěrkovitě-kamenitým dnem. V době odlovu bylo skoro jasno, vodní stav
byl normální, podmínky pro průzkum ideální.
Byly zjištěny následující druhy ryb:
mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) – 1 jedinec o délce 100 mm
hrouzek obecný (Gobio gobio) – 2 jedinci o délce 95 a 110 mm
Druhové společenstvo je chudé, zjištěny byly pouze dva druhy. Početnost společenstva v daném
úseku je také velmi nízká.
Cidlina pod Železnicí (km 26,95)
Jde o napřímený a zahloubený úseku potoka o šířce do 1,5 m a hloubce od 10 do maximálně 70 cm.
Celý úsek je proudivý s písčitě bahnitým či místy štěrkovitým dnem. Ve vodě bylo velké množství
větví pocházejících z prořezávek podrostu. V době odlovu bylo skoro jasno, vodní stav byl normální,
podmínky pro průzkum ideální.
Byly zjištěny následující druhy ryb:
střevlička východní (Pseudorasbora parva) – 3 jedinci o délce 38 až 70 mm
hrouzek obecný (Gobio gobio) – 36 jedinců o délce 42 a 110 mm
Druhové společenstvo je chudé, zjištěny byly pouze dva druhy, z nichž střevlička východní je
nepůvodní invazní druh, který se do potoku dostal patrně z rybníků. Početnost ryb v daném úseku
byla, na rozdíl od blízkého Ploužnického potoka, poměrně vysoká.

Ostatní obratlovci
Pro lepší přehlednost jsou druhy řazeny abecedně.
ČS – kategorie z Červeného seznamu obratlovců ČR (CHOBOT & NĚMEC 2017): VU – zranitelný,
NT – téměř ohrožený, NE – nevyhodnocený druh, druhy nezařazené v žádné jiné kategorii jsou
přiřazeny do kategorie LC – málo dotčený druh – tato kategorie není v tabulce uváděna.
§ – kategorie podle vyhl. č. 395/1992 Sb.: KO – kriticky ohrožený druh, SO – silně ohrožený druh,
O – ohrožený druh.
Tabulka 71 Seznam zjištěných druhů obratlovců ve sledovaných úsecích
číslo úseku
Druh

Vědecké jméno

§

ČS

mihule potoční

Lampetra planeri

KO

VU

X

vranka obecná

Cottbus gobio

O

NT

X

1

2

3

4

5

6

7

Ryby
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číslo úseku
Druh

Vědecké jméno

§

ČS

střevle potoční

Phoxinus phoxinus

O

VU

Kuňka obecná

Bombina bombina

SO

EN

Skokan štíhlý

Rana dalmatina

SO

NT

X

Skokan hnědý

Rana temporaria

VU

X

Ropucha obecná

Bufo bufo

O

VU

X

X

X

Ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO

VU

X

X

X

Slepýš křehký

Anguis fragilis

SO

NT

X

X

Užovka obojková

Natrix natrix

O

NT

X

X

X

X

X

X

1

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Obojživelníci
X

X

Plazi

Ptáci
Bažant obecný

Phasianus colchicus

Bramborníček
černohlavý

Saxicola torquata

O

Bramborníček hnědý

Saxicola rubetra

O

Brhlík lesní

Sitta europaea

Budníček lesní

Phylloscopus sibilatrix

Budníček menší

Phylloscopus collybita

Budníček větší

Phylloscopus trochilus

Cvrčilka říční

Locustella fluviatilis

X

Cvrčilka zelená

Locustella naevia

X

Čejka chocholatá

Vanellus vanellus

Červenka obecná

Erithacus rubecula

Datel černý

Dryocopus martius

Dlask tlustozobý

Coccothraustes coccothraustes

Drozd brávník

Turdus viscivorus

Drozd kvíčala

Turdus pilaris

X

X

Drozd zpěvný

Turdus philomelos

X

X

Holub doupňák

Columba oenas

Holub hřivnáč

Columba palumbus

Hrdlička divoká

Streptopelia turtur

VU

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

VU
X

X

X

X

X

X

X

X
X

SO

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

VU

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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číslo úseku
Druh

Vědecké jméno

§

Hrdlička zahradní

Streptopelia decaocto

Jestřáb lesní

Accipiter gentilis

Kachna divoká

Anas platyrhynchos

X

Káně lesní

Buteo buteo

X

X

X

X

Konipas bílý

Motacilla alba

X

X

X

X

Konipas horský

Motacilla cinerea

X

X

Konopka obecná

Carduelis cannabina

X

Kos černý

Turdus merula

X

X

Krahujec obecný

Accipiter nisus

X

X

Králíček obecný

Regulus regulus

Králíček ohnivý

Regulus ignicapillus

Krutihlav obecný

Jynx torquilla

SO

VU

Křepelka polní

Coturnix coturnix

SO

NT

Kukačka obecná

Cuculus canorus

Lejsek šedý

Muscicapa striata

Linduška lesní

Anthus trivialis

Mlynařík
dlouhoocasý

Aegithalos caudatus

Moták lužní

Circus pygargus

SO

EN

Moták pochop

Circus aeruginosus

O

VU

Pěnice černohlavá

Sylvia atricapilla

X

X

X

X

X

X

X

Pěnice hnědokřídlá

Sylvia communis

X

X

X

X

X

X

X

Pěnice pokřovní

Sylvia curruca

X

Pěnice slavíková

Sylvia borin

X

Pěnice vlašská

Sylvia nisoria

Pěnkava obecná

Fringilla coelebs

X

X

X

X

X

X

X

Pěvuška modrá

Prunella modularis

X

X

X

X

X

X

X

Poštolka obecná

Falco tinnunculus

X

Rákosník zpěvný

Acrocephalus palustris

X

X

Rehek domácí

Phoenicurus ochruros

X

X

Rehek zahradní

Phoenicurus phoenicurus

Sedmihlásek hajní

Hippolais icterina

X

Skřivan polní

Alauda arvensis

X

O

SO

ČS

1

2

X

X

3

4

5

6

X

X
X

VU

VU

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

SO

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

VU

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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číslo úseku
Druh

Vědecké jméno

§

Slavík obecný

Luscinia megarhynchos

O

Sojka obecná

Garrulus glandarius

X

Stehlík obecný

Carduelis carduelis

X

X

Straka obecná

Pica pica

X

X

Strakapoud velký

Dendrocopos major

X

X

Strnad luční

Miliaria calandra

Strnad obecný

Emberiza citrinella

Strnad rákosní

Emberiza schoeniclus

Střízlík obecný

Troglodytes troglodytes

X

X

Sýkora koňadra

Parus major

X

X

Sýkora modřinka

Cyanistes caereleus

X

X

Sýkora parukářka

Lophophanes cristatus

Sýkora uhelníček

Periparus ater

KO

ČS

1

2

X

X

3

4

5

X

7

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VU
X

6

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Špaček obecný

Sturnus vulgaris

Ťuhýk obecný

Lanius collurio

Vrabec domácí

Passer domesticus

X

X

Vrabec polní

Passer montanus

X

X

X

Vrána obecná

Corvus corone

X

X

Zvonek zelený

Carduelis chloris

Zvonohlík zahradní

Serinus serinus

Žluna zelená

Picus viridis

Žluva hajní

Oriolus oriolus

O

NT

X

X

X

X

X

X
X
SO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Savci
Jezevec lesní

Meles meles

X

Hraboš polní

Microtus arvalis

X

Krtek obecný

Talpa europaea

X

Kuna skalní

X

X

X

X

X

Martes foina

X

X

Lasice hranostaj

Mustela erminea

X

Liška obecná

Vulpes vulpes

X

X

X

X

X

Myšice křovinná

Apodemus sylvatica

X

X

X

X

X

Myšice lesní

Apodemus flavicollis

X

X

X

X

X

X

X
X
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číslo úseku
Druh

Vědecké jméno

§

ČS

Netopýr hvízdavý

Pipistrellus pipistrellus

SO

Netopýr rezavý

Nyctalus noctula

SO

X

Netopýr ušatý

Plecotus auritus

SO

X

Netopýr vodní

Myotis daubentonii

SO

Norník rudý

Clethrionomys glareolus

Prase divoké

Sus scrofa

Rejsek obecný

Sorex araneus

Srnec evropský

Capreolus capreolus

Vydra říční

Lutra lutra

Zajíc polní

Lepus europaeus

1

2

3

4

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

X

X

NT
NT

6
X

X

X

SO

5

X

X

X
X

X

X

Ve vymezeném území byly zjištěny 3 druhy ryb, 4 druhy obojživelníků, 3 druhy plazů, 74 druhy ptáků
a 18 druhů savců.
Zvláště chráněné druhy jsou v podkapitole níže vyčleněny do zvláštních tabulek rozdělených podle
jednotlivých úseků. Patří mezi ně mihule potoční, vranka obecná, střevle potoční, ropucha obecná,
kuňka obecná, skokan štíhlý, ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka obojková, bramborníček
černohlavý, bramborníček hnědý, jestřáb lesní, holub doupňák, krahujec obecný, krutihlav obecný,
křepelka polní, lejsek šedý, moták lužní, moták pochop, pěnice vlašská, slavík obecný, strnad luční,
ťuhýk obecný, žluva hajní, netopýr hvízdavý, netopýr rezavý, netopýr ušatý, netopýr vodní a vydra
říční. Všechny zvláště chráněné druhy jsou komentovány v dalším textu. Dále byly zjištěny tři druhy
uvedené v Červeném seznamu ČR, avšak nepatřící dosud mezi zvláště chráněné druhy. Jedná se o
skokana hnědého, čejku chocholatou a zajíce polního. Zejména v případě čejky chocholaté je
v současné době důležité každé hnízdiště, protože patří mezi druhy prudce ubývající a zcela jistě
zaslouží zařadit mezi zvláště chráněné druhy.
V následujících tabulkách je uveden přehled druhů zvláště chráněných podle vyhl. č. 395/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, které byly zjištěny v konkrétním úseku plánované trasy silnice I/35 a
v její blízkosti.

Významné a zvláště chráněné druhy obratlovců
Vysvětlivky k tabulkám zvláště chráněných druhů:
ZCH - zákonem chráněný druh; kategorie: KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený.
EVD – evropsky významný druh
V – udává výskyt v trase nebo pouze mimo trasu.
Tabulka 72 Přehled zvláště chráněných druhů a jejich loklaizace v trase - úsek 1: MÚK Ohrazenice – řeka
Jizera
České jméno

Vědecké jméno

ZCH

EVD

V

OBOJŽIVELNÍCI (AMPHIBIA)
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České jméno

Vědecké jméno

ZCH

EVD

V

ropucha obecná

Bufo bufo

O

v trase

ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO

v trase

slepýš křehký

Anguis fragilis

SO

v trase

užovka obojková

Natrix natrix

O

v trase

krahujec obecný

Accipiter nisus

SO

v trase

slavík obecný

Luscinia megarhynchos

O

v trase

ťuhýk obecný

Lanius collurio

O

žluva hajní

Oriolus oriolus

SO

PLAZI (REPTILIA)

PTÁCI (AVES)

+

v trase
v trase

Tabulka 73 Přehled zvláště chráněných druhů a jejich loklaizace v trase - úsek 2: řeka Jizera – křížení se
stávající silnicí I/35 u Valdštejnska
České jméno

Vědecké jméno

ZCH

EVD

V

RYBY (PISCES)
střevle potoční

Phoxinus phoxinus

O

Libuňka, Jizera

vranka obecná

Cottus gobio

O

Jizera

mihule potoční

Lampetra planeri

KO

Jizera

OBOJŽIVELNÍCI (AMPHIBIA)
ropucha obecná

Bufo bufo

O

v trase

skokan štíhlý

Rana dalmatina

SO

v trase

ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO

v trase

slepýš křehký

Anguis fragilis

SO

v trase

užovka obojková

Natrix natrix

O

v trase

krahujec obecný

Accipiter nisus

SO

v trase

slavík obecný

Luscinia megarhynchos

O

v trase

ťuhýk obecný

Lanius collurio

O

Myotis daubentonii

SO

PLAZI (REPTILIA)

PTÁCI (AVES)

+

v trase

SAVCI (MAMMALIA)
netopýr vodní

v trase

Tabulka 74 Přehled zvláště chráněných druhů a jejich loklaizace v trase - úsek 3: křížení se stávající silnicí I/35
u Valdštejnska – rozdělení variantních tras u Roudného
České jméno

Vědecké jméno

ZCH

EVD

V

OBOJŽIVELNÍCI (AMPHIBIA)
ropucha obecná

Bufo bufo

O

v trase

kuňka obecná

Bombina bombina

SO

ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO

v trase

užovka obojková

Natrix natrix

O

v trase

moták pochop

Circus aeruginosus

O

křepelka polní

Coturnix coturnix

O

v trase

bramborníček hnědý

Saxicola rubetra

O

v trase

+

mimo trasu

PLAZI (REPTILIA)

PTÁCI (AVES)
+

mimo trasu
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České jméno

Vědecké jméno

bramborníček černohlavý

Saxicola torquata

ZCH

EVD

O

V
v trase

Tabulka 75 Přehled zvláště chráněných druhů a jejich loklaizace v trase - úsek 4: severní varianta obchvatu
Rovenska pod Troskami
České jméno

Vědecké jméno

ZCH

EVD

V

OBOJŽIVELNÍCI (AMPHIBIA)
ropucha obecná

Bufo bufo

O

v trase

ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO

v trase

slepýš křehký

Anguis fragilis

SO

v trase

krahujec obecný

Accipiter nisus

SO

v trase

křepelka polní

Coturnix coturnix

O

v trase

holub doupňák

Columba oenas

SO

v trase

lejsek šedý

Muscicapa striata

O

v trase

ťuhýk obecný

Lanius collurio

O

netopýr hvízdavý

Pipistrellus pipistrellus

SO

vydra říční

Lutra lutra

SO

PLAZI (REPTILIA)

PTÁCI (AVES)

+

v trase

SAVCI (MAMMALIA)
v trase
+

v trase

Tabulka 76 Přehled zvláště chráněných druhů a jejich loklaizace v trase - úsek 5: jižní varianta obchvatu
Rovenska pod Troskami
České jméno

Vědecké jméno

ZCH

EVD

V

OBOJŽIVELNÍCI (AMPHIBIA)
ropucha obecná

Bufo bufo

O

v trase

ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO

v trase

slepýš křehký

Anguis fragilis

SO

v trase

užovka obojková

Natrix natrix

O

v trase

krutihlav obecný

Jynx torquilla

SO

v trase

lejsek šedý

Muscicapa striata

O

v trase

ťuhýk obecný

Lanius collurio

O

žluva hajní

Oriolus oriolus

SO

v trase

netopýr vodní

Myotis daubentonii

SO

v trase

netopýr ušatý

Plecotus auritus

SO

v trase

netopýr rezavý

Nyctalus noctula

SO

v trase

vydra říční

Lutra lutra

SO

PLAZI (REPTILIA)

PTÁCI (AVES)

+

v trase

SAVCI (MAMMALIA)

+

v trase

Tabulka 77 Přehled zvláště chráněných druhů a jejich loklaizace v trase - úsek 6: spojení variantních tras u
Újezdu pod Troskami – Železnice
České jméno

Vědecké jméno

ZCH

EVD

V

OBOJŽIVELNÍCI (AMPHIBIA)
ropucha obecná

Bufo bufo

O

v trase
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Vědecké jméno

ZCH

EVD

V

ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO

v trase

slepýš křehký

Anguis fragilis

SO

v trase

užovka obojková

Natrix natrix

O

v trase

krahujec obecný

Accipiter nisus

SO

v trase

jestřáb lesní

Accipiter gentilis

O

moták lužní

Circus pygargus

SO

křepelka polní

Coturnix coturnix

O

v trase

krutihlav obecný

Jynx torquilla

SO

v trase

slavík obecný

Luscinia megarhynchos

O

v trase

lejsek šedý

Muscicapa striata

O

v trase

pěnice vlašská

Sylvia nisoria

SO

+

v trase

ťuhýk obecný

Lanius collurio

O

+

v trase

žluva hajní

Oriolus oriolus

SO

v trase

strnad luční

Miliaria calandra

KO

v trase

netopýr vodní

Myotis daubentonii

SO

v trase

netopýr hvízdavý

Pipistrellus pipistrellus

SO

v trase

PLAZI (REPTILIA)

PTÁCI (AVES)
v trase
+

v trase

SAVCI (MAMMALIA)

Tabulka 78 Přehled zvláště chráněných druhů a jejich loklaizace v trase - úsek 7: Železnice – Úlibice
České jméno

Vědecké jméno

ZCH

EVD

V

OBOJŽIVELNÍCI (AMPHIBIA)
ropucha obecná

Bufo bufo

O

v trase

ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO

v trase

slepýš křehký

Anguis fragilis

SO

v trase

moták pochop

Circus aeruginosus

O

křepelka polní

Coturnix coturnix

O

ťuhýk obecný

Lanius collurio

O

strnad luční

Miliaria calandra

KO

Lutra lutra

SO

PLAZI (REPTILIA)

PTÁCI (AVES)
+

mimo trasu
v trase

+

v trase
v trase

SAVCI (MAMMALIA)
vydra říční

+

v trase

Vyhodnocení vlivů - komentáře ke zvláště chráněným druhům obratlovců
Vliv záměru na faunu obratlovců bude spočívat zejména v záboru vhodného biotopu nebo jeho části
druhů, jejichž výskyt zasahuje do prostoru plánované stavby. Další možností negativního vlivu je
omezení migrační prostupnosti území a riziko střetu fauny s vozidly zejména za provozu. Negativně
může působit i vyrušování při výstavbě i za provozu. Vliv na faunu je komentován podrobně
pro zákonem zvláště chráněné druhy, na které je zaměřena i navazující zmírňující a ochranná
opatření, jejichž zmírňující efekt na negativní vliv záměru bude působit i na ostatní druhy.
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Ryby - střevle potoční (Phoxinus phoxinus), vranka obecná (Cottus gobio), mihule potoční (Lampetra
planeri)
Charakteristika druhu: Vranka obecná obývá tekoucí vody především pstruhového a lipanového
pásma a to jak malé potoky, tak i velké řeky. Upřednostňuje úseky s kamenitým dnem, kde se ukrývá
mezi kameny nebo v dutinách pod nimi. Jde o teritoriální, málo pohyblivý druh.
Mihule potoční obývá tekoucí vody především pstruhového a lipanového pásma a to jak malé
potoky, tak i velké řeky. Dospělci žijí jen krátce a nepřijímají potravu, přeměňují se z larev na podzim,
po metamorfóze se ukrývají do jara v sedimentech a poté podnikají krátké migrace na trdliště, kde
po vytření umírají. Larvy obývají sedimenty v tocích, z kterých filtrují potravu. Jejich vývoj trvá několik
let. Jejich přítomnost je plně vázána na vhodné sedimenty.
Střevle potoční obývá čisté vody od pstruhových potoků, kde je nejhojnější, až po velké čisté řeky.
Může obývat i stojaté vody. Většinu roku se střevle zdržují v hejnech a obývají tišiny a tůňky stranou
od hlavního proudu. V zimě se ukrývají pod břehy či kameny, často mezi napadané listí, kde
přezimují.
Kategorie ochrany: Mihule říční – kriticky ohrožený druh; střevle potoční a vranka obecná
ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.

-

Lokalizace v trase: Rozšíření těchto druhů ryb (střevle potoční, vranky obecné a mihule říční)
dle sbírek Národního muzea (za posledních 10 let) je známo z blízkého okolí Turnova (nad i pod
Turnovem a také přímo v Turnově) Výskyt těchto druhů byl potvrzen zástupci MO ČRS Turnov. Výskyt
těchto druhů v dotčeném úseku Jizery lze označit za poměrně hojný.
Střevle potoční byla zjištěna rovněž v Libuňce na východním okraji Turnova, v místě křížení
s přeložkou silnice I/35.
Charakteristika vlivu: Silnice I/35 překonává Jizeru dlouhou estakádou a Libuňku několik desítek
metrů dlouhým mostem. K přímému zásahu do řeky nedojde. Lokální negativní zásah do biotopu
uvedených ryb (mihulí) by mohlo mít opevňování břehů a dna řeky pod mostem. Vliv lze potenciálně
očekávat v délce několika desítek metrů toku a byl by patrně mírný negativní.
Ropucha obecná (Bufo bufo)
Charakteristika druhu: Široce rozšířený druh, dosud se vyskytuje na většině území ČR, méně početná
je ve vyšších polohách. K rozmnožování vyžaduje hlubší a větší nádrže včetně rybníků využívaných
k průmyslovému chovu kaprů. Ohrožena je zejména kolizemi s dopravou v době migrace ze zimovišť
do míst rozmnožování a zpět. V terestrické fázi života se vyskytuje i několik km od nejbližší nádrže.
Kategorie ochrany: Ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.
Lokalizace v trase: Výskyt druhu byl potvrzen ve všech úsecích a lze konstatovat, že v terestrické fázi
života je její výskyt prakticky v celé trase. Místy rozmnožování v trase nebo její blízkosti jsou Cihlový
rybník u Sekerkových Louček, malá nádrž ve Vystrkalově, rybníček u Žernova, rybníček u Libuně –
Šidlob, rybník Valcha a rybníček u Studeňan.
Výskyt v okolí trasy: Plošně rozšířený druh.
Charakteristika vlivu: Vliv výstavby nové komunikace bude dvojí. Zábor části terestrického biotopu,
který však nebude významný. Dále vytvoření migrační bariéry mezi místy rozmnožování a místy, kde
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tráví terestrickou část života. To se týká především Cihlového rybníku (úsek km 6,5 až 7,0 a úsek km
7,1 až 7,5) a rybníku Valcha (km 25,85 až 26,9).
Kuňka obecná (Bombina bombina)
Charakteristika druhu: ČR se nachází na západním okraji areálu druhu, zřejmě i proto její rozšíření
není plošné. V místech výskytu je ale obvykle početná. Obývá trvalé i periodické nádrže s hustě
zarostlými břehy. Ve vegetaci při březích nalézá úkryty. Větší část roku tráví ve vodě. Ohrožena je
zejména přeměnou biotopů – úpravami nádrží, zarybňováním pískoven a lomů, přeměnou luk
na pole, melioracemi vlhkých luk, regulacemi potoků apod.
Kategorie ochrany: Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., evropsky významný druh
dle přílohy II a IV Směrnice 92/43/EEC, o stanovištích.
Lokalizace v trase: Výskyt druhu byl potvrzen v Cihlovém rybníku u Sekerkových Louček a v nedaleké
malé nádrži, obé v blízkosti trasy (úsek 3).
Výskyt v okolí trasy: Zjištěna v řadě dalších nádrží v Českém ráji a jeho okolí (NDOP).
Charakteristika vlivu: Vliv výstavby nové komunikace bude dvojí. Zábor části terestrického biotopu,
který však nebude významný (louky nad Cihlovým rybníkem). Dále vytvoření migrační bariéry mezi
místy rozmnožování a místy, kde tráví terestrickou část života.
Skokan štíhlý (Rana dalmatina)
Charakteristika druhu: Typický obyvatel světlých lesů nižších a středních poloh. Dokáže žít
i v relativně suchých biotopech, často i daleko od vody. Rozmnožuje se v menších, čistých a zarostlých
nádržích. Ve vodě tráví jen krátký čas. Ohrožen je zejména přeměnou a zánikem vhodných biotopů –
úpravami nádrží, zarybňováním pískoven a lomů, zánikem drobných tůní, eutrofizací vod apod.
Kategorie ochrany: Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., evropsky chráněný druh
dle přílohy IV Směrnice 92/43/EEC, o stanovištích.
Lokalizace v trase: Výskyt druhu byl potvrzen v nivě Libuňky u Pelešan (úsek 2).
Výskyt v okolí trasy: Zjištěn v řadě dalších lokalit v Českém ráji a jeho okolí (NDOP).
Charakteristika vlivu: Vliv výstavby nové komunikace bude dvojí. Zábor části terestrického biotopu,
který však nebude významný. Dále vytvoření migrační bariéry mezi místy rozmnožování a místy, kde
tráví terestrickou část života. Vliv na regionální populaci nebude významný.
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Charakteristika druhu: Široce rozšířený druh, dosud se vyskytuje na většině území ČR, méně početná
je ve vyšších polohách. Obývá především výslunná místa s řidší vegetací. Nejčastěji ji zastihneme
na mezích, náspech, okrajích cest nebo okrajích lesů. Ohrožena je zejména změnami biotopů
(zástavba, zarůstání náletem apod.) a predací ze strany koček.
Kategorie ochrany: Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., evropsky chráněný druh
dle přílohy IV Směrnice 92/43/EEC, o stanovištích.
Lokalizace v trase: Výskyt druhu byl potvrzen prakticky v celé trase. Byť rozšíření není úplně plošné,
zjištěna byla ve všech úsecích.
Výskyt v okolí trasy: Široce rozšířený druh.
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Charakteristika vlivu: Vliv výstavby nové komunikace bude dvojí. Zábor části biotopu, který
však nebude významný. Dále hrozí kolize s auty za provozu. Vliv na regionální populaci bude mírný
negativní nebo bude nulový.
Slepýš křehký (Anguis fragilis)
Charakteristika druhu: Široce rozšířený druh, dosud se vyskytuje na většině území ČR, méně početný
je ve vyšších polohách. Obývá především stinná místa s vegetací. Nejčastěji ho zastihneme na vlhkých
loukách, v lesích, v blízkosti vodních toků i lidských sídel. Ohrožen je zejména změnami biotopů
(zástavba, meliorace apod.), dopravou a predací ze strany koček.
Kategorie ochrany: Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.
Lokalizace v trase: Výskyt druhu byl ve vhodných biotopech potvrzen prakticky v celé trase, byť
rozšíření není úplně plošné.
Výskyt v okolí trasy: Široce rozšířený druh.
Charakteristika vlivu: Vliv výstavby nové komunikace bude dvojí. Zábor části biotopu, který
však nebude významný. Dále hrozí kolize s auty za provozu. Vliv na regionální populaci nebude
významný.
Užovka obojková (Natrix natrix)
Charakteristika druhu: Široce rozšířený druh, dosud se vyskytuje na většině území ČR, méně početná
je ve vyšších polohách. Obývá především stinná místa v blízkosti vod. Nejčastěji ji zastihneme
na březích rybníků i vodních toků, na okrajích luk i v blízkosti lidských sídel. Ohrožena je zejména
změnami biotopů (zástavba, meliorace apod.) a dopravou.
Kategorie ochrany: Ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.
Lokalizace v trase: Výskyt druhu byl potvrzen prakticky v celé trase. Byť rozšíření není úplně plošné.
Výskyt v okolí trasy: Široce rozšířený druh.
Charakteristika vlivu: Vliv výstavby nové komunikace bude dvojí. Zábor části biotopu, který
však nebude významný. Dále hrozí kolize s auty za provozu. Vliv na regionální populaci nebude
významný.
Moták lužní (Circus pygargus)
Charakteristika druhu: Středně velký dravec hnízdící téměř výhradně v polních kulturách. V celé ČR
se jedná o vzácný druh, jehož početnost ale mírně roste, častěji hnízdí ve východní polovině státu.
Ohrožen je zejména predací hnízd (prase divoké) a vysekáním nevzletných mláďat při sklizni.
Kategorie ochrany: Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., evropsky chráněný druh
dle přílohy I Směrnice 2009/147/ES, o ptácích.
Lokalizace v trase: Výskyt druhu byl potvrzen v poli nedaleko Čímyšle (úsek 6). Zaznamenán byl pár
s projevy hnízdění, hnízdo nebylo nalezeno. V koridoru plánované silnice se aktuálně nehnízdí.
Výskyt v okolí trasy: V širším okolí není hnízdiště motáka lužního známé.
Charakteristika vlivu: Vliv výstavby spočívá v záboru malé části potenciálně vhodného biotopu.
Hnízdní potenciál širšího území není pravděpodobně využit.
163

I/35 Turnov - Úlibice

Přírodovědný průzkum

Moták pochop (Circus aeruginosus)
Charakteristika druhu: Středně velký dravec hnízdící téměř výhradně v porostech rákosu a orobince.
Potravu loví na polích a loukách v okolí hnízdiště. V celé ČR se jedná o málo početný druh, jehož
početnost stagnuje. Ohrožen je zejména predací hnízd (prase divoké) a nelegálním lovem.
Kategorie ochrany: Ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., evropsky chráněný druh dle přílohy I
Směrnice 2009/147/ES, o ptácích.
Lokalizace v trase: Hnízdění druhu bylo potvrzeno na rybnících u Sekerkových Louček, vzdálenost
od trasy silnice činí cca 500 m, v trase úseku 3 běžně loví potravu. V jiných letech nelze vyloučit
hnízdění také na Cihlovém rybníku vzdáleném 100 m do trasy. V době průzkumu byl rybník vypuštěn
a tedy pro hnízdění nevhodný. Pokus o hnízdění byl zaznamenán u Radimi v terestrické rákosině
v rámci vlhkých luk (cca km 30,0). Rákosina přímo zničena stavbou nebude, při výstavbě nelze
hnízdění očekávat z důvodu vyrušování. K vyrušování bude docházet patrně i za provozu. Vliv
na regionální populaci nebude významný.
Výskyt v okolí trasy: Hnízdí na řadě rybníků v okolí (avif.birds, NDOP).
Charakteristika vlivu: Vliv výstavby spočívá v záboru malé části jeho potravního biotopu. Hnízdiště
nebudou dotčena.
Krahujec obecný (Accipiter nisus)
Charakteristika druhu: Menší dravec obývající remízy, polní lesíky, parky i souvislejší lesní celky.
Potravou jsou mu především menší ptáci, při jejichž lovu využívá momentu překvapení a vysoké
obratnosti. Jedná se o plošně, ale řídce se vyskytující druh, jehož početnost stagnuje. Ohrožen je
zejména střety s prosklenými stěnami, kolizemi s dopravními prostředky a nelegálním lovem.
Kategorie ochrany: Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.
Lokalizace v trase: Výskyt byl potvrzen v úsecích 1, 2, 4 a 6. Jedná se o poměrně nenápadný druh
a jeho výskyt lze předpokládat po celé trase. Přímo v trase nebylo hnízdo nalezeno, nicméně trasa
prochází teritorii tohoto druhu.
Výskyt v okolí trasy: V okolí rozšířený druh (avif.birds).
Charakteristika vlivu: Vliv výstavby spočívá v záboru malé části jeho biotopu minimálně 4 párů.
Výskyt těchto párů v území stavba podstatně neovlivní. Vliv bude maximálně mírný negativní.
Potenciálně může být ohrožen také srážkou s nevhodně instalovanými prosklenými protihlukovými
stěnami. Vliv na regionální populaci nebude při dodržení opatření významný.
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
Charakteristika druhu: Středně velký dravec hnízdící v rozsáhlejších porostech lesů. Potravu tvoří
menší savci a ptáci. Jedná se o druh vyskytující se ve vhodném biotopu sice řídce, ale téměř plošně,
jeho početnost stagnuje. Ohrožen je zejména nelegálním lovem.
Kategorie ochrany: Ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.
Lokalizace v trase: Hnízdění druhu bylo zjištěno nedaleko Kněžnice (úsek 6), do 50 m od plánované
trasy.
Výskyt v okolí trasy: Hnízdí řídce v lesích na sever i na jih od trasy (avif.birds, NDOP).
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Charakteristika vlivu: Vliv výstavby spočívá v záboru a fragmentaci malé části jeho biotopu. Nelze
vyloučit opuštění hnízdiště jednoho páru. Vliv na regionální populaci nebude vzhledem k jeho
početnosti významný.
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Charakteristika druhu: Nejmenší náš kurovitý pták, vyhledává polní kultury, zejména obilí a pícniny,
může hnízdit i v loukách. Jedná se o druh plošně rozšířený, jehož populace roste a zařazení mezi
zvláště chráněné druhy nemá příliš opodstatnění.
Kategorie ochrany: Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.
Lokalizace v trase: Zjištěna ve vhodných biotopech prakticky v celé trase (úseky 3, 4, 6 a 7).
Výskyt v okolí trasy: Hojná v celém okolí.
Charakteristika vlivu: Vliv výstavby spočívá v záboru části jejího biotopu. Ovlivněny mohou být
až nižší desítky párů. Vliv na regionální populaci nebude významný.
Holub doupňák (Columba oenas)
Charakteristika druhu: Holub svým zbarvením i velikostí silně připomínající městského zdivočelého
holuba skalního. Obývá lesy s dostatečnou nabídkou dutin, zejména po datlu černém, v posledních
letech ho lze častěji nalézt i v menších polních lesících. Hnízdí ve vhodných biotopech po celé ČR, jeho
početnost mírně stoupá. Ohrožen je zejména likvidací starých doupných stromů.
Kategorie ochrany: Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.
Lokalizace v trase: Hnízdění 1 páru bylo potvrzeno ve svahovém lese mezi Rovenskem pod Troskami
a Václavím (úsek 4).
Výskyt v okolí trasy: V okolí hnízdí především v lesních porostech na území Českého Ráje (avif.birds,
NDOP).
Charakteristika vlivu: Vliv výstavby spočívá v záboru malé části biotopu 1 páru. Nelze vyloučit
opuštění hnízdiště, přesto vliv na regionální populaci nebude významný.
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Charakteristika druhu: Drobný, nenápadný šplhavec, jehož potravu tvoří téměř výhradně mravenci
ve všech svých stádiích života. Hnízdí v dutinách stromů v alejích, parcích a remízech. Vyhýbá se
souvislým lesním celkům. V ČR je rozšířen zejména v teplejších oblastech, jeho početnost mírně klesá.
Ohrožen je zejména likvidací stromů s dutinami.
Kategorie ochrany: Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.
Lokalizace v trase: Hnízdění druhu bylo potvrzeno v okolí Rovenska pod Troskami a Kněžnice
ve variantě E2 (úseky 5 a 6). Z toho u Rovenska pod Troskami jeden pár hnízdí přímo v trase,
v případě druhého páru trasa zasahuje do jeho teritoria. Pár u Kněžnice hnízdí v trase.
Výskyt v okolí trasy: V okolí hnízdí především na Jičínsku (avif.birds).
Charakteristika vlivu: Vliv výstavby spočívá v záboru malé části jeho hnízdního biotopu. Jedno
hnízdiště může zaniknout nebo se přesunout. Vliv na regionální populaci nebude významný. V okolí je
řada dalších vhodných hnízdních příležitostí.
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Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Charakteristika druhu: Menší, velmi nenápadný pěvec, který se nejčastěji prozradí svým nápadným
zpěvem. Obývá lesy a křoviny s hustým podrostem, nejčastěji v blízkosti vody. Ve vhodných
biotopech ho najdeme téměř v celé ČR, jeho početnost vykazuje mírný vzestup.
Kategorie ochrany: Ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.
Lokalizace v trase: Byl zjištěn v okolí Turnova a Železnice (úseky 1, 2 a 4). Výstavbou budou ovlivněny
minimálně 3 páry.
Výskyt v okolí trasy: V okolí hnízdí především na Jičínsku a v okolí Turnova (avif.birds).
Charakteristika vlivu: Vliv výstavby spočívá v záboru malé části jeho biotopu. Vliv na regionální
populaci bude mírný negativní nebo bude nulový.
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Charakteristika druhu: Malý pěvec, který s oblibou posedává na vyvýšených místech. Obývá pastviny,
louky i křovím nezarostlé meze nebo ruderální porosty. Ve vyšších a středních polohách ho
zastihneme téměř v celé ČR, ale na mnoha místech je početnost velmi nízká. Celková populace
vykazuje mírný vzestup. Ohrožen je zejména likvidací vhodných biotopů (meliorace, zarůstání
náletem, přeměna luk v pole).
Kategorie ochrany: Ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.
Lokalizace v trase: Bylo zjištěno hnízdění jednoho páru na louce v úseku 3. Hnízdiště leží přímo
v trase silnice.
Výskyt v okolí trasy: V okolí hnízdí v nivě Libuňky a v okolí rybníků u Sekerkových Louček (avif.birds).
Charakteristika vlivu: Vliv výstavby spočívá v záboru hnízdiště 1 páru. I v dalších částech trasy dojde
k dílčímu liniovému záboru potenciálního hnízdního biotopu. Vliv na regionální populaci bude mírný
negativní. Stávající hnízdiště bude zničeno, není však vyloučeno, že obsadí násep nové silnice, jeden
z jeho potenciálních biotopů.
Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)
Charakteristika druhu: Malý pěvec, který s oblibou posedává na vyvýšených místech. Obývá pastviny,
křovím nezarostlé meze, náspy nebo ruderální porosty. Spíše teplomilný druh, kterého zastihneme
v nižších polohách celé ČR, zejména na Moravě. Populace nevykazuje žádný jasný početní trend.
Ohrožen je zejména likvidací vhodných biotopů (zarůstání náletem, přeměna luk v pole, zavážení
ruderálů).
Kategorie ochrany: Ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.
Lokalizace v trase: Jeden pár byl zjištěn v ruderálu v úseku 3 přímo v trase .
Výskyt v okolí trasy: V okolí nejsou známa jiná hnízdiště (avif.birds, NDOP).
Charakteristika vlivu: Vliv výstavby spočívá v záboru hnízdiště 1 páru. I v dalších částech trasy dojde
k dílčímu liniovému záboru potenciálního hnízdního biotopu. Vliv na regionální populaci bude mírný
negativní nebo nulový.
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Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Charakteristika druhu: Malý, nenápadný pěvec hnízdící v polodutinách stromů, ve vylomeních
kmenů i ve výklencích budov. Je rozšířen v celé ČR, ale na mnoha místech je jeho početnost nízká.
Celková populace vykazuje mírný vzestup.
Kategorie ochrany: Ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.
Lokalizace v trase: Byl zjištěn na několika lokalitách úseků 4, 5 a 6. Hnízda nebyla nalezena, lze však
předpokládat jejich umístění v trase nebo její blízkosti.
Výskyt v okolí trasy: V okolí hnízdí víceméně plošně (avif.birds).
Charakteristika vlivu: Vliv výstavby spočívá v záboru části jeho biotopu. Dotčeny budou minimálně tři
páry, avšak není vyloučeno, že hnízdiště zůstanou zachována. Vliv na regionální populaci bude mírný
negativní.
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
Charakteristika druhu: Malý, velmi nenápadný a těžko zjistitelný pěvec. Obývá ruderální porosty,
náspy, meze i křovinaté stráně. Podmínkou výskytu je dostatek roztroušeně rostoucích keřů. Hnízdí
spíše v nižších polohách, v Čechách na většině území vzácná, na Moravě je ve vhodných biotopech
početnější. Celková populace nevykazuje jasný trend. Ohrožena je zejména zánikem biotopů
(zástavba, zarůstání náletem apod.)
Kategorie ochrany: Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., evropsky chráněný druh dle
přílohy I Směrnice 2009/147/ES, o ptácích.
Lokalizace v trase: Byla zjištěna v ruderálu poblíž vlakové trati u Kněžnice (úsek 6). Jeden pár hnízdí
přímo v trase silnice, další 2 páry v její blízkosti.
Výskyt v okolí trasy: V širším okolí nejsou známa jiná hnízdiště (avif.birds, NDOP).
Charakteristika vlivu: Vliv výstavby spočívá v záboru části jejího biotopu. Dojde k narušení
a fragmentaci biotopu. Problematické bude zejména rušení v době výstavby. V extrémním případě
může hnízdiště zcela zaniknout. Je možné, že hnízdění bude pokračovat na zbylé ploše po obou
stranách silnice. Není ani zcela vyloučeno, že pěnice vlašské využijí náspy tělesa nové silnice a její
početnost tak při optimistickém scénáři nebude dotčena. Uvedené scénáře vlivu stavby na populaci
pěnice vlašské nelze dopředu odhadnout. Vliv na regionální populaci se v této fázi hodnotí jako
významný negativní, protože se jedná o izolované hnízdiště, jiné hnízdiště v okolí není známo.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Charakteristika druhu: Středně velký a nápadný pěvec. Obývá ruderální porosty, náspy, meze, okraje
pastvin i křovinaté stráně. Podmínkou výskytu je dostatek keřů, nejlépe trnitých. Hnízdí na území celé
ČR, na mnoha místech však téměř vymizel. Celková populace vykazuje mírný vzestup. Ohrožen je
zánikem biotopů (zarůstání náletem, likvidace křovin apod.).
Kategorie ochrany: Ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., evropsky chráněný druh dle přílohy I
Směrnice 2009/147/ES, o ptácích.
Lokalizace v trase: Byl zjištěn ve všech úsecích. Výstavbou silnice bude dotčeno 10 – 12 párů ťuhýků
obecných.
Výskyt v okolí trasy: Hnízdí řídce ale plošně v celém okolí (avif.birds, NDOP).
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Charakteristika vlivu: Vliv záměru spočívá v záboru části jeho biotopu. V různé míře bude dotčeno
cca 7 párů. Zčásti dojde k zániku hnízdního biotopu, u některých párů dojde pouze k zásahu
do hnízdního teritoria. Nejvíce omezující bude zejména rušením v době výstavby. Po jejím dokončení
mohou ťuhýci obsadit náspy nové silnice, čímž bude negativní vliv zčásti eliminován. Celkově lze vliv
na regionální populaci vyhodnotit jako mírný negativní.
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Charakteristika druhu: Velký a nápadný pěvec obývající světlé lesy, remízy, břehové porosty apod.
Žluva je teplomilná a hnízdí v nižších polohách na území celé ČR. Celková populace vykazuje mírný
vzestup. Ohrožena je zánikem biotopů (kácení remízů, přeměna druhové skladby ve prospěch
jehličnanů).
Kategorie ochrany: Ohrožený druh podle vyhl. 395/1992 Sb.
Lokalizace v trase: Byla zjištěna u Turnova, Rovenska pod Troskami a Železnice (úseky 1, 5 a 6).
Dotčeny budou minimálně 4 páry.
Výskyt v okolí trasy: Hnízdí řídce ale plošně v celém okolí (avif.birds, NDOP).
Charakteristika vlivu: Vliv výstavby spočívá v záboru části jejího biotopu. Vykácením některých
porostů dojde k narušení až k zániku hnízdních biotopů čtyř párů žluv hajních. Vliv na regionální
populaci bude mírný negativní.
Strnad luční (Miliaria calandra)
Charakteristika druhu: Středně velký nenápadný pěvec, který obývá zachovalé louky, rozsáhlejší
ruderální porosty, okraje pastvin apod.. Hnízdí na území celé ČR, na mnoha místech však téměř
vymizel. Celkový početní trend nelze stanovit. Ohrožen je zánikem biotopů (zarůstání náletem,
likvidace extenzivně obhospodařovaných luk apod.).
Kategorie ochrany: Kriticky ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.
Lokalizace v trase: Byl zjištěn u Čímyšle, Železnice a Radimi (úseky 6 a 7). Dotčena budou teritoria tří
párů.
Výskyt v okolí trasy: Byl zjištěn na několika lokalitách v okolí (Valdice, Ostroměř, Sekerkovy Loučky)
(avif.birds).
Charakteristika vlivu: Vliv výstavby spočívá v záboru části jeho biotopu. Některá hnízdiště mohou
zaniknout, čímž by došlo k celkovému snížení počtu hnízdících párů v oblasti (mezi Turnovem
a Jičínem). Vliv na regionální populaci je významný negativní.
Netopýr vodní (Myotis daubentonii)
Charakteristika druhu: Malý netopýr, který je potravně vázaný na vodu. Obývá krajinu s dostatkem
vodních ploch a toků a také s dostatečnou nabídkou starých stromů s dutinami. Zimu přečkává
ve štolách, jeskyních i sklepech. Vyskytuje se ve vhodných biotopech na území celé ČR, zejména
v nížinách a středních polohách. Celková populace vykazuje mírný vzestup. Ohrožen je zánikem míst
k rozmnožování (doupných stromů, ale i některých lidských staveb jako jsou podzemní kanály apod.)
a také zánikem zimovišť nebo rušením na nich.
Kategorie ochrany: Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., evropsky významný druh
dle přílohy IV Směrnice 92/43/EEC, o stanovištích.
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Lokalizace v trase: Byl zjištěn při lovu potravy u Libuňky (úsek 2), Veselky (úsek 5) a Cidliny (úsek 6).
Výskyt v okolí trasy: V Českém ráji i okolí je známo několik zimovišť i letních kolonií (Hrubá Skála,
Valdštejn, Trosky, Kozákov ad.) (NDOP).
Charakteristika vlivu: Vliv může spočívat narušením některých letových koridorů za provozu
a v následných kolizích s vozidly.
Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus)
Charakteristika druhu: Drobný, sociálně žijící netopýr. Obývá mozaikovitou krajinu s dostatkem
stromů, v poslední době se silně projevuje stále silnější vazba na lidská sídla. Letní úkryty nalézá
ve štěrbinách stromů i různých staveb, zejména dřevěných. Zimoviště jsou ve štěrbinách skal
a zejména ve spárách různých lidských staveb včetně panelových domů. Vyskytuje se prakticky
na území celé ČR. O vývoji početnosti nejsou vzhledem k nedávnému odlišení kryptického druhu
dostatečné údaje. Ohrožen je zánikem míst k rozmnožování (doupných stromů, ale i spár v lidských
stavbách apod.) a také zánikem zimovišť nebo rušením na nich.
Kategorie ochrany: Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., evropsky významný druh
dle přílohy IV Směrnice 92/43/EEC, o stanovištích.
Lokalizace v trase: Byl zjištěn při lovu potravy u Veselky (úsek 4) a Cidliny (úsek 6).
Výskyt v okolí trasy: V Českém ráji i okolí je známo několik zimovišť i řada letních záznamů (Hrubá
Skála, Věžák, Trosky, Valdštejn ad.) (NDOP).
Charakteristika vlivu: Vliv může spočívat narušením některých letových koridorů za provozu
a v následných kolizích s vozidly.
Netopýr ušatý (Plecotus auritus)
Charakteristika druhu: Menší netopýr s výrazně dlouhými ušními boltci. Původně lesní druh dnes
obývá spíše zemědělskou krajinu s dostatkem zeleně. Zimu přečkává ve štolách, jeskyních i sklepech.
Vyskytuje se ve vhodných biotopech na území celé ČR, nejvyšších počtů dosahuje ve středních
polohách. Celková populace vykazuje mírný vzestup. Ohrožen je zánikem nebo znepřístupněním míst
k rozmnožování (půdy a jiná místa v budovách, ptačí budky) a také zánikem zimovišť nebo rušením
na nich.
Kategorie ochrany: Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., evropsky významný druh
dle přílohy IV Směrnice 92/43/EEC, o stanovištích.
Lokalizace v trase: Byl zjištěn při lovu a přeletech u Rovenska pod Troskami (úsek 5).
Výskyt v okolí trasy: V Českém ráji i okolí je známo několik zimovišť i letních kolonií (Hrubá Skála,
Valdštejn, Trosky, Tatobity ad.) (NDOP).
Charakteristika vlivu: Vliv může spočívat v narušení některých letových koridorů za provozu
a v následných kolizích s vozidly.
Netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
Charakteristika druhu: Velký netopýr s výrazně rezavou srstí. Původně obýval listnaté i smíšené lesy
a břehové porosty. V současnosti se rozšířil i do lidských sídel. K rozmnožování stále ještě vyhledává
dutiny stromů, ale zimu často přečkává i ve štěrbinách budov. Vyskytuje se ve vhodných biotopech
169

I/35 Turnov - Úlibice

Přírodovědný průzkum

na území celé ČR, zejména v nižších polohách. Ohrožen je zánikem nebo znepřístupněním míst
k rozmnožování (kácení doupných stromů apod.) a také zánikem zimovišť nebo rušením na nich
(zateplování panelových domů, kácení doupných stromů).
Kategorie ochrany: Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., evropsky významný druh dle
přílohy IV Směrnice 92/43/EEC, o stanovištích.
Lokalizace v trase: Byl zjištěn při lovu potravy u Rovenska pod Troskami (úsek 5).
Výskyt v okolí trasy: V Českém ráji i okolí je známo lokalit letního výskytu (Hrubá Skála, Věžák, Trosky
ad.) (NDOP).
Charakteristika vlivu: Vliv spočívá v možném narušením některých letových koridorů za provozu
a v následných kolizích s vozidly.
Vydra říční (Lutra lutra)
Charakteristika druhu: Všeobecně známá, středně velká šelma vázaná na vodu. Životu ve vodě je
velmi dobře přizpůsobena. Žije v okolí stojatých i tekoucích vod a to včetně náhonů, vodních kanálů
apod. V současnosti se vyskytuje na území jižních a západních Čech, Českomoravské vrchoviny,
severovýchodních Čech a severní Moravy. Ohrožena je kolizemi s auty a nelegálním lovem.
Kategorie ochrany: Silně ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb., evropsky významný druh
dle přílohy II a IV Směrnice 92/43/EEC, o stanovištích.
Lokalizace v trase: Byl zjištěn na Veselce u Rovenska pod Troskami (úseky 4 a 5) a u Úlibic (úsek 7).
Výskyt v okolí trasy: V širším okolí trasy je řada nálezů trusu nebo přejetých jedinců od Turnova
až po Jičínsko (NDOP). Výskyt byl zjištěn na Jizeře, Libuňce, Cidlině i většině menších toků.
Charakteristika vlivu: Vliv výstavby lze očekávat v možném narušení migračních koridorů. Většina
větších potoků však bude překonána poměrně vysokými a dlouhými mosty, které nebudou
představovat zásadní migrační bariéru. Lze očekávat, že riziko kolize s auty se oproti stávajícímu stavu
sníží.

170

I/35 Turnov - Úlibice

Přírodovědný průzkum

5. Závěr
Předmětem této studie je celoroční biologický průzkum a vyhodnocení vlivu záměru na faunu a flóru
v souvislosti s plánovaným záměrem „I/35 Turnov - Úlibice“. Sledovaný úsek začíná v místě napojení
na D10 a D35 v MÚK Ohrazenice a končí v místě napojení na D35 u obce Úlibice v MÚK Úlibice. Délka
řešeného území je cca 32,5 km. Trasa přeložky silnice I/35 je navržena ve dvou základních variantách,
které jsou označené E1 a E2. Varianta E1 vede trasu komunikace I/35 severně kolem Rovenska
pod Troskami, varianta E2 pak jihozápadním obchvatem kolem Rovenska pod Troskami.
V zájmovém území byl proveden botanický a zoologický průzkum. Zoologický průzkum byl rozdělen
na jednotlivé skupiny - bezobratlí živočichové a obratlovci (včetně ryb).
Flóra
Řešený úsek silnice I/35 mezi Turnovem a Úlibice se vyznačuje mírně zvlněným terénem s převažující
zemědělskou ornou půdou, která je poměrně často přerušována (polo)přírodními prvky v nivách
potoků a říček i menšími zpravidla protáhlými lesíky na kratších prudkých svazích. V malé míře nová
trasa silnice I/35 protíná několik mezí a kratších svahů s teplomilnými trávníky.
Z nejvýznamnějších přírodě blízkých prvků budou místně narušeny zalesněné prudké a poměrně
krátké svahy nad Václavským potokem (var. E1; km 11,0 – až 11,3), kde silniční těleso zabere
ojedinělý fragment dubohabřiny. Podobně dojde k přerušení úzkého pásu dubohabřiny ve var. E1
v km 13,8. Ve variantě E2 bude podobně narušen zalesněný prudký svah nad Veselkou, a to hlavní
trasou v km 14,8 a v druhém případě přeložkou silnice II/282 na jižním okraji Rovenska p. T. Přeložka
silnice II/282 si kromě toho vyžádá liniový zásah do břehových porostů Veselky a přeložku této
vodoteče.
Z biotopů suchých trávníků je v trase záměru nebo v bezprostřední blízkosti nejvýznamnější lokalita
u MÚK Čímyšl, která může být okrajově dotčena jednou z větví MÚK. Na lokalitě byl zjištěn solidní
biotop T3.4D - širolisté suché trávníky. Z ohrožených druhů červeného seznamu se vyskytuje
Melampyrum arvense (černýš rolní), z méně ohrožených druhů jsou to Cerinthe minor (voskovka
menší), Cirsium acaule (pcháč bezlodyžný), Inula salicina (oman vrbolistý), Peucedanum cervaria
(smldník jelení). Dalším poměrně kvalitním lučním biotopem jsou porosty na svazích nad Cidlinou
(km 26,8). Jedná se o biotop T1.1 – mezofilní ovsíkové louky, v horní části s fragmenty teplomilných
trávníků, např. s bohatými porosty Polygala comosa (vítod chocholatý). Z druhů červeného seznamu
se opět vyskytují z ohrožených druhů Melampyrum arvense (černýš rolní) a z méně ohrožených
Cirsium acaule (pcháč bezlodyžný), Cerinthe minor (voskovka menší), Pseudolysimachion spicatum
(rozrazil klasnatý). Biotop bude příčně rozdělen na dvě menší části. Ve var. E2 km v 15,6 bude bude
z velké části zabrán biotop T3.4D - širolisté suché trávníky, s bohatým výskytem Cirsium acaule (pcháč
bezlodyžný). Ve variantě E1 budou naopak zabrány malé fragmenty suchých širolistých trávníků,
s výskytem Pseudolysimachion spicatum (rozrazil klasnatý) v km 17,85.
Z mokřadních biotopů je nejvýznamnější potenciální střet v km 21,4, kde plánované silniční těleso
okrajově zasahuje do biotopů M1.7 - vegetace vysokých ostřic s výskytem ohroženého druhu Carex
appropinquata (ostřice odchylná) a v odstupu byl zjištěn trs zvláště chráněného druhu Trollius
altissimus (upolín nejvyšší).
Z dalších významnějších druhů, které se vyskytují mimo výše uvedené lokality, bude novou trasou
silnice I/35 zasažen trs zvláště chráněného druhu Leucojum vernum (bledule jarní). Trasou E2 bude
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narušena lokalita s výskytem ohrožené Rosa gallica (růže galská). Na východním okraji Turnova dojde
k záboru louky s výskytem méně ohrožených druhů Equisetum telmatea (přeslička obrovská)
a několika trsů Carex cespitosa (ostřice trsnatá).
Vliv na flóru byl vyhodnocen celkově jako mírný negativní.
Fauna
V řešeném území byl zjištěn výskyt 11 zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů podle vyhl.
č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 9 druhů bezobratlých je rovněž uvedeno v Červeném
seznamu ČR a 3 druhy patří mezi evropsky významné.
Mezi zvláště chráněné druhy patří v kategorii silně ohrožený páchník hnědý, modrásek bahenní
a modrásek očkovaný; v kategorii ohrožený prskavec menší, střevlík Scheidlerův, střevlík Ulrichův,
svižník polní, zlatohlávek tmavý, otakárek fenyklový, mravenec a čmelák.
Ve vymezeném území bylo zjištěno 8 druhů ryb (další udávají podklady z Jizery), 4 druhy
obojživelníků, 3 druhy plazů, 74 druhů ptáků a 18 druhů savců.
Mezi zvláště chráněné druhy obratlovců podle vyhl. č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
patří v kategorii kriticky ohrožený mihule potoční a strnad luční; v kategorii silně ohrožený kuňka
obecná, skokan štíhlý, ještěrka obecná, slepýš křehký, holub doupňák, krahujec obecný, krutihlav
obecný, křepelka polní, moták lužní, pěnice vlašská, žluva hajní, netopýr hvízdavý, netopýr rezavý,
netopýr ušatý, netopýr vodní a vydra říční; v kategorii ohrožený vranka obecná, střevle potoční,
ropucha obecná, užovka obojková, bramborníček černohlavý, bramborníček hnědý, jestřáb lesní,
lejsek šedý, moták pochop, slavík obecný a ťuhýk obecný.
Většina z výše uvedených druhů je uvedena také v Červeném seznamu ČR. Dále byly zjištěny tři druhy
uvedené v Červeném seznamu ČR, avšak nepatřící dosud mezi zvláště chráněné druhy. Jedná se
o skokana hnědého, čejku chocholatou a zajíce polního. Celkem jsou v Červeném seznamu uvedeny
2 druhy v kategorii Ohrožený (Endangared), 14 druhů v kategorii Zranitelný (Vulnerable) a 8 druhů
v kategorii Téměř ohrožený (Near Threatened).
Významně negativně ovlivní stavba strnada lučního a pěnici vlašskou. Stavba zasáhne biotop těchto
dvou druhů natolik, že dojde k výraznému narušení lokálních populací. V případě dalších druhů se
jedná o vlivy jen mírně negativní nebo s nulovým ovlivněním. Potenciálně jsou ohroženi zejména
obojživelníci.
Z hlediska plazů jsou vlivy spíše nulové. Na některých místech dojde ke ztrátě biotopů, na druhou
stranu na nových náspech tělesa silnice vznikne řada nových vhodných biotopů. Nesou sebou však
zvýšené riziko kolizí za provozu, zejména v případě slepýše a užovky.
Kromě již výše uvedených dvou druhů ptáků budou další druhy této skupiny ovlivněny jen slabě.
Většinou se jedná o ztrátu části biotopu.
V případě savců jsou z chráněných druhů nejvíce ohroženi netopýři, a to zejména možnými kolizemi
za provozu. V trase silnice byly zjištěny 4 druhy netopýrů. Lze však předpokládat výskyt celé řady
dalších druhů. V blízkosti trasy silnice se nachází řada významných zimovišť, kam se slétávají netopýři
z relativně velké vzdálenosti. Na druhou stranu pro ně je hrozbou i stávající silnice s obdobným
provozem. Migrace i lokální přesuny velkých savců byla vyhodnocena v samostatné studii. Nicméně
zejména lokální přesuny kopytníků za potravou se v čase mění. Jsou ovlivněné zejména aktuálně
pěstovanými plodinami na konkrétních pozemcích a také zakládáním či rušením přikrmovacích míst.
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Silnice I/35 Turnov – Úlibice bude mít převážně mírně negativní vlivy na biotu. Významný negativní
vliv na regionální populace (s využitím současných poznatků o rozšíření druhů) byl vyhodnocen
na regionální populaci pěnice vlašské a strnada lučního.
Porovnání variant
Silnice I/35 Turnov - Úlibice je v části trasy navrhována ve dvou variantách. U obou variant byly
zjištěny mírné negativní vlivy. Pro variantu E2 je nevýhodné řešení napojení na silnici II/282
v Rovensku pod Troskami, což bude vyžadovat umístění komunikace do prostoru stávajícího koryta
Veselky v délce cca 200 m a vytvoření koryta nového.
Z hlediska obratlovců jsou negativní vlivy obou variant podobné. Dojde k zásahům do biotopů řady
zvláště chráněných druhů, v některých případech jsou druhy totožné v obou variantách. V případě
varianty E1 se jedná celkem o 10 druhů, v případě varianty E2 se jedná celkem o 12 druhů. U varianty
E2 je nutno navíc brát v úvahu razantní zásah do koryta Veselky při výstavbě MÚK Ktová a narušení
charakteru toku blízkého přirozenému stavu. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že méně
negativních vlivů přinese pro obratlovce varianta E1v současné podobě.
Při srovnání negativních vlivů podvariant E11 a E12 vychází jako méně negativní varianta E11. Užší
vozovka představuje menší zábor biotopu a především menší migrační bariéru pro řadu druhů,
ačkoliv byly obě v samostatné migrační studii (Silnice I/35 Turnov - Úlibice, Migrační studie (stupeň
TST), Bc. Petr Bauer, Mgr. Pavel Bauer) vyhodnoceny z hlediska migračního potenciálu jako
akceptovatelné.
Shrnutí
Na základě provedených celoročních průkumů, podrobně prezentovaných výsledků a uvedeného
komplexního hodnocení potenciálních vlivů záměru na flóru a faunu (zejména na významné zvláště
chráněné druhy) je možné dále stanovit případná opatření k minimalizaci vlivů záměru v dané oblasti.
Tato studie je podkladem pro projektovou přípravu záměru a další proces posouzení vlivů záměru
v dokumentaci EIA.
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