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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
Název: Komunikační propojení ulice M. Horákové se Strakonickou 

třídou 
 
Charakter: Liniová novostavba dopravní infrastruktury 
 
Umístění: kraj: Jihočeský 
 obec: České Budějovice 
 k.ú. České Budějovice 2 
 
Investor: Statutární město České Budějovice 
 
Projektant: IKP Consulting engineers, s.r.o. 
 Jirsíkova 5/538 
 186 08 Praha 8 
 
Stručný popis stavby: 
 
Předkládaný záměr představuje výstavbu silnice, která bude plnit funkci 
komunikačního propojení ulic Milady Horákové a Strakonická v Českých 
Budějovicích. Úsek začíná v křiţovatce ulic E. Rošického a M. Horákové (navrţená 
křiţovatka D) a končí v křiţovatce ulic Husova a Strakonická (křiţovatka A). V trase 
silnice jsou dále navrţeny křiţovatky v km 0,138 (křiţovatka C) a v km 0,565 
(křiţovatka B). Silnice je navrţena jako čtyřpruhová v kategorii MS20/50, tedy v šířce 
20 m s návrhovou rychlostí 50 km/hod (Příloha č. 3). Délka úseku je 683 m. Součástí 
projektu je výstavba ekoduktu, který je navrţen jako přesypaný o celkové délce 100 
nebo 200 m.  
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B. POPIS A VYHODNOCENÍ BIOLOGICKÝCH PRVKŮ KRAJINY 
 

B.I. Krajina, chráněná území, ÚSES, NATURA 2000 
 
B.I.1. Krajina  
 
Zájmové území se nachází na severozápadním okraji Českých Budějovic mezi 
největšími sídlišti Máj a Vltava. Z východu ho ohraničuje Husova třída, z jihu ulice 
Evţena Rošického. Jihovýchodním směrem se nachází bývalá kasárna J. Nálepky, 
na severovýchodě navazuje Přírodní rezervace Vrbenské rybníky (Přílohy č. 1,2).  
 
Zájmové území spadá do povodí Dehtářského potoka č. 1-06-03-015. Na 
severovýchodě přechází v typicky rybničnatou krajinu jiţních Čech s mnoţstvím 
rybníků – Mladohaklovský rybník, Malý Vávrovský, Velký Vávrovský a ještě dále pak 
v soustavu PR Vrbenské rybníky - Černiš, Domin, Starý Vrbenský rybník a Nový 
Vrbenský rybník. 
 
Do roku 1990 zde bylo vojenské cvičiště, poté se plocha vyvíjela přirozeným 
způsobem, s minimálními zásahy člověka. V současnosti je území porostlé převáţně 
keřovitou vegetací, bez zapojeného stromového patra. V četných brázdách 
a prohlubních se vytvořily tůně a kaluţe bohaté na obojţivelníky.  
 
Lokalita je vyuţívána především obyvateli přilehlých sídlišť k odpočinkovým aktivitám 
(venčení psů, procházky, jízda na kole). 
 
Vzhledem k tomu, ţe silnice vede ve většině trasy v zářezu, nebude významně 
ovlivněn krajinný ráz území. 
 
 
B.I.2. Chráněná území  
 
Nejbliţším zvláště chráněným územím dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, je přírodní rezervace (PR) Vrbenské rybníky. Jedná se o 
zvláště chráněné území, situované na severozápadním okraji Českých Budějovic, 
vyhlášené 1.4.1990. Tvoří jej čtyři středně velké rybníky: Černiš, Domin, Starý 
Vrbenský rybník a Nový Vrbenský rybník. V roce 1993 byla na území přírodní 
rezervace vybudována přírodovědná naučná stezka "Po hrázích Vrbenských 
rybníků". Území PR Vrbenské rybníky slouţí k ochraně cenného komplexu vodních, 
mokřadních a lučních ekosystémů. Rezervace je významná z botanického, 
entomologického a ornitologického hlediska. PR Vrbenské rybníky nebude 
posuzovaným záměrem dotčena, hranice PR prochází přibliţně 700 m od trasy 
silnice (Příloha č. 3). 
 
 
B.I.3. Natura 2000 
 
Nejbliţší lokalitou soustavy NATURA 2000 jsou Vrbenské rybníky, které jsou 
Evropsky významnou lokalitou dle směrnice Rady Evropských společenství 
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č. 92/43/EHS o stanovištích (kód lokality CZ0313138). Hranice EVL prochází 
přibliţně 100 m od trasy budoucí silnice (Příloha č. 3). 
 
Jedná se o soustavu rybníků a navazujících lesních, lučních a sukcesních ploch s 
mokřady a tůněmi v blízkosti severozápadního okraje Českých Budějovic. Zahrnuje 
mj. území stávající PR Vrbenské rybníky o výměře 245,8 ha. Hlavním předmětem 
ochrany jsou zde kuňka ohnivá a páchník hnědý.  
 
Soustava středně velkých mělkých rybníků s dubovými alejemi na hrázích, 
rozsáhlými litorálními porosty a ostrůvky jsou hnízdištěm mnoha druhů vodních a 
mokřadních ptáků, navazují baţinné olšiny a kosené i nekosené ovsíkové a 
bezkolencové louky. V jiţní části lokality jsou sukcesní plochy bývalého vojenského 
cvičiště, zarůstající nálety listnatých stromů a křovin, s četnými tůněmi. Dlouhodobým 
výzkumem zde bylo zjštěno přes 900 druhů motýlů, mnoho nálezů je faunisticky 
významných. Brouci Helophorus obscurus a Xyleborus pfeili se zde vyskytují na 
jediném místě na území Čech.  
 
Pro kuňku obecnou (Bombina bombina) jde o jednu z nejvýznamnějších jihočeských 
lokalit. Je to dáno charakterem lokality - kombinací středně velkých rybníků ve 
stávající PR, malých extenzivně vyuţívaných i nevyuţívaných rybníků a tůní (po 
okopech apod.) na bývalém vojenském cvičišti. Díky tomu je tu početná prosperující 
populace kuňky, která můţe migrovat mezi mikrolokalitami podle momentálních 
klimatických, hydrologických a managementových podmínek v dané rozmnoţovací 
sezóně. Pro páchníka (Osmoderma eremita) je lokalita středně významná, jeho 
výskyt v bezprostřední blízkosti krajského města je zajímavý.  
 
Evropsky významná lokalita Vrbenské rybníky ani předmět ochrany nebudou, dle 
našeho názoru, realizací a provozem navrţené silnice dotčeny. Stanovisko dle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zda záměr můţe mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na území evropsky významné 
lokality, vydává příslušný orgán ochrany přírody.  
 
Nejbliţší navrţenou ptačí oblastí dle směrnice Rady Evropských společenství 
č. 79/409/EHS o ochraně volně ţijících ptáků jsou Českobudějovické rybníky 
o rozloze 6 362,09 ha (kód lokality CZ031037). Hranice ptačí oblasti je vedena 
zhruba 100 m severně od trasy navrhované silnice (Příloha č. 3). Ptačí oblast 
Českobudějovické rybníky nebyla dosud vyhlášena. 
 
Dominantou navrţené ptačí oblasti jsou rybníky různé velikosti v zemědělské krajině, 
kterých se zde nachází zhruba 50. V průběhu 70. - 80. let 20. století došlo 
k výraznému poklesu početnosti hnízdních populací různých druhů vodních ptáků 
v důsledků intenzifikace rybničního hospodaření a lučních druhů bahňáků, které 
hnízdily na loukách v okolí rybníků. Přesto zůstávají českobudějovické rybníky 
významnou ornitologickou lokalitou především jako hnízdiště, letní shromaţdiště 
a tahová zastávka mnoha druhů vodních ptáků, přičemţ početnost populací 
některých druhů je velmi významná i z hlediska celé České republiky.  
 
Hlavními předměty ochrany na této lokalitě jsou husa velká, kopřivka obecná, kvakoš 
noční, rybák obecný a slavík modráček. 
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Navrţená ptačí oblast Českobudějovické rybníky nebude, dle našeho názoru, 
realizací a provozem navrţené silnice dotčena. Stanovisko dle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zda záměr můţe mít samostatně 
nebo ve spojení s jinými významný vliv na ptačí oblast, vydává příslušný orgán 
ochrany přírody (v případě, ţe ptačí oblast Českobudějovické rybníky bude 
vyhlášena). 
 
 
B.I.4. Významné krajinné prvky, ÚSES 
 
Záměr nezasahuje do ţádného významného krajinného prvku ani prvku územního 
systému ekologické stability.  
 
Významnými krajinnými prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy, 
dále ty části krajiny, které zaregistruje podle § 6 příslušný orgán ochrany přírody. 
Nejbliţším registrovaným VKP jsou porosty u Velkého Vávrovského rybníka. Jsou to 
kompaktní listnaté porosty s fragmenty přirozených lučních společenstev svazu 
Molinion s funkcí krajinně ekologickou, estetickou, stabilizační a zčásti rekreační a 
podmáčené porosty na východ od velkého Vávrovského rybníka. Dalším 
registrovaným významným krajinným prvkem jsou Vrbenské rybníky.  
 
Nejbliţšími prvky ÚSES je lokální biocentrum LBC 10 - Velký Vávrovský rybník (cca 
250 m severním směrem s napojenými lokálními biokoridory LBK 14 – Pod 
Vávrovským rybníkem a LBK 15 - Nad Vávrovským rybníkem. Východním směrem 
(cca 500 m) se nachází lokální biocentrum BC 19 - U nového mostu.  
 
Z hlediska regionální a nadregionální úrovně ÚSES jsou nejbliţšími prvky regionální 
biocentrum Vrbenské rybníky – RBC 1 (cca 700 severozápadním směrem) a řeka 
Vltava, která je vymezena jako nadregionální biokoridor NRBK 2 (cca 700 m 
východním směrem). Síť ÚSES a VKP jsou graficky znázorněny v příloze č. 3. 
 
 

B.II.  Flóra 
 
B.II.1. Rekonstrukční a fytogeografická charakteristika 
 
Podle regionálně fytogeografického členění se zájmové území nachází ve 
fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu Českomoravské mezofytikum, na 
jihovýchodním okraji fytogeografického okresu Budějovická pánev. Pro tento 
fytogeografický okres, který se jiţ dále nečlení, je charakteristický suprakolinní 
vegetační stupeň (kopcovina) s květenou tvořenou jednotvárnými mezofyty, jen 
ojediněle termofyty, relativně kontinentální, sráţkově nedostatkové klima (= vztah k 
průměrné izohyetě odpovídající nadmořské výšce fytochorionu), plochý terén, 
substrát spíše jílovitý, méně písčitý a charakteristická mozaika zemědělsky 
vyuţívaných ploch a rybníků, méně lesnatých ploch.  
 
Rekonstrukční vegetací zájmového území jsou kyselé doubravy třídy Quercetea 
robori – petraea. Nejniţší polohy zájmové plochy by pravděpodobně byly ještě 
charakteru luhů a olšin nivy Vltavy a jejích drobných levostranných přítoků tříd 
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Salicetea purpureae, Alnetea glutinosae a Querco - Fagetea (podsvaz Alnenion 
glutinoso - incanae).  
 
Jako potenciální vegetace (tj. taková, která by se zde vyvinula, kdyby na ni přestal 
působit člověk) je v zájmovém území předpokládána biková a/nebo jedlová doubrava 
(Luzulo albidae - Quercetum petraeae, Abieti - Quercetum).  
 
Dle biogeografického členění republiky se zájmová plocha nachází na východním 
okraji biogeografického regionu 1.30 - bioregion Českobudějovický. Bioregion je 
tvořen pánví vyplněnou kyselými sedimenty, s rozsáhlými podmáčenými 
sníţeninami. Celkově převaţuje biota dubojehličnaté varianty 4. vegetačního stupně, 
v níţ jsou zastoupena četná mokřadní a vodní stanoviště.  
 
 
B.II.2. Vegetační charakteristika 
 
Záměr silničního propojení ulic Milady Horákové a Strakonické je situován na 
severozápadní okraj města České Budějovice. Záměrem by se podstatně zlepšilo 
dopravní spojení mezi největšími sídlišti města - Vltavou a Májem. Navrţená silnice 
by procházela jiţním cípem bývalého vojenského cvičiště. Terénní průzkum 
zájmového území byl proveden dne 12. května 2006. 
 
V místě vstupu navrţené komunikace do prostoru se podél obou kříţených 
komunikacích nachází stromová výsadba. Podél ulice E. Rošického se v místě 
prodlouţení ulice M. Horákové nacházejí tři vzrostlé javory mléče (Acer platanoides). 
Podél Husovy třídy se v místě prodlouţení Strakonické nachází husté stromořadí lip 
(Tilia cordata), z nichţ by realizací záměru bylo dotčeno cca 6 ks, dále jeden 
proschlý smrk (Picea abies) a jedna mladá osika (Populus tremula). Mimo stromořadí 
směrem dovnitř prostoru zde roste ještě jedna vzrostlá lípa (Tilia cordata) a jedna 
mohutná vrba křehká (Salix fragilis) s pomníčkem u své paty. 
 
Vegetační pokryv uvnitř bývalého vojenského cvičiště je v zájmovém území, kterým 
je koridor navrţené silnice, v podstatě homogenního charakteru. Jedná se o 
ruderální trávníky v pokročilém stádiu sukcesního vývoje. Zastoupení dřevin je 
značné, jedná se o pionýrské dřeviny – keře a mladé stromy charakteristického 
spektra. Zajímavá je mozaika sušších a vlhčích biotopů ačkoliv území není nikterak 
vertikálně členité a nachází se skoro v rovině. Celé území je protkáno hustou sítí 
vyšlapaných cestiček, slouţí pravděpodobně k četným procházkám obyvatel sídliště 
Máj zejména za účelem venčení chovaných psů.  
 
Stromové patro je v ploše zastoupeno dosud poměrně málo (cca do 10% 
pokryvnosti). Nejčastěji se uplatňují mladé osiky a břízy (Populus tremula, Betula 
pendula), ve vlhčích polohách v severovýchodní části zájmového území vrba křehká 
(Salix fragilis), místy lípa a akát (Tilia cordata, Robinia pseudoacacia). Vzrostlé 
stromy se nacházejí pouze na okrajích a jsou popsány o dva odstavce výše. 
 
Keřové patro je v prostoru zastoupeno hojně (cca 30 – 90 % pokryvnosti). Ve vlhčích 
enklávách dominují keřové vrby (Salix cinerea, S. purpurea, S. caprea), v sušších 
částech se uplatňuje růţe, trnka, bez černý (Rosa canina, Prunus spinosa, 
Sambucus nigra). Značný podíl v porostech mají mladé stromy širokého spektra: 
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ponejvíce bříza a osika (Betula pendula, Populus tremula), méně borovice, jasan, 
dub, vrba křehká (Pinus sylvestris, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Salix fragilis). 
V květnovém spektru byly nápadné kvetoucí ovocné a okrasné stromy, které se zde 
rovněţ ojediněle nacházejí, ale spíše v keřovém neţ stromovém patru: jabloň, 
třešeň, šeřík (Malus domestica, Cerasus avium, Syringa vulgaris).  
 
Bylinné patro je zapojené a ruderální. Vegetační pokryv odráţí vlhkostní poměry 
mikrostanoviště a vytváří tak poměrně zajímavou mozaiku vlhkých a suchých biotopů 
s četnými přechody. Dominantní rostlinou na většině sušších biotopů je třtina 
křovištní (Calamagrostis epigeios). Místy se uplatňují menší enklávy v podstatě 
lučního charakteru s dominancí lučních trav a zastoupením jetelů (Trifolium pratense, 
T. repens), a lučních bylin: hrachor luční, štírovník růţkatý, chrpa luční, smetánka 
luční, jitrocel kopinatý, kontryhel (Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus, Centaurea 
jacea, Taraxacum officinale s.l., Plantago lanceolata, Alchemilla sp.) a další. Místy se 
uplatňují i botanicky zajímavější druhy jako ostřice jarní, bika ladní, ovsíř pýřitý, svízel 
syřišťový a violka psí (Carex caryophyllea, Luzula campestris, Avenula pubescens, 
Galium verum, Viola canina). Ve vlhkých enklávách, které místy obsahují i dočasné 
mělké tůňky, dominuje chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) spolu s druhy: 
zblochan vodní, sítina rozkladitá a skřípina lesní (Glyceria maxima, Juncus effusus, 
Scirpus sylvaticus). I ve vlhčích biotopech se najdou místa botanicky zajímavější s 
taxony jako mochna nátrţník, ostřice černá, ostřice liščí, vrbina obecná, pryskyřník 
prudký, kohoutek luční, řeřišnice luční a olešníkovec kmínolistý (Potentilla erecta, 
Carex nigra, Carex vulpina, Lysimachia vulgaris, Ranunculus acre, Lychnis flos-
cuculi, Cardamine pratensis, Selinum carvifolia). Celkově se v celém bylinném patře 
zájmového území silně uplatňují druhy vysloveně ruderální aţ plevelné, místy 
dominují. Kromě jiţ zmíněné třtiny křovištní jsou to: kopřiva dvoudomá, vratič obecný, 
celík obrovský, lopuch větší, pýr plazivý, křen selský, vesnovka obecná (Urtica 
dioica, Tanacetum vulgare, Solidago gigantea, Arctium lappa, Elytrigia repens, 
Armoracia rusticana, Cardaria draba) a podobně. Zajímavý byl nález zavlečených 
rostlinných taxonů jehlice rolní a jestřabina (Ononis arvensis a Galega sp.). 
 
Následující výčet uvádí seznam nalezených druhů vyšších rostlin uvnitř zájmového 
území v květnu roku 2006:  
 
E3: 

Betula pendula – bříza bělokorá 
Picea abies – smrk ztepilý 
Populus tremula – topol osika 
Robinia pseudoacacia – trnovník akát 
Salix fragilis – vrba křehká 
Tilia cordata – lípa srdčitá 

 
 
E2: 

Betula pendula – bříza bělokorá (juv.) 
Cerasus avium – třešeň ptačí (juv.) 
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý (juv.) 
Malus domestica – jabloň domácí (juv.) 
Pinus sylvestris – borovice lesní (juv.) 
Populus tremula – topol osika (juv.) 
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Prunus spinosa – slivoň trnka 
Quercus robur – dub letní (juv.) 
Rosa canina – růţe šípková 
Salix caprea – vrba jíva 
Salix cinerea – vrba popelavá 
Salix fragilis –vrba křehká (juv.) 
Salix purpurea – vrba nachová 
Syringa vulgaris – šeřík obecný 

 
 
E1: 

Aegopodium podagraria – bršlice kozí noha 
Alchemilla sp. - kontryhel 
Alopecurus pratensis – psárka luční 
Anthoxanthum odoratum – tomka vonná 
Anthriscus sylvestris – kerblík lesní 
Arabidopsis thaliana – huseníček rolní 
Arctium lappa – lopuch větší 
Armoracia rusticana – křen selský 
Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený 
Avenula pubescens – ovsíř pýřitý 
Barbarea vulgaris – barborka obecná 
Calamagrostis epigeios – třtina křovištní 
Cardamine pratensis – řeřišnice luční 
Cardaria draba – vesnovka obecná 
Carex caryophyllea – ostřice jarní 
Carex hirta – ostřice srstnatá 
Carex muricata – ostřice měkkoostenná 
Carex nigra – ostřice černá 
Carex vulpina – ostřice liščí 
Centaurea jacea – chrpa luční 
Cirsium vulgare – pcháč obecný 
Dactylis glomerata – srha říznačka 
Daucus carrota – mrkev obecná 
Deschampsia caespitosa – metlice trsnatá 
Dipsacus sylvestris – štětka lesní 
Echium vulgare – hadinec obecný 
Elytrigia repens – pýr plazivý 
Epilobium ciliatum – vrbovka cizí 
Equisetum pratense – přeslička rolní 
Erophilla verna – osívka jarní 
Festuca rubra – kostřava červená 
Galega sp. - jestřabina 
Galium album – svízel bílý 
Galium aparine – svízel přítula 
Galium verum – svízel syřišťový 
Glechoma hederacea – popenec břečtanolistý 
Glyceria maxima – zblochan vodní 
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná 
Hypochoeris radicata – prasetník kořenatý 
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Juncus effusus – sítina rozkladitá 
Lathyrus pratensis – hrachor luční 
Lolium perenne – jílek vytrvalý 
Lotus corniculatus – štírovník růţkatý 
Luzula campestris – bika ladní 
Lychnis flos-cuculi – kohoutek luční 
Lysimachia vulgaris – vrbina obecná 
Melilotus sp. – komonice  
Ononis arvensis – jehlice rolní 
Phalaris arundinacea – chrastice rákosovitá 
Phleum pratense – bojínek luční 
Plantago lanceolata – jitrocel kopinatý 
Plantago major – jitrocel větší 
Poa pratensis – lipnice luční 
Potentilla argentea – mochna stříbrná 
Potentilla erecta – mochna nátrţník 
Potentilla reptans – mochna plazivá 
Ranunculus acre – pryskyřník prudký 
Ranunculus repens – pryskyřník plazivý 
Rumex acetosa – šťovík luční 
Scirpus sylvaticus – skřípina lesní 
Scrophularia nodosa – krtičník hlíznatý 
Selinum carvifolia – olešníkovec kmínolistý 
Solidago gigantea – celík obrovský 
Symphytum officinale – kostival lékařský 
Tanacetum vulgare – vratič obecný 
Taraxacum officinale s.l. – smetánka lékařská 
Trifolium medium – jetel prostřední 
Trifolium pratense – jetel luční 
Trifolium repens – jetel plazivý 
Tussilago farfara – podběl lékařský 
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá 
Veronica chamaedrys – rozrazil rezekvítek 
Vicia cracca – vikev ptačí 
Viola canina – violka psí 

 
 
 
B.II.3. Zvláště chráněné druhy rostlin 
 
Během terénního průzkumu dané lokality v květnu r. 2006 nebyl na ploše 
posuzovaného záměru ani v jejím nejbliţším okolí zaznamenán výskyt ţádného 
zvláště chráněného druhu rostlin dle vyhlášky MŢP č. 395/1992 Sb. k zákonu 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem 
k charakteru lokality je výskyt zvláště chráněných druhů rostlin nepravděpodobný. 
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B.III.  Fauna 
 
B.III.1. Zoogeografická charakteristika 
 
Trasa plánovaného propojení silnice probíhá podle Culka a kol. (1996) 
Českobudějovickým bioregionem. Bioregion je charakterizován výrazně hercynskou 
faunou, se západními vlivy. Jeho fauna je silně ovlivněna lidskou činností, přírodě 
blízká stanoviště a jejich faunu představují především mokřady, do velké míry 
nahrazované pobřeţními lemy rybníků. Řeky v bioregionu mají podhorský charakter 
a náleţí do parmového pásma.  
 
Význačné druhy regionu: jeţek západní (Erinaceus europaeus), vydra říční (Lutra 
lutra), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), 
břehouš černoocasý (Limosa limosa), vodouš rudnohý (Tringa totanus), rybák 
obecný (Sterna hirundo), břehule říční (Riparia riparia), cvrčilka slavíková (Locustella 
luscinioides), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), moudivláček luţní (Remiz 
pendulinus), čečetka zimní (Carduelis flammea), ropucha krátkonohá (Bufo 
calamita), terčovník vroubený (Planorbis planorbis), plovatka nadmutá (Radix 
auricularia), kruţník bělavý (Gyraulus albus), lištovka lesklá (Segmentina nitida), 
plovatka (Stagnicola corvus), potápník široký (Dytiscus latissimus), váţka podhorní 
(Sympetrum pedemontanum), váţka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis). 
 
 
B.III.2. Fauna - bezobratlí 
 
Studované skupiny a metody studia 
 
Výzkum fauny bezobratlých byl na sledovaném území proveden během jarního 
a letního období roku 2006 (březen-červen). Takový výzkum je vhodný pro 
podrobnější zhodnocení kvality studovaných území. Celkem bylo zjištěno přes 200 
druhů bezobratlých ţivočichů, zejména hmyzu. Kromě celkového výzkumu všech 
bezobratlých byla pozornost zaměřena hlavně na některé skupiny bezobratlých 
z celkového počtu 40 000 druhů, které se vyskytují na území ČR. Jsou to zejména 
brouci, kteří patří k doporučeným skupinám pro biomonitorování v chráněných 
oblastech – zejména epiedafičtí brouci (zejména Carabidae, Staphylinidae) (Absolon, 
1993) a fytofágní brouci (Curculionidae, Chrysomelidae). Dále byli monitorováni 
denní motýli. 
 
Uvedené skupiny bezobratlých byly sbírány standardními metodami určenými pro 
biomonitorování ve státní ochraně přírody (Riecken, 1992, Absolon, 1993). Kromě 
uvedených skupin byla pozornost soustředěna i na případný výskyt ostatních druhů 
bezobratlých ţivočichů, uvedených v seznamu kriticky ohroţených, silně ohroţených 
a ohroţených druhů (viz seznam těchto druhů v příloze č. III. vyhlášky MŢP ČR 
č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114 /1992 Sb. a druhů zahrnutých v červené knize 
ohroţených a vzácných ţivočichů ČSFR (Škapec a kol., 1992). Vzhledem 
k nepatrnému počtu druhů bezobratlých, zvláště hmyzu, uvedeném ve zmíněných 
seznamech, jsme vzali v úvahu podrobněji zpracované červené seznamy 
ohroţených druhů bezobratlých a jejich stanovišť uveřejněné v SRN (Geiser, 1980, 
1984, 1989). 
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Bylo provedeno vyhodnocení struktury společenstev brouků podle frekvence počtu 
exemplářů druhů jednotlivých kategorií reliktnosti výskytu (Buchar in Škapec a kol., 
1992, Boháč, Matějíček, 2004). V této kategorizaci byly druhy rozděleny na relikty I. 
řádu (RI – druhy biotopů nejméně ovlivněných činností člověka), relikty II řádu (RII – 
druhy stanovišť středně ovlivněných činností člověka, většinou druhy kulturních lesů, 
ale i druhy neregulovaných a původnějších břehů toků) a expanzivní druhy (E - druhy 
odlesněných stanovišť silně ovlivněných činností člověka). Nízký podíl expanzivních 
druhů nám v nelesních biotopech signalizuje vysoké přírodní hodnoty zkoumaných 
stanovišť a naopak. Také podíl reliktů I. řádu ve stanovištích ukazuje na jejich 
původnost. 
 
V materiálu bezobratlých jsme determinovali celkem přes 200 druhů. Zemní pasti 
byly rozloţeny podél plánovaného propojení. Stejně byly provedeny smyky 
a prosívání opadu či vyšlapávání na zamokřených lokalitách v okolí plánovaného 
propojení. Denní motýli nebyli na studované lokalitě z ochranářských důvodů 
odchytáváni, ale jen pozorováni. 
 
 
Současná charakteristika bezobratlých  
 
Společenstva bezobratlých v trase silničního propojení ulic Milady Horákové a 
Strakonické lze charakterizovat jako směs ruderálních druhů, druhů vrbových keřů, 
lučních společenstev a ve velmi malém mnoţství malých mokřadů. Z velké většiny 
převládají běţné druhy luk, remízků a polí. Z druhů s uţší ekologickou valencí stojí 
za pozornost některé hygrofilní druhy ţijící na březích rybníků, toků (vliv navazujících 
mokřadů (blízkost chráněného území Vrbenské rybníky). Celkem bylo zjištěno na 
studovaných lokalitách přes 200 druhů brouků, motýlů a ostatních bezobratlých.  
 
Společenstva brouků jsou podobně jako ostatní bezobratlí reprezentována druhy 
kulturní krajiny (pole, louky, remízky). Jedná se zejména o ubikvistní druhy ţijících na 
ruderálech, polních kulturách a v urbánním prostředí, atd. Dominantními jsou střevlíci 
Poecilus cupreus, Pterostichus melanarius, Bembidion lampros, Amara ovata, 
drabčíci  Omalium caesum, Omalium rivulare a Oxytelus rugosus.  
 
Z druhů brouků s uţší ekologickou valencí byly zjištěny některé hygrofilní druhy ţijící 
v širším zájmovém území na březích rybníků, toků a na ně navazujících mokřadů 
(drabčíci rodu Carpelimus a Stenus). Nebyly zjištěny zvláště chráněné nebo 
ohroţené druhy ani druhy patřící do červených seznamů brouků (Geiser, 1980, 1984, 
1989, Škapec, 1992).   
 
Denní motýli byli sledováni v místě plánovaného propojení. Celkem bylo zjištěno 20 
druhů denních motýlů (Tabulka). Z tohoto počtu nepatří ţádné druhy do kategorie 
ohroţených (endangered) nebo zranitelné druhy (vulnerable) podle Beneše et al. 
(2002). Celkově je fauna denních motýlů studované lokality charakterizována jako 
běţná fauna kulturní krajiny. Na druhé straně řada těchto tak zvaných „běţných 
druhů“ (např. druh Lycaena tytirus) mizí z intenzivně obhospodařované krajiny. 
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Tabulka Přehled denních motýlů zjištěných na plánované spojce (x – pozorováno 1 - 
5 exemplářů, xx – pozorováno více jak 5 exemplářů).  
 

1. Pieris brassicae   x  
2. Pieris rapae   xx 
3. Pieris napi   x 
4. Anthocharis cardamines xx 
5. Gonepteryx rhamni  x 
6. Lycaena phlaeas   xx 
7. Lycaena tytirus    x 
8. Celastrina argiolus  x 
9. Plebejus argus   x 
10. Polyommatus icarus  x 
11. Nymphalis urticae  x 
12. Nymphalis io   x 
13. Polygonia c-album  x 
14. Vanessa atalanta  x 
15. Vanessa cardui   x 
16. Araschnia levana  x 
17. Melitaea athalia   x 
18. Melanargia galathea  x 
19. Pyrgus malvae   x 
20. Thymelicus sylvestris  x 

 
 
Z ostatních druhů bezobratlých se vyskytují různé druhy půdní fauny (dominují 
pavouci čeledi Lycosidae, sekáči, mravenci (rody Lasius, Myrmica, Leptothorax, 
atd.), blanokřídlí (Ichneumonidae, Vespidae), dvoukřídlí (smutnice – Sciaridae, 
pestřenky - Syrphidae, Nematocera fam. spp.), ploštice (Lygaeidae, Coreidae, 
Nabidae, rody Acanthosoma a Stenosoma), stejnokřídlí (Cicadellidae) atd.  Z jiných 
druhů půdních bezobratlých se vyskytují běţné druhy půdní fauny (mnohonoţky, 
stonoţky, měkkýši, atd.). 
 
V bylinném patře převládají běţné druhy kulturní krajiny ţijící na loukách, pastvinách 
a v kulturním lese (ploštice čeledí Coreidae a Nabidae, křísi rodů Philaenus sp., 
Cicadella sp. a dvoukřídlí čeledí Chloropidae, Muscidae, Sepsidae). 
 
Vodní hmyz je reprezentován jedním, celkem běţným, druhem váţek (šídélko větší, 
Ishnura elegans) a běţnými druhy vodních brouků čeledi Hydrophilidae (Anacaena 
limbata, Cercyon tritis). 
 
Ze zvláště chráněných druhů dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, byli zjištěni čmeláci rodu Bombus (B. terrestris. B. silvarum). V trase 
posuzované silnice nebyla zjištěna hnízda, jen imaga na květech.  
 
Na ploše vojenského cvičiště byl v minulosti potvrzen výskyt dvou druhů korýšů 
ţijících v periodických tůních a kaluţích (např. vzniklých po pojezdech vojenské 
techniky): listonoha jarního (Lepidurus apus) a ţábronoţky sněţní (Siphonophanes 
grubii) (ústní sdělení). Oba korýši patří mezi kriticky ohroţené druhy podle zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Pro ţábronoţky je nutné, aby vajíčka vyschla, jinak se nevylíhnou a přetrvávají do 
další sezóny. Líhnou se ve vodě s nízkou teplotou, často v sněhových tůních uţ 
v únoru. Vývoj je velmi rychlý, za měsíc jsou dospělé. Potravu získávají filtrací vody. 
Samičky kladou vajíčka, která klesají ke dnu. Tam mohou přeţívat řadu let. V květnu 
jiţ obyčejně hynou poslední dospělci. U listonoha je vývoj také velmi rychlý (přibliţně 
měsíc). Vajíčka mohou přeţívat v zaschlém dně kaluţí řadu let. Oba druhy ohroţuje 
zejména změna vodního reţimu, chemizace a ničení tůní a kaluţí. 
 
Během terénního průzkumu nebyly uvedené druhy korýšů nalezeny ani přímo v trase 
posuzované silnice, ani na navazujících plochách severozápadně od posuzované 
silnice (vlevo ve směru staničení).V trase posuzované silnice a v bezprostředním 
okolí je jejich výskyt nepravděpodobný, neboť na těchto plochách nejsou vytvořeny 
příhodné terénní deprese (tůně, kaluţe) pro jejich vývoj. Dále na ploše cvičiště však 
nelze přítomnost ţábronoţek a listonohů, vzhledem k určité efemérnosti jejich 
výskytu, vyloučit. 
 
 
Zvláště chráněné druhy bezobratlých 
 
Ze zvláště chráněných druhů bezobratlých dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, byli v trase posuzované silnice zjištěni čmeláci rodu Bombus (B. 
terrestris. B. silvarum). Pozorována byla imaga na květech, hnízda nebyla nalezena.  
 
 
B.III.3. Fauna – obratlovci 
 
Průzkum zájmového území byl proveden v průběhu května a června 2006 a byl 
zaměřen zejména na zjištění přítomnosti zvláště chráněných druhů ţivočichů. Na 
lokalitě bylo provedeno několik obchůzek (včetně jedné noční), při nichţ byly druhy 
determinovány na základě přímého pozorování pomocí dalekohledu, nebo na 
základě hlasových projevů. Kromě přímého pozorování byly také vyuţívány čerstvé 
pobytové známky jako jsou stopy, okus nebo trus. 
 
V zájmovém území bylo zaznamenáno 45 druhů obratlovců. Seznam zjištěných 
druhů obratlovců je uveden v následujícím textu: 
 
Ptáci 

Baţant obecný (Phasianus colchicus)  
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)  ohroţený 
Brhlík lesní (Sitta europaea)   
Budníček menší (Phylloscopus collybita)  
Budníček větší (Phylloscopus trochilus)  
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 
Červenka obecná (Erithacus rubecula)  
Havran polní (Corvus frugilegus)  
Holub domácí (Columba livia f. domestica)  
Holub hřivnáč (Columba palumbus)  
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)  
Kos černý (Turdus merula)  
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Kukačka obecná (Cuculus canorus)  
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)  
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)  
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)  
Pěnice slavíková (Sylvia borin)  
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)  
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 
Racek chechtavý (Larus ridibundus) 
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)  
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 
Rorýs obecný (Apus apus) ohroţený 
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)  ohroţený 
Slavík modráček středoevropský  silně ohroţený 
(Luscinia svecica cyanecula) silně ohroţený 
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)  
Straka obecná (Pica pica)  
Strnad obecný (Emberiza citrinella)  
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 
Sýkora koňadra (Parus major)  
Sýkora modřinka (Parus caeruleus)  
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)  ohroţený 
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)  ohroţený 
Vrabec domácí (Passer domesticus)  
Zvonek zelený (Carduelis chloris)  
Ţluna zelená (Picus viridis)   
Ţluva hajní (Oriolus oriolus) silně ohroţený 
 
Savci 
Hraboš polní (Microtus arvalis) 
Hraboš mokřadní (Microtus agrestis) 
Rejsek obecný (Sorex araneus) 
Rejsek malý (Sorex minutus) 
Myšice sp. (Apodemus sp.) 
Bělozubka šedá (Crocidura suaveolens) 
Zajíc polní (Lepus europaeus) 
 
 
V zájmovém území bývalého vojenského cvičiště bylo zaznamenáno 46 druhů 
obratlovců z  nichţ dva patří do kategorie silně ohroţených ţivočichů a pět do 
kategorie ohroţených ţivočichů dle vyhlášky MŢP č. 395/1992 Sb. k zákonu 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Většina ze zjištěných 46 druhů obratlovců ţije v zájmovém území trvale (především 
savci), některé druhy ptáků vyuţívají lokalitu jako pravidelné hnízdiště (budníček 
menší, budníček větší), pravidelné nebo příleţitostné loviště (poštolka obecná) 
a některé nad lokalitou pouze přeletují (volavka popelavá). Během průzkumu území 
v květnu – červnu 2006 nebyla nalezena hnízda ptáků na ploše budoucího 
staveniště. Hnízdění ptáků na těchto plochách však nelze vyloučit, charakter území 
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je pro hnízdění příznivý. Proto bude nezbytné před zahájením výstavby silnice 
provést v mimovegetačním období (listopad – březen) vykácení všech stromů i keřů 
na ploše staveniště. Tím se znemoţní zahnízdění ptáků v dřevinách. Pro ochranu 
ptáků hnízdících na zemi (např. zjištění bramborníček hnědý, budníček větší, 
budníček menší … ) by bylo vhodné provést skrývku ornice na ploše staveniště 
v mimohnízdním období těchto druhů (tj. v období 15.7. - 1.4.). 
 
V celé trase budoucí silnice se vyskytuje velké mnoţství pravděpodobně 
periodických tůněk a louţí, největší mnoţství pak ve východní části trasy v blízkosti 
napojení na ulici Strakonická. Tůňky jsou většinou obrostlé keři, zastíněné a 
znečištěné opadem. I přes to, ţe lokalita bývalého vojenského cvičiště je celkově 
bohatá na výskyt obojţivelníků v trase budoucí silnice obojţivelníci prakticky nebyli 
zaznamenáni a to ani jejich snůšky. Cennější, větší tůně s výskytem zvláště 
chráněných druhů (např. kuňka ohnivá, skokan zelený, čolek velký, čolek obecný, 
blatnice skvrnitá) se nachází v ploše cvičiště severozápadně od budoucí přeloţky 
(nejbliţší cca 100 m).  
 
Jak vyplývá z předchozích průzkumů a pozorování Jana Riegerta Ph.D. (savci, ptáci) 
a Michala Berce Ph.D. (obojţivelníci) je celý prostor bývalého vojenského cvičiště 
územím s na příměstskou lokalitu nezvykle vysokou druhovou pestrostí, s vysokým 
zastoupením zvláště chráněných druhů. Na celé lokalitě bylo průběţně 
zaznamenáno přes 80 druhů obratlovců. Díky mnoţství periodických i stálých tůní je 
ideálním prostředím především pro různé druhy obojţivelníků (zaznamenáno 9 druhů 
- blatnice skvrnitá, čolek obecný, čolek velký, kuňka obecná, ropucha obecná, 
ropucha zelená, rosnička obecná, skokan štíhlý, skokan zelený), vysoké je však také 
zastoupení různých druhů ptáků (cca 65). Lokalita je příleţitostným lovištěm ostříţe 
lesního, který zde byl opakovaně pozorován. Přeloţka prochází jiţní, méně bohatou 
částí cvičiště přiléhající k městu. 
 
 
Zvláště chráněné druhy 
 
V zájmovém území bývalého vojenského cvičiště bylo zaznamenáno 46 druhů 
obratlovců z nichţ dva patří do kategorie silně ohroţených ţivočichů a pět do 
kategorie ohroţených ţivočichů dle vyhlášky MŢP č. 395/1992 Sb. k zákonu 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se 
o následující druhy: 
 
druhy silně ohroţené: Ţluva hajní (Oriolus oriolus) 

Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica 
cynecula) 

druhy ohroţené:  Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)   
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)  
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)   
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)  
Rorýs obecný (Apus apus) 

 
 
 

http://www.bf.jcu.cz/reakreditace/lidi/ukazLidi.php3?jmeno=Michal&prijmeni=BEREC
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C. VLIVY NA ROSTLINY A ŽIVOČICHY 
 
Vlivy na flóru 
 
Realizace posuzovaného záměru nezpůsobí vyhubení ţádného zvláště chráněného 
rostlinného druhu ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Při terénním průzkumu nebyl na 
ploše záměru ani v jeho nejbliţším okolí ţádný takový rostlinný druh zaznamenán a 
jeho výskyt je vzhledem k charakteru lokality nepravděpodobný. 
 
Realizace záměru si nevyţádá ani velké kácení stromů. V podstatě jediné vzrostlé 
stromy se nacházejí podél stávajících silnic E. Rošického a Husovy třídy. Rozsah 
pravděpodobného kácení by se měl pohybovat okolo deseti vzrostlých stromů. Uvnitř 
plochy budou smýceny keřové porosty tvořené jednak keři a jednak mladými stromy. 
 
Celkově doporučuji předem pečlivé zaměření okrajů staveniště, aby nedošlo ke 
zbytečnému smýcení většího území, neţ je pro stavbu nutné. Negativní vliv zásahu 
do prostředí spojený s realizací silniční spojky doporučuji kompenzovat výsadbou 
dřevin podél nové komunikace.  
 
 
Vlivy na bezobratlé 
 
Při realizaci posuzovaného záměru budou zničeny biotopy přes které silnice povede. 
To bude mít za následek vyhubení bezobratlých v nich se vyskytujících. U některých 
druhů s dobrými migračními schopnostmi se předpokládá jejich přesídlení do 
okolních zachovaných biotopů. 
 
Sledované území pokrývají následující typy biotopů, které jsou důleţité z hlediska 
přeţití bezobratlých v krajině: 
 
1/ luční biotopy s rozptýlenou zelení (vrbiny, atd.), 
2/ vlhké biotopy v depresích,  
3/ ruderály, zejména v blízkosti objektu kasáren. 
 
Společenstva jsou osídlena většinou ubikvistními druhy kulturní krajiny, které jsou 
adaptované k činnosti člověka a jsou schopny aktivně migrovat na jiné podobné 
biotopy. Při terénním průzkumu nebyl na ploše záměru ani v jeho nejbliţším okolí 
zaznamenán ţádný zvláště chráněný druh bezobratlých dle zákona č. 114/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou přeletujících imag čmeláků rodu Bombus). 
Vzhledem k charakteru území je výskyt těchto druhů nepravděpodobný. Přesto je 
třeba přistupovat k těmto biotopům při výstavbě velmi citlivě s co nejmenším jejich 
narušením (viz kapitola D. Soubor navržených opatření snižujících negativní dopad 
realizace investičního záměru).  
 
 
Vlivy na obratlovce 
 
V zájmovém území bývalého vojenského cvičiště bylo zaznamenáno 46 druhů 
obratlovců z  nichţ dva patří do kategorie silně ohroţených ţivočichů a pět do 
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kategorie ohroţených ţivočichů dle vyhlášky MŢP č. 395/1992 Sb. k zákonu 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Výstavbou přeloţky dojde k rozčlenění lokality na dvě části. Tělesa silnic vytvářejí 
v krajině pro volně ţijící ţivočichy neprůchodné bariéry, které způsobují fragmentaci 
prostředí i populací. Nezanedbatelné je i riziko přímého střetu ţivočichů 
s projíţdějícími automobily. V případě posuzované silnice budou tyto negativní vlivy 
významným způsobem potlačeny díky návrhu ekoduktu, který zprostředkuje alespoň 
částečné migrační propojení obou ploch.  
 
Dalšími negativními vlivy, které budou působit na ţivočichy v zájmovém území bude 
disturbance a znečištění prostředí například chemickými látkami a výfukovými plyny, 
okolí komunikace však bude také postiţeno nadměrným hlukem, vibracemi 
a světelným znečištěním.  
 
Lokalita bývalého vojenského cvičiště je celkově bohatá na výskyt obojţivelníků. 
V trase přeloţky se vyskytuje mnoţství malých periodických i permanentních tůní 
a louţí, většinou jsou obrostlé keři, zastíněné a znečištěné opadem. Obojţivelníci 
zde prakticky nebyli zaznamenáni a to ani jejich snůšky. Cennější, větší tůně 
s výskytem zvláště chráněných druhů (např. kuňka ohnivá, skokan zelený, čolek 
velký, čolek obecný, blatnice skvrnitá) se nachází v ploše cvičiště nad budoucí 
přeloţkou směrem k Vrbenským rybníkům (nejbliţší cca 100 m). V případě, ţe 
nedojde k zásahům do těchto tůní (přímá likvidace, ovlivnění vodního reţimu, 
znečištění apod.), s největší pravděpodobností nebude vliv výstavby přeloţky na 
obojţivelníky významný. 
 
Z hlediska širšího zájmového území bývalého vojenského cvičiště je 
nepravděpodobné, ţe by realizací a provozem navrţené silnice došlo k ohroţení 
výskytu některého druhu v širším území, případně jeho vyhubení. Pro zachování 
celkové druhové rozmanitosti v území bude rozhodující budoucí vyuţití ploch na 
obou stranách silnice, především pak na plochách směrem k Vrbenským rybníkům. 
Na těchto plochách je nezbytné zachovat nebo zlepšit stávající podmínky (především 
zachovat periodické tůňky, případně v rámci kompenzačních opatření za výstavbu 
silnice zřídit nové a zajistit jejich pravidelnou údrţbu). Bylo by vhodné podle moţností 
zachovat nebo vytvořit vhodné podmínky pro ţivot rostlin a ţivočichů i na plochách 
mezi silnicí a zástavbou města, aby navrţený ekodukt měl z hlediska fauny nějaký 
smysl.  
 
 

D. SOUBOR NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ SNIŽUJÍCÍCH NEGATIVNÍ 
DOPAD REALIZACE INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU 

 

Za účelem sníţení negativních vlivů realizace investičního záměru na flóru, faunu 
a ekosystémy zájmového území doporučuji realizovat následující opatření: 
 

 Kácení provést v době vegetačního klidu (listopad – březen) pouze na ploše 
trvalého záboru. Dřeviny, které nebudou káceny a rostou poblíţ hranice 
trvalého záboru, ochránit po čas výstavby bedněním. 
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 Pokud to bude moţné, provést skrývku ornice na ploše staveniště mimo 
hnízdní období tj. mimo období 1.4. – 15.7. 

 Při výstavbě silnice postupovat ohleduplně k prostředí, především vyloučit 
zásahy do ploch severozápadně od silnice (vlevo ve směru staničení). 
Vymezit vhodné příjezdové cesty na staveniště, zamezit pohybu stavebních 
mechanismů a nákladních automobilů mimo vlastní staveniště a mimo 
příjezdové cesty. Zařízení staveniště umístit na vhodném místě jihovýchodně 
od silnice (vpravo ve směru staničení). 

 Minimalizovat riziko úniku ropných látek pravidelnou kontrolou technického 
stavu stavebních mechanismů a nákladních automobilů. Provádět pravidelné 
kontroly staveniště za účelem zjištění případného úniku ropných látek na 
staveništi. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí neprodleně 
informovat dotčené orgány státní správy a zajistit sanaci havárie u odborné 
firmy. 

 Během realizace nezasahovat do tůní severním směrem od přeloţky 
a zamezit  jejich znečištění.  

 Na plochách severozápadně od silnice (vlevo ve směru staničení) je nezbytné 
zachovat nebo zlepšit stávající podmínky (především zachovat periodické 
tůňky, případně v rámci kompenzačních opatření za výstavbu silnice zřídit 
nové a zajistit jejich pravidelnou údrţbu). 

 
 

E. ZÁVĚR 

 
Z hlediska zájmů ochrany přírody je moţné hodnotit záměr jako akceptovatelný, 
k další přípravě a k realizaci lze doporučit. Záměr zahrnuje realizaci ekoduktu o délce 
100 nebo 200 metrů. Vzhledem k charakteru území, které bude propojovat se dá 
předpokládat, ţe bude vyuţíván především obyvateli okolních sídlišť, ale i z hlediska 
fauny bude mít nesporně svůj význam.  
 
 
V Českých Budějovicích 15. června 2006 
 
 
 
 
 Ing. Alexandra Čurnová Mgr. Radomír Muţík 
zpracovatelka biologického hodnocení zpracovatel biologického hodnocení 
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