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SEZNAM ZKRATEK 
 

ASK Mapování ochrany druhů 
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny / Agentur für Natur- und Landschaftsschutz der 

Tschechischen Republik 
BA stavební úsek / etapa 
bds na obou stranách 
BV Bavorská ústava 
CZ Česká republika 
DE Německo 
EIA Posuzování vlivů na životní prostředí / Environmental Impact Assessment 
EU Evropská unie 
SEA Strategické posuzování vlivů na životní prostředí / Strategic Environmental Assessment 
FFH oblasti v režimu směrnice Fauna-Flora-Habitat (směrnice FFH) 
Ggf popřípadě 
HWST Vysoká škola Weihenstephan-Triesdorf / Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 
LfU Zemský úřad pro životní prostředí / Landesamt für Umwelt 
LRA okresní úřad / Landratsamt 
LSG chráněná krajinná oblast / Landschaftsschutzgebiet 
NSG chráněná přírodní oblast / přírodní rezervace / Naturschutzgebiet 
PV fotovoltaika 
RLP Porýní-Falc / Rheinland-Pfalz 
ROG zákon o územním plánování 
RP regionální plán 
RPV Regionální plánovací sdružení / Regionaler Planungsverband 
saP specifická inspekce ochrany druhů  
SDB standardní datový list (oblasti Natura 2000) 
SG chráněné území / přírodní rezervace 
SPA zvláštní chráněné území, oblasti ochrany ptactva podle směrnice o ochraně ptáků / Special 

Protected Area 
SUP strategické posuzování vlivů na životní prostředí 
TK Topografická mapa 
UVP hodnocení vlivů na životní prostředí / Umweltverträglichkeitsprüfung 
WA CITES či Washingtonská úmluva, Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy 

volně žijících živočichů a rostlin 
WEA větrná turbína 
WKA větrná elektrárna   



Hranice překračující spolupráce při ochraně přírody a druhů CZ/BY 

8 
 

1. Důvod, vytyčení cíle a postup 

Právní předpisy Společenství upravují ochranu stanovišť a druhů (srovnej kapitolu 3) 
v celoevropském měřítku a zavazují členské státy při provádění jejich projektů a plánů 
k adekvátnímu respektování evropských cílů a dohod. Přitom se ochrana druhů neomezuje 
jen na chráněná území, přírodní rezervace a profily ochrany Natura 2000. Naopak, ochrana 
přírody a druhů může být v zásadě relevantní pro všechna území (srovnej TRAUTNER et al. 
2006) a může přesahovat hranice států. Proto je třeba brát v úvahu při plánování u projektů, 
jejichž realizace může mít závažný hranice překračující dopad na životní prostředí, v zásadě 
účast sousedního státu, v neposlední řadě z hlediska vzájemnosti a rovnocennosti. 

U projektů a plánování, spadajících do jurisdikce zákona o hodnocení vlivů na životní 
prostředí (UVPG), je postup účasti institucí a veřejnosti sousedního státu v široké míře 
stanoven ze zákona (viz § 8, § 9, § 9a, § 9b UVPG). S některými státy, kupř. s Nizozemím, 
Francií, Švýcarskem a Polskem existují navíc dodatečná konkrétní ujednání pro snazší 
praktickou realizaci. V praxi a zejména též v případě projektů / plánů nepodléhajících 
povinnosti hodnocení vlivů na životní prostředí situace není tak docela jednoznačná.  

Nezávisle na tom, zda se jedná o plány a projekty nepodléhajících povinnosti hodnocení 
vlivů na životní prostředí nebo o jiné plány a projekty: přeshraniční účast je v zásadě 
komplexní a je příčinou výrazně vyšší nákladnosti, než u srovnatelných vnitrostátních 
postupů s účastí přeshraničních partnerů, což souvisí s kulturními a jazykovými rozdíly, ale 
také s různými administrativními strukturami. V důsledku pak panuje nejistota při realizaci a 
může docházet ke zpožděním postupu nebo procesním nesrovnalostem. Kvůli zvýšené 
nákladnosti a časové náročnosti se proto často hranice překračující účast uskutečňuje jen 
v omezeném rozsahu. 

To se týká i příhraniční oblasti Bavorsko – Česká republika. Doporučené postupy pro 
optimalizovanou spolupráci v bavorsko-českém příhraničí existují dosud jen pro zcela 
konkrétní specifické případy (např. v projektu „Předpoklady pro rozvoj využití větrné energie 
v příhraniční česko-bavorské oblasti“, HSWT 2013). 

Stávající předmětný projekt „Hranice překračující spolupráce při ochraně přírody a druhů 
s Vládou Horních Franků a Karlovarským krajem / Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
beim Natur- und Artschutz mit der Regierung von Oberfranken und dem Bezirk Karlsbad“ je 
dalším příspěvkem k optimalizaci přeshraniční spolupráce v otázkách evropské ochrany 
přírody a druhů v procesu plánování a schvalování (na základě právních předpisů 
společenství).  

Cílem projektu je zajištění vysoké kvality hranice překračující spolupráce a spolehlivých, 
právně závazných postupů na základě dodržování právně závazného, zákonného rámce 
Společenství na příkladu sousedících území Horní Franky / Regierung von Oberfranken (D) 
– Karlovarský kraj (CZ). Projekt sleduje především zejména zásadu obezřetnosti s cílem 
identifikovat již předem plány a opatření v příslušném sousedním státu s nepříznivými 
dopady na životní prostředí a vyhnout se jim (především v oblasti ochrany druhů a jejich 
stanovišť). 

Obsahový důraz je kladen na optimalizaci nadnárodní koordinace a dodržování zákonných 
zájmů ochrany druhů. Pro druhy žijící v příhraničním regionu relevantní evropskému právu 
jsou navrhovány kontrolní okruhy a ty jsou pomocí případových studií využívány u častých 
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typů projektů. V prvé řadě se návrhy k optimalizaci týkají projektů a projektů, které 
nepodléhají povinnosti hodnocení vlivů na životní prostředí. Přesto mohou být návrhy na 
optimalizaci aplikovány i na tyto případy. 

Postup 

Projekt je rozdělen do několika dílčích úseků: 

1. Popis administrativních struktur, procesních postupů, zkušebních metod ochrany 
přírody a dále stávajících dat a plánovacích podkladů obou partnerských regionů 

2. Definice často se vyskytující typů projektů a typů plánování (přeshraničních, s 
významným vlivem na životní prostředí) 

3. Definice druhů žijících ve zkoumaném území podléhajících evropskému právu, 
pokyny pro posuzování jejich potenciálního ovlivnění některými typy projektů 
(kontrolní okruhy, akční území) 

4. Vyhodnocení případových studií (mj. s uplatněním navržených akčních území, 
vyhledání a identifikace faktorů, které jsou pro přeshraniční spolupráci překážkou, 
příp. ji podporují) 

5. Poskytnutí a výměna odborných technických informací mezi partnerskými regiony 
6. Doporučení pro optimalizaci přeshraniční spolupráce s cílem respektování zájmů 

ochrany přírody a ochrany volně žijících druhů 
 

Tato doporučení byla sice zpracována pro konkrétní region Oberfranken – Karlovarský kraj, 
je však možné je v zásadě využít v celém česko-bavorském příhraničí. 

 

Pro osobní a odbornou výměnu informací byla zřízena doprovodná pravidelně zasedající 
pracovní skupina, sestávající ze zástupců regionálních institucí z Horních Franků a 
Karlovarského kraje. Vedle zveřejnění studie a doporučených postupů mělo závěrečné 
informační setkání za úkol šíření výsledků projektu a podporu jejich praktického využití na 
příslušných úředních místech. 

Projekt byl zpracován v období od ledna 2014 do května 2015 na Institutu krajinné 
architektury / Institut für Landschaftsarchitektur (ILA) Vysoké školy Weihenstephan-Triesdorf 
(HSWT). Partnery projektu byly Regierung von Oberfranken a Krajský úřad Karlovy Vary. 
Projekt byl financován za podpory Evropské unie (EFRE; Interreg IV, Cíl 3) a dále podílem 
vlastních prostředků Vysoké školy Weihenstephan-Triesdorf (HSWT). 
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2. Území projektu  
 

Území projektu leží na česko-bavorské hranici v oblasti společného průběhu hranice mezi 
vládním krajem / Regierungsbezirk Oberfranken a Karlovarským krajem (viz obr. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Zeměpisná situace projektových partnerů Oberfranken a Karlovarský kraj (ILA 2015) 

 

2.1 Vládní kraj Horní Franky / Regierungsbezirk Oberfranken 

Vládní kraj Horní Franky sestává z devíti okresů a administrativně nezávislých (kreisfreien) 
měst Bayreuth, Hof a Coburg. Na východě kraje položené okresy Hof a Wunsiedel im 
Fichtelgebirge přímo hraničí s Českou republikou a tím také s hranicemi Karlovarského kraje. 
Rehau a Regnitzlosau tvoří v rámci okresu Hof hraniční obce s Karlovarským krajem, 
v okrese Wunsiedel jsou stejně situovány obce Selb, Hohenberg a.d.Eger a Schirnding. 

Charakteristika a přírodní prostředí  

Jižní část příhraničního prostoru na bavorské straně je přiřazována k hlavnímu přírodnímu 
celku středohoří 'Thüringisches Fränkisches Mittelgebirge'. Náhorní plošina ‘Selb-Wunsiedler 
Hochfläche‘ tvoří příhraniční podútvar ‚Hohes Fichtelgebirge‘.‘Hohes Fichtelgebirge‘ je 
tvořeno z cca 80 % lesů a hvozdů. Kdysi rozšířené smíšené listnaté lesy však téměř zcela 
zmizely.  

Převážná část hornin tvoří žuly, podružně lze nalézt také ruly a čedičové sopečné kužele. 
Pohoří Hohes Fichtelgebirge je ohraničeno údolím říčky Röslau. Protože horské pásmo 
vykazuje v okresním měřítku formu podkovy, navazuje na severu opět na hraniční oblast a 
spadá mezi Rehau a Schönwaldem do oblasti Horního Vogtlandska / Oberes Vogtland. 

SASKO 

Kraj Horní 
Franky / 

Oberfranken

Karlovarský 
kraj 

Kraj Horní 
Falc / 

Oberpfalz 



Hranice překračující spolupráce při ochraně přírody a druhů CZ/BY 

11 
 

Náhorní rovina ‚Selb-Wunsiedler Hochfläche‘ (530 m n.m.) se vyznačuje diferencovanými 
geologickými formacemi a bohatou mozaikou forem využití. Z náhorní roviny se zvedají 
jednotlivé izolované vrcholy, např. Wartberg. V pahorkatině Selb-Wunsiedel-Hügelland leží 
z hlediska ochrany přírody významná stanoviště v říčních a potočních nivách a luzích a 
stejně tak ve vlhkých údolních loukách, pastvinách a slatinách. Zvláštnost představuje 
Selbský hvozd / Selber Forst ve formě velkoplošné zalesněné oblasti na žulové desce. 
V minulosti tu probíhala těžba dřeva pro dobývání rudy, rašeliny a žuly. 

 

Ohře se zařezává do Selbského 
hvozdu / Selber Forst jako do 
soutěsky. Na náhorní plošině 
převládá zvlněná krajina s mnoha 
lesy, které propůjčují krajině její 
strukturu. Náhorní plošina je 
odvodňována v podstatě Ohří a 
Röslau, které se na české hranici 
stékají. 

Severní dílčí území hraniční 
oblasti se počítá k hlavnímu 
územnímu přírodnímu celku 
‚Horní Vogtlandsko‘. To je 
určováno hvozdem Rehauer 
Forst, který navazuje na lesy 
Smrčin. Oblasti připadá 
mimořádný význam jako 
velkoplošnému, souvislému 
lesnímu stanovišti. Velké 
kompaktní uzavřené lesní oblasti 
byly v minulosti domovem a 
stanovištěm tetřívka obecného a 
tetřeva, vlka, rysa a medvěda. 

 

 

 

 

Obr. 2: Přírodní oblasti v bavorském příhraničí 

Až na tetřeva jsou dnes všechny tyto druhy vyhubeny, rys je považován za migranta z 
jihovýchodu. Hlavní druhy Selbského hvozdu – relikt téměř kompletního zalesnění lesním 
porostem – jsou rys, čáp černý, datlové a sýci. Za zmínku stojí zejména Hengstberg, který 
vystupuje do popředí svojí vegetační jednotou, bukovým lesem. V převážně zalesněné 
přírodním areálu se také nachází relativně vysoký podíl rašelinných biotopů a potoků 
chudých na živiny (Lužní potok / Zinnbach, Perlenbach). Podél potoků a v oblastech jejich 
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pramenů byly často zakládány rybníky (srovnej BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR 

UMWELT, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ 1999 „Arten- und Biotopschutzprogramm 
Wunsiedel“).  

 

2.2 Karlovarský kraj 

Karlovarský kraj leží na samotném západě České republiky. Více než polovina celkové délky 
hranice regionu tvoří státní hranice se Spolkovou republikou Německo, a sice s Bavorskem 
na západě a se Saskem na severu. Na jihu kraj sousedí s Plzeňským krajem, na východě 
s krajem Ústeckým (PORTÁL TURISMU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2015 [zdroj: Internet]). Kraj 
sestává ze sedmi obcí s rozšířenou působností – Aše, Chebu, Karlových Varů, Kraslic, 
Mariánských Lázní, Ostrova a Sokolova, přičemž Cheb navíc přímo sousedí s Horní Falcí. 
Podle aktuálního administrativního členění existuje v teritoriu kraje 132 obcí nejrůznější 
velikosti. Sídlem Karlovarského kraje a současně největším městem jsou Karlovy Vary, kde 
žije téměř 16 % všech obyvatel kraje (podle informací projektových partnerů Karlovarského 
kraje). Hraniční obce na Chebsku sousedící s Horními Franky (Oberfranken) jsou Cheb a Aš. 

 

Charakteristika a přírodní území 

Téměř celé území kraje se nachází v povodí Ohře (Eger), „do jeho jihovýchodního cípu 
zasahuje kromě toho také povodí Berounky (Beroun), ze severních svahů Krušných hor je 
zase voda odváděna saskými přítoky Labe. Severně od Ohře se táhnou Smrčiny / 
Fichtelgebirge a Krušné hory, jejichž hřebeny tvoří současně hranici s Německem. Jižně od 
Ohře se rozprostírá na bavorské hranici Český les / Oberpfälzer Wald a ve směru do 
vnitrozemí Slavkovský les a Doupovské hory. Na jihu se rozprostírá Tepelská vrchovina. 
Nejvyšším bodem regionu je Klínovec (1244 m n.m.) v Krušných horách, nejnižší bod (320 m 
n.m.) se nachází v okrese Karlovy Vary na hranici kraje. V kraji převažuje charakteristická 
pahorkatina.“ (PORTÁL TURISMU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2015 [ZDROJ: INTERNET]) 

 

2.3 Společný hraniční prostor 

Německo-český hraniční prostor se podle DOKOUPILA & KOPPA 2013 dělí typicky do tří 
oblastí: 

 bavorského, zemědělsky intenzivně obhospodařovaného území podél hranice spolu 
s funkcí rekreační a funkcí zástavby, 

 relativně nepřístupného pohraničního pruhu na české straně (50 – 200 m až po 
někdejší „signálku / Kolonnenweg“) – „Zelený pás“ 

 navazující české oblasti směrem do českého vnitrozemí 
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Obr. 3: Výřez severovýchodně od Rehau na hranici: typické zónování na hranici (zdroj: 
Google Maps) 

 

DOUKOUPIL & JOPP 2013 dokumentují strukturální změny a vývoj vegetace v koridoru podél 
české-bavorské hranice, širokém 15 km v letech 1990, 2000 a 2006. K největší proměnám 
došlo mezi léty 1990 a 2000 změnou zemědělské politiky v Čechách a intenzivní stavební 
činností v Bavorsku. Extenzivní přestavba využívání půdy a celkové půdní bilance v českém 
pohraničí vedly k intenzivnější přeměně polí, luk a pastvin a též lesních lučin. Na bavorské 
straně naopak docházelo k zintenzivnění přeměně lesů na louky a dále změně využití luk 
v sídelních oblastech. Na české straně došlo k nárůstu přírodních oblastí, na straně 
bavorské přibylo antropogenních ploch (DOUKOUPIL & JOPP 2013, str. 54 a následující).  

Také v průběhu společné hranice mezi Karlovarským krajem a vládním krajem Regierungs-
bezirk Oberfranken (projektová oblast) se tento vývoj zrcadlí opět diferenciací ohledně podílu 
osídlených ploch, zemědělsky intenzivně užívaných a „přírodních“ ploch. V tomto bodě lze 
celkově na bavorské straně konstatovat výrazně intenzivnější využívání půdy a půdní bilanci. 

Charakteristickými prvky projektové oblasti a zároveň prvky mimořádného významu pro 
ochranu přírody (zejména jako prvek propojení) jsou četné hranice překračující hraniční vody 
(vodoteče) (viz Tabulka 1). Příkladem nadregionální spojovací osy je údolí Ohře v jižní části 
oblasti. Údolí Ohře se označuje také jako „Brána na Východ“. 

Významnými druhy jsou například Čáp bílý (Ciconia ciconia), Netopýr černý (Barbastella 
barbastellus), Vydra říční (Lutra lutra) a Mihule potoční (Lampetra planeri). Tokům Ohře / 
Eger a Röslau stejně jako oběma potokům Perlenbach a Lužní Potok / Zinnbach na okrese 
Wunsiedel připadá nadregionální – národní význam (srovnej ARTEN- UND 

BIOTOPSCHUTZPROGRAMM WUNSIEDEL 1999) na základě výskytu populace kriticky 
ohroženého druhu Perlorodky říční (Margaritifera margaritifera).  
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Dílčí území projektové oblasti leží v „Evropském zeleném pásu“ (European Green Belt). 
Jedná se přitom o evropskou iniciativu na ochranu přírody, jejíž pomocí mají být zachovány 
přírodní hodnoty vzniklé v době Studené války díky téměř vůbec nevyužívanému pásu podél 
hranice vedoucímu napříč politicky rozdělenou Evropou. Význam tohoto unikátního 
hraničního pruhu z hlediska ochrany přírody je zřejmý z toho, že 48 % ploch na německé 
straně poskytuje útočiště ohroženým a mimořádným biotopům s výskytem více než 600 
chráněných rostlinných a živočišných druhů (ENGEL 1984 V DOUKOUPIL & JOPP 2013), 
(PROCHÁZKA v DOUKOUPIL & JOPP 2013, str. 114) ve smyslu druhů vyskytujících se na 
Červeném seznamu ohrožených druhů. V České republice je již více než polovina délky / 
rozlohy Evropského zeleného pásu zákonem chráněná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.: Niva řeky Ohře u Rybářů / Egeraue bei Fischern 
(Autor snímku: Dr. Manfred Scheidler) 
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Foto 2.: Čáp bílý (Ciconia ciconia) – významný druh v údolí Ohře  
(Autor snímku: Christoph Moning) 

 

 

Tabulka 1: Hraniční vody  

Hraniční vodní toky směr toku 

Jižní Rokytnice  
Südliche Regnitz CZ → BY 

Ohře / Eger - přítoky s Račím potokem /Selbbach 
Račí potok, Mlýnský potok CZ → BY 

Eger  
Ohře  BY → CZ 

Röslau 
Reslava  BY → CZ 

Vodní toky podél hranice 

Bučinský potok / Buchbrunnenbach 
Schmeckenbach,  Pomezní potok / Raitschenbach (Grenzbach) 
Reslava / Röslau 
Ohře / Eger 
Lipský potok / Rödersbach, Slatinný potok / Forellenbach 
Alting, Selb, Kopřivový potok / Lauterbach  
Hraniční potok, Újezdský potok / Mähringsbach, Höllbach, Lužní potok / Zinnbach, 
Pekelský porok / Höllbach, Újezdský potok / Mähringsbach s přítoky, Erlenbächle, Perlenbach 

Poznámka: Spádová oblast Ohře patří velkoplošně do povodí Labe. Povodí jsou vyobrazena na 
obrázku 16. 
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Foto 3.: Potok s měkkýši v projektovém území 
(Autor snímku: Dr. Manfred Scheidler) 

 

2.3.1 Chráněná území 
V následující tabulce jsou uvedena úředně stanovená chráněná území projektové oblasti 
v hraničním koridoru v šířkách po 5 km (viz také Obr. 4). 

Tabulka 2: Úředně stanovená chráněná území  

Horní Franky / Oberfranken 

Naturschutzgebiet / 
~ přírodní rezervace 
(NSG) 

400.096 Jižní Rokytnice / Regnitz a Zinnbach / Lužní Potok 
400.013 Wojaleite 
400.002 Häuselloh 
400.023 Lesní rezervace / Naturwaldreservat Hengstberg 
400.038 Rašeliniště / Moorgebiet Wunsiedler Weiher 
400.054 Údolí Ohře u Neuhausu 
400.078 Chovný rybník a chovné louky u Neuhausu a.d. Eger 
400.094 Ruhberg jižně od Arzbergu 

Landschaftsschutz-
gebiet / ~ chráněná 
krajinná oblast 

00495.01 Regnitzgrund 
00449.01 Fichtelgebirge / Smrčiny 
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(LSG) 

Naturpark / ~ 
přírodní park (NP) 00011  Fichtelgebirge / Smrčiny 

Geschützter 
Landschafts-
bestandteil / ~ 
chráněný krajinný 
prvek (LB) 

00631  Krajinný prvek Alte Wiesen bei Schatzbach 

Naturdenkmal / ~ 
přírodní památka / 
chráněná přírodní 
komponenta (ND) 

03411  Přírodní památka pramen Carolinenquelle 

Karlovarský kraj 

Přírodní park / 
Naturpark 
 

Smrčiny 
Halštrov 

Přírodní rezervace 
(PR) / 
Naturschutzgebiet 

Bystřina 
Ztracený rybník 
Stráž u Dubiny 
Rathsam 
Studna u Lužné 
Pomezní rybník 

Národní přírodní 
památka (NPP) / 
Nationales 
Naturdenkmal / 

Lužní potok / Zinnbach 

Přírodní památka 
(PP) / Naturdenkmal 

Vernéřovské doly 
Goethova skalka 
U cihelny 
Štítarský rybník 

 

 

2.3.2 Oblasti Natura 2000  

Díky poloze na hranici se v oblasti zachovalo mnoho přírodních území, které mají mimořádný 
význam jako oblasti Natura 2000 jako lokality evropsky chráněných druhů a jejich stanovišť. 
Přitom se jedná převážně o mokřady. 
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Tabulka 3: oblasti Natura 2000  

Horní Franky / Oberfranken 

DE 5738-371 Severobavorská potoční údolí kolem Rehau 
Velikost: 471 ha 
 
Význam: Vody s hodnotným výskytem druhů podle dodatku II a dále komplexy biotopů s téměř všemi biotopy luk a pastvin typickými pro 

severovýchodní Bavorsko: Nížinaté louky / horské pastviny, sečené louky, smilkové travní porosty, slatiny a močáliště a druhý stupeň 
vývoje rašeliniště – slatiny. Potoky s mlži s okolím využívaným jako louky a pastviny, částečně bažinaté klikaté potůčky a údolí na okraji 
Selbsko-Wunsiedelské náhorní roviny. 

 Celoněmecky významný výskyt mlžů. 
Druhy: Perlorodka říční, Velevrub tupý, Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), Hnědásek chrastavcový žijící na hlaváči z čeledi 

zimolezovitých (Euphydryas aurinia), Vranka obecná 
Typy biotopů: Jezera, řeky, smilkové travní porosty, pozemky s vysokým porostem keřů, nížinné sečené louky, přechodová rašeliniště a třasoviska 
Cíle ochrany: Ochrana / zachování / obnova přírodního hospodářství vody a živin, zachování dostatečně vysoké kvality vod (perlorodka říční, Velevrub 

tupý), umožnění spojení dílčích populací vranky obecné a mihule potoční. 
Zdroj:  Standardní datový formulář (podle směrnic 92/43/EHS pro oblasti FFH a 2009/147/EG pro ptačí rezervace)  
Plán managementu: není k dispozici 

DE 5838-302 Údolí Ohře a Röslau  
Velikost: ca. 940 ha, 19 dílčích ploch 
Význam: Oblast FFH patří k nejvýznamnějším přírodním krajinným útvarům Bavorska a má nadregionální význam pro celoněmecký a hranice 

překračující biotop. Vodní toky jsou doprovázeny lužními lesy ze Schwarzerle a Weidenu, vlhkými porosty vysokých keřů a ladem ležící 
struktury. Charakteristické je i dnes na velkých plochách praktikované extenzivní využití jako travní porosty, louky a pastviny. Dalšími typy 
biotopů jsou vápenopískové skály s průkopnickou vegetací usazující se ve skalních rozsedlinách a po stránce přírodní ochrany velmi 
cenné stojaté vody. Svahy údolí jsou zčásti vysázeny smíšeným lesním porostem typickým pro rokle a stráně. 

Druhy: Perlorodka říční, Velevrub tupý, Vydra říční, Mihule potoční, Netopýr černý, Klínatka rohatá, Vážka jasnoskvrnná, Hnědásek chrastavcový, 
Hořavka duhová, Vranka obecná, Čolek velký 

Typy biotopů: Stojaté vody, řeky, smilkové travní porosty, pozemky s vysokým porostem keřů, nížinné sečené louky, rašeliniště, chasmofytní vegetace 
žijící v trhlinách skal, habrové a bukové porosty, lesy na svazích rozsedlin, lužní lesy 

Cíle ochrany: Ochrana / zachování / obnova průchodnosti toků pro vodní organismy, připojení přítoků, zachování úseků, které nejsou narušeny 
rekreačním využitím;  

 Přechodná pásma rašeliny: Ochrana / zachování / obnova přírodního hospodářství vody a živin, zachování dostatečné velikosti stanovišť 
pro charakteristické živočišné a rostlinné druhy 

 Záplavové lužní lesy: Nepřerušený migrační koridor pro živočišné a rostlinné vodní či na vodě závislé rostliny 
 Hnědásek chrastavcový: Zachování propojení stanovišť jak podskupin (subpopulací) mezi dílčími oblastmi území mezi sebou, tak i se 

sousedními místy výskytu.  
 Bobr a Vydra říční: Zachování dostatečně širokých nepřerušených pobřežních ochranných pásů. 
Zdroj:  Přírodní dědictví Bavorska, Natura 2000 (výtahy), Standardní datový formulář 
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Plán managementu: k dispozici 

DE 5838-371 Stanoviště Hnědáska chrastavcového u Selbu 
Velikost: 21 ha, 4 dílčích ploch 
 
Význam: Jedno z nejlepších stanovišť Hnědáska chrastavcového v severovýchodním Bavorsku, nadregionální skupina 
Druhy: Hnědásek chrastavcový 
Typy biotopů: Jezera, smilkové trávníky, pozemky s vysokým porostem keřů, nížinné sečené louky, přechodová rašeliniště a třasoviska, slatiny, bažinaté 

lesy 
Cíle ochrany: Přechodová rašeliniště a bažinaté lesy: Zachování / obnova přírodního hospodářství vody a živin, zachování dostatečné velikosti stanovišť 

pro charakteristické živočišné a rostlinné druhy, funkční kontakt bažinatých lesů se sousedními biotopy. 
 Hnědásek chrastavcový: Zachování propojení stanovišť jak podskupin (subpopulací) mezi dílčími oblastmi území mezi sebou, tak i se 

sousedními místy výskytu. 
 
Zdroj:   Standardní datový formulář 
Plán managementu: není k dispozici 

DE 5838-372 Mokřady kolem Selbu a Großwendern 
Velikost: 196 ha, 6 dílčích ploch 
 
Význam: Dystrofní komplexy biotopů, dystrofním podmínkám přizpůsobené živočišné a rostlinné druhy. 
Druhy: Vážka jasnoskvrnná, Hnědásek chrastavcový 
Typy biotopů: Jezera, rybníka, smilkové trávníky, pozemky s vysokým porostem keřů, nížinné sečené louky, horské sečené louky, rašeliniště, bažinné 

lesy, lužní záplavové lesy. 
Cíle ochrany: Rašeliniště: nerušená vodní bilance a přírodní rovnováha živin. 
 Přechodná rašelinitě a bažinné lesy: Zachování / obnova přírodního hospodářství vody a živin, zachování dostatečné velikosti stanovišť 

pro charakteristické živočišné a rostlinné druhy, funkční kontakt bažinatých lesů se sousedními biotopy. 
 Hnědásek chrastavcový: Zachování propojení stanovišť jak podskupin (subpopulací) mezi dílčími oblastmi území mezi sebou, tak i se 

sousedními místy výskytu. 
 
Zdroj:  Standardní datový formulář 
Plán managementu: není k dispozici 

DE 5839-302 NSG ‚Naturwaldreservat Hengstberg‘  
Velikost: 41,3 ha 
 
Význam: Bučiny ve Smrčinách s typickým přízemním porostem. 
Druhy: Datel černý, Žluna šedá, Strakapoud malý, Holub doupňák, Kavka obecná, Výr velký, Sýc rousný 
Typy biotopů: Floristicky chudé acidofilní bukové porosty, Mezotrofní bučiny, Lužní les 
 
Zdroj:    Naturerbe Bayern, Natura 2000 (výňatky), Standardní datový formulář 
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Plán managementu: k dispozici 

Karlovarský kraj 

CZ0413177 Bystřina - Lužní potok  
Velikost: 1123 ha 
 
Význam: Celá niva je tvořena mokrými loukami a bažinatými mokřadními společenstvími s vysokým potenciálem biotopů a má přirozený charakter. 

V zalesněném Ašském výběžku jsou místy rašelinné luhy vzácné. Významný je přechod a napojení rašelinného biotopu na vodou nasáklé 
lesy. Na těchto stanovištích se vyskytují zvláště chráněné rostlinné druhy. 

 
Druhy: Mihule potoční, Hnědásek chrastavcový, Perlorodka říční 
 
Zdroj:  Standardní datový formulář 
Oblast je zčásti prohlášena také za národní přírodní památku.  

CZ0410047 Štítarský rybník 
Velikost: 4 ha 
 
Význam: Stanoviště je významné zejména kvůli výskytu jedné z největších populací Perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) ve střední Evropě. 

Stav všech poříčí, tvořených společenstvy oligotrofních vod, která byla v minulosti poměrně intenzivně zemědělsky využívána a po druhé 
světové válce opuštěna, jsou výsledkem postupného vývoje. V období kolektivizace byla část zemědělských pozemků odvodněna 
melioračních sítí a přeměněna na ornou půdu, v 70. letech proběhla lesní meliorace, přičemž oba zásahy podstatně narušily ekosystém 
horního toku Lužního potoka / Zinnbachu. 

 
Zdroj:   Standardní datový formulář 
Oblast je také prohlášena za národní přírodní památku. Existuje plán péče pro období 2013 – 2022. 
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Obr. 4: Rezervace / chráněná území v příhraničí  
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2.3.3 Další plochy významné z hlediska ochrany přírody a spojovací osy 

Vedle úředně stanovených chráněných území a oblastí Natura 2000 existují v obou zemích 
další plochy nebo území významné z hlediska ochrany přírody (srovnej mapu „Spojovací osy 
regionálního a nadregionálního významu“ v dodatku). 

Na bavorské straně se jedná o ochranu druhů a významných ploch s celonárodním, 
nadregionálním a regionálním významem a stěžejní oblasti ochrany přírody z Programu na 
ochranu druhů a biotopu Hof a Wunsiedel. Na české straně jsou to biotopy s nadregionálním 
významem, nadregionální koridory biotopů (tzv. územní systémy ekologické stability ze 
zásad územního rozvoje) a dále biotopy stanovené v územním plánu s regionálním 
významem a ochranné zóny nadregionálního koridoru biotopů. Vedle toho probíhají 
v příhraničí spojovací osy regionálního a nadregionálního významu (zásady územního 
rozvoje) a dále koridory tahu ptáků.  

Upozornění: Zatímco bavorský Program ochrany druhů a biotopů má coby znalecký posudek 
čistě informativní charakter, platí územní plán na české straně jako závazný. 
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3. Programové a právní základy ochrany druhů  
 

3.1 Základy ochrany druhů na mezinárodní a evropské úrovni 

Podstatná právní východiska pro ochranu druhů v Německu a v České republice spočívají na 
mezinárodních úmluvách, které byly implementovány do evropského, resp. národního práva, 
příp. mají přímý právní účinek. 

Tabulka 4: Mezinárodní ochrana druhů 

Mezinárodní úmluva Cíle 

Washingtonská úmluva / Úmluva o 
mezinárodním obchodu s ohroženými druhy 
volně žijících živočichů a rostlin / Washington 
Convention / Convention on International 
Trade in Endangered Species - CITES - 1973 

Dohled a regulace mezinárodního přeshraničního 
obchodu s volně žijícími druhy živočichů a rostlin a 
výrobků z nich 

Úmluva o biologické rozmanitosti / Convention 
on Biological Diversity, CBD - 1992 

Zachování biologické rozmanitosti, udržitelné 
využívání jejích složek; zachování biologické 
rozmanitosti ekosystémů, druhů a populací (viz. 
Spolkové ministerstvo pro životní prostředí, 
ochranu přírody a jadernou bezpečnost 2007, 
Organizace spojených národů 1992) 

Úmluva o ochraně evropských planě 
rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a 
přírodních stanovišť - Bernská úmluva / 
Convention on the Conservation of European 
Wildlife and Natural Habitats - 1979 

Ochrana druhů prostřednictvím omezení jejich 
odběru a omezení jejich využívání včetně 
povinnosti chránit jejich stanoviště; zvláštní 
pozornost je věnována ohroženým a zranitelným 
druhům 

Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně 
žijících živočichů - Bonnská úmluva / The 
Convention on the Conservation of Migratory 
Species of Wild Animals (CMS) – Bonn 
Convention - 1983 

 

Ochrana stěhovavých druhů napříč politickými 
hranicemi; rozšiřování regionálních dohod pro 
jednotlivé skupiny zvířat nebo živočišných druhů, 
ve kterých jsou právně upraveny a koordinovány 
závazná ochrana, zachování a udržitelné 
využívání těchto druhů v celém rozsahu jejich 
migrace, a dále spolupráce zúčastněných států 
(Ministerstvo zahraničních věcí, [zdroj: Internet]); 
jedním z takových příkladů je „Regionální dohoda 
o ochraně populací evropských netopýrů 
(EUROBATS)“ 

 

Mezinárodní normy byly po ratifikaci začleněny do závazné evropské právní normy, 
například Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD), bude prováděna prostřednictvím 
Evropské strategie biologické rozmanitosti, která zase tvoří základ pro rozvoj evropského 
systému chráněných území „Natura 2000“ (BFN c).  
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Jak Německo, tak Česká republika mají mezinárodní předpisy začleněny do svých 
vnitrostátních právních předpisů (např. realizaci předpisů CITES do Spolkového zákona na 
ochranu přírody a Spolkového nařízení na ochranu druhů, BArtSchV). 

Tabulka 5: Evropská ochrana druhů 

Evropská právní základy  Cíle 

Nařízení o ochraně exemplářů volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin regulací 
obchodu s nimi (338/97/ES), nařízení EU pro 
obchod s divokými zvířaty;  

s nařízením č. 750/2013 byly přepracovány. 
Přílohy. 

Nařízením se zavádí Úmluva o mezinárodním 
obchodu s ohroženými druhy volně žijících 
živočichů a rostlin (WA, viz výše) a další evropská 
ustanovení.  

Evropská strategie biologické rozmanitosti, 
2011. 

Cíl, do roku 2020 zastavit ztrátu biologické 
diversity a další zhoršování výkonnosti 
ekosystému ve státech Evropského společenství 
a, bude-li to možné, stav začít napravovat a 
narovnávat (srovnej EVROPSKÁ KOMISE 2011). 

Směrnice Fauna Flora-Habitat: Směrnice 
92/43/EHS Rady ze dne 21. května 1992 o 
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin. 

Od 01/01/2007 k dispozici v konsolidovaném 
znění. 

Bezpečnost a ochrana volně žijících druhů, jejich 
stanoviště na evropském území členských států a 
evropské sítě těchto stanovišť s cílem udržení, 
obnovy a rozvoje ekologických interakcí a 
propagace přírodního rozšíření a procesů 
rekolonizace.  

Základ pro budování evropského systému 
chráněných území „Natura 2000“.* 

Směrnice o ochraně volně žijících ptáků 
(směrnice 79/409/EHS - Směrnice o ochraně 
ptáků) z roku 1979; kodifikované znění: 
Směrnice 2009/147/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o 
ochraně ptáků). 

 Dlouhodobé uchovávání všech přirozeně se 
vyskytujících ptačích druhů na území zemí EU, 
včetně stěhovavých druhů v jejich současném 
stavu 

 Regulace hospodaření a využívání ptáků 
 Zásadní zákaz rybolovu, odchytu a zabíjení 

Pro obzvláště ohrožené ptačí druhy (příloha I) je 
třeba pro zachování a obnovu hnízdišť a stanovišť 
zřizovat ptačí útočiště (zvláště chráněná území, 
SPA).* 

 

* zvláště chráněná území, SPA tvoří podle Směrnice o ochraně ptactva a územích FFH podle Směrnice o FFH 
společně Evropský systém chráněných území Natura 2000. 
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Všechny členské státy EU jsou povinny implementovat evropská ustanovení do svých 
národních strategií a právních základů. Například v Německu je evropská strategie 
biologické rozmanitosti vyjádřena v Národní strategii o biologické rozmanitosti (SPOLKOVÉ 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, OCHRANY PŘÍRODY A PRO JADERNOU BEZPEČNOST 2007), 
v České republice ve „Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky“ 
(MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2005). Zvláštní význam pro ochranu 
druhů a stanovišť vzhledem k projektům a plánování mají ustanovení Směrnice FFH a 
Směrnice o ochraně ptactva. 
 

3.2 Ochrana druhů v Německu 

Spolkový zákon o ochraně přírody / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ze dne 29. 
července 2009, naposledy pozměněn 7. srpna 2013) tvoří právní základ pro ochranu druhů v 
Německu.  

Zákon BNatSchG § 1 (2) požaduje dosažení cíle trvalého zajištění biodiverzity s přihlédnutím 
k příslušnému stupni jejího ohrožení 

 Zachování životaschopných populací divoce žijících živočichů a rostlin včetně jejich 
biotopů, 

 Umožnění výměny mezi populacemi a dále putování a obnovování stavů populací 
(repopulaci stanovišť),  

 Zabránění ohrožení přirozeně se vyskytujících ekosystémů, stanovišť a druhů, 
 Zachování společenství a biotopů se svými strukturními a geografickým zvláštnostmi 

v reprezentativním složení. 
 
Ohledně živočišných a rostlinných druhů se rozlišují dva stupně chráněných druhů: 

 zvláště chráněný druh (BNatSchG § 7 odst. 2 č. 13) a 
 přísně chráněný druh (BNatSchG § 7 odst. 2 č. 14) 

 
Kategorie ochrany na sebe navzájem navazují. Všechny přísně chráněné druhy podléhají 
silnějšímu stupni ochrany než zvláště chráněné druhy. 

Při plánovacích a povolovacích řízeních musí být zohledněny zejména zákonem chráněné 
druhy (zvláště a přísně chráněné druhy, viz tabulka 6).  

Pro chráněné druhy platí omezení / zákazy přístupu definované v § 44 (1 – 3) BNatSchG. 
Tomu odpovídá zákaz lovit a chytat, poškozovat nebo usmrcovat zvláště chráněné druhy 
nebo jejich vývojové formy. Divoce žijící živočichové přísně chráněných druhů a evropsky 
chráněných ptačích druhů nesmí být v průběhu svého rozmnožování, chovu, výměny peří, 
přezimování a migrace rušeny. 

Přísně, resp. zvláště chráněné druhy jsou stanoveny různými způsoby, přičemž příslušná 
zákonná norma má přitom dopad na obsah a rozsah ochrany. To záleží na tom, že 
podstatná základna ochrany druhů spočívá na mezinárodních úmluvách, které mají vedle 
národní úpravy i bezprostřední mezinárodní závaznost (viz výše).  
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Právními základy pro stanovení přísně, resp. zvláště chráněných druhů jsou Nařízení o 
ochraně divoce žijících živočišných a rostlinných druhů / Bundesartschutzverordnung 
(příloha 1), Evropská směrnice FFH a Směrnice evropského parlamentu a rady o ochraně 
volně žijících ptáků / Vogelschutzrichtline a dále Nařízení o ochraně druhů EU / EU-
Artenschutzverordnung (Směrnice ES č. 338/97 upravující dozor nad mezinárodním 
obchodem s exempláři ohrožených živočišných a rostlinných druhů). 

 

Tabulka 6: Právní základy pro chráněné druhy v Německu 

Zvláště chráněné druhy Přísně chráněné druhy 

 Druhy uvedené v přílohách A a B nařízení 
o ochraně ohrožených druhů ES 338/97 

 Druhy přílohy IV směrnice o stanovištích 
 „Evropské ptactvo“ ve smyslu čl. 1 

směrnice o ochraně ptáků ES 
 Druhy, které jsou uvedeny ve vyhlášce 

podle § 54 odstavce 2 (například druhy 
přílohy 1, sloupce 2 Spolkového nařízení 
o ochraně ohrožených druhů) 

 Druhy uvedené v příloze A nebo B nařízení o 
ochraně druhů ES 338/97 

 Druhy v příloze IV / Směrnice EHS o 
stanovištích 92/43/EHS 

 Druhy, které jsou uvedeny ve vyhlášce podle 
§ 54 odstavce 2 (například příloha 1 sloupec 
3 Spolkového nařízení o ochraně druhů) 

 

Kromě toho existují přidružené právní předpisy. Tak například je Směrnice o ochraně ptactva 
ES, pokud se týká lovných druhů, realizována prostřednictvím Spolkového nařízení o 
ochraně divoce žijících zvířat / Bundeswildschutzverordnung (BWildSchV, ve znění ze dne 
16.2.2005). 
 

Druhy, za které má Německo zvláštní odpovědnost 

Za takzvané „Druhy ve zvláštní odpovědnosti“ má Německo mezinárodně zvláštní 
odpovědnost, protože zachování těchto zvířecích populací v Německu je významné pro 
celosvětové přežití tohoto druhu. Dotčeny jsou především druhy s genetickými zvláštnostmi, 
z nichž leží významné části populace nebo předsunutá izolovaná stanoviště v příslušném 
státě. Ale zvláštní odpovědnost je nutná také pro uchování jednotlivých populací druhů, které 
jsou celosvětově ohroženy.  

Zvýšení odpovědnosti je rozděleno do tří kategorií, přičemž pro všechny druhy, pro které je 
zjištěna odpovědnost členských států, není zapotřebí okamžitých opatření, protože mezi ně 
mohou patřit i neohrožené druhy (jiné než ty, které jsou uvedeny v červeném seznamu, viz 
níže). Klasifikace odpovědnosti se uskutečňuje na základě plošné analýzy. Mezi 40 druhy 
živočichů a rostlinných druhů, za které nese Německo zvláštní odpovědnost, jsou například 
Kočka divoká (Felis sylvestris), Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii), Čejka 
chocholatá  (Vanellus vanellus), Luňák červený (Milvus milvus), Perlorodka říční 
(Margaritifera margaritifera) a Škeble plochá (Pseudanodonta complanata) a Ještěrka 
obecná (Lacerta agilis).  
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Národní strategie biologické rozmanitosti uvádí odpovědnost ve svých akčních cílech 
(„Obnovení a zajištění stanovišť druhů, za něž Německo nese zvláštní odpovědnost 
zachování druhu do roku 2020“ a „Zajištění stavů všech dnes ohrožených druhů a takových, 
za které Německo nese zvláštní odpovědnost“). Současně je princip odpovědnost vtělen do 
Spolkového zákona o ochraně přírody (viz § 54 odst. 1 a 2 BNatSchG) a prioritní oblasti 
podpory v programu Biologické diversity. 

 

Informace ke statutu ohrožení 

Informace o statutu ohrožení živočišných rostlinných druhů, rostlinných společenstev, 
biotypů a komplexů biotopů tvoří takzvané červené seznamy. Červené seznamy jsou 
znaleckým posudkem o situaci ohrožení druhu, plyne z nich zákonná ochrana. Nicméně 
znázornění trendů a současného rizikového potenciálu poskytují důležité údaje o potřebě 
opatření, zejména s ohledem na odpovědnost (národní i mezinárodní) za zachování druhů a 
přírodních stanovišť. Existují celoněmecké červené seznamy i seznamy pro jednotlivé 
spolkové země. Analýzy pro klasifikaci národní odpovědnosti za zachování živočišných 
druhů a rostlinných druhů (viz výše), mohou informace  o ochraně (ohrožených) 
druhů Červené seznamu doplnit. 

 

3.3 Ochrana druhů v České republice 

Právním základem ochrany druhů v České republice je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny (ve formě samostatného zákona č. 218/2004 Sb. 1)) Na základě zákona 
jsou chráněny všechny druhy vyskytující se v České republice. Některé druhy jsou 
klasifikovány jako zvláště chráněné (viz § 48 zákona č. 114/1992). Ty jsou uvedeny v 
přílohách II a III této vyhlášky č. 395/1992 Sb. (viz níže). Evropsky chráněné druhy jsou zde 
uvedeny převážně (asi z 85 až 90 % podle ústních informací poskytnutých partnery projektu 
Karlovarské kraje). 

V České republice dosud žádná národní odpovědnost nebyla definována.  

V posledních letech postupně probíhala revize právních základů. Na základě oznámení č. 
175/2006 Sb. bylo aktualizováno oznámení Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., 
včetně seznamu nejohroženějších druhů. V současné době se chystá další novelizace, právě 
tak jako novelizace zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (AOPK ČR [Zdroj: 
Internet]).  

Evropské úpravy ochranného systému stanovišť Natura 2000 (Směrnice o ochraně ptactva 
(79/409/EHS) a Směrnice Flora-Fauna-Habitat (92/43/EHS)) byly zohledněny v novele 
zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Existují také doprovodné zákony na 
ochranu druhů, např. zákon č. 115/2000 Sb. o náhradách škod způsobených vybranými 
zvláště chráněnými živočichy. 

                                                 
1 Právní úkon: zákon, číslo: 218/2004; úřední věstník: Sbírka zákonů ČR, Datum zveřejnění: 
28/04/2004; referenční číslo: (MNE (2004) 59785) 
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Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny rozlišuje mezi obecnou a zvláštní 
ochranou. Obecná ochrana (§ 5 zákona (114/1992) obsahuje ochranu všech rostlinných 
druhů a živočišných druhů před zničením, poškozením, sběrem nebo ulovením, tj. před 
činnostmi, které vedou nebo by mohly vést k ohrožení těchto druhů, ke zničení populací 
nebo zničení ekosystému, jejichž součástí jsou. Nesmí dojít k žádnému ohrožení existence 
druhu žijícího na území České republiky (v jeho komplexitě). Rozhodující je zachování 
populací. 

Ochrana ptactva je od roku 2004 zakotvena v § 5a zákona 114/1992 a slouží k realizaci 
Směrnice o ochraně ptactva 79/409/EHS. Zatímco se obecná ochrana soustřeďuje podle § 5 
na uchování celých populací určitých druhů, platí obecná ochrana ptactva zakotvená v § 5a 
zákona pro každé jednotlivé zvíře (ochrana jedinců). Chytání, držení a zabíjení ptáků (s 
výjimkou lovu ve smyslu zákona o myslivosti), záměrné ničení a odstraňování hnízd, sběr a 
držení ptačích vajec, a dále záměrné rušení, zejména v době páření a během vyvádění a 
odchovu mladých ptáků, podléhá předpisům daných takzvanými „odchylnými postupy“, které 
jsou stanoveny příslušnými orgány ochrany přírody pro každý konkrétní případ nebo situaci. 

Zvláště chráněné druhy jsou druhy rostlin a zvířat, které jsou z přirozených důvodů vzácné 
nebo jejichž populace jsou choulostivé, vědecky nebo kulturně významné. Jsou obsaženy ve 
výčtu v přílohách II a III vyhlášky č. 395/1992 Sb. (novelizované vyhláškou č. 175/2006 Sb.). 
Podle stupně svého ohrožení jsou tyto druhy rozděleny do 3 kategorií (kriticky ohrožený 
druh, silně ohrožený druh, ohrožený druh). Každé individuum je chráněno ve všech svých 
vývojových stádiích. Je zakázáno zvlášť chráněná zvířata chytat, usmrcovat, držet nebo jinak 
komerčně využívat a stejně tak sbírat zvláště chráněné rostliny, odstraňovat je, pěstovat 
nebo komerčně využívat. 

Informace o rozšíření a počtu zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů se 
stávají součástí národního červeného seznamu České republiky. 

 

3.4 Hranice překračující ochrana druhů 
 

Zákonné podklady 

Evropská právní podmínka pro účast sousedního státu při předpokládaném nepříznivém 
dopadu na životní prostředí, a tím v otázce týkající se ochrany druhů, tvoří Úmluvu Espoo a 
Směrnici 97/11/ES (Hodnocení vlivů na životní prostředí u určitých veřejných a soukromých 
projektů) a 2001/42/ES (kontrola vlivu určitých plánů a programů na životní prostředí). 
Implementace do národního práva se v Německu uskutečnila na základě zákona o Úmluvě 
z Espoo / Espoo-Vertrags-Gesetz (zákon o hodnocení vlivů na životní prostředí v rámci 
hranice překračující interakce) a zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí (UVPG) ve 
znění ze dne 24.2.2012. V Čechách upravuje jednání s přeshraničním dopadem u projektů, 
plánů a programů český zákon o vlivu na životní prostředí č. 100/2001. 

Ochrana a péče o volně žijící druhy zvířat a rostlin v jejich přirozené a historicky vzrůstající 
globální rozmanitosti (Sparwasser et al. 2003) jsou další evropské mezinárodně platné cíle. 
Podle evropského práva na ochranu druhů a přirozených stanovišť (Směrnice 79/409/EHS 
k udržení volně žijících druhů ptáků a Směrnice 92/43/EHS Rady Evropských společenství 
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k udržení přírodních biotopů a volně žijících zvířat a rostlin) je třeba plány nebo projekty 
ohledně jejich dopadů na druhy chráněné podle evropského práva a národně chráněné 
druhy posoudit (srovnej HSWT-ILA 2013).  

Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech, přístup k informacím a přístup k soudům 
v záležitostech životního prostředí upravuje Úmluva z Aarhusu. 

 

3.5 Společná ochrana druhů Bavorsko - Čechy 

Nad rámec zákonných požadavků existují různé projekty nadnárodní a společné ochrany 
druhů mezi Bavorskem a Českou republikou. K tomu několik příkladů: 

 Projekt Life Natur (2002-2007): Škeble Unionoidea v trojmezí Bavorsko – Sasko – 
Čechy (povodí Jižní Rokytnice / Südliche Regnitz, Lužního potoka / Zinnbach aj.) 

 Projekt na ochranu druhu Tetřívek (2004 - 2008): Projektové území Bavorský les / 
Bayerischer Wald, Šumava / Böhmerwald 

 Projekt Trans Lynx (rys) (2013 - 2015): Projektové území Horní Franky / Oberfranken, 
Horní Falc / Oberpfalz, Dolní Bavorsko / Niederbayern, Plzeňský a Jihočeský kraj.  

 Cesty vydry do Horních Franků / Otterbahnen nach Oberfranken (HRANIČNÍ 
OBLAST Horní Franky / Oberfranken - CZ). Cíl: Uskutečnění koridoru z východu na 
západ ve smyslu projektu „Síť vydřích biotopů v Evropě / Otter Habitat Netzwerk 
Europa“. 

 Hranice překračující síť biotopů v oblasti Mähring / Bärnau (oblast Vládního kraje 
Horní Falc / Regierungsbezirk Oberpfalz / CZ) 

 V rámci projektu CLARA 2 „Vývoj společného partnerství veřejné správy v regionu 
České - Sasko, stejně jako v české-bavorském regionu / Entwicklung der 
gemeinsamen partnerschaftlichen Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltung in 
der tschechisch-sächsischen Region sowie in der tschechisch-bayerischen Region“ 
(2010 - 2013) byla projednána environmentální témata ochrany druhů: 

o Vytěsnění nativních druhů druhy invazivními 
o Obnovení populací velkých šelem, například rysa, divoké kočky a vlka 
o Propojená environmentální výchova 

 Budoucí hranice přesahující projekty na ochranu rysa, jeřábka lesního, tetřeva a 
puštíka byly dohodnuty v létě 2014 mezi Bavorskem a Českou republikou. 
 

Spolupráce v oblasti hraničních vod  

Pro bilaterální spolupráci v oblasti ochrany vod na česko-německé hranici v oblasti česko-
německých hraničních vod byla založena v roce 1995 Česko-německá komise pro hraniční 
vody. Bavorsko-český sekretariát pro hraniční vody koordinuje všechny přeshraniční 
vodohospodářské zájmy. 

Provádění evropské vodní rámcové směrnice vyžaduje mezinárodní koordinaci a 
harmonizaci při správě přeshraničních vod. Národní harmonizace se provádí v rámci Stálého 
výboru Bavorsko Česko-německé komise pro hraniční vody v pracovní skupině pro realizaci 
rámcové směrnice o vodě (AG WRRL D/BY-CZ) Bavorsko – Čechy (Bayern - Tschechien 
2009). K prioritním opatřením patří mimo jiné  
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 Zlepšení průchodnosti hraničních vod  
 Snížení přísunu živin 
 Snížení zátěže znečišťujících látek 
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4. Snížení zátěže znečišťujících látek Správní úrovně a plánovací 
hierarchie v Německu a v České republice 

 

Ochrana druhů ve správních strukturách, rozdělení odpovědností v plánovací hierarchii obou 
zemí je klasifikována odlišně. K vzájemnému porozumění jsou v tomto bodě nastíněny hlavní 
rozdíly ve správních úrovních, kompetencích a plánovací hierarchii.  

 

4.1 Správní úrovně a kompetence 
 

Německo: Zatímco Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné 
bezpečnosti / Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit utváří 
v rámci své hlavní činnosti přípravu zákonných úprav, a tím také právní rámcové podmínky 
v oblasti ochrany přírody a druhů, spočívá správa hlavně na bedrech jednotlivých spolkových 
zemí, okresů a komun. Ministerstva spolkových zemí vydávají zákony, správní předpisy a 
pokyny k výkonu rozhodnutí v tematice ochrany druhů a tím na sebe navazují následující 
úrovně.  

Kompetence v oblasti ochrany přírody a druhů v plánovacích a schvalovacích řízeních se řídí 
podle příslušného konkrétního případu. Kupříkladu při významných plánováních, která ovlivní 
významným způsobem území, jsou vlády jednotlivých vládních krajů institucemi 
provádějícími tato řízení. V  zemských vládních úřadech jsou integrovány vyšší instituce 
ochrany přírody se statutem odborných úřadů. Nižší státní úroveň tvoří okresy a města se 
samostatným rozpočtem (kreisfreie Städte) s okresními úřady, příp. městskými správami 
jako administrativními sídly, které jsou zpravidla stejně tak rozděleny do oddělení. Zde se 
nacházejí mezi jiným nižší stavební úřady a orgány ochrany přírody stejně jako úřady na 
ochranu před imisemi (instituce řídící právní postup povolovacího řízení v rámci ochrany 
před imisemi). Krajská úroveň je buď schvalovacím místem, nebo se řízení nadřazených 
plánovacích postupů za krajskou úroveň účastní jako nositel veřejných zájmů.  

Krajský vládní úřad jako vyšší instituce ochrany přírody udílí výjimky (§ 45 odst. 7 
BNatSchG) a osvobození (§ 67 BNatSch) z důvodů ochrany druhů. Výjimky představují 
v Bavorsku druhy bobr (Castor fiber) a sršni (Vespa crabro), zde je příslušná nižší úroveň 
ochrany přírody. 

U hranice překračujících projektů s přeshraničním vlivem je součástí řízení nejvyšší úroveň 
(Bavorské státní ministerstvo životního prostředí a ochrany spotřebitelů / Bayerisches Staats-
ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz). 

  



Hranice překračující spolupráce při ochraně přírody a druhů CZ/BY 

32 
 

Spolkový ministrs ministerstvy* 
Spolkové ministerstvo životního 
prostředí

Úroveň Správa / instituce

Ministerstva s ministry a náměstky
* Nejvyšší orgán ochrany přírody při 
Ministerstvu životního prostředí

Regionální plánovací sdružení
Plánovací sdružení

Krajský vládní úřad s různými 
odděleními
* Vyšší instituce ochrany přírody

Okresní úřady s různými 
odděleními
* Nižší instituce ochrany přírody

Radnice s různými referáty
Např. Stavební úřad

Spolková republika Německo

Spolková země:
Svobodný stát Bavorsko

Plánovací region :
Oberfranken Ost - Region 5

Vládní kraj:
Oberfranken

Okresy:
Hof a Wunsiedel

Obce:
Viz obr. 7

* Kompetence k ochraně přírody a druhů

 

Obr. 5: Přehled struktury správního uspořádání v projektovém území – bavorská strana 

 

Česká republika: Nadřízeným orgánem státní správy pro oblast ochrany přírody a druhů je 
Ministerstvo životního prostředí. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK CR) představuje 
významnou celostátní vědeckou správní instituci, která je bezprostředně podřízena 
ministerstvu. K základním úkolům patří například mj. odborná podpora státní správy a 
znalecké úkony konané především prostřednictvím regionálních pracovišť a výkon povinností 
státní správy v oblastech ochrany přírody a krajiny v oblastech 24 CHKO a na ostatním 
území České republiky v rozsahu daném zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně životního 
prostředí a přírody, a sice zejména prostřednictvím regionálních pracovišť (23 správ CHKO a 
1 správa CHKO a krajská střediska). AOPK je navíc oprávněna pro oblast ochrany přírody 
zpracovávat znalecké posudky (AOPK CR [zdroj: Internet]).  
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Okresní a obecní úřady přebírají vedle samosprávných funkcí v rámci zákonného rámce 
státem přenesené úlohy státní správy i v oblastech ochrany přírody. Ve vztahu k záměru 
závisí odpovědnost na kategorii ochrany postižené oblasti a projektech (např. jejich rozsahu). 
Prostřednictvím stavebního zákona jsou v tomto ohledu velmi obšírně a podrobně 
definovány oblastí odpovědnosti. U projektů s přeshraniční účastí se zpravidla vždy zúčastní 
Ministerstvo životního prostředí. 

Ministerstva / státní zařízení
*Ministerstvo životního prostředí
*Agentura ochrany přírody a krajiny  
(AOPK CZ)

Správa / instituce

Krajský úřad
S odděleními a referáty
* Oddělení ochrany přírody

Obecní úřad 
Např. stavební úřad

Úroveň

Česká republika

Kraj:
Karlovarský kraj

Obce:
Aš a Cheb
Viz obr. 7

* Kompetence k ochraně přírody a druhů

 

Obr. 6: Přehled správní struktury v projektovém území – česká strana 
 

        Legenda: 
Gemeinde – obec 
       Stadt – město 
       Gemarkung – katastrální území  
       Bezirk – kraj 
       Landkreis – okres 

         
 
 
 

 

 

 

 
 

Obr. 7: Správní úseky v projektovém 
území (ILA 2015) 
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4.2 Plánovací hierarchie v Německu (Bavorsku) 
V zásadě se v Německu rozlišuje mezi plánovací / projektovou, resp. povolovací / 
schvalovací činností vztahující se k území a vztahující se k projektu.  

 

4.2.1 Vztahující se k území 
Územní komplexní plánování se v Německu rozděluje do dvou oblastí - Územní plánování a 
komunální plánování (srovnej IÖR & UUR 2007). Zájmy ochrany druhů jsou ošetřeny v rámci 
různých plánovacích úrovní a souboru plánovacích nástrojů do různé hloubky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Přehled celkového územního plánování 

Regionální plánování: Zásady a cíle spolkového územního plánování a jeho nástroje jsou 
stanoveny v zákoně o územním plánování (ROG). Jednotlivé spolkové země mají v 
Německu značné autonomní pravomoci v zemském i regionální plánování a mají k tomuto 
účelu k dispozici také potřebné nástroje. Právním základem k tomuto účelu představují 
zákony o zemském plánování a zákon o územním plánování. V zásadě se přebírají vyšší 
úrovně plánování do následující nižší úrovně anebo alespoň nesmí být plán v rozporu s 
vyššími úrovněmi plánování. Regionální plánování provádí v Bavorsku 18 regionálních 
plánovacích sdružení. Regionální plánovací sdružení (RPV) jsou složena ze zástupců 
místních orgánů (obcí, měst a krajů), kteří jsou odpovědní v rámci převedené pravomoci za 
regionální plánování. Jako odborné ekologické plánování je rámcový (hlavní) plán krajiny 
nedílnou součástí regionálního plánu a podílí se na jeho závaznosti (HWST-ILA 2014). Při 
vytváření územního plánu jsou zájmy ochrany druhů pojednávány v rámci strategického 
posuzování vlivů na životní prostředí (SEA / SEA) a jsou považovány za součást velkoplošné 
analýzy rezistence. 

Komunální plánování: Nejnižší úroveň plánování představuje obecní nebo územní 
plánování (sídelních útvarů) spadající do svrchovanosti jednotlivých komun. Plánovací 
nástroje jsou zde územní rozhodnutí (obvykle 1: 5000), které postaví rozhodnutí na úroveň 
úředního rozhodnutí (rezidenční zástavba, obchodní, zemědělské a lesní plochy, stejně jako 
chráněná území). V příslušném krajinném plánu jsou zpracovány a upraveny ekologické 
zájmy. Jedná se o podrobný stavební plán v měřítku 1:1000 (zčásti 1:500) - (stavební výšky, 

Územní plánování celkové

Komunální plánování

Regionální plánování Spolková republika Německo

Spolková země

Plánovací region

Komuny, příp. obce
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velikosti pozemků, zpřístupnění a technická příprava území pro stavbu) a v něm obsažený 
plán uspořádání zelených ploch (výsadba, zelené prvky), směrný územní plán a krajinný 
plán. Z těchto údajů čerpají jednotlivci a podniky v souladu s požadavky na plánování právo 
stavebního zákona. Obcím je zaručena podle čl. 11 Bavorské ústavy (BV) plánovací 
svrchovanost (HWST-ILA 2014). Tematikou ochrany druhů se zabývá závazné stavební 
územní plánování (sídelních útvarů) (územní rozhodnutí) v rámci Zprávy o životním 
prostředí, saP a posouzení dopadů na FFH, přípravné územní plánování (sídelních útvaru) 
v rámci strategického hodnocení životního prostředí. 

Tabulka 7: Územní plánování v Německu (Bavorsku) 

 Úroveň Plánovací podklad Zájmy ochrany druhů 

Spolková úroveň 

Spolkové regionální plánování 
podle § 17 odst. 1 Zákona o 
územním plánování (ROG) (věcné 
dílčí plány pro jednotlivá témata) 

 

Zemská úroveň Program rozvoje spolkové země 
V rámci strategických hodnocení 
životního prostředí (SUP/ SEA) 

Plánovací region 

Regionální plán s integrovaným 
rámcovým plánem krajiny 

M 1:100.000 

V rámci strategických hodnocení 
životního prostředí (SUP/SEA) 

Komuny / obce 

Přípravná územní plánování: 
směrný územní plán (územní 
rozhodnutí) s integrovaným 
plánem krajiny 

M 1:5.000/ 10.000 

V rámci strategických hodnocení 
životního prostředí (SUP/SEA) 

saP, Zpráva o životním prostředí 

Závazné územní plánování: 
Územní plán zástavby s 
integrovaným plánem uspořádání 
zelených ploch  

M 1:500/ 1.000 

Jako součást protokolu v oblasti 
životního prostředí 

saP, FFH-VP 

 

4.2.2 Ve vztahu k projektu 
Podle projektu existují rozličná plánovací a schvalovací řízení, přičemž územní plánování 
vlastně tvoří rámec pro schvalovací řízení vlastních projektů. Hodnocení ochrany druhů, příp. 
také posouzení dopadů z hlediska FFH je součástí plánovacího a schvalovacího řízení. 
Poznámka: U projektů s povinným hodnocením vlivů na životní prostředí je ochrana druhů 
posuzována dodatečně také v rámci hodnocením vlivů na životní (UVP/EIA). 
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4.3 Plánovací hierarchie v České republice 
Podobně jako v Německu se i v české plánovací hierarchii rozlišuje mezi plánovacími 
opatřeními ve vztahu k území a konkrétními projekty či záměry.  

 

4.3.1 Plánovacími opatření ve vztahu k území 
V Čechách se územní rozvoj řídí pořadím stát, region a obce. Nadřazené, celostátní územní 
plánování, jako je zemské plánování v Bavorsku, v Čechách neexistuje. Existuje zásadní 
dělení mezi regionálním plánováním (územním plánováním) a regionálním rozvojem 
(strukturální politikou) (srovnej IÖR & UUR 2007). Úloha územního plánování přísluší jako 
státem přenesená kompetence regionům (zásady územního rozvoje) a následně obcím 
s rozšířenou působností (územní plán obce, regulační plán výstavby). Ministerstvo je 
ústřední správní a dozorčí institucí územního plánování a i jinak příslušné pro vývoj 
strukturální politiky (HWST-ILA 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Přehled rozvoje a plánování území  

 

Regionální plánování / územní plánování: Nejdůležitější plánovací nástroj regionu jsou 
Zásady rozvoje území. V zásadách rozvoje území jsou zakotveny zásadní požadavky 
územního pořádku, ploch nebo zaneseny koridory regionálního významu a popsány 
požadavky na jejich využití (§ 36 stavebního zákona). Zásady územního rozvoje se vztahují 
na celý region. Jsou závazné pro sestavení a vydání územních plánů obcí, regulačních plánů 
a pro rozhodování o umístění stanovišť v území. Plánovací dokument je periodicky 
aktualizován (HWST-ILA 2014). Součástí zásad územního rozvoje je také vyhodnocení vlivů 
na trvale udržitelný rozvoj území. V předepsaném hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) 
mají být v zásadě popsány a vyhodnoceny také zjištěné vlivy i ve vztahu k druhům.  

Územní plán obce určuje základní koncepci rozvoje obecního území a dále jeho plošný a 
územní řád, krajinotvorbu a koncepci infrastruktury (§ 43 stavebního zákona). Územní plán je 
srovnatelný s německým plánem využití ploch Flächennutzungsplan. Územní plán je 

Rozvoj a plánování území
 

Regionální plánování / 
Územní plánování

Regionální rozvoj
(Strukturální politika)

Stát

Region

Obce
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závazný pro sestavení a vydání regulačního plánu a pro vydávání rozhodnutí o umístění 
záměrů (HWST-ILA 2014). Zájmy ochrany druhů mohou být pojaty do rámce strategických 
posuzování životního prostředí a biologických hodnocení. 

Tabulka 8: Územní plánovací hierarchie v České republice 

Úroveň Plánovací úroveň Plánovací nástroje 
Zájmy ochrany 
druhů 

Stát 
Politika územního rozvoje  

(strukturální politika) 
Směrnice územního rozvoje  

Region Zásady územního rozvoje 

Zásady územního rozvoje 
regionu  

M 1: 100.000 

Sestavení podkladů pro 
územní plánování 

V rámci 
strategického 
posuzování 
životního prostředí 
(SEA) 

Obec 
Územní plánování 
v oblasti obce 

Územní plán M 1:5.000 

Regulační plán 1:1.000 

V rámci 
strategického 
posuzování 
životního prostředí 
(SEA) a 

Biologické 
hodnocení 

 

4.3.2 Ve vztahu k projektu 
Na rozdíl od Německa, kde jednotlivé spolkové země uplatňují rozdílné plánovací a 
schvalovací postupy, platí v České republice celostátně jednotná pravidla.  

Pro konkrétní projekty musejí následovat rozhodnutí o umístění stejně jako i stavební 
povolení. V tzv. postupu povolení umístění (územním řízení) je posouzeno, zda může být 
projekt v daném území / na daném stanovišti zrealizován, v rámci stavebního řízení je 
pojednáno technické provedení stavby. Ochrana druhů je projednána v rámci biologického 
hodnocení stejně jako, pokud je tak v postupu schvalování stanoveno, v rámci hodnocení 
vlivů na životní prostředí (EIA). 

 

4.4 Srovnání mezi Německem (Bavorskem) a Českou republikou 

Podle různých státních systémů, s nimi souvisejících rozdílů v úrovních správy a 
organizačních strukturách jsou v obou zemích také jinak rozděleny povinnosti v oblasti 
ochrany přírody a druhů. Správní úlohy na úseku ochrany přírody a druhů spočívají 
v Německu především na bedrech jednotlivých spolkových zemí, okresů a obcí, přičemž se 
kompetence řídí podle konkrétního řízení a jsou v rámci správních orgánů přiděleny 
konkrétním institucím (např. krajskému vládnímu úřadu jako vyšší instituci ochrany přírody). 
Nadřízený správní orgán státní správy v České republice pro úsek Ochrana přírody a druhů 
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je Ministerstvo životního prostředí. Stát přenáší správní úkony na úseku ochrany přírody na 
krajské a obecní úřady. Jako v Německu jsou ochraně druhů a přírody v rámci jednotlivých 
úrovní přiřazena různá oddělení (např. na krajském úřadu Oddělení ochrany přírody). 
Příslušnost závisí jako v Bavorsku na projektu samotném a dále na dotčeném území (např. 
na kategorii ochrany). U hranice překračujících projektů je v obou zemích vždy zapojena 
nejvyšší úroveň. To je v Bavorsku Bavorské státní ministerstvo pro životní prostředí a 
ochranu spotřebitelů / Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, 
v Čechách Ministerstvo životního prostředí. 

V rámci plánovacího a schvalovacího řízení je ochrana druhů a přírody v obou zemích 
různým způsobem integrovaná. Společným rysem v obou zemích je rozlišování mezi 
plánovacími opatřeními ve vztahu k území a projektu. V bavorských plánováních ve vztahu 
k území jsou zájmy ochrany druhů podle plánovacího záměru zpracovávány v různých 
odborných posudcích. To se děje např. v zemském rozvojovém programu (na zemské 
úrovni) a v regionálním plánu (na úrovni plánovacího regionu) v rámci strategických 
ekologických šetření. Ve směrném územním plánu a plánu územní zástavby (na úrovni 
komun, resp. obcí) se ochrana druhů realizuje např. speciálním hodnocením ochrany druhů 
(saP), Zprávou o životním prostředí a posouzením dopadů FFH. Ve vztahu k projektu existují 
různá plánovací a schvalovacích řízení, v nichž je zpravidla integrováno hodnocení ochrany 
druhů a příp. i posouzení dopadů FFH. U projektů, u nichž je hodnocení vlivů na životní 
prostředí povinností, je ochrana druhů realizována dodatečně v rámci hodnocení vlivů na 
životní prostředí (UVP/EIA). V České republice se ochrana druhů zohledňuje v zásadách 
územního rozvoje na regionální úrovni, v územním a regulačním plánu na úrovni obcí 
v rámci strategických ekologických šetření (SEA) a příp. v biologickém hodnocení. 
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5. Zohlednění zákonů ochrany druhů při plánování 
 

5.1 Hodnocení ochrany druhů v Německu 

Nutnost hodnocení ochrany druhů v rámci procesu plánování plyne ze zákazů § 44 odstavce 
1 a 5 Spolkového zákona na ochranu přírody / Bundesnaturschutzgesetz (Zákaz usmrcení a 
poranění, rušení, ochrana míst chovu a odpočinku, zákazy užívání / trhání rostlin) (Znění 
textu zákona v příloze).  

Druhy a evropské ptačí druhy se hodnotí podle přílohy IV Směrnice FFH s ohledem na 
skutkové podstaty zákazů podle § 44 odst. 1 ve spojitosti s odst. 5 Spolkového zákona na 
ochranu přírody BNatSchG a příp. s ohledem na existenci důvodů pro výjimku podle § 45 
odst. 7 Spolkového zákona na ochranu přírody BNatSchG. 

Takzvané zákazy užívání podle § 44 Spolkového zákona na ochranu přírody BNatSchG 
slouží v první řadě uskutečnění zákazů užívání, poškozování a rušení podle par. 12 a par. 13 
Směrnice FFH a podle par. 5 VSR (DE WITT, 2013). 

Hodnocení ochrany druhů jsou hodnocení prováděná v ojedinělých / jednotlivých případech. 
Proto je třeba vždy zpracovat a brát v úvahu charakteristiky specifické pro místo a projekt. 
 

5.1.1 Hodnocené spektrum druhů 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Hodnocené spektrum druhů 

(Grafika z pokynů k sestavení údajů o ochraně přírody ke speciálnímu hodnocení ochrany druhů saP 
v silničním plánování, nejvyšší stavební úřad při Bavorském státním ministerstvu vnitra / Bayerisches 
Staatsministerium des Innern, 2013) 

Neexistuje povinnost hodnocení ohledně přísně chráněných druhů pouze na národní bázi. 

Spektrum speciálně hodnocených druhů (saP) bylo rozšířeno o „druhy 
v zodpovědnosti“ uvedené v § 44 odst. 5 věta 2 BNatSchG, srovnej kapitolu 3 podle 
právního nařízení § 54 odst. 1 č. 2 BNatSchG a ohledně podmínek ochrany postaveno 
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naroveň evropsky chráněným druhům. Tuto úpravu však momentálně ještě nelze použít, 
protože teprve s vydáním nového Spolkového nařízení o ochraně druhů / 
Bundesartenschutzverordnung Spolkovým ministerstvem pro ŽP, ochranu přírody a 
jadernou bezpečnost, které musí projít schvalovacím řízením druhé komory spolkového 
parlamentu (Spolkové rady / Bundesrat), bude nutné určit druhy. Kdy bude novela 
předložena, není v současnosti známo. 

Spolkové nařízení o ochraně druhů / Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) bylo poprvé 
vydáno na ochranu volně žijících živočišných a rostlinných druhů 19. prosince 1986. Je 
jedním z právních nařízení na základě Spolkového zákona o ochraně přírody / Bundes-
naturschutzgesetzes (BNatSchG), které ochranu druhů podle nařízení (ES) č. 338/97 
(Nařízení o ochraně druhů / Artenschutzverordnung) z roku 1984, kterým vstoupila v platnost 
v národním právu všech členských států ES Washingtonská úmluva o ochraně druhů, 
rozšiřuje a zostřuje. Seznam chráněných rostlin a živočichů se nachází v příloze 1 ke 

Spolkovému nařízení o ochraně druhů / Bundesartenschutzverordnung. 

Druhy jsou i nadále předmětem úpravy přístupu k nim. Úprava přístupu jako záchytná právní 
norma ochrany přírody má komplexní koncepci, která zahrnuje ochranu druhů celkem, a také 
tyto druhy jako součást ekosystému (§ 14 odst. 1 ve spojitosti s § 1 odst. 2 a 3 BNatSchG). 

Upozornění: Ve věci ochrany druhů existuje řada soudních rozhodnutí. Ta jsou uvedena v 
příloze. 
 

5.1.2 Průběhový diagram hodnocení ochrany druhů 
 

Obr. 11: Průběhový diagram hodnocení ochrany druhů 

(s odkazem na průběhový diagram podle pokynů k sestavení údajů o ochraně přírody k saP v 
silničním plánování Nejvyšší stavební úřad Bavorského ministerstva vnitra v roce 2013 provedl 
změnu) 

1. Hodnocení 

relevance 

Pro jaké druhy může být incidence ve spojitosti se skutkovou podstatou zákazu 

s dostatečnou jistotou vyloučena? 

↓ 
Sladění relevantních druhů s orgány ochrany přírody 

↓ 

2. Stávající 

stav 

 
 Vytvoření přehledu o stávající situaci příslušných druhů v referenční oblasti; 

mapování 
 Pokud není možné potřebné údaje shromáždit s vynaložením přiměřených 

nákladů, může výskyt chráněných druhů v případě potřeby také vycházet 
pouze z předpokladu (nejhorší scénář) 

 Výsledek hodnocení relevance je kontrolován ohledně věrohodnosti 

 ↓ 
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3. Hodnocení 

incidence 

 
 Překrývání stanovišť dosahem vlivů projektu 
 Hodnocení, které z relevantních typů projektů skutečně jsou / 

mohou být ovlivněna 
 

Sladění 

s institucemi 

ochrany 

přírody 

 ↓ 

4. Hodnocení 

omezení 

 

Hodnocení skutkové podstaty zákazů § 44 odst. 1 ve spojitosti s 

odst. 5 BNatSchG 
 § 44 odst. 1 č. 1 (zákazy usmrcení a poranění) 
 § 44 odst. 1 č. 2 (zákazy rušení) 
 § 44 odst. 1 č. 3 (ochrana míst reprodukce a odpočinku) 
 § 44 odst. 1 č. 4 (zákazy přístupu týkající se rostlin) 

 
 Ochrana druhů s výsadou podle § 44 odst. 5 BNatSchG 

předpokládá úplné a správné uplatňování zákona na ochranu 
přírody. 

 Hodnocení v zásadě na úrovni jediného druhu, částečné 
shrnutí podle druhových společenství. 

 Hodnocení, zda jsou s přihlédnutím k plánovaným 
kompenzačním opatřením (opatření CEF), směřujícím 
k zabránění, příp. zachování funkcionality, naplněny relevantní 
skutkové podstaty zákazů. 

 U druhů, u nichž jsou skutkové podstaty zákazů naplněny, je 
třeba v rámci proporcionality opětovně vyhodnotit vývoj 
dalekosáhlejších kompenzační opatření (opatření CEF) 
směřujících k zabránění, minimalizaci, a příp. zachování 
funkcionality. 
 

 ↓ 

5. Hodnocení 

výjimky 

podle § 45 

odst. 7 

BNatSchG 

 

 
Předpoklady nepodporující ochranu přírody  
 naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a 

ekonomického charakteru 
 Hodnocení přiměřenosti alternativ s ohledem na ostatní otázky 

 
Předpoklady podporující ochranu přírody 
 Posuzování dodržování (příznivého) stavu z hlediska ochrany 

 Současný stav se z hlediska ochrany nesmí zhoršit  
(zachování statutu quo) 

 Výjimka nesmí vést ke zhoršení 
 Současný nepříznivý stav se z hlediska ochrany dále nesmí zhoršovat 
Pokud toto není zajištěno → kompenzační (FSC) opatření 

 
 Hodnocení alternativ 

Existují přiměřené alternativy? 
 

 
Upozornění: Různými institucemi v Německu byly zpracovány pracovní pomůcky pro 
hodnocení ochrany druhů. Ty jsou uvedeny v příloze. 
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Upozornění ke stavebním projektům v sídelní zástavbě 

Ani zákonné normy pro plánování, ani normy pro ochranu přírody nenutí komuny na vlastní 
odpovědnost s konečnou platností a v plném rozsahu stanovit a vyhodnotit požadavky 
„evropské právní ochrany druhů souvisejících s projekty“. Spíše je pouze nutné ve smyslu 
prognózy výhledově identifikovat a posoudit, zda by plánovaná opatření narazila na 
nepřekonatelné překážky ochrany druhů. Pravidelně se tento problém bude poskytovat 
pouze u místních rozvojových plánů. Ustanovení narážející na trvalou právní překážku 
v podobě zákazů vycházejících z ochrany druhů, nejsou přípustná (BVerwG Rozhodnutí z 
25.08.1997 č. j. Az. 4 NB 12/97). Pro zodpovězení této otázky má zásadní význam 
stanovisko příslušné instituce ochrany přírody. Nepřekonatelná právní překážka kvůli 
ochraně druhů neexistuje dokonce ani v případě, kdy se jedná o situaci, výjimku nebo stav 
ve smyslu zproštění povinnosti, nebo ke které může dojít jako součást realizace projektu 
podle § 45 odst. 7 nebo § 67 odst. 2 BNatSchG. 

(http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/verfahrensUpozorněníe/index.htm; 16.12.2014) 
 
 

5.1.3 Zvláštní úprava v rámci přípustného záměru podle § 44 odst. 5 BNatSchG 
Ochrana druhů s výsadou podle § 44 odst. 5 BNatSchG předpokládá úplné a správné 
uplatňování zákona na ochranu přírody. Skutková podstata zákazu vztahující se na dotčená 
místa reprodukce a stanoviště pak nedojde uskutečnění ve smyslu zvláštní úpravy, pokud je 
zajištěna ekologická funkce stanovišť v prostorovém kontextu. 

 

5.1.4 Výjimka podle § 45 odst. 7 BNatSchG 
Předpoklady:  

Musí existovat  

 přesvědčivé důvody převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a 
ekonomického charakteru (§ 45 odst. 7 věta 1 č. 5 BNatSchG) 
nebo 

 je projekt v zájmu ochrany lidského zdraví, veřejné bezpečnosti, včetně národní 
obrany a ochrany civilního obyvatelstva. 

 

Alternativní hodnocení: 

Existují varianty / alternativy, které lze z hlediska nositele (žadatele) projektu označit jako 
přiměřené, přijatelné či únosné nebo neúnosné (§ 45 odst. 7 věta 2 BNatSchG)? 

Vysvětlení, do jaké míry se různé varianty ohledně dotčení relevantních druhů odlišují - (text 
zákona je přiložen v příloze). 
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5.2 Biologické hodnocení v České republice 

Pojednání o ochraně druhů v rámci schvalovacího procesu se provádí v rámci biologického 
hodnocení. Schvalující orgán při plánování rozhoduje o tom, zda je nutné provést biologické 
hodnocení. Instituce musí být tedy v relativně brzkém stádiu v stavu evidovat projekt se 
všemi jeho důsledky, zhodnotit stav / výskyt evropsky chráněných druhů a evidovat 
potenciální dopady. Obecná povinnost hodnocení dopadů projektu ohledně přírodních 
součástí / posouzení slučitelnosti projektu s přírodními danostmi může být uloženo jen tehdy, 
když se jedná o rozsáhlá opatření, která by se mohla dotknout zákonem chráněných zájmů. 
Výsledkem posudku je, zda bude mít projekt vliv na rostliny a živočichy a zda mohou být tyto 
vlivy značného dopadu. Povinnost posudku není uložena, pokud jiné odborné posouzení 
vlivů na životní prostředí splňuje požadavky na biologické hodnocení.  

Podle § 67 (Zákon č. 114/1992, viz příloha) musí nositel záměru / žadatel projektu v tomto 
případě na vlastní náklady iniciovat provedení přírodovědné studie, která popíšu vlivy 
záměru / projektu na živočichy a rostlinné druhy. Posudek vyhotoví autorizované osoby. 
V roce 2009 byla vydána metodická upozornění a poučky Ministerstvem ŽP. 

Ochranné podmínky jsou definovány v § 48 - 50. Druhy jsou chráněny ve všech svých 
vývojových stádiích. Stejně tak jsou v zásadě chráněna všechna stanoviště. (Text zákona je 
přiložen v příloze). 

Druhy podle příloh II a IV Směrnice FFH byly zařazeny v podstatě kvůli udržení ochranných 
podmínek v rámci seznamu zvláště chráněných rostlinných a živočišných druhů (395/1992) 
do kategorií kriticky nebo silně ohrožené. Postup zařazování nebyl ještě v plném rozsahu 
dokončen, seznam má být odpovídajícím způsobem přepracován.  

Z uvedených zákazů ve vztahu k ochraně druhů je možné v jednotlivých případech učinit 
výjimky (§ 56, viz příloha). Výjimky mohou být poskytnuty v zájmu veřejného zdraví, veřejné 
bezpečnosti, bezpečnosti leteckého provozu, v zájmu zabránění závažným hospodářským 
škodám apod. 

Příslušnost / kompetence: U záměrů / projektů (i rozsáhlých) je schvalující institucí příslušný 
stavební úřad. Pověřené obce mají podle zákona rozšířené kompetence a požívají tak status 
„obce s rozšířenými působnostmi“ – tyto obce mají kompetenci stavebního úřadu, která je 
rozšířena o možnost schvalování speciálních staveb (vodárny, dopravní komunikace). 
Stavby sloužící letecké dopravě a železničnímu provozu schvalují další speciální stavební 
úřady. Kompetence vyplývá zejména ze stavebního zákona a jeho velmi podrobných popisů. 
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5.2.1 Postup a obsah biologického hodnocení 
 

Postup 

 Evidence dopadů projektů  
 Sestavení dat ke stanovišti (letecké snímky, zachycení stávajícího stavu, nadřazené 

plánovací opatření, plány pro obhospodařování, odborné projektování, databáze 
nálezů druhů AOPK …) jako doplňující informace k frekvenci a kvalitě výskytu druhů 

 Posuzována je vždy oblast působení a dopadů, která zpravidla přesahuje čisté 
využívání plochy 

 Pokud se projekt nachází v chráněném území, je třeba posoudit i míru dotčení / 
incidence předmětu ochrany těchto chráněných území 

 Realizace místního obchvatu (nezbytná součást posouzení) 
 Mapování / práce v terénu (nezbytná součást posouzení) 
 Orientace na jednotlivé dotčené druhy k odhadu potenciálu stanoviště a stejně tak ke 

zjištění, v jaké kvalitě a kvantitě (počtu, příp. velikosti stavu) se druhy na daném 
stanovišti vyskytují a které typy stanovišť a ploch tyto druhy užívají. Znalec / 
posuzovatel by si měl v této fázi učinit první představu o stupni dotčení jednotlivých 
druhů projektem. Fotodokumentace. 

 Zahrnutí expertů / znalců místních poměrů 
 Sladění postupu s nositelem záměrů 

 

Obsah 

 Úvod: identifikace úlohy, cíl a postup 
 Údaje k záměru / projektu: zdůvodnění, rozsah, časový rámec, možné kumulativní 

účinky, dopady projektu… 
 Údaje o stanovišti: krátké shrnutí informací o přírodních a topografických poměrech 

stanoviště, chráněného území… 
 Předmět posouzení / pozorování: Živočišné a rostlinné druhy včetně jejich stanovišť, 

která mohou být plánovanými opatřeními dotčena. Seznam dotčených druhů, jejich 
status ochrany (zvláště chráněné druhy včetně kategorie podle příloh II a III nařízení, 
obecně chráněné druhy, a příp. také údaj o kategorii červeného seznamu ohrožených 
druhů České republiky. U každého druhu je uveden obecný popis jeho nároků na 
životní prostředí a biologické znaky, které by z pohledu plánovaného projektu mohly 
být relevantní. Pro tyto účely je třeba si vyhledat aktuální informace z dostupné 
literatury. 
Mapováním, odbornou diskusí a sestavením a vyhodnocením podkladů získá znalec / 
posuzovatel základní kvantitativní a kvalitativní, časové a územní charakteristiky 
jednotlivých druhů v daném stanovišti. Jedná se zejména o informace o počtu druhů 
na daném stanovišti, v kterých ročních obdobích se zde tyto druhy vyskytují, jaká 
stanoviště jednotlivé druhy využívají, za jakým účelem, jak velká jsou území, která 
jsou danými druhy využívána. 
 

 Odborné posouzení dopadů a návrhy opatření  
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V rámci tohoto zásadního tématu je posuzován každý druh a varianty nositele 
záměru. Jiné varianty nemají být navrhovány a posuzovány. Jsou posuzovány jak 
přímé důsledky (usmrcení jednotlivých exemplářů druhu včetně jejich vývojových 
stádií, zničení, obsazení území, příp. stanoviště druhu aj.), tak také nepřímé důsledky 
(hluk, světlo, fragmentace krajiny, zničení zdroje potravy…). 
 
1. krok: Popis dopadů projektu na druhy hodnocené při zohlednění jejich nároků na 
životní prostředí. 
Struktura tabulky:  

Druh Úsek projektu 
Dopad 
projektu  
(identifikace) 

Charakteristika 
dopadu (např. 
kapacita projektu, 
časový rozsah 
dopadu, intenzita 
působení aj.) 

Posouzení 
dopadu 
(+/0/-) 

Komentář 

 
2. krok: Posouzení kvantitativních a kvalitativních znaků druhů  
Posouzení dopadů na populaci druhu. Při posouzení je podle možností v ustanovení 
jmenovaných zvláště chráněných druhů žádoucí uvést vedle percentuální incidence 
místní populace také konkrétní počet exemplářů dotčených projektem. 
 
Výsledek: Určení, zda je dopad projektu na živočišné a rostlinné druhy stanovené na 
příslušném stanovišti omezen. 
Příp. návrhy opatření (zamezení, minimalizace, kompenzace), monitoring 
 

 Souhrn: Výsledek posouzení včetně navržené optimální varianty a navržených 
opatření, příp. monitoring 

 Rejstřík a seznamy: použité podklady, literatura 
 Přílohy: mapy, fotografické dokumenty 

 

5.2.2 Zvláštnosti avifauny 
Všechny druhy volně žijících ptáků na území členských států EU jsou chráněny, pokud se 
nejedná o druhy, které podléhají zvláštní ochraně. Ta představuje ochranu exemplářů 
zvláště chráněných druhů, patřících ke kategoriím „ohrožený druh“, „silně ohrožený druh“ a 
„kriticky ohrožený druh“ (§ 48 zákona).  

Intenzita pozorování jednotlivých druhů se určuje při zohlednění zvláštností druhů, příp. 
skupin druhů. Znalec musí být velmi dobře seznámen s životními potřebami a nároky 
jednotlivých druhů ptáků.  
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Je třeba věnovat pozornost specifickým rysům ptáků, kteří je odlišují od jiných skupin 
živočichů: vysoká mobilita, častá specializace ve výživě a stanovišti, specializace při 
hnízdění, jarní migrace a podzimní migrace, hnízdoši a mláďata opouštějící bezprostředně 
po vylíhnutí hnízdo. 

U obecně chráněných druhů je důležité, soustředit se na posouzení místní populace a její 
zachování, a sice včetně stanoviště. U druhů, které se vyskytují na celém území státu, 
nemůže být místní omezení počtu, příp. změny stanoviště překážkou pro realizaci projektu. 
U zvláště chráněných druhů, které jsou uvedeny v nařízení, musí být pozorování provedeno 
co možná zevrubně. Vedle dopadů na místní populaci je třeba posoudit dopady na 
jednotlivce. 

 U projektů či záměrů, které se nacházejí v oblasti „výskytu ptáků“ (Natura 2000), je 
třeba při posouzení vzít v potaz „metodický návod k posouzení intenzity dopadů 
podle § 45i zákona“. 

 U „zvláště chráněných oblastí o malé ploše“, tj. oblastí národních přírodních 
rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek, 
kde jsou předmětem ochrany ptáci, je třeba posouzení rozšířit i na celou tuto oblast. 

 

5.3 Incidence území Natura 2000 

Na územích Natura 2000 platí mimo ochrany typů biotopů a stanovišť speciálních druhů pro 
další druhy podle Směrnice FFH a pro převažující část druhů podléhajících směrnici o 
ochraně ptáků zvláštní závazek na ochranu druhů (SPOLKOVÉ MINISTERSTVO OCHRANY 

PŘÍRODY / BUNDESMINISTERIUM FÜR NATURSCHUTZ [zdroj: Internet]). Z ústředního cíle 
Směrnice FFH: Ze zachování a obnovení příznivého stavu ochrany přírodních biotopů a 
volně žijících druhů živočichů a rostlin je na základě zájmů Společenství možné odvodit 
povinnost pro projekty a plány – která může vést ke značným omezením území ochrany – 
provádět posouzení dopadů FFH (srovnej par. 6 odst. 3 Směrnice FFH). Je zřejmé, že přitom 
musí být brány na zřetel nejen oblasti osy Natura 2000 ve vlastní zemi, nýbrž je nutné 
spatřovat také hranice překračující kontext. 

V zásadě se u projektů s hranice přesahujícím vlivem – pokud se jedná o projekty 
s povinností provádět hodnocení vlivů na životní prostředí, podílejí instituce a veřejnost 
sousední země, to se vztahuje stejně tak na posouzení dopadů na FFH v této souvislosti 
(srovnej LAMBRECHT et al. 2007). Kromě toho se doporučuje provádět posouzení 
relevantních druhů podle evropského práva také pro ostatní plánování a projekty nad rámec 
sledování možné incidence oblasti Natura 2000 i v sousední zemi, a z toho příp. může 
plynout účast institucí sousední země (srovnej LAMBRECHT et al. 2007). 
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5.3.1 Posouzení dopadů na oblasti FFH v Bavorsku 

V Německu jsou realizovány závazky plynoucí ze Směrnice 92/43/EHS a 2009/147/ES ve 
Spolkovém zákonu o ochraně přírody / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Posouzení 
kompatibility a nepřípustnosti projektů a plánů včetně posouzení výjimek se řídí podle 
ustanovení v BNatSchG § 34 a § 36. 

Průběh: 

Posouzení dopadů v oblastech FFH předchází zpočátku předběžný odhad FFH (FFH-VA). 
V tomto předběžném odhadu je odhadem či zhruba třeba vyjasnit, zda mohou být dotčeny 
cíle zachování oblasti Natura 2000 projektem realizovaným v oblasti FFH nebo mimo ni, a 
zda jsou možná podstatná omezení cílu udržení. Předběžný odhad vede ke zjištění řídící 
instituce, zda musí být provedeno posouzení dopadů na oblast FFH (FFH-VP).  

Objasnění závažnosti omezení a dále přesné zjištění druhu a rozsahu značných omezení je 
výhradně předmětem vlastního posouzení dopadů na FFH (BAVORSKÝ ZEMSKÝ ÚŘAD PRO 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT [zdroj: Internet]). Pokud z 
posouzení dopadů na FFH vyplane, že projekt nebo plán může vést ke značným omezením 
cílů zachování nebo rozhodujících složek účelu ochrany, je projekt nebo plán nepřípustný. 
Může pak následovat posouzení výjimky podle § 34 (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Průběhový diagram posouzení dopadů FFH  
(grafika na bázi Spolkového ministerstva dopravy, stavebnictví a bytové výstavby / BUNDES-
MINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU- UND WOHNUNGSWESEN 2004, DOLNOSASKÉHO VODOHOSPODÁŘSKÉHO 

ZEMSKÉHO PODNIKU PRO OCHRANU POBŘEŽÍ A OCHRANU PŘÍRODY / NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB 

FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NATURSCHUTZ 2011) 
 

1. Předběžný odhad slučitelnosti s FFH (FFH-VA)
Jsou možná značná omezení cílů ochrany?

Není zapotřebí posouzení dopadů FFHNe

2. FFH-posouzení dopadů (FFH-VP)
Může projekt nebo plán vést k významným omezením cílů ochrany nebo podstatných součástí práce ochrany?

Projekt / plán je přípustný

Projekt / plán je nepřípustný

3. Posouzení výjimky
Jsou dány skutečnosti zdůvodňující výjimku?

Projekt / plán je přípustný

Projekt / plán je nepřípustný

Ano

NeAno

NeAno



Hranice překračující spolupráce při ochraně přírody a druhů CZ/BY 

48 
 

5.3.2 Hodnocení vlivů na oblasti Natura 2000 v České republice 

V českém zákonodárství byly evropské směrnice vtěleny do zákona č. 218/2004 Sb. 
Právním podkladem pro posouzení vlivů na oblasti Natura 2000 jsou Zákon o ochraně 
přírody a krajiny (114/1992) a dále Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001). 
Pro posuzování územních plánů existuje speciální postup podle stavebního zákona č. 
183/2006 Sb. (§ 37, § 48 - 51) – Posuzování trvale udržitelného rozvoje území.  

Jako specifikum České republiky smí posuzování vlivů na oblasti Natura 2000 provádět jen 
okruh zvláště autorizovaných osob. Posouzení probíhá podle zadané metodiky podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny. Posouzení typu Natura se provádí zpravidla jen v rámci 
hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA/SEA) a může adekvátně tvořit součást 
dokumentace EIA a vyhodnocení SEA. 

Průběh 

V rámci zjišťovacího přípravného řízení se zjišťuje, zda je v důsledku plánovaného projektu 
možné omezení oblastí Natura 2000. Nelze-li žádné omezení předvídat, je toto 
autorizovanou osobou zadokumentováno jako součást oznámení. Nelze-li vliv vyloučit, 
následuje hodnocení Natura (stejně tak autorizovanou osobou) jako součást dokumentace 
k EIA, příp. k vyhodnocení SEA a posouzení Natura jako součást posudku k EIA. Příslušný 
krajský úřad, Ministerstvo životního prostředí na základě toho vydá stanovisko v rámci 
EIA/SEA. Podle postupu existují různé obsahy. Dotčená území jsou identifikována jako 
ovlivněná, když jsou např. v přímé územní konfrontaci s projektem (uplatnění nároku na 
pozemky), tato mají souvislost s dalšími zásahy (těžba surovin, odběr vody, vedení, síťové 
přípojky,…), existuje omezení na základě dalších vlivů (emise do životního prostředí 
(atmosféra, voda, hluk)), existuje omezení v souvislosti s realizací projektu nebo existuje 
ovlivnění v souvislosti s provozem projektu. Pokud bude zjištěn značný negativní vliv, může 
být opatření realizováno jen podle výjimek odst. 9 a 10 § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
(CHVOJKOVÁ 2008).  

 

5.4 Porovnání Německo / Česká republika 

V Německu následuje v rámci hodnocení druhů (v odborném příspěvku nebo speciálním 
hodnocení druhů) přezkoumání zákazů uvedených v § 44 BNatSchG. Jedná se tedy o 
relativně úzce specifikované zákazy přesně definované v § 44 BNatSchG. Kupříkladu je 
projednávána otázka, zda jsou evropsky chráněné druhy usmrcovány, zraňovány nebo 
rušeny. 

Otázky přesahující tuto úroveň týkající se obecné ochrany druhů jsou zpracovány v rámci 
doprovodného programu péče o krajinu (příp. studie vlivů na životní prostředí, zpráva o 
životním prostředí). V Německu jsou hodnocení ochrany druhů – v závislosti na typu projektu 
– pravidelnou součástí schvalovacích podkladů. Status druhu FFH je v Německu nezávislý 
na zařazení do stupně ohrožení (příp. červeného seznamu). 

V České republice má biologické hodnocení rozsáhlejší komplexnější záběr, protože se 
zabývá všemi druhy a také všemi vlivy, neomezuje se na určité zákazy. Biologické 
hodnocení je vytvářeno u relativně velkých projektů s dalekosáhlými dopady projektu. 
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Obojí hodnocení se tedy nedají spolu přímo srovnávat, protože se od sebe navzájem liší 
úlohy a tím i obsahy.  

Celoevropským zadáním směrnic FFH a o ochraně ptactva jsou podmínky pro závazky 
zohlednění oblastí Natura 2000 v obou zemích stejné. Rozdíly se ukazují v příslušném 
výkladu zemí. Tak je v České republice hodnocení Natura zpravidla prováděno v rámci 
hodnocení vlivů na životní prostředí, v Bavorsku se provádí i u projektů a plánů, u nichž není 
hodnocení vlivů na životní prostředí povinností. Hodnocení vlivů na oblasti Natura 2000 
mohou v Čechách provádět pouze osoby z okruhu autorizovaných odborníků, v Bavorsku 
v tomto ohledu neexistují žádné zadávací specifikace. Společný je v obou zemích 
dvoustupňový průběh, při němž se v 1. kroku bez dalších šetření hodnotí, zda je v zásadě 
přípustná incidence. To se v Čechách děje v rámci zjišťovacího přípravného řízení 
k projektu, v Bavorsku se tak děje prostřednictvím předběžného hodnocení slučitelnosti s 
FFH. Nelze-li vyloučit možnou incidenci, následuje v Bavorsku hodnocení vlivů na FFH, 
v Čechách hodnocení Natura. Při zjištění negativních vlivů zpravidla projekt není přípustný, 
může být ale v obou zemích při splnění požadavků úpravy pro výjimky povýšen do 
přípustného statutu. 
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6. Typy projektů vyžadujících přeshraniční harmonizaci 
 

Aby došlo k optimalizaci hranice překračující spolupráce při zohledňování zájmů ochrany 
druhů, je třeba ustanovit společnou nadnárodní metodu a režim práce. K tomu patří jako 
první krok stanovení projektů, u nichž je zásadní předpoklad hranice překračující spolupráce. 
U projektů vyžadujících svým charakterem hodnocení vlivů na životní prostředí je tato 
spolupráce právně stanovena a již institucionalizována (srovnej kapitolu 4). Kromě toho 
existují projekty, u nichž sice není stanovena povinnost hodnocení vlivů na životní prostředí, 
z nichž však přece jen mohou vycházet nepříznivé účinky na životní prostředí. Projektoví 
partneři Vláda Horních Franků / Regierung von Oberfranken a Karlovarský kraj sjednali, že 
budou ve smyslu zásad předběžné obezřetnost i u těchto projektů provádět hranice 
překračující harmonizaci, příp. optimalizaci. 

Aby byla spolupráce definována jednoznačně, následovalo určení typů projektů, u nichž je 
třeba, aby pravidelně docházelo k výměně informací mezi partnery, příp. k jiné formě 
spolupráce. V dalších krocích byla učiněna další ujednání, kupříkladu stanovení pravidelně 
frekventovaných území hodnocení jednotlivých skupin druhů (srovnej kapitolu 7).  

 

6.1 Výběr a určení typů projektů  
 

Projekty, příp. plánování, u nichž má docházet k pravidelné formě přeshraniční spolupráce, 
byly vybrány podle těchto kritérií:  

 Mají významný vliv na přírodní režim 
 Mají převážně územní dopady 
 Jedná se o opakující se typy  

Pod označením „typ projektu“ jsou shrnuty jak projekty, tak i územní plánování, jako např. 
směrné územní plány / Flächennutzungspläne, plány zástavby / Bebauungspläne (Bavorsko) 
nebo územní plány (Česká republika).  

Podle dohody s projektovými partnery byly zvoleny tyto typy projektů:  

 Projekty dopravní infrastruktury (silnice, železnice), 
 Větrné elektrárny 
 Trasy elektrického vedení (venkovní vzdušné vedení, zemní kabel) 
 Stavba sídel a komerční zástavba včetně stavebních zařízení rekreačních zařízení 
 Fotovoltaická zařízení v otevřeném prostoru 
 Projekty na vodě / u vody 
 Těžební projekty a deponie  

V případě potřeby je možné tento seznam přiměřeně účelu rozšířit a použít. 

Bližší definice typů a doporučující posouzení, od jaké velikosti a stavebního typu může být 
projekt příhraničně relevantní, je uvedeno v následující tabulce 9. 
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Tabulka 9: Typy projektů 

Projekty dopravní infrastruktury 

Silnice 

Tento typ projektů zahrnuje všechny dopravní projekty (novostavby i dostavby a rozšíření), které 
obsahují ‚podstatnou změnu‘. Dotčeny jsou zpravidla silnice kategorií spolková, zemská, okresní a 
obecní spojnice, ale také cesty. 

 

Příklady plánování v projektové oblasti:  
 DE: St. 2179 (případová studie 2), Cheb - cyklostezka 
 DE/CZ: Brückenradweg / cyklostezka Wunsiedel - Aš 
 CZ: B 303/R6 (plánování podle zásad územního rozvoje D77), St. 2179 (případová studie 

2), přeložka obecní komunikace severně a jižně od Aše (plánování podle zásad územního 
rozvoje D78), přeložka obecní komunikace na území Hranic (plánování podle zásad 
územního rozvoje D12) 

 
 

 
 
Foto 4.: Silniční práce a stavby silnic a komunikací 
 (Foto: Anette Fogy-Gruber) 
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Železnice 

Pod tento typ projektů spadají novostavby nebo podstatné změny provozních zařízení železnice, 
zejména kolejových cest, inženýrských staveb (jak např. mostů, tunelů, podjezdů), zemních prací 
(jako jsou hráze, mezníky, náspy), signální zařízení, nádraží a zastávky.  

 

Příklady plánování v projektovém území:  
 DE/CZ: Železniční trať Selb - Aš (reaktivace trati) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5.: Přestavba a rozšíření železniční trati 

(Mediathek Deutsche Bahn AG / Foto: Christian Bedeschinski) 
 

 

Projekty na vodě / u vody 

Do této kategorie jsou zahrnuty veškeré vodní stavby na řekách a potocích, jako jsou přeložky nebo 
podstatné přestavby vodotečí (i vrácení do původního stavu - renaturace), zatrubnění potoků nebo 
novostavby / změny zařízení na vodstvech, zařízení rybích sádek a rybníků nebo konstrukce hrází. 
Zpravidla se přitom jedná o hranice překračující vodstva, příp. vody, jejichž povodí leží v blízkosti 
hranice. 

 
Význam pro projektovou oblast: Na základě vysokého podílu hraničních vod (především podél 
severní hranice) a hranice překračující sítě vod se směrem toku DE → CZ v jižní části a směrem 
toku CZ → DE v severním úseku má tato oblast zvláštní význam v plánovacím území. 
 
Příklady plánování v projektovém území:  

 DE: Zavedení do hraničních vod: Zinnbach / Lužní potok (Případová studie 3) 
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Foto 6.: Stavební projekt z oblasti vodních staveb 
 (Autor snímku: Joachim Pander) 

 

 

 

Větrné elektrárny 

Tento typ projektů zahrnuje všechny záměry týkající se větrné energie se zařízeními vyššími než 50 
m (na základě závazku zjednodušeného řízení na ochranu proti imisím v Bavorsku).  

Význam pro projektovou oblast: větrný vládní kraj Horní Franky / Oberfranken již dnes vykazuje 
relativně vysoký počet větrných turbín. V důsledku cíle Bavorské státní vlády, i nadále rozšiřovat v 
Bavorsku síť větrných elektráren, se příhraniční polohy i nadále dostávají do hledáčku výstavby 
větrných energetických zařízení. V Horních Frankách / Oberfranken se výstavba zařízení řídí 
regionálním plánováním. V dubnu / květnu 2014 vstoupila v platnost nařízení ke změně regionálního 
plánu, která vymezují prioritní území a vyhrazená území pro větrné elektrárny (B V 3.1.1 
Windenergie), některé z nich se nacházejí v blízkosti hranice.  

 

Příklady plánování v projektové oblasti:  
 DE: Větrná farma Steinberg bei Hohenberg (případová studie 1), Windkraft Blausäulenlinie 
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Foto 7.: Větrná elektrárna Mähringsbach 
 (Foto: Dr. Manfred Scheidler) 
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Trasy elektrického vedení 

Pod tímto typem projektu jsou shrnuty novostavby a dále podstatné změny volných vzdušných 
vedení nejrůznější výšky a napětí a dále zemní kabely. 

 
Příklady plánování v projektovém území:  
 

 CZ: Vysokonapěťové vedení 400 kV – spojení mezi transformovnou Vítkov - Pomezí 
(plánování podle zásad územního rozvoje E05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8.: Vysokonapěťová vedení a železniční trakční vedení tvoří hustou síť  
 (Mediathek: Deutsche Bahn AG / Foto: Volker Emersleben) 
 

 

 

Stavba sídel a komerční zástavba včetně rekreačních zařízení 

Pod tímto typem jsou zahrnuty všechny plošné stavební záměry / projekty a plánování (v Bavorsku 
kupříkladu směrné územní plány / Flächennutzungspläne s vymezením rezidenčních, smíšených, 
průmyslových a komerčních území, zvláštních oblastí pro využití volného času a dále plány 
zástavby) z oblastí bydlení, komerce, průmyslu a rekreačních zařízení. Pod tento typ projektů 
spadají všechny stavební projekty s povinností stavebního povolení. 
 
Příklady plánování v projektovém území:  

 CZ: Komerční oblast Aš (případová studie 6) 
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Foto 9.: Stavební opatření v oblasti sídelní výstavby 
 (Foto: Anette Fogy-Gruber) 
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Fotovoltaická zařízení v otevřeném prostoru 

Pod tento typ projektů spadá „velkoplošná“ fotovoltaika, fotovoltaická zařízení ve volném prostoru 
(ve volné krajině). Územní dopad fotovoltaických zařízení se v Německu rozdílně posuzuje, Vládní 
prezídium Tübingen, Baden-Württemberg (REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 2010) kupříkladu 
vychází z toho, že vlivy na životní prostředí lze očekávat v zásadě od velikosti 1 ha, v Bavorsku se 
pravidelně vychází z možnosti vlivu na životní prostředí od velikosti plochy 10 ha.  

Ve smyslu sousedské účasti se doporučuje užití prahové velikosti 1 ha jako směrné velikosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10.: Fotovoltaická zařízení ve volném prostranství na svahu, v popředí oblast hnízdění ptáků 

hnízdících v travních porostech 
 (Foto: Anette Fogy-Gruber) 
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Těžební projekty 

Pod tento typ projektů spadají všechny „větší“ projekty povrchové těžby. Od jaké plošné velikosti se 
projeví územní vlivy na druhy, je možné rozhodnout jen v jednotlivých konkrétních případech. 
Orientační hodnoty mohou kupř. být zavedeny prostřednictvím schvalovacích povinností (např. 
v Bavorsku přes 500 m2). Prahová hodnota pro stanovení účinku na území a tím také povinnost 
podrobit se posouzení vlivu na životní prostředí se v Německu pohybuje podle § 1 ROV (Nařízení o 
územním členění) na 10 ha. Je ovšem třeba konstatovat, že už i u ploch s nepatrnými plošnými 
rozměry může dojít ke značným důsledkům relevantním pro ochranu přírody (např. přímá ztráta 
stanovišť). 

 

Ve smyslu sousedské účasti se doporučuje přeshraničně sledovat těžební záměry od plošné 
dimenze 0,5 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11.: Těžba štěrku 
 (Foto: Jutta Böhm) 
 

 

6.2 Dopady projektů 
Každý projekt může mít jiný dopad na krajinu a druhy. V zásadě se u projektů rozlišuje mezi 
stavebními dopady, účinky způsobenými zařízeními a jejich provozem. Zatímco stavebně 
podmíněné důsledky jsou zpravidla časově omezené a omezují se většinou na přímé 
stanoviště projektu (včetně nutných infrastrukturních zařízení), jsou účinky způsobenými 
zařízeními a jejich provozem většinou trvalé, příp. pravidelné. 

Standardizované uvedení aktivních oblastí, tedy posouzení územního působení projektu 
na druhy a stanoviště druhů, je možné jen v ojedinělých případech. Mnoho faktorů (např. 
projev a intenzita projektu, okolní krajina, výskyt druhů a vybavení stanoviště) zpravidla 
zapříčiňuje nutnost individuálního posouzení jednotlivých případů. 
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Předloženým projektem proto nejsou dána standardizovaná zadání k závěrečnému popisu 
oblastí působnosti. Jako pomoc pro hodnocení možné incidence skupin živočichů, příp. 
druhů jsou zpřístupněny pouze oblasti hodnocení.  

Jako oblasti hodnocení ve smyslu projektu jsou definována území, v rámci kterých má 
být hodnoceno možné dotčení sousední země. 

Odvození oblastí hodnocení je popsáno v kapitole 7, zejména na základě zohlednění 
stanovišť, způsobů chování, akčních, rušivých a efektivních vzdáleností druhů, příp. skupin 
druhů. Jako základ pro odvození posloužily odborná a vědecká literatura a dále v praxi 
využité empirické hodnoty. 

 

Obecné dopady 

Nezávisle na projektu je možné formulovat obecné dopady napříč živočišnou říší. 
Specifické závěry, i ty ve vztahu k projektu, ke skupinám druhů a jednotlivým druhům se 
nacházejí v kapitole 7. 

Příklady pro obecné dopady jsou pravidelně: 

Omezení ploch (ztráta stanovišť): využití ploch zastavením a zamezením průsaku vody do 
podloží (stavební změna, změna dosavadního užívání, změna a zničení struktur stanovišť) 
vedou v zásadě ke ztrátě biotopů s nejrůznější ekologickou funkcí (např. stanoviště obživy, 
reprodukce a vyvedení mláďat, stanoviště sloužící odpočinku a klidu, atd.).  

Změna podmínek stanoviště: Změny podmínek stanoviště vedou k tomu, že dosud 
využívaná stanoviště není možné dále užívat, příp. jen omezeně. Patří k nim např. změny 
vodní bilance, půdního substrátu, klimatických poměrů (např. zastínění) a chemických 
poměrů (např. materiálové vstupy). 

Fragmentace a bariérové efekty: Stavebními úpravami mohou důležité spojovací struktury 
pro migrující druhy zvířat (letové a putovní trasy) být přerušeny nebo narušeny. Možné 
důsledky: Druhy zvířat reagují tak, že se místu vyhýbají nebo se dají na útěk, volí trasy, jak 
se místu vyhnout, jednotlivá stanoviště mohou být oddělena a získat tak charakter ostrovního 
postavení biotopů, zmenšení minimálních reálných velikostí biotopů. 

Riziko kolize: Ze stavebních zařízení a mobilních prvků může v zásadě vycházet zvýšené 
riziko kolize. Týká se to statických prvků, jako např. silně se lesknoucí fasády nebo průhledů 
na budovách, pohybujících se prvků, jako jsou vozidla a větrné turbíny. 

Optické podněty: K optickým zdrojům rušení patří vizuálně postřehnutelné podněty jako 
pohyb, světlo a světelné odrazy. Živočišné druhy reagují na optické podněty a vizuální 
rušení. Ty mohou vyvolat kupříkladu reakce útěku či vyhýbání se, ale také lákají. Podle 
autorů MACZEY & BOYE (1995) není však vždy jasně definovatelné jednoznačné rozlišení 
omezení ve vztahu ke konkrétním druhům v důsledku hluku a optických vjemů. 

Akustické podněty: Hluk může vést k ochuzení životních společenství, což je vědecky 
prokázáno (srovnej SALOMON et al. 2006). Přitom zvířata reagují zpravidla citlivěji na 
neočekávané hlukové efekty, jako např. na třaskavé zvuky nebo nepravidelné zdroje hluku, 
než na trvalou hladinu hluku. MACZEY & BOYE (1995) popisují v této souvislosti jistý efekt 
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návyku určitých zvířecích druhů na hluk. Je možné vycházet z toho, že hlukové imise mohou 
citlivé druhy zvířat bezprostředně ohrozit (SALOMON et al. 2006). MACZEY & BOYE (1995) 
vycházejí z toho, že hluk má v zásadě rušivý vliv na zvířata relevantní se zásadami ochrany 
přírody, přičemž hluk může působit na různé populace velmi odlišným způsobem, ovšem 
efekty jsou často prokazatelné jen na základě dlouhodobých studií.  

Ostatní: Z projektů vycházející imise jako prachové částice, látkové substance (škodliviny, 
soli), otřesy a elektromagnetická pole mohou v zásadě negativně ovlivnit stanovitě a zde 
žijící druhy. 
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7. Druhy a skupiny druhů relevantní pro určitá území 
 

V projektu jsou pojednávány zvířecí evropsky relevantní druhy (přílohy FFH II a IV - druhy, 
evropské druhy ptáků). Bez doplnění o národně relevantní druhy, pokud tyto již nepatří ke 
druhům relevantní evropskému právu (jako např. v Německu druhy podléhající odpovědnosti 
státu podle § 54 odst. 1 č. 2 BNatSchG, přísně nebo zvláště chráněné druhy a jiné druhy – 
valuátoři).  

Z rostlinných druhů evropsky relevantních se v bavorsko-českém pohraničí vyskytují jen 
Žabníček vzplývavý (Luronium natans) a Sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) (podle 
informací Krajského úřadu Karlovarského kraje a Vlády Horních Franků / Regierung von 
Oberfranken). Možnost hranice překračujícího omezení je u těchto k lokalitě vázaných 
rostlinných druhů obecně považována za minimální; Proto se v projektu o rostlinných druzích 
nehovoří. 

Protože se projektoví partneři předběžně dohodli, že potenciální nebo prokázaný výskyt 
druhů Carabus nodulosus (Střevlík hrbolatý), Cerambyx cerdo (Tesařík obrovský), Cucujus 
cinnaberinus (Lesák rumělkový), Osmoderma eremita (Páchník hnědý) z pojednání vyloučí, 
nehovoří se v projektu ani o této skupině druhů brouků. 
 

Předmětem projektu pak tedy jsou živočišné skupiny: 

 Savci (včetně netopýrů)  
 Ptáci  
 Ryby a kruhoústí  
 Mlži  
 Plazi 
 Obojživelníci 
 Motýli 
 Vážky  

 

7.1 Metodika výběru druhů 
Sestavení relevantních druhů a zpracování seznamu druhů proběhlo ve třech krocích: 

1. Sestavení seznamu druhů při zohlednění evropské relevance na základě: 

Seznam druhů v Bavorsku 
relevantních podle speciálního 
hodnocení ochrany druhů saP  

Zdroj:Bavorský zemský úřad pro životní prostředí / 
Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) 
http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/ 

Výběrový seznam: přísně chráněné 
druhy v Horních Frankách a evropské 
druhy ptáků (stav 18.01.2008) 

Zdroj: Regierung von Oberfranken 2008 
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Seznam s přílohou 3 ke speciálnímu 
hodnocení ochrany druhů saP 
nejvyššího stavebního úřadu 

Zdroj: nejvyšší stavební úřad při Bavorském státním 
ministerstvu vnitra / Bayerisches Staatsministerium des 
Innern 2013 

S hlášenými druhy oblastí FFH 
v projektovém území 

Zdroje: 
Standardní dotazník k následujícím oblastem: 
DE5738371 „Severo-východobavorské potoční údolí 
kolem Rehau“ 
DE5838302 „Údolí Ohře a Röslau“,  
DE5838371 „Stanoviště Hnědáska chrastavcového u 
Selbu“ 
DE5838372 „Mokřady kolem Selbu a Großwendern“ 
DE5839302 „Chráněná krajinná oblast ‚Přírodní lesní 
rezervace Hengstberg‘“ 
CZ0413177 „Bystřina - Lužní potok“ 
CZ0410047 „Štítarský rybník“ 

Hodnocení (potenciálního) výskytu na 
základě různých zdrojů dat 

Zdroje: 
Bayern 
Mapy nalezišť Bavorského zemského úřadu pro životní 
prostředí / Bayerisches Landesamt für Umweltschutz od 
roku 1989 
(http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/) 
Shapes z mapování chovných ptáků (Adebar) (Atlas 
chovných ptáků 2012) 

2. Sladění / porovnání seznamu druhů 

Předběžné sladění s Vládou Horních 
Franků / Regierung von Oberfranken 
a Karlovarským krajem 

Písemné a ústní dotazy 

 zda byly druhy v příhraničí (rádius 10 km) 
prokázány 

 ohledně potenciálního výskytu v příhraničí (stávající 
předpoklady stanovišť) 

 zda je možné druhy vyloučit  

 zda je nutné druhy doplnit  

3. Hodnocení disponibilních dat a závěrečná harmonizace 

Vyhodnocení dat z Bavorska Data LfU k mapování ochrany druhů, stav 2014  

Vyhodnocení dat z České republiky 
Zdroj: AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny / Agentur 
für Natur- und Landschaftsschutz), 2014 

 

7.1.1 Úvodní poznámka k popisu druhů a skupin druhů 
V následujících kapitolách jsou uvedeny a popsány vybrané druhy a skupiny druhů 
v seznamu s údaji o stupni ohrožení a statutu ochrany. Na základě výčtu vybraných 
odborných a vědeckých základů pro vyvození oblastí hodnocení (při zohlednění biotopů, 
způsobů chování, akčních území a dále vzdáleností rušivých jevů a efektů) je následně 
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v kapitole 7.11 pro každou skupinu živočichů uvedeno nezávislé doporučení rádiů 
hodnocení k posouzení možného hranice překračujícího omezení u různých typů 
projektů.  

 

7.2 Savci bez netopýrů 

Tabulka 10: Pro dané území relevantní savci (bez netopýrů) 

Vědecký název  

 
Zařazení podle stupně ohrožení, příp. status 
ochrany 

Německé pracovní 
označení  Směrnice 

FFH 

Příloha II -
druh, příloha 

IV - druh 

Zvláště chráněná 
druh (b), příp. přísně 
chráněný druh (s) 
podle BNatSchG 

RL-D RL-B 

Česká 
republika: 
Stupeň 
ohrožení 
zvláště 
chráněných 
druhů 

České pracovní 
označení 

Castor fiber 
Biber 

Bobr evropský 
II,IV s V - Silně ohrožený

Dryomys nitedula 
Baumschläfer 

Plch lesní 
IV s R R Silně ohrožený

Felis silvestris 
Wildkatze 

Kočka divoká 
IV s 3 1 

Kriticky 
ohrožený 

Lutra lutra 
Fischotter 

Vydra říční 
II, IV s 3 1 Silně ohrožený

Lynx lynx 
Luchs 

Rys ostrovid 
II, IV s 2 1 Silně ohrožený

Muscardinus 
avellanarius 

Haselmaus 

Plšík lískový 
IV s G - Silně ohrožený

 
Kategorie Červených seznamů pro Německo a Bavorsko: 0 vymřelých nebo zmizelých/1 hrozí vyhynutí/2 silně 
ohrožený/3 ohrožený/G domněle ohrožený, ale status neznámý/R extrémně vzácný druh a druhy s geografickými 
omezeními/V druhy uvedené v seznamu včasného varování/* není ohrožený / nedostatečné údaje.  
Zdroje: RL-D podle FREYHOFA 2009, RL-B podle STÁTNÍHO MINISTERSTVA ŽP, ZDRAVOTNICTVÍ A OCHRANY 

SPOTŘEBITELŮ / STMUGV 2005, zařazení jako zvláště chráněný druh (b) příp. přísně chráněný druh (s) podle 
BNatSchG podle WISIA, stav 1/2014 
Stupeň ohrožení zvláště chráněných živočišných a rostlinných druhů podle vyhlášky 395/1992 k zákonu 114 
České republiky: kriticky ohrožený druh, silné ohrožený druh, ohrožený druh 

 

7.2.1 Popis druhů 

Bobr (Castor fiber) osídluje vodní toky a jezera, které mají minimální hloubku cca 50 cm. 
Druh neklade zvláštní požadavky na kvalitu vody. Hráze bobr staví v pobřežním pruhu, ve 
výšce cca 1 - 2 m nad vodní hladinou. Délka revíru bobrů podél vodních toků se pohybuje 
mezi 1.000 a 4.000 m (MÜLLER-KRÖHLING 2006, HERMANN & MATHEWS 2007). Akční rádius 
se omezuje zpravidla na okolí vody, jen zřídka se zvířata pohybují ve větší vzdálenosti než 
50 m od vody.  
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Územní relevance: Relevantní druh (prokázaný nebo potenciální výskyt v příhraničí (cca 10 
km) na bavorské a české straně (informace Vlády Horních Franků / Regierung von 
Oberfranken, Krajského úřadu Karlovarského kraje).  

V noci aktivní, extrémně vzácný Plch lesní (Dryomys nitedula) osídluje výlučně lesy. 
Přitom upřednostňuje lesní oblasti nohaté na listnaté stromy. Zvíře velké cca 12 cm využívá 
dutiny stromů a ptačí hnízda jako denní úkryty (BFN g, LFU c [zdroj: Internet]).  

Územní relevance: Relevantní druh (prokázaný nebo potenciální výskyt v příhraničí (cca 10 
km) na české straně (informace Krajského úřadu Karlovarského kraje). V hornofranckém 
pohraničí je jeho výskyt považován ta nepravděpodobný (Vláda Horních Franků / Regierung 
von Oberfranken), bavorské nálezy se soustřeďují na horské smíšené lesy v alpské oblasti 
(LFU c [zdroj: Internet]). 

Kočka divoká (Felis silvestris) je považována výlučně za obyvatele lesa (BUND [zdroj: 
Internet]). Upřednostňuje husté a strukturované vegetační porosty. Houštiny, dutiny stromů 
nebo staré liščí a jezevčí hnízda slouží kočkám jako úkryty. Kvůli lovu druh postupuje až na 
okraje lesa, mýtiny nebo louky u lesa (STMELF o. J.), nepohybuje se ale zpravidla dále než 
100 m od dřevnatých struktur (HERMANN & MATHEWS 2007). S kočkou divokou se často 
setkáme také v oblasti vod. Druh je aktivní většinou za soumraku v podvečer a v noci. 
Osaměle žijící kočka divoká má požadavek na prostor 200 až 1.000 ha (5.000 ha) (STMELF o. 
J.). 

Územní relevance: Relevantní druh (prokázaný nebo potenciální výskyt v příhraničí (cca 10 
km) na bavorské a české straně (informace Vlády Horník Franků / Regierung von 
Oberfranken, Krajského úřadu Karlovarského kraje). Větší lesní oblasti jsou na bavorské 
straně zařazeny jako „lesy vhodné pro lovící kočku divokou“ (BAVORSKÁ LESNÍ SPRÁVA / 
BAYERISCHE FORSTVERWALTUNG 2009). V oblasti příhraničí se vyskytují genetické důkazy 
(viz následující grafiku). Bližší údaje k výskytu divokých koček najdete na adrese 
http://www.lfu.bayern.de/natur/wildtierkorridore/index.htm a dále na adrese 
http://wildkatzenwegeplan.geops.de/   
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Obr. 13: Genetické důkazy kočky divoké 

(Bavorský zemský ústav pro les a lesní hospodářství / Bayerische Landesanstalt für Wald und 
Forstwirtschaft 2013 [zdroj: Internet]). 

Důkazy v Bavorsku pocházejí od Svazu pro ochranu přírody / 
Bund Natuschutz (Projekt kočka divoká), Rhönnatur e. V. a 
Bavorské lesní správy. 
 
Důkazy mimo Bavorska pocházejí z článků zveřejněných na 
Internetu od různých institucí v příslušných zemích. 
 

Stav 01.09.2013 

Kočka divoká – genetické důkazy 
 
Důkazy v Bavorsku 

 
Důkazy mimo Bavorska 
 
Území lovu kočky divoké (N. Klar,  2009) 
 
řeka 

Kočka divoká 
Genetické důkazy v Bavorsku i mimo jeho území 
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K upřednostňovaným stanovištím převážně v noci aktivní Vydry říční (Lutra lutra) patří 
mělké vodní toky s výraznou pobřežní vegetací, lužní lesy a záplavová území. Druh je velmi 
mobilní, samečkové mají akční rádius 40 - 80 km (HERMANN & MATHEWS 2007) tras vodních 
toků, samičky 10 - 25 km (NLWKN 2011). Minimální velikosti areálů se pohybují mezi 25 km2 
až 40 km2 (samičí zvířata s mláďaty). Jako nocoviště využívá Vydra říční hromady klestí 
v blízkosti břehu nebo podemleté pobřežní partie, v pobřežní linii si zakládají i úkryty (NLWKN 
2011). Vydry mají ve zvyku, že stavby, které křižují jejich cesty, jako např. mosty, zejména 
chybí-li pěšinka podél břehu, často nepřeplavou, nýbrž překlenou po souši, takže se mohou 
dostat do oblasti nebezpečí kolize s dopravou (HEUER 2010).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 12.: Hornofrancko-české pohraničí je považováno za nadregionálně významný koridor rozšíření 

Vydry říční (Lutra lutra) 
 (Foto: Christoph Moning) 

 

Územní relevance: Ohlášený druh podle standardního dotazníku DE5838302 pro bavorské 
území FFH 5838-302 „Údolí Ohře a Röslau“. Prokázaný nebo potenciální výskyt také na 
české straně (informace Krajského úřadu Karlovarského kraje). Hornofrancko-český hraniční 
prostor je hodnocen jako nadregionálně významný spojovací koridor (ÖKOLOGISCHE 

BILDUNGSSTÄTTE OBERFRANKEN [zdroj: Internet]). 

 

Rys ostrovid (Lynx lynx) osídluje strukturované a bohaté lesy, přičemž druh vykazuje 
vysoké nároky na životní prostor v souvislých lesních oblastech. Toulky se mohou konat i 
mimo lesa. Voda nebo na pokrývku bohaté struktury představují potenciální dělící linie 
v terénu (ZEMSKÝ ÚŘAD PRO PŘÍRODU, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ / 
LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NORDRHEIN-WESTFALEN [zdroj: 
Internet], RLP [zdroj: Internet]). Rys patří k mobilním savcům. Oblast potulek rysa je podle 
krajinného typu různě rozsáhlý. Velikosti teritorií v Bavorsku se pohybují u samiček mezi 50 - 
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200 km2, u samečků mezi 150 - 400 km2. Průměrný nárok na prostor činí 100 km2 
(LUCHSPROJEKT BAYERN [zdroj: Internet]).  
 

Územní relevance: Relevantní druh (prokázaný nebo potenciální výskyt v příhraničí (cca 10 
km) na bavorské a české straně (informace Vlády Horních Franků / Regierung von 
Oberfranken, Krajského úřadu Karlovarského kraje). Části hraniční oblasti jsou podle LfU 
(http://www.lfu.bayern.de/natur/wildtierkorridore/doc/karte_wildtierkorridore.pdf) považovány 
za potenciální oblasti výskytu a životní území rysa. Lesy Smrčin s hvozdem Rehauer Forst 
hrají důležitou roli pro znovurozšíření rysa v česko-bavorském příhraničí (program na 
ochranu druhů a biotopů, okres Hof). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13.: Rys ostrovid (Lynx lynx) má vysoký nárok na životní prostor v souvislých lesních oblastech  
 (Foto: Anette Fogy-Gruber) 

 

V noci aktivní Plšík lískový (Muscardinus avellanarius) je typických a charakteristickým 
druhem na druhy bohatých lesů s dobře vyvinutým keřovým patrem. Hnízda na spaní a 
podestýlková hnízda jsou stavěna jako samostatně zavěšená v keřích, stromech nebo 
jeskyních (hnízdních budkách ptáků) v různých výškách. Dospělá zvířata jsou velmi věrná 
svému stanovišti, pohyby a hnízdo se odehrávají často v rámci okruhu jednoho jediného 
metru. Plšík se pohybuje téměř výhradně ve vrstvě stromů a křovin. Jednotlivci mohou ve 
výjimečných případech překonat otevřený terén až do vzdálenosti 250 m (BÜCHNER 2008). 
Úlohu zimovišť pro zimní spánek plní samotnými plšíky postavené, v listí schovaná, většinou 
nízko zavěšená hnízda, jako např. v pařezech, kořenech nebo vidlicích větvoví. Plšíci žijí s 1 
- 2 zvířaty na ha ve velmi nízkých hustotách. Od velikosti 20 ha mohou ve stanovištích 
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přetrvat přežití schopné populace. Plšíci se pohybují v průběhu roku mezi 100 m až do 1.000 
m (LFU [zdroj: Internet], BÜCHNER & WACHLIN o.J., HERMANN & MATHEWS 2007).  

Územní relevance: Prokázané nebo potenciální výskyty v příhraničí (ca. 10 km) existují jak 
na české, tak na bavorské straně (informace Krajského úřadu Karlovarského kraje, Vlády 
Horních Franků / Regierung von Oberfranken). 

 

7.2.2 Potenciály ohrožení / citlivost vůči vzruchům 

Pro savce, zejména pro druhy s velkými nároky na prostor, velkou mobilitou a malou 
hustotou (jako Rys ostrovid nebo Kočka divoká), patří rozdělení a přerušení životního 
prostoru (především silniční sítí, ale také sídelní činností) k největším omezením (srovnej 
GLITZNER et al. 1999, HERMANN & MATHEWS 2007). Ale také pro malé savce, jako jsou myši, 
existují četné doklady pro bariérový efekt cest a silnic (GLITZNER et al. 1999). Pro mnoho 
druhů, jako např. Vydru říční nebo Kočku divokou, je nebezpečí mortality podmíněné 
dopravou velmi vysoké, také Bobři a Rysové se často stávají oběťmi silniční dopravy 
(HERMANN & MATHEWS 2007). V zásadě mohou k reakcím vyhýbání se, k přetnutí nebo 
izolaci (dílčích) stanovišť vést všechny stavební překážky.  
 
Tabulka 11: Bariérový efekt různých infrastruktur na vybrané savce podle nach HERMANNA & 

MATHEWSE 2007 
 

Lynx lynx sídla, dálnice 

Felis silvestris Silně frekventované silnice 

Sídelní osy 

Castor fiber Úzké vodní pasáže, křoví vyšší než 90 cm a 30 cm  

Lutra lutra Křížení dopravních komunikací bez „vydrám příznivých“ struktur, křoví od 150 
cm výšky 

 

Možné dopady velmi silně korelují v závislosti na projektu s akčními prostory (mobilní 
chování) a odolností proti rušení savců. K druhům citlivým na rušivou lidskou činnost patří 
především rys, Kočka divoká (BOLDT & HUMMEL 2013) a Plšík lískový (HERMANN & MATHEWS 
2007).  

Příklad silnice: Dostatečně vědecky je doložen negativní vliv silnic silničních staveb na 
divoce žijící zvířata (srovnej HERMANN & MATHEWS 2007). Silnice vyšší třídy představují pro 
savce značné překážky (bariérový efekt), které se mohou artikulovat v reakci vyhýbání se 
kritické lokalitě nebo omezení četnosti křížení komunikace. Bariérový efekt závisí především 
na šířce silnice, intenzitě dopravy, dosahovaným rychlostem, počtu nabízených pomocných 
přechodů a dále na tom, zda je silnice oplocená. Pro Plšíky např. představují již velmi úzké, 
asfaltované cesty nepřekonatelnou překážku, kterou Plšík zpravidla nepřekoná (HERMANN & 

MATHEWS 2007), pro Rysa ostrovida jsou velkou překážkou šíře dimenzované silnice, jako 
dálnice. 
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Nebezpečí kolize s vozidly je pro savce velmi velké. Někteří savci jsou schopni zařadit silnici 
jako zdroj nebezpečí a k překřížení se přiblížit „opatrně“. Byla provedena pozorování, že 
živočišné druhy jako Rys ostrovid a Kočka divoká situaci překřížení vysondovali (srovnej 
HERMANN & MATHEWS 2007). V průzkumech bylo zjištěno, že Kočky divoké překonávají 
frekventovanější spolkové silnice (s frekvencí 2.500 vozidel / 24 hod.) jen v noci v dobách 
nízkého provozu, okresní silnice s frekvencí 270 vozidel / 24 hod. i ve dne (HERMANN & KLAR 
2007). Nicméně i tak zůstávají Kočka divoká a Rys ostrovid druhy silně ohroženými kolizí 
s vozidlem (HERMANN & MATHEWS 2007). Pro stejně tak silně kolizí ohroženou Vydru říční se 
jeví 500 m široký koridor kolem dopravních komunikací jako zvláště nebezpečný (REUTHER 

2002). Zvláště vysoká míra mortality je přiřazována křižovatkám silnic s vodními cestami, zde 
se nachází více než polovina fatálních případů (REUTHER 2002). Odhlédnuto od zvýšené 
míry mortality mohou dopravní komunikace přetnout potravní a reprodukční linii zvířat a tím 
znemožnit možnou výměnu populací. 

Příklad železnice / drážní zařízení: Ačkoliv je mortalita savců vyjádřená absolutními čísly 
podstatně vyšší v silničním provozu než v železniční dopravě, přichází o život ve vztahu 
k počtu kilometrů na trase podílně víc savců na kolejích. Vysoká míra mortality se týká šelem 
(např. Kočky divoké) a dále savců, kteří užívají drážní zařízení jako (dílčí) životní prostor. 
Důležitými parametry jsou: odstup vegetace ke kolejím, vysokorychlostní trasy, intenzivní 
noční doprava a nepřehledné úseky bohaté na zatáčky. S ohledem na možný bariérový efekt 
je šířka trasy rozhodující. Čtyřkolejné trasy je pro mnoho druhů nepřekonatelnou bariérou, u 
dvoukolejek a tříkolejných tras je pro efekt oddělení rozhodující frekvence jízd vlaků (ROLL 
2004). 

Příklad trasy elektrického vedení: Negativní dopady tras elektrického vedení jsou na savce 
považovány obecně za minimální (KILLER et al. 1994), větším omezením zejména pro malé 
savce může být bariérový efekt na velmi širokých trasách vedení (elektrovody s více vodiči) 
(KILLER et al. 1994, ABERLE et al. 2005).  

Příklad projekty ve vodě, příp. v pobřežním pásu: Všechny projekty, které zasahují do vodní 
a pobřežní struktury (lužní oblasti) (také údržbová opatření vodních zařízení), mohou 
v zásadě negativně ovlivnit stanoviště vydry a bobra. 

Příklad sídelní a komerční zástavba: Některé druhy savců se vyhýbají sídelním oblastem, 
příp. areálům, které přímo sousedí se sídelními oblastmi. K nim patří Plšík, který se vyhýbá i 
na základě hlukového rušení blízkosti k lidským obydlím. U rysů může oblast vyhýbání se 
sídlům činit 200 m od domů, u divokých koček činí tato vzdálenost 200 až 900 m od domů a 
sídel. Vedle efektu vyhýbání se mohou být vyvolány také bariérové efekty. Pro migrující 
druhy / druhy s velkými nároky na prostor, jako jsou rys, může fragmentace vhodných 
habitatů sídelními oblastmi vést k omezení při migracích (HERMANN & MATHEWS 2007).  

Příklad fotovoltaická zařízení: Fotovoltaická zařízení zpravidla nevyvolávají žádné odrazující 
reakce, jako snahu vyhýbat se lokalitě a neplaší zvířata (HERDEN et al. 2007). Zvířata si na 
zařízení velmi rychle zvyknou (Arge Monitoring PV-Anlagen 2007). Oplocením zařízení 
ovšem může vzniknout bariéra pro velké druhy savců a to může vést ke ztrátám stanovišť 
nebo jejich rozdělení (HERDEN et al. 2007).  

Příklad větrné elektrárny: V pracovních pomůckách a doporučeních jednotlivých zemí se 
pozemní savci zpravidla nevzpomínají. Existuje málo vědeckých výzkumů k dopadům 
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využívání energie větru na savce (kromě netopýrů). Z výsledků vyhodnocení literatury od 
BOLDTA & HUMMELA 2013 vyplynulo, že větrné elektrárny mají na většinu pozemních savců 
málo závažné dopady. Velcí a středně velcí savci se relativně rychle zvyknou na větrné 
turbíny, po častém přechodném vyhýbání se staveništi v době výstavby zvířata obydlují 
většinu stanovišť, pokud se po dobu výstavby mohli stáhnout do alternativních pozic. Nelze 
ovšem vyloučit, že se jednotlivé druhy mohou kvůli provozu větrné elektrárny vzdát k ní 
přilehlého stanoviště (např. kvůli přerušení koridorů volně žijících druhů). Pro volně žijící 
druhy může být problematickým, jestliže spolu se zprovozněním větrné farmy se zvýší 
intenzita využívání oblasti člověkem a v důsledku toho vzroste objem rušivých podnětů (jako 
je hluk). Jako omezení je možné spatřovat také velkoplošná odlesňování. 

Příklad báňské projekty: Vedle velkoplošného zničení důležitých biotopů např. lesní oblasti) 
mohou vzniknout bariérové efekty (např. oplocením nebo vznikem velkých „umělých“ 
vodních ploch). 

Pro různé typy projektů jsou v literatuře uvedeny odkazy na oblast výzkumu, zvláště na 
relevantní druhy a hloubku zkoumání. Několik takových je v následující exemplárně 
uvedeno. 

Tabulka 12: Bibliografie savci a železniční projekty  

Drážní zařízení a železnice 

Příručka zohledňující zájmy životního 
prostředí při železničním předběžném 
řízení a plánování a následně 
schvalovacím řízení i pro drážní tělesa 
na magnetickém polštáři díl III: 
Hodnocení vlivů na životní prostředí, 
ustanovení o zásazích z hlediska 
ochrany přírody  

(EISENBAHN-BUNDESAMT 2010) 

Jako směrná šířka sledovaného území pro skupiny 
živočichů se v příručce životního prostředí udává 1000 
m. Příp. mohou být potřebná rozšíření sledovaného 
území. 

 

Tabulka 13: Bibliografie savci a trasy elektrovodů   

Trasy elektrovodů 

Šlesvicko-Holštýnsko / Schleswig 
Holstein 
Doporučení k zohlednění ekologických 
zájmů živočichů při stavbě elektrických 
vedení na úrovni nejvyšších 
přenosových napětí. 
Vyd. Landesamt für Landwirtschaft, ŽP 
a venkovský prostor země Š-H / Umwelt 
und ländliche Räume des Landes 
Šlesvicko-Holštýnsko (LLUR) (zdroj: 
ALBRECHT et al.2013) 

Jako relevantní druh savce je v tomto kontextu zařazen 
Plšík lískový.  

Sledované území: Evidence potenciálních stanovišť 
Plšíka lískového v koridoru 300 m na obě strany trasy. 
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Vyd. Niedersächsischer Landkreistag 
NLT (2011) Vysokonapěťová vedení a 
ochrana přírody. Pokyny k využití 
ustanovení o zásazích při stavbě 
elektrovodů VM a VVN a zemních 
kabelů / Hochspannungsleitungen und 
Naturschutz. Hinweise zur Anwendung 
der Eingriffsregelung beim Bau von 
Hoch- und Höchst-
spannungsfreileitungen und Erdkabeln. 

Standardní sledované území: Vzdušná vedení 200 m, 
zemní kabely 300 m. 

Evidence a hodnocení prvků kvality s výjimkou ptáků a 
krajiny se může u volných vzdušných vedení, pokud 
tato neomezují typy biotopů (např. v důsledku 
omezení výšky lesního porostu), omezit na stanoviště 
stavenišť, stavební spojky, stavební pole a plochy pro 
kompenzační opatření. 

 

Tabulka 14: Bibliografie savci a fotovoltaická zařízení 

Fotovoltaická zařízení 

Příručka zohledňující zájmy životního 
prostředí při plánování velkoplošných 
fotovoltaických zařízení (ARGE 

MONITORING PV-ANLAGEN 2007)  

Velkoplošné sledování k objasnění otázek: Budou 
přeťaty koridory tradiční výměny volně žijících 
živočichů nebo migrace druhů s velkými nároky na 
životní prostor? 

Doporučení pro příslušný rádius sledování je uveden v kapitole 7.11. 
 
 

7.3 Netopýři 

Tabulka 15: Druhy netopýrů relevantních pro dané území 

Vědecký název 

 
Zařazení podle ohrožení, příp. statutu 
ochrany 

Německé označení 
druhu Směrnice 

FFH 

Příloha II -
druh, 

příloha IV 
- druh 

Zvláště chráněný 
druh (b) příp. 
přísně chráněný 
druh (s) podle 
BNatSchG 

 

RL-
D 

R
L-
B 

Česká 
republika: 
Stupeň 
ohrožení 
zvláště 
chráněných 
druhů 

České označení 
druhu 

Barbastella 
barbastellus 

Mopsfledermaus 
Netopýr černý 

II, IV 

 
s 2 2 

Kriticky 
ohrožený 

Eptesicus nilssonii 
Nordfledermaus 
Netopýr severní 

VI 

 
s G 3  

Eptesicus serotinus 
Breitflügelfledermaus 
Netopýr večerní 

IV s G 3  

Myotis bechsteinii 
Bechsteinfledermaus 
Netopýr velkouchý 

II, IV s 2 3  

Myotis brandtii 
Große Bartfledermaus 
Netopýr Brandtův 

IV s V 2  
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Vědecký název 

 
Zařazení podle ohrožení, příp. statutu 
ochrany 

Německé označení 
druhu Směrnice 

FFH 

Příloha II -
druh, 

příloha IV 
- druh 

Zvláště chráněný 
druh (b) příp. 
přísně chráněný 
druh (s) podle 
BNatSchG 

 

RL-
D 

R
L-
B 

Česká 
republika: 
Stupeň 
ohrožení 
zvláště 
chráněných 
druhů 

České označení 
druhu 

Myotis daubentonii 
Wasserfledermaus 
Netopýr vodní, 
krátkoušan vodní 

IV s * *  

Myotis myotis 
Großes Mausohr 
Netopýr velký 

II, IV s V V 
Kriticky 
ohrožený 

Myotis mystacinus 
Kleine Bartfledermaus 
Netopýr vousatý 

IV s * *  

Myotis nattereri 
Fransenfledermaus 
Netopýr řasnatý 

IV s * 3  

Nyctalus leisleri 
Kleinabendsegler 
Netopýr stromový 

IV s D 2  

Nyctalus noctula 
Großer Abendsegler  
Netopýr rezavý 

IV s V 3  

Pipistrellus nathusii 
Rauhhautfledermaus  
Netopýr parkový 

IV s * 3  

Pipistrellus 
pipistrellus 

Zwergfledermaus 
Netopýr hvízdavý 

IV s * *  

Pipistrellus 
pygmaeus 

Mückenfledermaus  
Netopýr nejmenší 

IV s D D  

Plecotus auritus 
Braunes Langohr  
Netopýr ušatý 

IV s V *  

Plecotus austriacus 
Graues Langohr  
Netopýr dlouhouchý 

IV s 2 3  

Vespertilio murinus 
Zweifarbfledermaus 
Netopýr pestrý 

IV s D 2  

 
Kategorie Červených seznamů pro Německo a Bavorsko: 0 vymřelých nebo zmizelých / 1 hrozí vyhynutí / 2 silně 
ohrožený / 3 ohrožený /G domněle ohrožený, ale status neznámý / R extrémně vzácný druh a druhy 
s geografickými omezeními / V druhy uvedené v seznamu včasného varování /* není ohrožený / nedostatečné 
údaje.  
Zdroje: RL-D podle HAUPTA et al. 2009, RL-B podle STÁTNÍHO MINISTERSTVA ŽP, ZDRAVOTNICTVÍ A OCHRANY 

SPOTŘEBITELŮ / STMUGV 2005, zařazení jako zvláště chráněný druh (b) příp. přísně chráněný druh (s) podle 
BNatSchG podle WISIA, stav 1/2014 
Stupeň ohrožení zvláště chráněných živočišných a rostlinných druhů podle vyhlášky 395/1992 k zákonu 114 
České republiky: kriticky ohrožený druh, silné ohrožený druh, ohrožený druh 
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7.3.1 Popis druhů 

Netopýři vykazují velmi komplexní vzor využití prostoru z příbytků, loveckých stanovišť a 
letových tras (srovnej Albrecht et al. 2011). Přitom se dají vyčíst pro druh specifické nároky 
na stanoviště a také na různé způsoby chování, např. chování při letu nebo lovu (srovnej 
ALBRECHT et al. 2011). Tak kupříkladu druhy loví v různých výškách, šířka pásma začíná 
přitom u země (např. Netopýr velký - Myotis myotis) až do výšky nad koruny stromů (např. 
Netopýr rezavý - Nyctalus noctula). 

Příbytky plní různé funkce (místa odpočinku nebo spánku, denní úkryty, zimoviště, habitat 
pro tok a reprodukci a / nebo odchov mláďat), přičemž příbytek může v rámci fenologie 
netopýrů přebírat různé úlohy (MESCHEDE & RUDOLPH 2004). K nejdůležitějším přírodním 
zimovištím netopýrů patří jeskyně a skalní trhliny, které jsou v antropogenním prostředí 
ekvivalentem suterénů a tunelů. V dutinách stromů, příp. trhlinách stromů přezimuje jen 
velmi málo druhů, jako například Netopýr večerní a Netopýr parkový. Jako letní příbytky 
naproti tomu dutiny stromů, trhliny stromů a odstávající kůra stromů velký význam. Sídlí zde 
např. Netopýr stromový a Netopýr rezavý, Netopýr vodní, Netopýr ušatý, Netopýr velkouchý 
a Netopýr parkový. Jeskyně a skalní trhliny slouží v létě jen jednotlivcům (jako Netopýru 
velkému nebo Netopýru ušatému a zde zejména samečkům) jako skrýš, příp. místo 
odpočinku (MESCHEDE & RUDOLPH 2004).  

Netopýři vykazují v průběhu roku vyhraněné migrační chování, přičemž migrační vzdálenosti 
mezi letními místy pobytu a zimovišti mohou být velmi rozdílné. Zatímco např. Netopýr 
severní urazí coby letec na krátké vzdálenosti 20 - 30 km (MESCHEDE & RUDOLPH 2004), 
může Netopýr velký urazit 100 km (ve výjimečných případech až 400 km) a Netopýr černý 
může podnikat putování až do vzdálenosti 300 km (MÜLLER-KROEHLING et al. 2006.) 

Také akční území mohou být podle druhu různé. Podrobnosti k tomu se nacházejí u 
jednotlivých pracovních popisů. Pod těmito akčními územími (home range) se rozumí 
vzdálenosti, které je třeba urazit mezi zimovištěm a letním příbytkem.  

Lesy představují pro většinu domácí netopýří fauny podstatný habitat (RUDOLPH et al. 2001). 
Přitom tvoří okraje lesa a lem lesa pro mnoho druhů vhodné lovecká stanoviště, protože 
v těchto oblastech často existuje dobrá nabídka obživy živočišného původu (polétavý v noci 
aktivní hmyz) (MÜLLER-KROEHLING et al. 2006). Za typické lesní druhy je možné považovat 
netopýry, kteří využívají ve velkém počtu lesní oblasti a struktury kupř. jako letní úkryty a 
zimoviště a stejně tak jako lovecké revíry (srovnej MESCHEDE et al. 2001).  

Vedle toho je sídelní oblast včetně své strukturální výbavy pro mnoho druhů důležitým 
habitatem. Struktury budov jsou využívány mj. jako školky a umělá podzemní zařízení, jako 
jsou sklepy nebo štoly slouží nezřídka jako zimoviště. Umělé nabídky úkrytů často 
představují náhradní habitat za přirozené struktury. 

Následující výčet podává přehled o nárocích na stanovitě a akční území netopýřích druhů 
relevantních pro dané území: 

Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii) je vázán na lesní habitat tak, jako žádný jiný druh 
netopýra. Potřebuje bohatě strukturované lesy s odpovídající nabídkou dutých úkrytů (letní 
příbytky). Jako letní příbytek / školku využívá tento druh dutiny ve stromech a ptačí budky, 
odstávající struktury kůry slouží jako denní úkryty. Na kolonii je třeba aspoň 20 takových 
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příbytků. Druh loví v nízkých výškách (MÜLLER-KROEHLING et al. 2006). Potravní habitat se 
nachází zpravidla v blízkosti příbytků, akční rádius je udáván v řádu několika set metrů až 
1,4 (3) km (MESCHEDE & RUDOLPH 2004, MESCHEDE 2009). Vcelku vykazuje Netopýr 
velkouchý velmi vysoké nároky na životní prostor, plošná potřeba činí u školky asi 250 ha 
(RUDOLPH 2000). 

Netopýr černý (Barbastella barbastellus) může být na základě svého upřednostňovaného 
letního biotopu zařazen jako lesní druh. Pro hledání potravy vyhledává světlé, staré lesní 
porosty a lesní louhy. Ty se taktéž často nacházejí v blízkosti vody. Druh loví ve výši korun 
stromů. Jeho akční rádius činí 4 - 5 km. Školky se nacházejí v oblasti lidských sídel. Jako 
zimoviště slouží podzemní jeskynní systémy, štoly a sklepy (BRAUN & DIETERLEN 2003, 
MESCHEDE 2009).  

Netopýr parkový (Pipistrellus nathusii) patří k typickým lesním druhům. Často je možné 
ho prokázat také ve strukturálně bohatých územích v blízkosti vody. Jako letní příbytek druh 
využívá dutiny stromů, praskliny v kůře stromů, ale také pukliny a praskliny na budovách. 
Jako zimoviště frekventuje skalní rozsedliny, fasády budov, trhliny ve zdivu, jeskyně a také 
duriny stromů. (BRAUN & DIETERLEN 2003). Střední vzdálenost mezi loveckým stanovištěm a 
úkrytem činí 5 - 7 km (MESCHEDE & RUDOLPH 2004). 

Netopýr Brandtův (Myotis brandtii) se vyskytuje v oblasti na lesy a vodu bohatých 
krajinných útvarů. Školky si zřizuje převážně v budovách. V dřevnatých porostech starého 
dřeva bylo možné ojediněle i prokázat dutiny stromů jako prostory školky (BRAUN & 

DIETERLEN 2003). Zimoviště tvoří jeskyně, sklepy a štoly. K lovu upřednostňuje světlé lesy a 
vodní biotopy. Netopýr může lovit v táhlosti na aktuální nabídce potravy ve výškách 2 až 10 
metrů. Vzdálenosti 10 km, které urazí za hledáním potravy, nejsou zvláštností (MESCHEDE & 

RUDOLPH 2004). 

Netopýr rezavý (Nyctalus noctula) se vyskytuje v otevřených, světlých lesích a lesních 
úsecích a dále ve strukturovaných lesních a lučních oblastech. Netopýr loví ve velkých 
výškách (10 až 50 m) nad vodními plochami, lesy, parkovými útvary a také v sídelní 
zástavbě. Letní úkryty tvoří duriny stromů, přitom je předpokladem disponibilita datlích hnízd. 
Nejčastěji se s druhem setkáme v dutinách Strakapouda velkého a Data černého. Jako 
zimoviště si druh vyhledává podobně jako v létě dutiny stromů (BRAUN & DIETERLEN 2003). 
Habitat lovu a úkryt mohou od sebe být vzdáleny 10 km (MESCHEDE & RUDOLPH 2004), 
ALBRECHT et al. 2011 dokonce udávají přes 25 km. 

Jako typický zástupce v lese žijícího druhu využívá Netopýr stromový (Nyctalus leisleri) 
dutiny strakapoudů a prohnilé dutiny celý rok. Letní úkryty a zimoviště se nacházejí 
v dutinách stromů. Jako náhlední biotop (i pro školky) se druh stěhuje do ptačích budek a 
částí budov. V zimě slouží stromové dutiny, skalní rozsedliny a trhliny ve stavbách jako úkryt 
(BRAUN & DIETERLEN 2003). Druh loví ve střední výši pod korunami stromů, akční rádius 
může obnášet přes 10 km (MESCHEDE & RUDOLPH 2004). 

Netopýr vodní (Myotis daubentonii) přednostně obsazuje lužní lesy a pohybuje se 
v blízkosti vodních ploch se stojatou vodou velkých toků. Netopýr vodní loví přímo nad vodní 
hladinou. K letním úkrytům patří dutiny stromů, mosty a štěrbiny ve zdech (v blízkosti vody). 
Jak úkryty školek mu slouží dutiny stromů, ale také části budov. Pro přezimování slouží 
převážně podzemní prvky jako jeskyně, sklepy, bunkry (BRAUN & DIETERLEN 2003). Jako 
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pravidelné vzdálenosti mezi areálem lovu a úkryty se udávají 3 až 4 (5) km (MESCHEDE & 

RUDOLPH 2004). 

Netopýr řasnatý (Myotis nattereri) osídluje lesy a parkové krajiny. Letní úkryty jsou 
v durinách stromů, puklinách kůry stejně jako na umělých elementech (mostech, budovách, 
zdech a ptačích budkách). Pro přezimování druh využívá jeskyně, sklepy a štoly. Lovecká 
stanoviště leží v oblasti vlhkých lesů, vodních ploch a bohatě strukturovaný otevřený terén. 
Lovecké revíry mohou být vzdáleny cca 3 až 4 km od denního úkrytu (BRAUN & DIETERLEN 
2003). 

Netopýr vousatý (Myotis mystacinus) patří k typickým druhům sídel, protože letní úkryty 
se nacházejí převážně v sídelních zástavbách. Důkazy školek bylo možné v Bavorsku nalézt 
téměř výlučně jen na budovách (MESCHEDE & RUDOLPH 2004). Jeskyně druh vyhledává 
zřídka jako denní úkryty, velký význam mají ale především jako zimoviště. Lovecký habitat 
druh nachází ve strukturované krajině, loví v sídelní zástavbě stejně jako v lesích nebo podél 
vod. Při průzkumech v Bavorsku bylo zjištěno, že lovecké revíry mohou být vzdáleny až 
téměř 3 km od kolonií, (MESCHEDE & RUDOLPH 2004), ALBRECHT et al. udávají ještě delší 
vzdálenosti. 

Netopýr ušatý (Plecotus auritus) patří k druhům, které obývají stromy a budovy. Osídluje 
proto jako své letní příbytky dutiny stromů stejně jako ptačí budky a části budov. Na rozdíl od 
mnoha jiných druhů mnoho být jeho příbytky umístěny velmi blízko země. To se týká za 
určitých okolností i školek. Přitom druh využívá i velmi blízko půdě umístěné, velmi malé 
dutiny pokryté větvemi mit, které jsou často velmi obtížně rozpoznatelné. Protože tento druh 
často mění úkryty, je pro něj důležité široká nabídka těchto míst vhodných k přebývání. Jako 
zimoviště mu slouží často sklepy, štoly a jiné dutiny. Jen velmi zřídka vyhledává pro 
přezimování vhodné dutiny ve stromech. Loví v lesích, okolo křoví, v ovocných sadech a nad 
vodou. Pohybuje se přitom průměrně ve výšce 5 m (BRAUN & DIETERLEN 2003). Akční rádius 
se mění podle okolností. MESCHEDE & RUDOLPH 2004 uvádějí řádové rozdíly mezi (100) 600 
a 1500 m (3300m). 

Netopýr velký (Myotis myotis) je ve střední Evropě úzce vázán na struktury lidských 
obydlí. V krovech větších budov, kupříkladu kostelů, si druh zřizuje velké školky. Jako 
lovecké revíry mu slouží lesy, především lesy bez podrostu, ale také otevřené, krátce 
zatravněné vegetační porosty. Netopýr velký loví v nízkých výškách přímo nad zemí. Aby 
dosáhl svůj lovecký revír, překonává vzdálenost přes 10 km (MÜLLER-KROEHLING et al. 
2006). 

Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) náleží k druhům netopýrů, které jsou velmi 
rovnoměrně rozptýleny v celém sledovaném regionu, vyskytují se na nejrůznějších 
stanovištích a tam si také vybírá své lovecké revíry. Mimo sídelních oblastí druh loví nad 
lesním porostem, křovím, lužními lesy a také nad vodními plochami v nízkých až středních 
výškách. Školky se nacházejí převážně v osídlených oblastech. Střední akční rádius se 
pohybuje kolem 1 až 2 km (MESCHEDE & RUDOLPH 2004). V létě obydlují vedle budov také 
duté stromy nebo dutiny za kůrou stromů. Jako zimoviště se hodí jeskyně, štoly, skalní 
rozsedliny (BRAUN & DIETERLEN 2003). 

Netopýr severní (Eptesicus nilssonii) je považován za druh, který lpí na lidských obydlích, 
protože v Bavorsku jsou známy jeho školky jen na budovách (např. za dřevěným obložením 
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pod střechou) (MESCHEDE & RUDOLPH 2004). Také letní úkryty jednotlivců se nacházejí 
zvýšenou měrou mezi budovami, lze je ale najít i v dutinách stromů. K přezimování se 
Netopýr severní stěhuje do podzemí (dává přednost jeskyním a štolám, méně pak sklepům). 
Netopýr loví v nižších až středních výškách 2 (5) m až 15 m. Akční rádius druhu se pohybuje 
okolo cca 10 km (MESCHEDE & RUDOLPH 2004). 

Letní úkryty a školky Netopýra večerního (Eptesicus serotinus) lze převážně najít na 
budovách (úkryty v mezerách). K přezimování Netopýr večerní vyhledává podzemní 
zimoviště, dává přednost jeskyním, ale také kasematům a ruinám (MESCHEDE & RUDOLPH 
2004). Lov se odehrává převážně ve volné nebo částečně otevřené krajině, ale také podél 
okrajů lesa a porostů dřevin v nízkých výškách. Akční rádius der širokokřídlého netopýra činí 
cca 15 km2 (MESCHEDE & RUDOLPH 2004). 

Přírodní lužní krajiny patří k oblíbeným biotopům Netopýra nejmenšího (Pipistrellus 
pygmaeus). Druh zde nachází rozsáhlá loviště. Loví ve velmi nízkých výškách. Při výběru 
úkrytů pro školku se druh chová typicky domáckým netopýrům, kteří vychovávají svá 
mláďata v budovách. I pro přezimování druh vyhledává zpravidla budovy, aby mohl 
přezimovat za obložením fasádou a v jejích skulinách (BRAUN & DIETERLEN 2003). Akční 
rádius bylo možné v Bavorsku prokázat ve vzdálenosti přes 2 km (MESCHEDE & RUDOLPH 
2004).  

Netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus) patří ke druhům, kteří lnou k lidským 
příbytkům, protože školky je zpravidla možné nalézt v krovech. Konstrukce budov druh 
vyhledává i pro své letní úkryty. Na zimu upřednostňuje přezimování ve sklepích a v 
podloubích. Štoly a jeskyně vyhledává spíše ve výjimečných případech (MESCHEDE & 

RUDOLPH 2004). Lovecké revíry tvoří porosty šťavnatých travin, lada a úhory v blízkosti 
sídlišť a stejně tak v zahradách a rozsáhlých ovocných sadech. Lov se odehrává v nízké 
výšce. Lovecké revíry a školky mohou výt od sebe vzdáleny až 4,5 km (MESCHEDE & 

RUDOLPH 2004). 

Také Netopýra pestrého (Vespertilio murinus) je možné považovat za druh typická pro 
sídelní zástavbu. Školky a letní úkryty se nacházejí v puklinách budov. Jako zimoviště slouží 
druhu stejně tak stavební struktury (škvíry a pukliny, duté prostory a dřevěná obložení ), a 
dále skalní pukliny a rozsedliny. Netopýr pestrý získává svoji potravu převážně v otevřeném 
terénu, také v oblasti vod ve střední až velké výšce. Akční rádius může dosahovat až 4,5 km 
(MESCHEDE & RUDOLPH 2004). 

Uzemní relevance (souhrnně) 

Důkazy (informace o druhu podaná LfU) pro bavorské příhraničí jsou k dispozici pro všechny 
uvedené druhy s výjimkou Netopýra nejmenšího (Pipistrellus pygmaeus). Prokázané nebo 
potenciální výskyty v pohraničí (cca 10 km) jsou na české straně (informace Krajského úřadu 
Karlovarského kraje) s výjimkou Netopýra stromového (Nyctalus lesleri), Netopýra parkového 
(Pipistrellus nathusii) a Netopýra nejmenšího (Pipistrellus pygmaeus) u všech uvedených 
druhů.  
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7.3.2 Potenciály ohrožení / citlivost vůči vzruchům 

Pro netopýry představuje největší potenciál ohrožení vedle přímého využívání úkrytů ztráta 
struktur stanovišť, zničení, zmenšení a fragmentace habitatů (zvláště loveckých revírů) a 
dále možné riziko kolize s pohybujícími se prvky. Nebezpečí ztráty struktur stanovišť a úkrytů 
může způsobit kvůli přestavbám v zásadě jakýkoli typ projektu.  

Umělé zdroje světla mohou mít negativní vliv na netopýry. Netopýři nejsou přímo přitahováni 
světelným zdrojem. Spíše sledují početný hmyz, který pro ně u světelných zdrojů představuje 
snadnou kořist. Efekt přilákání světelnými zdroji může být nebezpečný tehdy, když přitom 
zvířata musí proletět bezprostřední zóny nebezpečí, jak např. přeletět silně frekventovanou 
silnici. Protože je u mnoha druhů aktivita vyvolána po setmění (KLAUS et al., 2005), může se 
stát, že zvířata, že zvířata pod dojmem a vlivem (umělého) světla vyletí na lov později ze 
svých úkrytů a mají tak méně času na hledání potravy. Může se také vesměs přihodit, že 
zvířata kvůli zdroji osvětlení své rodné úkryty opustí. 

Těžiště možného omezení v hranice překračujícím kontextu u jednotlivých skupin druhů 
netopýrů je možné specifikovat především u typů projektů dopravní infrastruktury, tras 
elektrického vedení a větrných elektráren. 

Důsledky projektové činnosti je možné stanovit v přímé úměře s mobilitou netopýřích 
druhů. Přitom je možné rozlišovat v zásadě mezi velkým stěhováním netopýřích populací za 
účelem změny sezónního úkrytu, které začíná zpravidla na jaře nebo na podzim, a denní 
migrací mezi letními úkryty a revíry lovu (akční rádius). U mnoha projektů jsou relevantní 
především denní migrační přesuny druhu a jimi daný akční rádius. U netopýřích druhů 
fixovaných na území je možné zde hrubě vymezit dvě skupiny podle řádové velikosti akčního 
rádiu (viz kapitola 7.3.2 – Popis druhů):  

 Druhy s akčním rádiem do 5 km  
 Druhy s akčním rádiem 10 km až 15 km 

 

Efekty fragmentace habitatu na projektech nezávislé, resp. dané situací napříč projektovým 
spektrem: Mnoho druhů netopýrů využívá pro své letecké trasy řídící linie (např. vodní toky, 
struktury dřevin) a přetnutí takovýchto prvků orientační struktury reagují různě. Zatímco 
kupříkladu některé druhy změní svoji letovou dráhu, jiné druhy přeruší svoji migraci a 
nemohou svá dílčí denní stanoviště vůbec dosáhnout (ALBRECHT et al. 2011). Podle toho, jak 
úzce je který druh vázán na tyto strukturální znaky krajiny, reaguje různě na efekty ztráty 
vodící linie v důsledku přetnutí vodícího elementu. Se zásadními dopady přetnutí vodících 
znaků je třeba počítat u čtyřproudových komunikací (spolkové silnice / Bundesstraßen a 
dálnice) a stejně tak u tras železniční rychlodráhy (srovnej BRINKMANN et al. 2003). U 
dvouproudových silnic nebo železničních tras závisí efekt přetnutí vodící linie na frekvenci 
dopravy a struktuře vodící linie (srovnej BRINKMANN et al. 2003). Také vedení vysokého 
napětí, těžební projekty nebo plošná sídelní a komerční zástavba a komplexní rekreační 
zařízení mohou mít za následek např. v důsledku mýcení lesních úseků a dřevin vznik efektu 
přetnutí vodící linie a bariérového efektu. 
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Tabulka 16: Vnímavost jednotlivých druhů netopýrů na přetnutí vodících linií podle ALBRECHTA et 
al. 2011 

Stupeň vnímavosti Druh 

Velmi nízká Netopýr večerní, Netopýr stromový, Netopýr pestrý  

Nízká Netopýr hvízdavý, Netopýr nejmenší, Netopýr večerní 

Střední až vysoká Netopýr velký 

Vysoká Netopýr vousatý, Netopýr velkouchý, Netopýr Brandtův, Netopýr 
řasnatý, Netopýr vodní 

Velmi vysoká Netopýr ušatý 

 

Ohledně možného posouzení úpravy korektur je rozhodující i chování netopýrů při letu 
(letové výšky, rychlosti, trasy), právě, jedná-li se o ohrožení kolizí se stavbami, příp. 
s vozidly. Obráceně hraje důležitou roli i rychlost a frekvence vozidel a rotujících prvků.  

Příklad dopravní komunikace: Při cestovní rychlosti ≤ 50 km/h na základě chování netopýrů 
za letu obecně nelze vycházet ze zvýšeného rizika kolize. Při dopravní frekvenci 5000 až 
30.000 vozidel/den naopak hrozí nejvyšší možné riziko kolize (ALBRECHT et al. 2011).  

Náchylnost ke kolizím v silničním dopravním provozu a stejně tak i v železniční dopravě 
závisí také zvýšenou měrou na tom, nakolik je příslušný druh vázán při letu na danou 
strukturu. Druhy, které mají silnou vazbu na strukturu, tj. druhy, které svůj let absolvují podél 
lineárních krajinných prvků většinou v nízkých výškách, jsou podstatně více ohroženy než 
druhy, které se pohybují ve volném vzdušném prostoru nebo ve velkých výškách (např. 
Netopýr stromový a Nyctalus (Netopýr rezavý), viz následující tabulku podle ALBRECHTA et 
al. 2011). Zvláště jsou kolizí ohroženi mladí jedinci, kteří jsou ještě nezkušení. V měsících 
červenec až srpen je mezi mladými jedinci vysoký počet obětí (srovnej BRINKMANN et al. 
2003). 

 

Tabulka 17: Druhy netopýrů ohrožené kolizí v závislosti na vazbě na strukturu podle ALBRECHT et 
al. 2011 

Na struktuře závislí letouni: 

 Netopýr ušatý 
 Netopýr vodní 

Netopýři a silniční stavby – pracovní 
pomůcka sloužící k zachování zájmů 
druhů při realizaci silničních staveb ve 
Šlesvicku-Holštýnsku / Fledermäuse und 
Straßenbau – Arbeitshilfe zur Beachtung 
der artenschutzrechtlichen Belange bei 
Straßenbauvorhaben in Šlesvicko-
Holštýnsko (ALBRECHT et al. 2011).  

Na struktuře podmíněně závislí letouni: 

 Netopýr večerní 
 Netopýr parkový 

 

Příklad větrné elektrárny: Výška letu druhu rozhoduje o tom, zda se letící jedinec dostane do 
oblasti rizika kolize s listy vrtule turbíny. Netopýři nejsou ohroženi jen na jejich putování za 
lovem a potravou, nýbrž i v době sezónní migrace. Platí zde, že mnoho druhů létá během 
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migrace ve vyšších úrovních než například za účelem lovu (srovnej ALBRECHT et al. 2008). 
Ke druhům mimořádně ohroženým smrtelným zásahem patří Netopýr rezavý und Netopýr 
stromový, Netopýr hvízdavý a Netopýr parkový (srovnej BRINKMANN et al. 2011, 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 2006). 

Vysoké rychlosti otáčení listů turbíny větrné elektrárny (až 300 km/h) nemusí být i přes 
ultrazvukovou echolokaci všemi druhy netopýrů správně lokalizovány, vysoká míra rizika 
střetu s listem vrtule se vyskytuje především u migrujících druhů, které tranzitní oblast dobře 
neznají (srovnej ALBRECHT et al. 2008). K tomu přistupuje skutečnost, že netopýři využívají 
vyvýšená místa v krajině jako orientační body při svém vzdušném putování (srovnej 
ALBRECHT et al. 2008) a větrné elektrárny tvoří právě takové orientační body. To je často 
fatální zejména pro Netopýra pestrého (BRINKMANN 2006, DÜRR 2012). 
 
Časová období konec července až počátek září jsou v Německu obdobím nejvyhrocenějších 
konfliktů, protože dochází k rozpuštění školek (BEHR & RUDOLPH 2013). Vesměs je třeba mít 
na paměti, že riziko kolize s velikostí rotoru i se zvyšující se výškou konstrukce – a tedy náby 
rotoru – stoupá (BARCLAY et al. 2007). 
 

Tabulka 18: Kolizí ohrožené druhy netopýrů v Bavorsku a Šlesvicku-Holštýnsku 

Bavorsko 

 Netopýr rezavý  

 Netopýr stromový 

 Netopýr večerní  

 Netopýr severní  

 Netopýr parkový 

 Netopýr hvízdavý  

 Netopýr nejmenší  

 Netopýr pestrý  

Pokyny k plánování a schvalování 
větrných elektráren. Společná vyhláška 
Bavorských státních ministerstev 
vnitra, vědy, výzkumu a umění, financí, 
hospodářství, infrastruktury, dopravy a 
technologie, životního prostředí a 
zdravotnictví a dále výživy, zemědělství 
a lesnictví (Vyhláška o větrné energii / 
Windkrafterlass) 

BAYERISCHE STAATSREGIERUNG 2011  

Šlesvicko-Holštýnsko  

 Netopýr rezavý 

 Netopýr stromový 

 Netopýr večerní  

 Netopýr parkový  

 Netopýr hvízdavý  

 Netopýr nejmenší  

 Netopýr pestrý 

 Netopýr vodní 

 Netopýr pobřežní 

 Netopýr Brandtův 

 Netopýr ušatý 

Podtrženy jsou druhy, u kterých hrozí mimořádné 
ohrožení kolizí během jejich sezónní migrace. 

Doporučení pro posuzování zájmů 
živočišných druhů při plánování větrně 
energetických zařízení ve Šlesvicku-
Holštýnsku, ALBRECHT et al. 2008 
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Určité druhy netopýrů se straní staveb, takže kupříkladu lovecké revíry a letní úkryty již 
nevyhledávají. U větších větrných turbín se takto projevují např. druhy jako Netopýr rezavý, 
Netopýr stromový, Netopýr večerní, Netopýr pestrý, Netopýr severní. Netopýři se straní a 
vyhýbají větrně energetickým zařízením kvůli vzdušným turbulencím (v ALBRECHT et al 
2008). 

V různých publikacích jsou formulovány různé pokyny ke styku s netopýry v případě různých 
projektů. Následující výběr uvádí exemplární údaje ke sledovaným územím pro různé typy 
projektů. Údaje slouží jako orientační veličiny a pomůcka k posouzení možných důsledků i 
v přeshraničním kontextu. Údaje také ale dokumentují, z jakých různých úhlů pohledu lze 
projektovou činnost posuzovat.  
 

Tabulka 19: Bibliografie k otázkám netopýrů a větrných elektráren  

Větrné elektrárny 

Příručka pro zohlednění netopýrů při 
realizaci projektů na bázi energie větru  
UNEP/EUROBATS 
(RODRIGUES et al. 2008) 

Doporučují se intenzivní sledování aktivit v rámci rádiu 1 
km kolem každé plánované větrné elektrárny, výzkum 
využívání sezónních úkrytů je třeba provádět v okruhu 
10 km. 
Podle této příručky by větrně energetická zařízení 
neměla vznikat ani v lesních oblastech, ani v rámci 
odstupu 200 m od okraje lesa, protože na těchto 
stanovištích jsou rizika pro všechny druhy netopýrů 
vysoká. 

Bavorsko 
Pokyny k plánování a schvalování 
větrných elektráren. Společná vyhláška 
Bavorských státních ministerstev vnitra, 
vědy, výzkumu a umění, financí, 
hospodářství, infrastruktury, dopravy a 
technologie, životního prostředí a 
zdravotnictví a dále výživy, zemědělství 
a lesnictví (Vyhláška o větrné energii / 
Windkrafterlass). Mnichov. (BAYERISCHE 

STAATREGIERUNG 2011) 

Hloubkové výzkumy: 
V rámci okruhu 1 km kolem známých školek, úkrytů 
samečků a známých stanovišť interimního pobytu, 
zimovišť a rojení u druhů ohrožených kolizemi podle 
Vyhlášky o větrné energii / Windkrafterlass (viz Tabulku 
18). 
Rozsáhlé výzkumy mohou být podpořeny, „v oblastech 
říčních luhů a niv, vodních krajin, porostů starých 
listnatých dřevin, křoví, v němž lze bezpečně usuzovat 
na přítomnost druhů ohrožených střetem“ (BAYERISCHE 

STAATSREGIERUNG 2011) 

Šlesvicko-Holštýnsko 
Doporučení pro posuzování zájmů 
živočišných druhů při plánování větrně 
energetických zařízení ve Šlesvicku-
Holštýnsku. 
Vyd. Landesamt für Natur und Umwelt 
des Landes Schleswig-Holstein (Lanu) 
(ALBRECHT et al. 2008) 

Sledované území až 3 km od okraje realizačního 
území spolu s užším územím výzkumu (detailní výzkum) 
1 km. 
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Tabulka 20: Bibliografie k tématu netopýři a trasy vedení vysokého napětí 

Trasy vedení vysokého napětí 

Šlesvicko-Holštýnsko 

Doporučení k zohlednění ekologických 
požadavků živočišných druhů při stavbě 
elektrovodů na úrovni velmi vysokého 
napětí. 

Vyd. Landesamt für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume des 
Landes Šlesvicko-Holštýnsko (LLUR) 
(zdroj: ALBRECHT et al.2013) 

Realizace analýzy potenciálu 300 m na obě strany 
předpokládané osy vedení. Mapování druhu v lesech a 
dřevinách. 

Dolnosaský zemský sněm / 
Niedersächsischer Landkreistag NLT 
(vyd.) (2011) Vysokonapěťová vedení a 
ochrana přírody. Pokyny k využití 
úpravy korektur při stavbě vedení 
vysokého a velmi vysokého napětí a 
zemních kabelů.  

Sledované území druhů u volných vzdušných vedení 
200 m, zemního kabelu 300 m. U určitých druhů 
netopýrů je třeba zohlednit k posouzení ztrát 
způsobených předpokládanou kolizí, bariérového účinku 
a ztráty stanovišť větší odstupy. Pokud vyžaduje vedení 
trasy lesem omezení rozvoje lesa ve větším rozsahu, 
může být potřebné rozšíření sledovaného území také 
s ohledem na životní nároky netopýrů obecně (zejména 
na ochranu úkrytů). 

 

Tabulka 21: Bibliografie k tématu netopýrů a jejich chování v oblasti realizace silničních staveb 

Projekty silničních staveb 

Šlesvicko-Holštýnsko 

Netopýři a silniční stavby – pracovní 
pomůcka sloužící k zohlednění zájmů 
živočišných druhů při realizaci projektů 
silničních staveb ve Šlesvicku-
Holštýnsku / Fledermäuse und 
Straßenbau – Arbeitshilfe zur 
Beachtung der artenschutzrechtlichen 
Belange bei Straßenbauvorhaben in 
Schleswig-Holstein. LANDESBETRIEB 

STRASSENBAU UND VERKEHR ŠLESVICKO-
HOLŠTÝNSKO (zdroj: ALBRECHT et 
al.2011) 

Sledované území 

Standardně je sledované území územím zásahu plus 
100 m na obě strany. Rozšíření je možné, příp. nutné, 
pokud se jedná o zachování stanovišť reprodukce a 
klidu. Při výskytu známého velkého zimoviště v rádiu 2 
km je třeba dalších postupových dohod. 

Porýní-Falc  

Příručka k netopýrům / Fledermaus-
Handbuch LBM – metodické normy 
evidence netopýrů v rámci silničních 
projektů realizovaných v Porýní-Falci 
(LANDESBETRIEB MOBILITÄT RHEINLAND-
PFALZ 2011) 

Sledované území 

„Skutečnost, že se většina netopýrů většinou zdržuje 
každou noc v okolí nejméně 3 km kolem svého úkrytu, 
ozřejmuje, že odhad incidence netopýrů nemůže skončit 
500 m vpravo a vlevo od trasy“. (Landesbetrieb Mobilität 
Porýní-Falc, vyd., 2011) 

Vždy bude důležité, po zhodnocení přímo dotčeného 
území prozkoumat také vzdálenější okolí do 3 - 5 km 
ohledně výskytu potenciálních dílčích úkrytů a jejich 
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vzájemných spojovacích linií (analýzy krajiny). 
V některých případech mohou být dokonce relevantní 
ještě větší vzdálenosti.  

 

Tabulka 22: Bibliografie k tématu netopýrů a železničním projektům 

Železnice 

Příručka k životnímu prostředí / Umwelt-
Leitfaden a plánování a schvalování 
v resortu železničních staveb a 
dopravních staveb na magnetickém 
polštáři část III: EIA, Úprava korekčních 
zásahů do přírody 

(EISENBAHN-BUNDESAMT 2010) 

Jako obvyklá šířka sledovaného území u skupin 
živočichů se v příručce uvádí 1.000 m. Eventuálně může 
být ovšem zapotřebí rozšířit sledované zemí sledované 
území. 

 

Tabulka 23: Bibliografie k tématu netopýrů a úpravě korekčních zásahu 

Napříč projektovým spektrem 

Doporučení koordinačních míst pro 
ochranu netopýrů v Bavorsku a 
zohlednění netopýrů v průběhu 
plánování zásahů do krajiny a přírody 
zejména v rámci speciálního hodnocení 
ochrany druhů saP (HAMMER & ZAHN 
2011) 

Jako zásadní doporučení pro zohlednění všech druhů 
netopýrů v průběhu plánování zásahů do krajiny a 
přírody se udává 3.000 m. 

Sledované území pro netopýry večerní, Myotis a 
Netopýra pestrého činí 6.000 m. 
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7.4 Ptáci 
 

Tabulka 24: Pro dané území relevantní druhy ptáků 

Vědecký název 

Německé označení 
druhu 

Příloha  I -
druh 
podle VRL 

Stupeň ohrožení / status ochrany 

České označení druhu 

Zvláště 
chráněný 
druh (b) 
příp. přísně 
chráněný 
druh (s) 
podle 
BNatSchG 

RL-
D 

RL-
B 

Česká 
republika: 
Stupeň 
ohrožení 
zvláště 
chráněných 
druhů 

Accipiter gentilis Habicht  
Jestřáb lesní 

 s * 3 ohrožený 

Accipiter nisus Sperber 
Krahujec obecný 

 s * * silně ohrožený 

Acrocephalus 
arundinaceus 

Drosselrohrsänger 
Rákosník velký 

 s V 2 silně ohrožený 

Acrocephalus 
schoenobaenus 

Schilfrohrsänger 
Rákosník proužkovaný 

 s V 1 - 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Teichrohrsänger 
Rákosník obecný 

 b * * - 

Actitis hypoleucos Flussuferläufer 
Pisík obecný 

 s 2 1 silně ohrožený 

Aegolius funereus Raufußkauz 
Sýc rousný 

x s * V silně ohrožený 

Alauda arvensis Feldlerche 
Skřivan polní 

 b 3 3 - 

Alcedo atthis Eisvogel 
Ledňáček říční 

x s * 2 silně ohrožený 

Anas acuta Spiessente 
Ostralka štíhlá 

 b 3 * 
kriticky 
ohrožený 

Anas clypeata Löffelente 
Lžičák pestrý 

 b 3 3 silně ohrožený 

Anas crecca Krickente 
Čírka obecná 

 b 3 2 ohrožený 

Anas querquedula Knäkente 
Čírka modrá 

 s 2 1 silně ohrožený 

Anas strepera Schnatterente 
Kopřivka obecná 

 b  3 ohrožený 

Anthus pratensis Wiesenpieper 
Linduška luční 

 b V V - 

Anthus spinoletta Bergpieper 
Linduška horská 

 b * V silně ohrožený 

Anthus trivialis Baumpieper 
Linduška lesní 

 b V 3 - 

Apus apus Mauersegler 
Rorýs obecný 

 b * V ohrožený 

Ardea cinerea Graureiher 
Volavka popelavá 

 b * V - 
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Vědecký název 

Německé označení 
druhu 

Příloha  I -
druh 
podle VRL 

Stupeň ohrožení / status ochrany 

České označení druhu 

Zvláště 
chráněný 
druh (b) 
příp. přísně 
chráněný 
druh (s) 
podle 
BNatSchG 

RL-
D 

RL-
B 

Česká 
republika: 
Stupeň 
ohrožení 
zvláště 
chráněných 
druhů 

Asio otus Waldohreule 
Kalous ušatý 

 s * V - 

Athene noctua Steinkauz 
Sýček obecný 

 s 2 1 silně ohrožený 

Aythya ferina Tafelente 
Polák velký 

 s * * - 

Bonasa (Tatrastes) 
bonasia 

Haselhuhn 
Jeřábek lesní 

x b 2 V - 

Botaurus stellaris Rohrdommel 
Bukač velký 

x s 2 1 
kriticky 
ohrožený 

Bubo bubo Uhu 
Výr velký 

x s * 3 ohrožený 

Buteo buteo Mäusebussard 
Káně lesní 

 s * * - 

Caprimulgus 
europaeus 

Ziegenmelker 
Lelek lesní 

x s 3 1 silně ohrožený 

Carduelis cannabina Bluthänfling 
Konopka obecná 

 b V 3 - 

Carduelis flammea Birkenzeisig 
Čečetka zimní 

 b * * - 

Carpodacus erythrinus Karmingimpel 
Hýl rudý 

 s * 2 ohrožený 

Casmerodius albus 
(Ardea alba) 

Silberreiher 
Volavka bílá 

 s - - - 

Charadrius dubius Flussregenpfeifer 
Kulík říční 

 s * 3 - 

Chlidonias niger Trauerseeschwalbe 
Rybák černý 

 s 1 0 - 

Ciconia ciconia Weißstorch 
Čáp bílý 

x s 3 3 ohrožený 

Ciconia nigra Schwarzstorch 
Čáp černý 

x s * 3 silně ohrožený 

Cinclus cinclus Wasseramsel 
Skorec vodní 

 b * * - 

Circus aeruginosus Rohrweihe 
Moták pochop  

x s * 3 ohrožený 

Circus cyaneus Kornweihe 
Moták pilich 

x s 2 1 silně ohrožený 

Circus pygargus Wiesenweihe 
Moták lužní 

x s 2 1 silně ohrožený 

Columba oenas Hohltaube 
Holub doupňák 

 b * V silně ohrožený 

Corvus corax Kolkrabe 
Krkavec velký 

 b * * ohrožený 
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Vědecký název 

Německé označení 
druhu 

Příloha  I -
druh 
podle VRL 

Stupeň ohrožení / status ochrany 

České označení druhu 

Zvláště 
chráněný 
druh (b) 
příp. přísně 
chráněný 
druh (s) 
podle 
BNatSchG 

RL-
D 

RL-
B 

Česká 
republika: 
Stupeň 
ohrožení 
zvláště 
chráněných 
druhů 

Corvus frugilegus Saatkrähe 
Havran polní 

 b * V - 

Corvus monedula Dohle 
Kavka obecná 

 b * V silně ohrožený 

Coturnix coturnix Wachtel 
Křepelka polní 

 b * 1 silně ohrožený 

Crex crex Wachtelkönig 
Chřástal polní 

x s 2 1 silně ohrožený 

Cuculus canorus Kuckuck 
Kukačka obecná 

 b V V - 

Cygnus olor Höckerschwan 
Labuť velká 

 b * * - 

Delichon urbica Mehlschwalbe 
Jiřička obecná 

 b V V - 

Dendrocopos medius Mittelspecht 
Strakapoud prostřední 

x raus   ohrožený 

Dryobates minor 

(Dendrocopos minor) 

Kleinspecht 
Strakapoud malý 

 b V V - 

Dryocopus martius Schwarzspecht 
Datel černý 

 s * V - 

Egretta garzetta Seidenreiher 
Volavka stříbřitá 

x s - * silně ohrožený 

Emberiza calandra Grauammer 
Strnad luční  

 s 3 1 - 

Emberiza citrinella Goldammer 
Strnad obecný 

 b * V - 

Emberiza hortulana Ortolan 
Strnad zahradní 

x s 3 2 
kriticky 
ohrožený 

Falco peregrinus Wanderfalke 
Sokol stěhovavý 

x s  3 
kriticky 
ohrožený 

Falco subbuteo Baumfalke 
Ostříž lesní 

 s * V silně ohrožený 

Falco tinnunculus Turmfalke 
Poštolka obecná 

 s * * - 

Ficedula albicollis Halsbandschnäpper 
Lejsek bělokrký 

 s 3 V - 

Ficedula hypoleuca Trauerschnäpper 
Lejsek černohlavý 

 b * - - 

Ficedula parva Zwergschnäpper 
Lejsek malý 

x s * 2 silně ohrožený 

Gallinago gallinago Bekassine 
Bekasina otavní 

 s 1 1 silně ohrožený 

Gallinula chloropus Teichhuhn 
Slípka zelenonohá 

 s V V - 
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Vědecký název 

Německé označení 
druhu 

Příloha  I -
druh 
podle VRL 

Stupeň ohrožení / status ochrany 

České označení druhu 

Zvláště 
chráněný 
druh (b) 
příp. přísně 
chráněný 
druh (s) 
podle 
BNatSchG 

RL-
D 

RL-
B 

Česká 
republika: 
Stupeň 
ohrožení 
zvláště 
chráněných 
druhů 

Glaucidium passerinum Sperlingskauz 
Kulíšek nejmenší 

x s * V silně ohrožený 

Grus grus Kranich  
Jeřáb popelavý 

x s * * 
kriticky 
ohrožený 

Hippolais icterina Gelbspötter 
Sedmihlásek hajní 

 b * * - 

Haliaeetus albicilla Seeadler 
orel mořský 

x s * * - 

Hirundo rustica Rauchschwalbe 
Vlaštovka obecná 

 b V V ohrožený 

Ixobrychus minutus Zwergdommel 
Bukáček malý 

x s 1 1 
kriticky 
ohrožený 

Jynx torquilla Wendehals 
Krutihlav obecný 

 s 2 3 silně ohrožený 

Lanius collurio Neuntöter 
Ťuhýk obecný  

x b * * ohrožený 

Lanius excubitor Raubwürger 
Ťuhýk šedý 

 s 2 1 ohrožený 

Larus ridibundus Lachmöwe 
Racek chechtavý 

 b * * - 

Limosa limosa Uferschnepfe 
Břehouš černoocasý 

 s 1 1 
kriticky 
ohrožený 

Locustella fluviatilis Schlagschwirl 
Cvrčilka říční 

 b * 3 - 

Locustella luscinioides Rohrschwirl 
Cvrčilka slavíková 

 s * 3 ohrožený 

Locustella naevia Feldschwirl 
Cvrčilka zelená 

 b V * - 

Lullula arborea Heidelerche 
Skřivan lesní 

x s V 1 silně ohrožený 

Luscinia megarhynchos Nachtigall 
Slavík obecný 

 b * * ohrožený 

Luscinia svecica Blaukehlchen 
Slavík modráček 

x s V V silně ohrožený 

Mergus merganser Gänsesäger 
Morčák velký 

 b 2 2 
kriticky 
ohrožený 

Merops apiaster Bienenfresser 
Vlha pestrá 

 s * 2 silně ohrožený 

Milvus migrans Schwarzmilan 
Luňák hnědý 

x s * 3 
kriticky 
ohrožený 

Milvus milvus Rotmilan 
Luňák červený 

x s * 2 
kriticky 
ohrožený 
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Vědecký název 

Německé označení 
druhu 

Příloha  I -
druh 
podle VRL 

Stupeň ohrožení / status ochrany 

České označení druhu 

Zvláště 
chráněný 
druh (b) 
příp. přísně 
chráněný 
druh (s) 
podle 
BNatSchG 

RL-
D 

RL-
B 

Česká 
republika: 
Stupeň 
ohrožení 
zvláště 
chráněných 
druhů 

Motacilla flava Wiesenschafstelze 
Konipas luční 

 b * 3 silně ohrožený 

Netta rufina Kolbenente 
Zrzohlávka rudozobá 

 b * 3 silně ohrožený 

Numenius arquata Grosser Brachvogel 
Koliha velká 

 s 1 1 
kriticky 
ohrožený 

Oenanthe oenanthe Steinschmätzer 
Bělořit šedý 

 b 1 1 silně ohrožený 

Oriolus oriolus Pirol 
Žluva hajní 

 b V V silně ohrožený 

Otus scops Zwergohreule 
Výreček malý 

 s - 0 
kriticky 
ohrožený 

Pandion haliaetus Fischadler 
Orlovec říční  

x s 3 2 
kriticky 
ohrožený 

Panurus biarmicus Bartmeise 
Sýkořice vousatá 

 b * * silně ohrožený 

Passer montanus Feldsperling 
Vrabec polní 

 b V V - 

Perdix perdix Rebhuhn 
Koroptev polní 

 b 2 3 ohrožený 

Pernis apivorus Wespenbussard 
Včelojed lesní 

x s V 3 silně ohrožený 

Phalacrocorax carbo Kormoran 
Kormorán velký 

 b * V ohrožený 

Philomachus pugnax Kampfläufer 
Jespák bojovný 

x s 1 0 - 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Gartenrotschwanz  
Rehek zahradní 

 b * 3 - 

Picoides tridactylus Dreizehenspecht 
Datlík tříprstý 

x s R 2 silně ohrožený 

Picus canus Grauspecht 
Žluna šedá 

 s 2 3 - 

Picus viridis Grünspecht 
Žluna zelená 

 s * V - 

Podiceps cristatus Haubentaucher 
Potápka roháč 

 b * * ohrožený 

Podiceps nigricollis Schwarzhalstaucher 
Potápka černokrká 

 s * 1 ohrožený 

Porzana porzana Tüpfelsumpfhuhn 
Chřástal kropenatý 

 s 1 1 silně ohrožený 

Rallus aquaticus Wasserralle 
Chřástal vodní 

 b V 2 silně ohrožený 

Remiz pendulinus Beutelmeise 
Moudivláček lužní 

 b * 3 ohrožený 
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Vědecký název 

Německé označení 
druhu 

Příloha  I -
druh 
podle VRL 

Stupeň ohrožení / status ochrany 

České označení druhu 

Zvláště 
chráněný 
druh (b) 
příp. přísně 
chráněný 
druh (s) 
podle 
BNatSchG 

RL-
D 

RL-
B 

Česká 
republika: 
Stupeň 
ohrožení 
zvláště 
chráněných 
druhů 

Riparia riparia Uferschwalbe 
Břehule říční 

 s * V ohrožený 

Saxicola rubetra Braunkehlchen 
Bramborníček hnědý 

 b 3 2 ohrožený 

Saxicola rubetra 
Schwarzkehlchen 
Bramborníček 
černohlavý 

 b V 3 - 

Scolopax rusticola Waldschnepfe 
Sluka lesní 

 b V V ohrožený 

Spinus spinus 
(Carduelis spinus) 

Erlenzeisig 
Čížek lesní 

 b * * - 

Streptopelia turtur Turteltaube 
Hrdlička divoká 

 s 3 V - 

Strix aluco Waldkauz 
Puštík obecný 

 s * * - 

Sylvia communis Dorngrasmücke 
Pěnice hnědokřídlá 

 b * * - 

Sylvia curruca Klappergrasmücke 
Pěnice pokřovní 

 b * V - 

Sylvia nisoria Sperbergrasmücke 
Pěnice vlašská 

x s * 1 silně ohrožený 

Tetrao tetrix Birkhuhn 
Tetřívek obecný 

 s 1 1 silně ohrožený 

Tetrao urogallus Auerhuhn 
Tetřev hlušec 

x s 1 1 
kriticky 
ohrožený 

Tringa glareola Bruchwasserläufer 
Vodouš bahenní 

 s 1 * - 

Tringa ochropus Waldwasserläufer 
Vodouš kropenatý 

 s * 2 silně ohrožený 

Tringa totanus Rotschenkel 
Vodouš rudonohý 

 s V 1 
kriticky 
ohrožený 

Turdus iliacus Rotdrossel 
Drozd cvrčala 

 b - * silně ohrožený 

Turdus torquatus Ringdrossel 
Kos horský 

 b * V silně ohrožený 

Tyto alba Schleiereule 
Sova pálená 

 s * 2 silně ohrožený 

Upupa epops Wiedehopf 
Dudek chocholatý 

 s 2 1 silně ohrožený 

Vanellus vanellus Kiebitz 
Čejka chocholatá 

 s 2 2 - 

 
Kategorie Červených seznamů pro Německo a Bavorsko: 0 vymřelých nebo zmizelých / 1 hrozí vyhynutí / 2 silně 
ohrožený / 3 ohrožený /G domněle ohrožený, ale status neznámý / R extrémně vzácný druh a druhy 
s geografickými omezeními / V druhy uvedené v seznamu včasného varování /* není ohrožený / nedostatečné 
údaje.  
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Zdroje: RL-D podle HAUPTA et al. 2009, RL-B podle Státního ministerstva ŽP, zdravotnictví a ochrany spotřebitelů 
/ STMUGV 2005, zařazení jako zvláště chráněný druh (b) příp. přísně chráněný druh (s) podle BNatSchG podle 
WISIA, stav 1/2014. 
Stupeň ohrožení zvláště chráněných živočišných a rostlinných druhů podle vyhlášky 395/1992 k zákonu 114 
České republiky: kriticky ohrožený druh, silné ohrožený druh, ohrožený druh. 
 
Všechny uvedené druhy jsou druhy uvedené v dodatku: Par. 1 Směrnice o ochraně ptactva / Vogelschutzrichtlinie 
2009/47. 

 

7.4.1 Popis druhů 

Ptáci vykazují různé nároky na habitat a strategie využití území. Navíc mají velmi vysokou 
vazbu na dané struktury. Přitom mohou být nároky na životní prostor v rámci druhu stejně 
jako mezi různými skupinami druhů velmi napjaté. Druhy s podobnými nároky na stanoviště 
mohou být zahrnuty do ekologických skupin nebo společenstev, přičemž každý druh může 
být podle úhlu pohledu zařazen různě (srovnej BEZZEL et al. 2005). Pro daný projekt jsou 
druhy zařazeny podle jejich využívání životního prostoru, rozšíření a příslušnosti v rámci 
systému (srovnej BEZZEL et al. 2005) (viz níže). 

Územní nárok velmi silně závisí na mobilitě jednotlivých skupin druhů (srovnej WINKELBRAND 

& BERNOTAT 2010) a dále na příslušných daných charakteristikách přírodního prostoru a je 
možné ho popsat jen na základě orientačních hodnot.  

Lesní ptáci vykazují velmi úzkou vazbu les jako na životní prostor, je možné rozlišovat mezi 
druhy hnízdícími v dutinách stromů (jako Sýc rousný, Holub doupňák, Strakapoud malý, 
Datel černý, Kulíšek nejmenší, Datlík tříprstý, Žluna šedá, Lejsek černohlavý, Lejsek 
bělokrký), kteří jsou pro své rozmnožování odkázáni výlučně, příp. převážně na duté stromy 
a mezi na zemi hnízdícími druhy (jako jsou Tetřev hlušec, Jeřábek lesní, Sluka lesní). Často 
využívají lesní druhy velmi rozsáhlý akční rádius (např. Jeřábek lesní 30 – 80 ha, Sluka lesní 
40 – 130 ha) a mají enormní nároky na areál (jako kupříkladu Datel černý se 100 ha) (zdroje: 
WALDWISSEN a und b [zdroj: Internet], BEZZEL 2005.). 

Ptáky mokřadů je možné rozdělit podle druhů obývaných vod – ptáci vodních toků, (které 
obývají druhy jako Kulík říční, Skorec vodní, Ledňáček říční), ptáci žijící v rákosí (jako 
Rákosník velký, Rákosník proužkovaný, Bukač velký, Bukáček malý), vodní ptáci (např. 
kachny a Labuť velká) a dále ptáci mokřin, bažiny a močálů, ostřičných bažin a močálišť 
(např. Koliha velká, Vodouš rudonohý, Bekasina otavní, Moták lužní). Ptáci vázaní na vodní 
životní prostředí jsou často považování za specialisty, přičemž často velmi citlivě reagují na 
změny (i strukturální) typu stanoviště (srovnej BEZZEL 2005). Akční rádius a nároky na 
velikost areálu druhů jsou velmi rozdílné: Ozřejmit je to možné na příkladech pro potřebu 
životního prostoru v době hnízdění, viz FLADE 1994* a LANGGEMACH & DÜRR** 2013: 
Rákosník proužkovaný (malý nárok 0,1 až 0,5 ha*), Ledňáček říční (0,5 – 3 km trasy vodního 
toku*), Skorec vodní (0,1 – 1,2 km trasy vodního toku*), Kulík říční (1 – 2 ha*) a Koliha velká 
(30 – 50 ha*), Bukač velký (během doby hnízdění je vázán na vodu, vykazuje v tomto období 
vysokou letovou aktivitu, podniká lety dlouhé až 5 km**). 
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Foto 14.: Bukač velký (Botaurus stellaris) žije v rozsáhlých rákosích 
 (Foto: Christoph Moning) 

 

Druhy otevřené kulturní krajiny: Struktury biotopu mohou být v otevřených agrárních 
krajinných útvarech velmi rozmanité a mohou sloužit jako stanoviště mnoha druhům ptáků. 
Druhy otevřené kulturní krajiny se podle BEZZELA et al. 2005 dělí na ptáky hnízdící na zemi 
na lukách a polích (jako Čejka chocholatá, Koroptev polní, Skřivan polní, Konipas luční), na 
ptáky žijící v křoví (jako jsou Ťuhýk obecný, Pěnicovití, Strnad obecný) a ptáky ovocných 
sadů (jako např. Dudek chocholatý, Sýček obecný, Krutihlav obecný, Konopka obecná). 
Potřeba životního prostoru vybraných druhů žijících ve volné krajině jsou podle FLADEHO 
1994: Čejka chocholatá (1 - 3 ha), Koroptev polní 3 – 5 ha, Sýček obecný (méně než 10 ha 
až po více než 50 ha). 

Druhy skal a extenzivně užívané horské zeleně: horské monokulturní louky, horské lučiny 
a pastviny a skály jsou stanoviště biotopů, které využívají speciální druhy. K druhům 
horských lučin a pastvin patří druhy jako Linduška lesní, Linduška horská a Skřivan lesní, 
k typickým představitelům ptáků žijících ve skalách pak Výr velký und Sokol stěhovavý. 
Sokol stěhovavý a Výr velký mají velmi velké nároky na životní prostor, jejich minimální 
areál, na jeden hnízdící pár se udává 4.000 až 5.000 ha, příp. 6.000 až 8.000 ha 
(HEYDEMANN 1981). Menší druhy jak např. Skřivan lesní vystačí s 0,8 až 10 ha (FLADE 1994). 
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Foto 15.: Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) hnízdí na polích a stále větší měrou osídluje města  
 (Foto: Christoph Moning) 

 

Dravci: Do tohoto společenstva náleží mj. Jestřáb lesní, Krahujec obecný, Káně lesní, 
Včelojed lesní, Moták lužní, Luňák červený, Luňák hnědý, Moták pochop, Orlovec říční, 
Moták pilich, Výr velký a všechny druhy sokolů. Dravci vykazují zpravidla velmi velké 
prostorové nároky (na minimální možné areály), jak ukazuje následující výběr: Ostříž lesní 
1.000 až 2.000 ha, Moták pochop (1.500 až 3.000 ha), Jestřáb lesní (3.000 až 5.000 ha), 
Moták lužní (340 ha až 10.150 ha, cesty za potravou delší než 8 km) (zdroj: LANGGEMACH & 

DÜRR 2013, HEIDEMANN 1981). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 16.: Dravci jako Luňák hnědý (Milvus migrans) mají velké nároky na prostor  
 (Foto: Christoph Moning) 
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Územní relevance (souhrn): Výskyt všech v seznamku uvedených druhů ptáků byl 
v příhraničí prokázán, příp. byl druh zařazen jako potenciálně se vyskytující (zdroje: Krajský 
úřad Karlovarského kraje, Vláda Horních Franků / Regierung von Oberfranken, 
ARTENINFORMATION LfU). Přitom byly zachyceny i druhy, které se vyskytují nebo byly 
zařazeny jako potenciálně se vyskytující jen na jedné straně hranice. Spolu zachyceny byly 
stejně tak migrující ptačí druhy na průtahu. Velký význam tu má zejména letový koridor 
Pomezí - Marktredwitz přes údolí říček Röslau / Ohře. 
 

7.4.2 Potenciály ohrožení / citlivost vůči vzruchům 

Stejně jak všech skupin živočichů může přímá ztráta habitatů a jejich prvků ptáky negativně 
ovlivnit. Zvláště hákliví jsou ptačí druhy na optické a akustické rušení. Ptáci jsou zvlášť 
ohrožení kolizemi, což souvisí bezprostředně s jejich vyhraněnou mobilitou. Příčinou nárazu 
ptáka může být jak statický prvek (např. fasáda budovy, elektrická vedení), ale také 
pohyblivé prvky (vozidla, větrné elektrárny).  

Možné dopady na leteckou faunu závisí na typu projektu a silně korelují s mobilním 
chováním a citlivostí na hluk ptačích druhů. Rozhodující pro možné omezení jsou také 
rozdílné letové vzdálenosti a efektivní vzdálenost druhů, které mohou být způsobeny různými 
faktory (jako hluk, optické podněty, fragmentace terénu). GARNIEL & MIERWALD 2010 definují 
efektivní vzdálenosti jako maximální dosah negativního vlivu na rozdělení ptačího druhu v 
určitém území. Evakuační vzdálenost je odstup, který druh udržuje k přirozeným nepřátelům 
a lidem bez toho, že by se dal na útěk. 

V různých publikacích jsou formulovány pokyny k zacházení s ptáky při různých typech 
projektů. V následujícím jsou z těchto zdrojů exemplárně demonstrovány údaje k dotčeným 
druhům ptáků a posuzovaným územím pro různé typy projektů. Údaje je třeba chápat jako 
orientační velikosti a pomůcky sloužící k posouzení možných vlivů, také v hranice 
překračujícím kontextu. Údaje ale také ukazují, jak rozdílní jsou úhly pohledu. 
 
Příklad větrné elektrárny: Ptáci mohou kolidovat se zařízeními větrných elektráren, mohou 
být zařízením rušeni při migračním tahu nebo mohou být listy vrtulí „vyplašeni“. Ohledně 
jejich ohrožení kolizí a náchylnosti na rušivé vlivy jsou po celém Německu definovány různé 
„rizikové druhy“ (viz následující tabulku 25). Rozhodující pro možné ohrožení kolizí jsou 
stanoviště a fyzikální charakter zařízení a dále chování konkrétních druhů ptáků za letu. 
K nejčastějším obětím ubitím patří dravci, následováni zpěvným ptactvem a racky. V rámci 
společenstva dravců jsou Káně lesní, Luňák červený a Orel mořský zvláště často mezi 
oběťmi, mezi zpěvnými ptáky jsou to pak Skřivan polní, Strnad luční, Strnad obecný a Rorýs 
obecný (srovnej ALBRECHT et al 2008, LINDEINER et al. o.J.). 
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Foto 17.: Luňák červený (Milvus milvus) vykazuje vysoké ohrožení kolizí se zařízením větrné 

elektrárny 
 (Foto: Christoph Moning) 

 

Doslova bariéru mohou větrné elektrárny představovat především pro stěhovavé ptactvo. 
Přelet stojí dodatečnou energii a může rušit průběh ptačího tahu. Dotčeni jsou tímto 
bariérovým efektem zejména Jeřábi popelaví, Husy a Dlouhokřídlí (ALBRECHT et al. 2008).  

Tabulka 25: Na rušení citlivé a kolizí ohrožené druh s potenciálními územími sledování (příklad 
Bavorsko, Šlesvicko-Holštýnsko a LAG-VSW) 

Bavorsko 

Pokyny k plánování a schvalování 
větrných elektráren. Společná 
vyhláška Bavorských státních 
ministerstev vnitra, vědy, výzkumu 
a umění, financí, hospodářství, 
infrastruktury, dopravy a 
technologie, životního prostředí a 
zdravotnictví a dále výživy, 
zemědělství a lesnictví (Vyhláška o 
větrné energii / Windkrafterlass). 
Mnichov. / Hinweise zur Planung 
und Genehmigung von WKA. 
Gemeinsame Bekanntmachung der 
Bayerischen Staatsministerien des 
Inneren, für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, der 
Finanzen, für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie, für Umwelt und 
Gesundheit sowie für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 
(Windkrafterlass). München. 
(BAYERISCHE STAATREGIERUNG 
2011) 

Sledované oblasti  

(výskyt při hnízdění / pravidelně vyhledávané potravní habitaty) 
pro kolizí ohrožené druhy: 

Čáp černý (Ciconia nigra): 3.000 m/10.000 m,  
Čáp bílý (Ciconia ciconia): 1.000 m/6.000 m,  
Orlovec říční (Pandion haliaetus): 1.000 m/4.000 m,  
Moták lužní (Circus pygargus): 1.000 m/6.000 m,  
Moták pochop (Circus aeruginosus):1.000 m/6.000 m,  
Luňák hnědý (Milvus migrans):1.000 m/4.000 m,  
Luňák červený (Milvus milvus) :1.000 m/6.000 m,  
Orel mořský (Haliaeetus albicilla):3.000 m/6.000 m, 
Ostříž lesní (Falco subbuteo) :1.000 m/4.000 m,  
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus):1.000 m 
Sokoli hnízdící ve stromech 3.000 m 
Včelojed lesní (Pernis apivorus) :1.000 m/6.000 m,  
Výr velký (Bubo bubo):1.000 m/6.000 m 

 

Ptáci hnízdící v koloniích 

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), Volavka červená (Ardea 
purpurea), Racek chechtavý (Larus ridibundus), Racek 
středomořský (Larus michahellis), Racek černohlavý 
(Ichthyaetus melanocephalu), Rybáci (Sternidae) 
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 1.000 m und 4.000 m  

Sledované oblasti 

Sledovaná oblast pro druhy obzvláště citlivé na rušivé 
podněty (druhy viz tabulka): výskyt při hnízdění 1.000 m. U 
Bukáčka malého a Rákosníka proužkovaného činí sledovaná 
oblast 4.000 m u pravidelně vyhledávaných potravních 
habitatů. 

Šlesvicko-Holštýnsko 

Doporučení k zohlednění 
ekologický potřeb živočichů při 
plánování energetických zařízení 
na bázi větru ve Šlesvicku-
Holštýnsku. 

Vyd. Landesamt für Natur und 
Umwelt des Landes Schleswig-
Holstein (Lanu) 

(ALBRECHT et al. 2008) 

Na ochranu hnízdišť a chovných kolonií 

Na rušivé podněty citlivý, kolizí ohrožený nebo podle 
Červeného seznamu ptáků hnízdících v Německu nebo druhů 
ohrožených v Šlesvicku-Holštýnsku jsou uvedeny potenciální 
oblasti omezení a sledování (Albrecht et al. 2008 S.31). 

 

Velcí ptáci a dravci:  

Čáp černý (Ciconia nigra): odstup minimálně 3.000 m/ 
zachování potravních habitatů,  
Čáp bílý (Ciconia ciconia): odstup minimálně 3.000 m/ 
zachování potravních habitatů,  
Luňák hnědý (Milvus migrans). Odstup od hnízdiště min. 1.000 
m/ zachování potravních habitatů,  
Luňák červený (Milvus milvus) Odstup od hnízdiště min. 1.000 
m/ zachování potravních habitatů,  
Moták lužní (Circus pygargus): Zachování lokalit intenzivního 
hnízdění a potravních habitatů, 
Moták pochop (Circus aeruginosus): Zachování lokalit 
intenzivního hnízdění a potravních habitatů, 
Moták pilich (Circus cyaneus): Zachování lokalit intenzivního 
hnízdění a potravních habitatů, 
Ostříž lesní (Falco subbuteo): Chráněn vyloučením lesů,  
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Odstup hnízdiště min. 
1.000 m,  
Výr velký (Bubo bubo): Odstup hnízdiště min. 1.000 m,  
Jeřáb popelavý (Grus grus): Odstup hnízdiště min. 1.000 m 

 

Luční ptáci a Chřástal polní jako Čejka chocholatá (Vanellus 
vanellus) Koliha velká (Numenius arquata), Vodouš rudonohý 
(Tringa totanus), Břehouš černoocasý (Limosa limosa): 
Zachování smluvní přírodní kulisy pro luční ptáky, Chřástala 
polního (Crex crex): Zachování základních území  

 

Kolonie hnízdění racků a rybáků: Zachování minimálních 
odstupů 1.000 m. 

Zemské pracovní sdružení 
ornitologických ústavů - LAG-
VSW (2007): Úprava odstupů 
větrných elektráren k významným 
územím života ptáků a hnízdištím 

„Citlivé“ druhy ptáků a doporučení odstupů k hnízdištím 
(potravním habitatům): 

Tetřevi (Treaoninae): 1.000 m,  
Kormoráni (Phalacrocorax) kolonie hnízdění: 1.000 m (4.000 
m),  



Hranice překračující spolupráce při ochraně přírody a druhů CZ/BY 

95 
 

vybraných ptačích druhů Bukač velký (Botaurus stellaris): 1.000 m (4.000 m),  
Bukáček malý (Ixobrychus minutus): 1.000 m (4.000 m),  
Volavky (Ardeidae) kolonie hnízdění: 1.000 m (4.000 m),  
Čáp černý (Ciconia nigra): 3.000 m (10.000 m),  
Čáp bílý (Ciconia ciconia) : 1.000 m (6.000 m),  
Orlovec říční (Pandion haliaetus): 1.000 m (4.000 m),  
Orel křiklavý (Aquila pomarina) 6.000 m,  
Moták pilich (Circus cyaneus): 3.000 m (6.000 m), 
Moták lužní (Circus pygargus) 1.000 m (6.000 m), 
Moták pochop (Circus aeruginosus): 1.000 m (6.000), 
Luňák hnědý (Milvus migrans) 1.000 (4.000 m),  
Luňák červený (Milvus milvus) 1.000 (6.000 m),  
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 3.000 m (6.000 m),  
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 1.000 m (4.000 m),  
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 1.000 m 
Sokolihnízdící ve větvích 3.000 m,  
Jeřáb popelavý (Grus grus): 500 m,  
Chřástal polní (Crex crex): 1.000 m,  
Kulík zlatý (Pluvalis apricaria) 1.000 m (6.000 m),  
Rackové (Laridae) kolonie hnízdění: 1.000 m (4.000 m),  
Rybáci (Sternidae) kolonie hnízdění: 1.000 m (min. 4.000 m),  
Kalous pustovka (Asio flammeus): 1.000m (6.000 m),  
Výr velký (Bubo bubo): 1.000 m (6.000 m) 

SCHREIBER 2014 Aktuální 
odborná diskuse k tématu Werte 
der LAG (odchylky od LAG-VSW 
2007) 

Bukač velký (Botaurus stellaris): 1.000 (3.000 m),  
Bukáček malý (Ixobrychus minutus): 1.000 m, 
Čáp bílý (Ciconia ciconia): 1.000 m (2.000 m), 
Moták pilich (Circus cyaneus): 1.000 m (3.000 m),  
Včelojed lesní (Pernis apivorus): 1.000 m, 
Luňák červený (Milvus milvus) 1.500 m (4.000 m),  
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 500 m (3.000 m),  
Chřástal polní (Crex crex): 500 m,  
Racci (Laridae) kolonie hnízdění: 1.000 m (3.000 m), 
Rybáci (Sternidae) kolonie hnízdění: 1.000 m (min. 3.000 m),  
Výr velký (Bubo bubo): 1.000m (3.000 m) 
Dudek chocholatý (Upupa epops) 1.500 m  
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus): 500 m (1.000 m) 
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 500 m kolem revíru toku 

 

Příklad dopravní komunikace: 

Hluk: Ptáci reagují dvojím způsobem na hluk pocházející z dopravní komunikace. Zatímco 
část druhů zvětšuje odstup od dopravní komunikace při zvyšující se intenzitě dopravy, 
reaguje jiná část druhů jen nepatrně na zvýšenou dopravní frekvenci. Zpravidla se projevuje 
tendence vyhýbat se dopravní komunikaci a hluku v prvních 100 m na obě strany od 
dopravní komunikace (GARNIEL. & MIERWALD 2010).  

GARNIEL & MIERWALD (2010) člení hnízdící ptáky v závislosti na jejich citlivost vůči hluku do 
několika skupin. Měřena je vhodnost habitatů při rozdílném dopravním zatížení (pod 10.000 
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vozidel / den, 10.000 až 20.000, 20.000 až 30.000, 30.000 až 50.000, přes 50.000) v rámci 
linie 100 m od dopravní komunikace a dále do efektivní vzdálenosti druhů. 

Tabulka 26: Citlivost na hluk podle GARNIELA & MIERWALDA 2010 (podstatně zkrácený výňatek) 

Hnízdící ptáci s vysokou citlivostí na hluk, např. Tetřev 
hlušec, Tetřívek obecný, Bukač velký, Chřástal polní, Sýc 
rousný, Bukáček malý, Lelek lesní 

Pokles vhodnosti habitatu až po 100 % 
při dopravní zátěži přes 10.000 vozidel / 
den 

Únikové vzdálenosti se pohybují mezi 20 
m (Cvrčilka slavíková) a 500 m (Tetřívek 
obecný, Tetřev hlušec) 

Hnízdící ptáci se středně vysokou citlivostí na hluk, 
např. Žluna šedá, Holub doupňák, Kukačka, Strakapoud 
prostřední, Žluva hajní, Sova pálená, Datel černý, Kulíšek 
nejmenší, všechny sovy 

 

Druhy, které nezávisle na intenzitě 
dopravy dodržují často odstupy od 
komunikací mezi 300 a 500 (efektivní 
vzdálenost).  

Pokles vhodnosti habitatu od okraje 
vozovky až do 100 m podle hustoty 
provozu 40 až 100 %, při 100 m až do 
efektivní vzdálenosti 40 %. 

Hnízdící ptáci se zvýšeným rizikem, že budou 
napadení predátory při hluku, např. Bekasina, Koliha 
velká, Jeřábek lesní, Čejka chocholatá, Koroptev polní, 
Vodouš rudonohý, Břehouš černoocasý Břehouš 
černoocasý. 

 

Efektivní vzdálenosti druhů mezi 100 a 
500 m. 

Pokles vhodnosti habitatu v závislosti na 
dopravní zátěži (přes 20.000) do 100 m, 
75 až 100 %, až do efektivní vzdálenosti 
30 až 50 %. 

Hnízdící ptáci s podřadnou citlivostí vůči hluku 

např. Slavík modráček, Ledňáček říční, Skřivan polní, 
Budníček větší, Kulík říční, 

Sedmihlásek hajní, Strnad luční, Skřivan lesní, Brhlík 
lesní, Strakapoud malý, Slavík obecný, 

Ťuhýk obecný, Strnad zahradní, Ťuhýk šedý, 
Bramborníček černohlavý, Drozd zpěvný, Bělořit šedý, 
Rákosník obecný, 

Budníček lesní, Konipas luční 

Efektivní vzdálenosti druhů mezi 100 m a 
300 m 

Pokles vhodnosti habitatu od okraje 
vozovky do 100 m podle dopravní 
intenzity 20 až 100 %, při 100 m až do 
efektivní vzdálenosti 0 až 40 %. 

Hnízdící ptáci bez specifického chování ohledně 
odstupu ke komunikacím, např. kachny, Morčák, 
potápky, Krkavcovití, Orlovec říční, druhy, které 
nepoužívají zvukoví projevy při páření, jako Čáp černý, 
druhy, které hnízdí na „hlasitých“ přírodních stanovištích, 
jako Skorec vodní. 

Dopravní hluk nevykazuje relevanci, 
efektivní vzdálenosti a únikové 
vzdálenosti jsou podmíněny jinými 
faktory, např. optickými signály, efekty 
fragmentace území, atd. 

 

(Odkaz: Pracovní pomůcka „Pracovní pomůcka ptáci a silniční doprava, vydání 2010“. Vyd. Spolkové 
ministerstvo dopravy, stavebnictví a urbanistiky / Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung. Oddělení silničního stavitelství. Bonn, obsahuje v příloze celkovou tabulku druhů 
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hnízdících ptáků s uvedením efektivních vzdáleností, únikových vzdáleností a rušivých vzdáleností ve 
vztahu k silniční dopravě) 

Skutečnost, že dopady hluku mohou nabýt různých dimenzí, ukazují různé vědecké práce. 
Podle Maczey & Boye 1995 byly například prokízány negativní vlivy hluku na ptačí populace 
v lese ve vzdálenosti do 300 m od dopravní komunikace a v otevřeném prostoru do 1.000 m. 
Podle VAN DER ZANDE et al. (1980) se uvádí stupeň omezení u lučních ptáků až do 1.800 m. 
Podle SALOMONA et al. (2006) může prořídnout hustota hnízdících jedinců v okruhu 1.000 m 
kolem hlučných komunikací. 

 

Tabulka 27: Efektivní vzdálenosti ptáků a dopravní projekty 

Silniční dopravní Komunikace 

Pracovní pomůcka ptáci a silniční 
doprava, vydání 2010. Vyd. Vyd. 
Spolkové ministerstvo dopravy, 
stavebnictví a urbanistiky / Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung. Oddělení silničního 
stavitelství. Bonn. 

(GARNIEL. & MIERWALD 2010) 

K posouzení zejména dopadů hluku poukazuje pracovní 
pomůcka na zohlednění efektivních vzdáleností 
jednotlivých druhů při zohlednění dopravní intenzity. 

Efektivní vzdálenosti a tím sledované území (působení 
hluku) leží přitom mezi 100 a 500 m. 

 

Riziko kolize: V zásadě představuje silniční doprava pro ptáky riziko střetu. Pro možné 
ohrožení střetem je rozhodující chování druhu ptáků za letu, zejména letová hladina, letová 
rychlost a trasa přeletu. Obráceně mají svůj zásadní vliv i rychlost a frekvence vozidel. 
Podstatným faktorem je vybavení a profilování a tedy význam, jaký má přilehlé životní 
prostředí a klimatické podmínky typu projektu pro daný druh (mj. ERRITZOE et al. 2003). Pro 
druhy, které hnízdí na okraji dopravních komunikací (zejména do 100 m vzdálenosti) existuje 
reálné riziko dopravní úmrtnosti. Zvýšené riziko kolize může nastat zejména v blízkosti 
velkých hnízdících kolonií (GARNIEL. & MIERWALD 2010). 
Za zvláště střetem s dopravou ohrožené druhy, které přilétají ke komunikacím z velkých 
vzdáleností, jako jsou sovy, Luňák červený, Jestřáb lesní, Káně lesní, Luňák hnědý, Poštolka 
obecná a Lelek lesní (GARNIEL. & MIERWALD 2010). Pro druhy ptáky létajících při zemi jsou 
nebezpečné obzvláště komunikace postavené v krajině ve vyvýšení poloze. 
 
Vizuální bariéry: Vhodnost stanovišť v okolí může být omezena, zvláště pro ptačí druhy 
hnízdící na lukách, valy provázejícími elektrovody, náspy nebo výsadbou. 

 

Příklad železnice / drážní zařízení: Úmrtnost ptáků způsobená střetem s kolejovými vozidly 
je v poměru k ujetým kilometrům trasy oproti počtu ptáků usmrcených v silniční dopravě 
výrazně vyšší (ROLL 2004). Jak ukazuje vysoký podíl úmrtí ptáků na vysokorychlostních 
železničních trasách, koreluje mortalita silně s cestovní rychlostí. Nejvyšší počty střetů se 
odehrávají podle (ROLL 2004) na  
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 Nepřehledných úsecích tras 
 Úsecích bez únikových cest 
 Úsecích, nad kterými Úpici přelétají nízko (např. náspy) 
 Trasách sousedících se stanovišti, která jsou pro ptáky atraktivní  
 V oblastech nohatých na potravu zejména v oblasti kolejiště (zdechliny, zbytky 

nákladů, jako např. zrní) a 
 Úsecích silně frekventovaných nočními spoji  

K rizikovým skupinám patří druhy ptáků, které pravidelně přelétají drážní trasy ve velmi 
nízkých výškách, druhy ptáků, které cíleně využívají drážní zařízení jako dílčí stanoviště a 
dále v noci aktivní druhy. Zvláště ohroženy jsou Sýček obecný, Sova pálená a Sýček 
obecný. 

Vlivy hluku dopravy se projevují u železničních tras, podobně jako u silnic, u druhů citlivých 
na tento druh rušení a druhů, které uletí velké vzdálenosti. V příručce pro předběžné 
plánování a schvalování železničních tras a drah na magnetickém polštáři část III: 
Hodnocení vlivů na životní prostředí, úprava zásahů do ochrany přírody (EISENBAHN-
BUNDESAMT 2010) se udává standardní sledované území 1000 m na obou stranách od 
kolejového tělesa, s dodatečnou opcí rozšíření tohoto pásma. 

Příklad trasy elektrických vedení: Největší nebezpečí pro avifaunu vychází z možných 
dopadů charakteru bariér, fragmentace prostředí a zejména kolizních dopadů. Ptáci se 
mohou střetat s vedením (zemnícím vodičem a vodiči pod proudem), protože lana často 
příliš pozdě nebo vůbec nerozeznají. Právě ptáci, kteří nejsou v oblasti zdomácnělí, 
(kupříkladu stěhovaví ptáci na průtahu) se mohou při špatných podmínkách viditelnosti 
dostat do nebezpečné zóny. Úmrtnost je obzvlášť vysoká v oblastech přeletů migrujících 
druhů (ALBRECHT et al. 2012). Hnízdící ptáci jsou zpravidla zasaženi jen velmi zřídka, protože 
svůj areál „znají“, ohroženi jsou ovšem mladí jedinci nebo durhy v době námluv a druhy 
velkých ptáků (za ohrožené jsou považováni i dravci v okamžiku útoku). 

Protože vedení a stožáry slouží různým druhům ptáků jako odpočívadlo a posed, existuje 
navíc nebezpečí, že se ptáci dotknou různých částí konstrukce pod napětím a utrpí 
smrtelnou ránu elektrickým proudem (týká se vedení středně vysokého napětí) (FORUM 

ERNEUERBARE ENERGIEN NETZINTEGRATION [zdroj: Internet]). 

Tabulka 28: Střetem ohrožené skupiny ptáků podle ALBRECHTA et al. 2013 

 Velké druhy, zejména čápi, jeřábi a volavkovití 
 Vodní ptáci a brodiví ptáci (bahňáci) 
 V noci migrující zpěvní ptáci 
 Rackové a Rybákovití 
 Holubi, Drozdovití a Špačkovití  

 

Tabulka 29: Druhy citlivé na rušení s velkými nároky na životní prostor nebo možným omezením 
prostorů pro interakci podle NIEDERSÄCHSISCHER LANDKREISTAG 2011 

Bukač velký, Bukáček malý, Čáp černý, Čáp bílý, Luňák hnědý, Luňák červený, Orel mořský, Moták 
pochop, Moták pilich, Moták lužní, Orlovec říční, Sokol stěhovavý, Tetřívek obecný, Jeřáb popelavý, 
Kulík zlatý, Výr velký, Kalous pustovka; Hnízdící kolonie: Kormorán velký, Volavka popelavá, Racek 
černohlavý, Racek chechtavý, Racek bouřní, Rybák obecný, Rybák malý, Rybák černý 
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Foto 18.: Zástupce druhů citlivých na rušení s velkými nároky na životní prostor je Výr velký (Bubo 

bubo) 
 (Foto: Christoph Moning) 
 

Následující bibliografický výběr literatury ukazuje rozdílné přístupy k definici sledovaného 
území. 

Tabulka 30: Bibliografie ptáci a trasy elektrovodů / zemní kabely 

Trasy elektrovodů / zemní kabely 

Šlesvicko-Holštýnsko 

Doporučení zohlednění ekologických 
potřeb zvířat při výstavbě elektrických 
vedení na úrovni VVN. 

Vyd. Landesamt für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume des 
Landes Šlesvicko-Holštýnsko (LLUR) 
(Quelle ALBRECHT et al.2013) 

Sledované území: 
Zachycení stavu hnízdění 300 m na obě strany od osy 
vedení (datové rešerše a mapování terénu) „Pro kolizí 
ohrožené a vůči fragmentaci terénu citlivé druhy 
ptáků s velkými nároky na prostor (velcí ptáci a 
dravci) (viz tabulku 25) nestačí sledování koridoru 
širokého 600 m. Chování druhu je třeba sledovat a 
analyzovat v rámci větší referenční oblasti. Zachycení 
koridoru a terénu se může sice zpravidla omezit na 
koridor sledování 600 m. Kromě toho je však třeba se 
informovat na koridor až do šířky 6.000 m na obě strany 
osy vedení na aktuální data o hnízdění u příslušných 
institucí ochrany přírody (LLUR) a u příslušných spolků a 
svazů (např. NABU AG Weißstorchschutz, Projekt-
gruppe Seeadlerschutz, Ornithologische Arbeits-
gemeinschaft SH/HH). Je třeba interpretovat možné 
interakce mezi různými habitaty těchto ptačích druhů.“ 

DOLNOSASKÝ ZEMSKÝ SNĚM / 
NIEDERSÄCHSISCHER LANDKREISTAG 
NLT vyd. (2011): Vysokonapěťová 
vedení a ochrana přírody. Pokyny pro 
použití úpravy zásahů při stavbě vedení 
VBN a VVN a zemních kabelů. 

Sledované území zahrnuje vzdušná vedení 200 m, 
zemní kabely 300 m na obě strany od trasy. U určitých 
druhů ptáků je třeba pro posouzení ztrát způsobených 
kolizemi, bariérového efektu a ztrát habitatu zohlednit 
větší odstupy. Jsou-li dotčeny druhy citlivé na rušení 
s velkými nároky na prostor (viz tabulku 29) 
v závislosti na akčním rádiu (speciálně u velkých ptačích 
druhů) je dostačující šířka trasy vedení 3.000 m až po 
jednotlivé případy max. 5.000 m (např. Čáp černý). 



Hranice překračující spolupráce při ochraně přírody a druhů CZ/BY 

100 
 

U vzdušných vedení v úsecích oblastí, které mají vysoký 
význam pro tah ptáků, může být potřebná specifická 
evidence okolností ptačího tahu. 

 

Příklad sídelní / komerční zástavby a rekreační zařízení: K možným ohrožením, která jsou 
způsobena sídelní / komerční zástavbou a rekreačními zařízeními, patří vedle přímého 
záboru stavební plochy fragmentace letových tras a rozdělení habitatů, akustické (hluk) a 
optické podněty (světlo, zastínění) a dále zvýšené riziko střetu s budovami. 

Nárazy ptáků do budov: Velké silně se zrcadlící plochy a průhledy představují v zásadě 
nebezpečí pro ptáky. Kolize se skleněnými tabulemi nebo zrcadlícími se fasádami budov 
patří k nejvýznamnějším antropogenně podmíněným faktorům mortality (KLEM1990).  

Světlo: Na ptáky mohou zdroje umělého osvětlení působit rušivě. Tažní ptáci mohou být 
například silnými světelnými zdroji, zvláště při špatné viditelnosti, být svedení ze svých 
běžných tras. Dalším negativním důsledkem je, že se doba aktivity prodlužuje do noci a 
v důsledku toho zvířata spotřebují podstatně více energie (KLAUS et al. 2005) 

Hluk: Ze sídlišť, volnočasových zařízení, průmyslových a komerčních staveb mohou 
v zásadě pocházet hlukové emise, které mohou mít také vliv na druhy ptáků, např. vyvoláním 
snahy vyhýbat se takovým objektům oblastem. Jako parametr pro citlivost vůči hluku mohou 
posloužit efektivní a letové vzdálenosti různých ptačích druhů (např. GARNIEL & MIERWALD 
2010). Je však třeba zvážit, že údaje z literatury se vztahují většinou na citlivost vůči 
pouličnímu hluku. 

 

Příklad fotovoltaická zařízení: Zřízení velkoplošné fotovoltaické elektrárny může znamenat 
pro ptačí druhy ztrátu revírů lovu potravy a oblastí hnízdění (zejména pro tažné ptáky a 
citlivé druhy hnízdící na loukách). Co se týká signifikantních změn směru letu, iritací (např. 
záměn s vodní hladinou), zřejmé vyhýbání se některým objektům nebo oblastem nebo co se 
týká rizika kolize, nebyly v posouzení „metody posuzování ochrany přírody ve vazbě na 
fotovoltaická zařízení“ (HERDEN et al. 2009) zjištěny žádné dalekosáhlé dopady na druhy 
ptáků. Negativní omezení např. ve formě smrtelných pokusů o přistání při špatné viditelnosti 
však podle studie nebylo lze zcela vyloučit. Stejně tak nelze vyloučit možná rušení a 
poplašných účinků zejména na luční ptáky, jako jsou Koliha velká, Břehouš černoocasý, 
Vodouš rudonohý a Čejka chocholatá (HERDEN et al. 2009). 
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7.5 Ryby a kruhoústí 
 

Tabulka 31: Územně relevantní druhy ryb a kruhoústých 

Vědecký název 

 Zařazení podle ohrožení, příp. status ochrany 

Německé 
označení druhu 

Směrnice 
FFH 

Příloha II -
druh, 
příloha IV - 
druh 

Zvláště chráněný 
druh (b) příp. 
přísně chráněný 
druh (s) podle 
BNatSchG 

RL-D 

 
RL-B 

Česká 
republika: 
Stupeň 
ohrožení 
zvláště 
chráněných 
druhů 

České označení 
druhu 

Ryby 

Cottus gobio 
Mühlkoppe 
Vranka obecná 

II - * * ohrožený 

Rhodeus amarus 
Bitterling 
Hořavka duhová 

II - * * - 

Kruhoústí 

Lampetra planeri 
Bachneunauge 
Mihule potoční 

II 
b (Anhang 1 
BArtSchV) 

* 1  

 
Kategorie Červených seznamů pro Německo a Bavorsko: 0 vymřelých nebo zmizelých / 1 hrozí vyhynutí / 2 silně 
ohrožený / 3 ohrožený /G domněle ohrožený, ale status neznámý / R extrémně vzácný druh a druhy 
s geografickými omezeními / V druhy uvedené v seznamu včasného varování /* není ohrožený / nedostatečné 
údaje.  
Zdroje: RL-D podle FREYHOFA 2009, RL-B podle STÁTNÍHO MINISTERSTVA ŽP, ZDRAVOTNICTVÍ A OCHRANY 

SPOTŘEBITELŮ / STMUGV 2005, zařazení jako zvláště chráněný druh (b) příp. přísně chráněný druh (s) podle 
BNatSchG podle WISIA, stav 1/2014. 
 
Stupeň ohrožení zvláště chráněných živočišných a rostlinných druhů podle vyhlášky 395/1992 k zákonu 114 
České republiky: kriticky ohrožený druh, silné ohrožený druh, ohrožený druh. 

 

7.5.1 Popis druhů 

Vranka obecná (Cottus gobio) dává přednost v létě chladným, čistým a na kyslík bohatý 
vodním tokům s písčitým, štěrkovitým dnem. Je vysloveným reofilní specialista, který svá 
vejce klade do malých dutin pod kameny. Vylíhlé malé larvy se bezprostředně po vylíhnutí 
schovávají v mezerách štěrku vodního systému (KOTTELAT & FREYHOF 2007, SCHADT 1993 a 
2000). Druh je proto zvláště odkázán na funkční systém mezer štěrku. Pro Vranku obecnou 
mají velký význam strukturované pobřežní úseky vodních toků (PANDER & GEIST 2009). 
K zachování funkčních populací je pro Vranku obecnou velmi důležitou průchodnost vod. Při 
jejích migraci (migraúje na krátké vzdálenosti) nemůže překonat volné pády o výšce více než 
5 cm a oblasti s vyšší rychlostí toku vody na delších úsecích (BORN 1995). Migrační 
vzdálenosti druhu mohou činit několik km (LUCAS et al 1998 ze ZITEK et al. 2007). Pro 
posouzení vztahující se na populaci se udává 1,1 až 2,1 km trasy vodního toku (zdroj: BFN 

FACHINFORMATIONSSYSTEM 2012). 
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Územní relevance: Hlášený druh podle standardního datového listu DE5738371 pro 
bavorskou oblast FFH 5738-371 „Severovýchodobavorská údolí potoků kolem Rehau / 
Nordostbayerische Bachtäler um Rehau“ a standardního datového listu DE5838302 pro 
bavorskou oblast FFH 5838-302 „Údolí Ohře a Röslau / Eger- und Röslautal“. Relevantní 
druh (prokázaný nebo potenciální výskyt v příhraničí (cca 10 km) i na české straně 
(informace Krajský úřad Karlovarského kraje). 

Hořavka duhová (Rhodeus amarus) se ráda vyskytuje ve stojatých vodách nebo vodách 
s velmi mírným prouděním, v jejichž pobřežních oblastech se nachází bohatá vegetace 
(Kottelat & Freyhof 2007). Pro rozmnožování je druh vázán na výskyt populací velkých 
měkkýšů druhu Unio, Anodonta a Pseudanodonta (PORÝNÍ-FALC und LANDES-
FISCHEREIVERBAND BAYERN E. V. [zdroj: Internet]).  

Územní relevance: Hlášený druh podle standardního datového listu DE5838302 pro 
bavorskou oblast FFH 5838-302 „Údolí Ohře a Röslau / Eger- und Röslautal“. Pro české 
pohraničí nejsou k dispozici žádné údaje o potenciálním výskytu (informace Krajský úřad 
Karlovarského kraje). 

Mihule potoční (Lampetra planeri) má velmi komplexní životní cyklus. Po pěti- až 
sedmileté fázi larvy, která se odehrává v sedimentu vody, dojde k metamorfóze v dospělého 
jedince. Larvy Mihule (Querder) se živí především tím, že filtrují mikrofaunu a mikroflóru 
malých prostor. Po metamorfóze v dospělého jedince již mihule nepřijímají žádnou potravu. 
Následně podnikají krátké putování do míst pro tření. Tato místa se nachází zpravidla proti 
proudu potoka na hrubozrnném substrátu (KOTTELAT & FREYHOF 2007). Vzdálenost putování 
druhu může činit několik km (Lucas et al 1998 citovaný v ZITEK et al. 2007). Pro posouzení 
populace se udává 5,8 km trasy vodního toku (BFN FACHINFORMATIONSSYSTEM 2012).  

Územní relevance: Hlášený druh podle standardního datového listu DE5738371 pro oblast 
FFH 5738-371 „Severovýchodobavorská údolí potoků kolem Rehau / Nordostbayerische 
Bachtäler um Rehau“ a standardního datového listu DE5838302 pro oblast FFH 5838-302 
„Údolí Ohře a Röslau / Eger- und Röslautal“ v Bavorsku a dále hlášený druh v České 
republice podle standardního datového listu CZ0413177 Bystřina – Lužní potok. 

 

7.5.2 Potenciály ohrožení / citlivost vůči vzruchům 

Ohrožení uvedených ryb a kruhoústých mohou pocházet zejména z možných změn kvality 
vody (např. sedimenty škodlivin a živin) a v důsledku zhoršení podmínek v sedimentu 
vodního toku. Mohou tak kupříkladu jemné sedimenty vést k zanášení dna řeky bahnem a 
zvyšování úrovně dna, což může mít za následek trvalé zhoršení životních podmínek 
reofilních a litofilních ryb (jako Vranky obecné / Cottus gobio) a kruhoústých (Mihule potoční / 
Lampetra planerie) (PANDER et al. 2012). Také přímé změny dna toku (např. v důsledku 
zastavění nebo zhuštění) omezují systém mezer štěrku a mohou se tím stejně tak trvale 
projevit ve vztahu k životním podmínkám druhů. Odstranění vegetace představuje zejména 
pro Hořavku duhovou / Rhodeus amarus potenciál ohrožení, protože tento druh je odkázán 
na vegetační struktury. Podstatná omezení pro všechny rybí druhy jsou omezení 
průchodnosti vody (např. ve formě příčného zastavění, nepřekonatelných srázů nebo změn 
rychlosti toku vody a vodních stavů). Technické stavby ve vodě (např. zařízení a stavební 
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komponenty k výrobě energie) mohou zvýšit mortalitu, zvláště postižené jsou v tomto 
kontextu stěhovavé ryby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19.: Röslau u Rybářů / bei Fischern má velký význam pro výše zmíněné rybí druhy  
 (Foto: Dr. Manfred Scheidler) 

 

Jinak než u pozemních skupin zvířat koreluje možný vliv projektu nejen s akčním rádiem 
druhů samotných, nýbrž také silně s vodou a jejím povodím. Změny nebo omezení vodstva 
např. ohledně kvality vody, nánosu nebo režimu průtoku mohou mít vliv i na větší vzdálenosti 
na vlastní habitat druhů s malým akčním rádiem (druhy migrující na krátkou vzdálenost, 
stacionární druhy). Je třeba také dbát na to, že přímé zásahy do vody, jako např. přerušení 
průchodnosti příčnou zástavbou, mohou mít dopady na oba směry (nad i pod vodním 
stavebním dílem). To se týká abiotické vlastnosti habitatu stejně tak jako složení druhů a 
biodiverzity ve vodních tocích (srovnej MÜLLER et al. 2012). Možný okruh působení projektu, 
který se nachází v povodí vodstva, závisí na velmi mnoha faktorech.  

S danými hodnotami přírodního prostoru (zejména topografie sousedící s vodstvem, okolní 
hospodaření, odnože nivy a celého povodí a dále vlastní režim průtoku vodstva) je třeba 
konfrontovat s možnostmi vycházejícími z projektu. 
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Obr. 14: Povodí v pohraničí 

 

Příklad dopravních komunikací: Silniční stavby a železniční projekty mohou mít škodlivé 
vlivy, jestliže např. dojde k působení látek (např. zavedením kanalizace). Dimenzování 
mostních staveb a průchodnost jsou rozhodující pro to, zda ryby tyto překážky budou moci 
překonat nebo zda se u nich vytvoří reakce vyhnutí se překážce.  
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Vodní elektrárny: Do jaké míry mohou energetická stavební díla omezit uvedené druhy, 
závisí v podstatě na režimu průtoku (např. provozní režim v době zvýšené spotřeby, 
výplachy zařízení), zůstávajícím zbytkovém množství vody a průchodnosti celého zařízení. 
Všechny změny, které se týkají půdního substrátu, se projeví především na druhy vázané na 
štěrkové dno Mihuli potoční a Vranku obecnou. Nepřekonatelné překážky je třeba z hlediska 
všech migrujících druhů, i na krátké nebo střední vzdálenosti, zařadit mezi negativa. 

 

7.6 Měkkýši 
 

Tabulka 32: Územně relevantní druhy měkkýšů 

Vědecký název 

 Zařazení podle ohrožení, příp. status ochrany 

Německé 
označení druhu 

Směrnice 
FFH 

Příloha II -
druh, 
příloha IV - 
druh 

Zvláště chráněný 
druh (b) příp. 
přísně chráněný 
druh (s) podle 
BNatSchG  

RL-
D 

RL
-B 

Česká 
republika: 
Stupeň 
ohrožení 
zvláště 
chráněných 
druhů 

České označení 
druhu 

Margaritifera 
margaritifera 

Flussperlmuschel 
Perlorodka říční 

II s 1 1 kriticky 
ohrožený 

Unio crassus 
Bachmuschel 
Velevrub tupý 
(veškerý druh) 

II, IV s 1 1 silně ohrožený 

Pseudanodonta 
complanata 

Abgeplattete 
Teichmuschel 
Škeble plochá 

- s 1 1  

 
Kategorie Červených seznamů pro Německo a Bavorsko: 0 vymřelých nebo zmizelých/1 hrozí vyhynutí/2 silně 
ohrožený/3 ohrožený /G domněle ohrožený, ale status neznámý/R extrémně vzácný druh a druhy s geografickými 
omezeními/V druhy uvedené v seznamu včasného varování /* není ohrožený / nedostatečné údaje.  
Zdroje: RL-D podle LFU 2012b und Natura 2000[zdroj: Internet],RL-B podle STÁTNÍHO MINISTERSTVA ŽP, 
ZDRAVOTNICTVÍ A OCHRANY SPOTŘEBITELŮ / STMUGV 2005, zařazení jako zvláště chráněný druh (b) příp. přísně 
chráněný druh (s) podle BNatSchG podle WISIA, stav 1/2014. 
 
Stupeň ohrožení zvláště chráněných živočišných a rostlinných druhů podle vyhlášky 395/1992 k zákonu 114 
České republiky: kriticky ohrožený druh, silné ohrožený druh, ohrožený druh. 

 

7.6.1 Popis druhů 
 

Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) je považována za nejnáročnější druh mezi 
domácími mlži (LFU 2012a:1). Je odkázaná na oligotrofní, na kyslík bohaté a na vápník 
chudé vody. Perlorodka říční osídluje výlučně štěrkové, strukturované a v létě chladné vodní 
úseky pstruhových vod. Pro svůj životní cyklus vyžaduje „stabilní, ale dobře proudící a na 
kyslík bohaté potoční dno a dále vodu chudou na živiny bonitní třídy I“ (LFU 2012a:1). Jako 
hostitelské ryby glochidií (larvy mlžů) slouží mj. pstruh potoční.  
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Foto 20.: Typické potok s mlži / mušlemi 
 (Foto: Peter Blum) 

 

Územní relevance: Hlášený druh podle standardního datového listu DE5738371 pro 
bavorskou oblast FFH 5738-371 „Severovýchodobavorská údolí potoků kolem Rehau / 
Nordostbayerische Bachtäler um Rehau“ a dále pro oblast FFH 5838-302 „Údolí Ohře a 
Röslau / Eger- und Röslautal“. Relevantní druh (prokázaný nebo potenciální výskyt 
v příhraničí (cca 10 km) i na české straně (informace Krajský úřad Karlovarského kraje). 
Hlášený druh v České republice podle standardního datového listu CZ0413177 Bystřina – 
Lužní potok. Vyskytuje se ve Steinselbu v pruhu širokém 10 km. Perlorodka říční je 
celoevropsky ohrožená, ve většině vod se vůbec nemnoží, polovina všech zjištěných stavů 
sestává z méně než 100 jedinců a neexistují pozitivní vyhlídky na přežití druhu (LFU 2012a). 
V trojmezí Čechy-Bavorsko-Sasko se nachází jeden z nejvýznamnějších výskytů a tyto země 
proto nesou mimořádnou odpovědnost za tento druh. K vodám hostícím perlorodku říční 
v trojmezí Čechy, Sasko a Bavorsko patří: jižní tok Regnitz/ Rokytnice s přítoky Wolfsbach / 
Bystřina a Zinnbach / Lužní potok a horní toky přítoku Saské sály / Sächsischen Saale – 
Schwesnitz. Všechny potoky patří do povodí Saské sály / Sächsischen Saale (zdroj: 
BAYERISCHE-TSCHECHISCHE GRENZGEWÄSSERKOMMISION o.J.).  
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Foto 21.: Vody v hraniční oblasti mají pro náročnou Perlorodku říční (Margaritifera margaritifera) velký 
význam  

 (Foto: Peter Blum) 

 

Velevrub tupý (Unio crassus) žije ve vodách, které vykazují velmi dobrý až dobrý 
ekologický stav ve smyslu německé Rámcové směrnice o vodě ohledně zátěže dané 
obsahem organických, při spotřebě kyslíku lehce odbouratelných substancí ve vodě a zátěže 
trofické, tedy intenzity organické foto-autotrofní produkce (HOCHWALD et al. 2013), což 
odpovídá kvalitě vody I - II. Rozhodující roli pro různé životní cykly Velevruba tupého hraje 
vodní substrát. Mladí mlži potřebují proudící a dostatečně kyslíkem zásobený prostor mezi 
strukturami, pročež mlži v tomto stádiu reagují vůči zanesení bahnem zvláště citlivě 
(HOCHWALD et al. 2013). Akční rádius mlžů je úzce spjat s životními cykly, dospělí mlži tráví 
svoji existenci většinou zahrabáni v sedimentu, mohou se ovšem pohybovat v řádu několika 
metrů. Klíčový parametr představuje stabilita substrátu (HOCHWALD et al. 2013). Po 
rozmnožení jsou larvy glochidií vstříknuty do vody, klesnou na dno, kde jsou zvířeny 
prouděním vody. K dalšímu vývoji jsou glochidie odkázány jen na hostitelské ryby. Po přijetí 
hostitelskou rybou trvá další vývoj 10 až 35 dnů. Po ukončení parazitární fáze se mladí mlži 
uvolní z cysty v žábrách hostitelské ryby a osídli nyní sediment. K nejdůležitějším 
hostitelským rybám patří Jelec tloušť a Střevle potoční (TAEUBERT et. al. 2012). 

Územní relevance: Hlášený druh podle standardního datového listu DE5738371 pro oblast 
FFH 5738-371 „Severovýchodobavorská údolí potoků kolem Rehau / Nordostbayerische 
Bachtäler um Rehau“ a dále podle standardního datového listu DE5838302 pro oblast FFH 
5838-302 „Údolí Ohře a Röslau / Eger- und Röslautal“ v Bavorsku. Po celém Německu je 
Velevrub tupý ohrožen vyhynutím, jeho výskyt je často omezen na izolované stavy, jen velmi 
vzácně lze prokázat stavy bohaté na jedince (HOCHWALD et al. 2013).  

 

Škeble plochá (Pseudanodonta complanata) osídluje průtočné zátoky středních a větších 
řek a dále okraje větších jezer. Druh žije hluboko (až 11 m) zahrabán v substrátu. Jako 
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hostitelské ryby pro jeho reprodukci slouží Pstruh potoční, Pstruh duhový, Okoun říční, 
Candát obecný a Koljuška tříostná (LFU 2012b).  

Územní relevance: Škeble plochá je po celém Německu ohrožená vyhynutím. Druh patří 
v Horních Frankách k den přísně chráněným druhům. Důkazy (ARTENINFORMATION LFU) pro 
bavorskou pohraniční oblast jsou k dispozici. 

 

7.6.2 Potenciály ohrožení / citlivost vůči vzruchům 

Na základě svých specifických nároků na kvalitu vody, vlastnosti substrátu a těsnou vazbu 
k hostitelským rybám (mj. HOCHWALD et al. 2013) reaguje mlži velmi rychle na změněné 
podmínky životního prostoru. K největším potenciálním prvkům ohrožení patří nánosy živin a 
sedimentů ve vodě, kde mlži žijí (srovnej  LFU 2012, HOCHWALD et al. 2013), které mohou 
vést ke změněné struktuře sedimentu a zanášení dna řeky bahnem. Další nebezpečí 
představují mj. změny struktury vody, přímé zničení habitatů, vyústění (také ohřátou vodou), 
nánosy solí (např. ze silnic) nebo ztráta hustoty rybí populace hostitelských ryb nutných pro 
úspěšnou reprodukci (srovnej  SCHADT 1993, LFU 2012, HOCHWALD et al. 2013). 

Akční rádius mlžů je v různých jejich životních cyklech velmi rozdílný. Zatímco dospělí mlži 
jsou relativně vázáni na místo a pohybují se zpravidla jen několik málo metrů, jsou larvy 
glochidií svojí parazitární životní fází silně vázáni na prostor pohybu hostitelských ryb.  

Jako všechny organismy obývající vodu mohou být mlži ohroženi nebo omezeni nejen 
lokálními projekty a opatřeními ve vodě nebo u vody v rámci jejich akčního rádiu. 
Prostřednictvím vodního prostředí jsou možné dalekosáhlé dopady. Podstatnou a klíčovou 
roli přitom zaujímá vedle vlastních vodních toků celé povodí.  
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7.7 Plazi 

Tabulka 33: Územně relevantní druhy plazů 

Vědecký název 

 Zařazení podle ohrožení, příp. status ochrany 

Německé 
označení druhu Směrnice 

FFH 

Příloha II -
druh, 
příloha IV - 
druh 

Zvláště chráněný 
druh (b) příp. 
přísně chráněný 
druh (s) podle 
BNatSchG  

RL-
D 

RL-
B 

Česká 
republika: 
Stupeň 
ohrožení 
zvláště 
chráněných 
druhů 

České označení 
druhu 

Coronella 
austriaca 

Schlingnatter 
Užovka hladká 

IV s 3 2 silně ohrožený  

Lacerta agilis 
Zauneidechse 
Ještěrka obecná 

IV s V V silně ohrožený 

 
Kategorie Červených seznamů pro Německo a Bavorsko: 0 vymřelých nebo zmizelých / 1 hrozí vyhynutí / 2 silně 
ohrožený / 3 ohrožený /G domněle ohrožený, ale status neznámý / R extrémně vzácný druh a druhy 
s geografickými omezeními / V druhy uvedené v seznamu včasného varování /* není ohrožený / nedostatečné 
údaje.  
Zdroje: RL-D podle HAUPTA et al. 2009, RL-B podle STÁTNÍHO MINISTERSTVA ŽP, ZDRAVOTNICTVÍ A OCHRANY 

SPOTŘEBITELŮ / STMUGV 2005, zařazení jako zvláště chráněný druh (b) příp. přísně chráněný druh (s) podle 
BNatSchG podle WISIA, stav 1/2014. 
 
Stupeň ohrožení zvláště chráněných živočišných a rostlinných druhů podle vyhlášky 395/1992 k zákonu 114 
České republiky: kriticky ohrožený druh, silné ohrožený druh, ohrožený druh. 

 

7.7.1 Popis druhů 

Užovka hladká (Coronella austriaca) dává přednost teplým, otevřeným až polootevřeným 
suchým habitatům. Rozhodujícím faktorem je navíc nohatá struktura prostoru, jak s ohledem 
na vegetaci (okraje dřevin, staré traviny), tak s ohledem na prvky biotopu (např. hromady 
kamení, kamenné zídky, bezcenný materiál). Akční rádius Užovky hladké se pohybuje 
zpravidla v dimenzi do 500 m. Za účelem změny letního a zimního úkrytu může druh ovšem 
urazit i vzdálenosti až do 2 km (LFU [zdroj: Internet] Informace o druhu Užovka hladká, 
HERRMANN & MATHEWS 2007). 

Územní relevance: Důkazy (ARTENINFORMATION LfU) pro bavorskou pohraniční oblast jsou k 
dispozici. Prokázaný nebo potenciální výskyt v pohraničí (cca 10 km) na české straně 
(informace Krajský úřad Karlovarského kraje).  

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) osídluje proteplené, strukturované otevřené až 
polootevřené životní prostory, jako např. mozaiku sestávají z křovin, houští a podrostu 
v otevřené krajině nebo lineární struktury na okrajích silničních komunikací, drážních tras a 
vod. Druh tráví svůj roční cyklus za optimálních strukturálních předpokladů v rámci 
prostorově omezeného prostředí (LFU [zdroj: Internet] Informace o druhu Ještěrka obecná). 
Velikosti populací závisí na kvalitách habitatu a stejně tak velikostech ploch. Údaje pro 
minimální obývané velikosti území u populace schopné přežití kolísají v literatuře mezi (1) 3 - 
4 ha, v ojedinělých případech mohou však obstát i malé populace ještěrek s velikostmi území 
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od 0,1 do 0,2 ha, přičemž při těchto velikostech zpravidla nemohla být prokázána schopnost 
přežití populace (MÄRTENS 1999). Střední akční rádius Ještěrka obecné je 150 m2 (srovnej  
LÄUFER 2004), přičemž se tento rádius může podle regionu velmi podstatně lišit. V 
Bádensku-Württembersku byl například zjištěn akční rádius 500 m (LUBW 2014). Maximální 
migrační výkony se mohou u jednotlivých populací ovšem pohybovat výrazně výše a 
v průběhu roku mohou činit několik kilometrů (BAST & WACHLIN 2010). 

Územní relevance: Důkazy pro bavorskou pohraniční oblast jsou k dispozici. Prokázaný 
nebo potenciální výskyt v pohraničí (cca 10 km) na české straně (informace Krajský úřad 
Karlovarského kraje). 

 

7.7.2 Potenciály ohrožení / citlivost vůči vzruchům 

Obecné potenciály ohrožení pro plazy, které mohou vycházet z projektů, jsou přímé změny 
nebo ztráty stukky (dílčích) habitatů. Ke zhoršení funkcí habitatu mohou vést také změněné 
poměry světla a stínu (např. nárazový stín vysokých hran budov, změny porostu). Na 
základě vysokých nároků na prostor představují zejména bariérové efekty velké omezení. 
Přitom může dojít k rozdělení populací, fragmentaci migračních cest a ke zvýšené mortalitě 
při překonávání lineálních infrastruktur.  

Těsnou vazbou k určitým strukturám habitatu jsou relevantní zejména projekty, které 
stavebně zasahují přímo do oblasti potenciálních habitatů a areálů. Ačkoliv jednotlivé druhy 
v průměru vykazují jen nepatrný akční rádius (např. Ještěrka obecná), mohou být s výskytem 
přežití schopné populace spojeny relativně vysoké prostorové nároky (HERRMANN & 

MATHEWS 2007). Vysoké nároky na prostor ohledně letních úkrytů a zimovišť překonává 
Ještěrka obecná s maximální migrační vzdáleností až dvou kilometrů.  

Příklad silniční komunikace: Ohrožení plazů silničním provozem je třeba zařadit jako velmi 
intenzivní. Právě u plazů je dopravní mortalita kvůli změně zimního a letního úkrytu 
především na jaře a v létě velmi vysoká (HERRMANN & MATHEWS 2007). Zejména na širokých 
a silně frekventovaných silničních tazích může dojít k ohrožení výměny populací (GLITZER et 
al. 1999). Negativní efekty byly ovšem zjištěny u plazů také na silnicích s velmi nízkou 
frekvencí dopravy (HERRMANN & MATHEWS 2007). Za zvláště ohrožené druhy jsou 
považováni hadi, protože mají poměrně velké nároky na prostor a stěhují se mezi prostorově 
oddělenými dílčími habitaty (rozmnožování, zimoviště a potravní habitaty) (HERRMANN & 

MATHEWS 2007). 

Příklad kolejové dopravní cesty / drážní zařízení: Pro Ještěrku obecnou a Užovku hladkou 
mohou být drážní zařízení důležitými habitaty, pročež mohou být přestavbami těchto zařízení 
zvláště dotčené. Efekty fragmentace mohou nastat poté, když stavební zařízení, jako např. 
protihlukové stěny představují nepřekonatelnou bariéru (ROLL 2006). 
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Tabulka 34: Bibliografie plazi a železniční projekty  

Drážní zařízení / železnice 

Příručka pro životní prostředí k právnímu aktu 
zjištění plánovaného stavu a schválení plánu u 
zákonem povinných záměrů železničního 
charakteru a dráhy na magnetickém polštáři 
část III: Hodnocení vlivů na životní prostředí, 
úprava zásahů do přírody 

(EISENBAHN-BUNDESAMT 2010) 

Jako běžná šířka pro skupiny zvířat se v příručce 
pro ŽP udává šířka sledovaného území 1000 m. 
Eventuálně mohou být nutná rozšíření sledovaného 
území. 

 

Příklad stavba sídelních a komerčních objektů, volnočasových a rekreačních objektů: Podle 
prostorové dimenze a polohy plánované zástavby v korelaci s okruhy pohybu druhů se 
mohou vyvinout bariérové efekty.  

Ostatní projekty: U všech ostatních projektů mohou vzniknout negativní dopady zpravidla 
omezením dílčích životních prostorů např. zástavbou nebo změnami podmínek stanoviště.  

Tabulka 35: Bibliografie plazi a trasy elektrických vedení 

DOLNOSASKÝ ZEMSKÝ SNĚM / 
NIEDERSÄCHSISCHER LANDKREISTAG NLT (Vyd.) 
(2011) Vysokonapěťová vedení a ochrana 
přírody. Pokyny k používání úpravy zásahů při 
stavbě vedení VN  a VVN a zemních kabelů. 

Plazi patří ke standardně zkoumaným zvířecím 
skupinám. 

Sledované území: Volné vedení 200 m, zemní 
kabel 300 m. 

Evidence a posouzení objektů ochrany s výjimkou 
ptáků a krajiny mohou u volných vedení, pokud 
tyto samy neomezují žádné biotopy (např. 
v důsledku omezení výšky růstu stromů v lese), se 
může omezit na stanoviště staveb, silnic ve 
výstavbě, stavební pole a plochy pro kompenzační 
patření. 

ZEMSKÝ ÚŘAD PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A VENKOVSKÝ PROSTOR SPOLKOVÉ 

ZEMĚ ŠLESVICKO-HOLŠTÝNSKO  / LANDESAMT FÜR 

LANDWIRTSCHAFT, UMWELT  UND LÄNDLICHE 

RÄUME DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 

(LLUR) (2013): Doporučení k zohlednění 
ekologických nároků zvířat při stavbě vedení na 
úrovni velmi vysokého napětí. 

Znázornit a vyhodnotit v koridoru 300 m na obě 
strany od osy vedení potenciální habitaty pro 
obojživelníky, plazy a Plšíka lískového na základě 
aktuální literatury a disponibilních dat a dále 
analýzy habitatu a struktury (mapování biotopu a 
užitných typů doplněné o struktury habitatu 
specifické pro konkrétní druh). 
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7.8 Obojživelníci 
 

Tabulka 36: Druhy obojživelníků  

Vědecký název 

 Zařazení podle ohrožení, příp. status ochrany 

Německé 
označení druhu Směrnice 

FFH 

Příloha II -
druh, 

příloha IV - 
druh 

Zvláště 
chráněný druh 
(b) příp. přísně 
chráněný druh 
(s) podle 
BNatSchG 

RL-
D 

RL-B 

Česká 
republika: 
Stupeň 
ohrožení 
zvláště 
chráněných 
druhů 

České označení 
druhu 

Bombina 
variegata 

Gelbbauchunke 
Kuňka žlutobřichá 

II, IV s 2 2 silně ohrožený 

Bufo calamita 
Kreuzkröte 
Ropucha 
krátkonohá 

IV s V 2 
kriticky 
ohrožený 

Bufo viridis 
Wechselkröte 
Ropucha zelená 

IV s 3 2 silně ohrožený 

Hyla arborea 
Laubfrosch 
Rosnička zelená 

IV s 3 2 silně ohrožený 

Pelobates fuscus 
Knoblauchkröte 
Blatnice skvrnitá 

II, IV s 3 2 silně ohrožený 

Rana lessonae 

Kleiner 
Wasserfrosch 
Skokan 
krátkonohý 

IV s G D silně ohrožený 

Rana arvalis 
Moorfrosch 
Skokan ostronosý 

IV s 3 1 
kriticky 
ohrožený 

Rana dalmatina 
Springfrosch 
Skokan štíhlý 

IV s * 3 silně ohrožený 

Triturus cristatus 
Kammmolch 
Čolek velký 

II, IV s V 2 silně ohrožený 

 
Kategorie Červených seznamů pro Německo a Bavorsko: 0 vymřelých nebo zmizelých / 1 hrozí vyhynutí / 2 silně 
ohrožený / 3 ohrožený /G domněle ohrožený, ale status neznámý / R extrémně vzácný druh a druhy 
s geografickými omezeními / V druhy uvedené v seznamu včasného varování /* není ohrožený / nedostatečné 
údaje.  
Zdroje: RL-D podle HAUPTA et al. 2009, RL-B podle STÁTNÍHO MINISTERSTVA ŽP, ZDRAVOTNICTVÍ A OCHRANY 

SPOTŘEBITELŮ / STMUGV 2005, zařazení jako zvláště chráněný druh (b) příp. přísně chráněný druh (s) podle 
BNatSchG podle WISIA, stav 1/2014. 
 
Stupeň ohrožení zvláště chráněných živočišných a rostlinných druhů podle vyhlášky 395/1992 k zákonu 114 
České republiky: kriticky ohrožený druh, silné ohrožený druh, ohrožený druh. 

 

7.8.1 Popis druhů 

Přirozené stanoviště Kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) tvoří pravidelně zaplavovaná 
území řek a potoků. Protože většina vodních toků ovšem svůj dynamický charakter ztratila, 
osídluje druh dnes převážně otevřené, osluněné malé vodní plochy jako vodou naplněné 
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stopy po vozidlech, louže, tůňky, dešťové retenční nádrže nebo též dočasné příkopy. Páření, 
doba tření a vývoj pulců se odehrává v rámci relativně krátkého časového období od dubna 
do července / srpna. Dospělá zvířata tráví léto často v hlubších vodách bohatých na rostliny, 
které v územním kontextu slouží ke tření nalézt den. Přes den se zvířata schovávají často na 
zemi (pod kameny, v trhlinách). Od srpna jedinci vyhledávají úkryty k přezimování na zemi. 
Zpravidla se přitom zvířata schovávají jen několik stovek metrů od svých vodních habitatů. 
Výjimku tvoří mladí jedinci, kteří si osvojují nové habitaty až do vzdálenosti 4 km (LFU i, 
[zdroj: Internet], KARCH a 2010). 

Územní relevance: Prokázaný a potenciální výskyt v pohraničí (cca 10 km) na české straně, 
v Horních Frankách je výskyt ohodnocen jako velmi nepravděpodobný (Informace Vláda 
Horních Franků / Regierung von Oberfranken, Krajský úřad Karlovarského kraje).  

Ropucha krátkonohá (Bufo calamita) osídluje jako typický průkopnický druh přirozeně 
otevřené až polootevřené písčité a štěrkové kosy a vodu zadrženou po povodních v 
záplavovém území. Jako sekundární stanoviště fungují vegetace prosté, příp. na vegetaci 
chudé dočasné vody, které se dají nalézt kupříkladu v těžebních lokalitách, brownfieldech, ve 
vojenských újezdech. Dospělí jedinci druhu jsou aktivní při setmění a v noci, den tráví 
v hlubokých úkrytech v zemi. Zde také přezimují. K typickým vodám, kde probíhá tření, patří 
rybnaté slunné a na rostliny chudé ploché tůňky nebo mělké vody. Ropucha krátkonohá 
vyhledává vody ke tření mezi dubnem a srpnem. Akční rádius druhu se pohybuje mezi 1.000 
m a maximálně 5.000 m (LFU j [zdroj: Internet], KARCH b 2010). 

Územní relevance: Prokázaný a potenciální výskyt v pohraničí (cca 10 km) na bavorské a 
české straně, v Horních Frankách je výskyt ohodnocen jako velmi nepravděpodobný 
(Informace Vláda Horních Franků / Regierung von Oberfranken, Krajský úřad Karlovarského 
kraje). 

Také Ropucha zelená (Bufo viridis) patří k průkopnickým druhům. Osídluje přednostně 
otevřené, slunné habitaty s nízkou a řídkou vegetací a půdními substráty, kam je možné se 
zahrabat. Tyto podmínky druh nachází zejména na brownfieldech, v těžebních územích a na 
ladem ležících půdách. Za vody ke tření vyhledává od konce dubna do června vůči slunci 
exponované, mělké stojaté vody bez rybí populace (např. kaluže, stopy po vozidlech, vodou 
naplněné propadliny). Po době tření putují dospělé Ropuchy zelené až 1.000 m daleko zpět 
do svých stanovišť (LFU k [zdroj: Internet]). K podmanění si nových habitatů mohou mladí 
jedinci urazit více než 2 km (BFN h [zdroj: Internet]).  

Územní relevance: Prokázaný a potenciální výskyt v pohraničí (cca 10 km) na české straně, 
v Horních Frankách je výskyt ohodnocen jako velmi nepravděpodobný (Informace Vláda 
Horních Franků / Regierung von Oberfranken, Krajský úřad Karlovarského kraje). 

Rosnička zelená (Hyla arborea) osídluje habitaty s vysokým a kolísavým stavem vody, tato 
situace se vyskytuje v luzích a nivách, v zaplavených mokřadních loukách a ve světlých 
lesích. Propojení sítě mokřadů s otevřenými pozemními stanovišti, křovím a strukturami 
houští je významným faktorem. Preferované vodstvo pro tření jsou prosluněné a mělké vody 
bez ryb (např. stojaté vody, rybníky, stopy vozidel, hluboké kaluže). Na základě územního 
rozdělení dílčích habitatů (vody sloužící ke tření, zimní a pozemní stanoviště, migrační 
koridory), které Rosnička zelená v rámci svého ročního cyklu vyhledá, je žába velmi mobilní. 
Akční rádius dospělých zvířat kolem vod sloužících ke tření činí až 2.000 m, pro migraci 
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např. mezi letními úkryty a zimovišti mohou rosničky urazit několik kilometrů (až 12 km) (LFU 
l [zdroj: Internet], KARCH c 2010). 

Územní relevance: Prokázaný a potenciální výskyt v pohraničí (cca 10 km) na bavorské a 
české straně, v Horních Frankách je výskyt ohodnocen jako velmi nepravděpodobný 
(Informace Vláda Horních Franků / Regierung von Oberfranken, Krajský úřad Karlovarského 
kraje).  

Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) osídluje stanovitě s volnými otevřenými půdami 
(preferuje písčité půdy), do kterých se přes den zahrabává až do hloubky půl metru. Jako 
vody sloužící ke tření vyhledává stojaté vody, příkopy, tůňky a zaplavené louky. Doba tření 
trvá zpravidla do konce května. Akční rádius kolem vod sloužících ke tření se pohybuje mezi 
200 a 400 m (LFU m [Zdroj: Internet]), maximální migrační vzdálenosti leží v oblasti 500 – 
800 m (NVN 2004). 

Územní relevance: Prokázaný a potenciální výskyt v pohraničí (cca 10 km) na bavorské a 
české straně, v Horních Frankách je výskyt ohodnocen jako velmi nepravděpodobný 
(Informace Vláda Horních Franků / Regierung von Oberfranken, Krajský úřad Karlovarského 
kraje).  

Skokan krátkonohý (Pelophylax (Rana) lessonae) žije v zatopených a lužních lesích, a 
podobně i v ostatních oblastech listnatého a smíšeného lesa. Pro zpřístupnění nových 
stanovišť mohou zvířata podniknout rozsáhlá putování. I zimoviště mohou nýt někdy 
kilometry vzdálené od vod sloužících ke tření. Maximální migrační vzdálenosti činí 15 km 
(NVN 2004). Jako vody sloužících ke tření slouží malé, na živinu chudé, osluněné a na 
vegetaci bohaté vody s dobrým strukturováním (LFU n [Zdroj: Internet]). Vcelku nevykazuje 
skokan krátkonohý kromě doby tření žádnou těsnou vazbu na životní prostředí vodu (NRW 
[Zdroj: Internet]). 

Územní relevance: Prokázaný a potenciální výskyt v pohraničí (cca 10 km) na bavorské a 
české straně, v Horních Frankách je výskyt ohodnocen jako velmi nepravděpodobný 
(Informace Vláda Horních Franků / Regierung von Oberfranken, Krajský úřad Karlovarského 
kraje).  

Skokan ostronosý (Rana arvalis) preferuje život v oblastech s vysokým stavem spodní 
vody, příp. na podmáčených plochách, např. n a mokrých a vlhkých loukách, lužních lesích a 
slatinách. Jako habitaty skokan vyhledává od března do dubna vody bez ryb a nohaté na 
vodní rostliny. Akční rádius kolem vod, kde dochází ke tření, činí asi 1.000 m. Celkově vzato 
platí Skokani ostronosí jako silně vázaní ke stanovišti, staré žáby se vzdalují až 500 m od 
vod sloužících ke tření, mladí jedinci až do vzdálenosti 1.000 m (LFU o [Zdroj: Internet]). 

Územní relevance: Prokázaný a potenciální výskyt v pohraničí (cca 10 km) na bavorské a 
české straně, v Horních Frankách je výskyt ohodnocen jako velmi nepravděpodobný 
(Informace Vláda Horních Franků / Regierung von Oberfranken, Krajský úřad Karlovarského 
kraje).  

Skokan štíhlý (Rana dalmatina) žije podél vodních toků luhů s porostem dřevin z tvrdého 
dřeva, ve světlých lesích listnatých a smíšených na okrajích lesa a lesních loukách. K vodám 
sloužícím ke tření patří slunné, na vegetaci bohaté, na ryby chudé příp. ryb prosté stojaté 
vody, ale také příkopy a dočasné vodní plochy. Rozmnožován se koná mezi únorem (zčásti 
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již v lednu) a dubnu. Stará zvířata se pohybují až 1.500 m od vod sloužících ke tření (LFU p 
[Zdroj: Internet]). 

Územní relevance: Prokázaný a potenciální výskyt v pohraničí (cca 10 km) na bavorské a 
české straně, v Horních Frankách je výskyt ohodnocen jako velmi nepravděpodobný 
(Informace Vláda Horních Franků / Regierung von Oberfranken, Krajský úřad Karlovarského 
kraje).  

Čolek velký (Triturus cristatus) osídluje téměř všechny druhy stojatých vod, které nejsou 
příliš kyselé. Optimální jsou osluněné vody bez ryb s hloubkou vody nejméně 70 cm. Druh 
ale dá zavděk i menším tůňkám a příkopům. V územní návaznosti na životní biotop vodu 
vyžaduje čolek vhodné pozemní habitaty, jako jsou bohatě strukturované vlhké a mokré 
louky, luční úhory, světlé lesy a malé strukturní prvky krajiny (hromady kamení, hranice 
dřeva, desky kořenů, bezcenný materiál, spadlou zeleň, luční kvítí), předpoklady, které se 
nacházejí právě v nížinách říčních a potočních niv otevřených lučních vod. V únoru / březnu 
opouštějí zvířata své zimní úkryty, aby doputovaly k vodám sloužícím ke tření (LFU q [Zdroj: 
Internet]). Pro přezimování si zvířata vyhledávají úkryty v listí, v hromadách zkamení a 
v chodbičkách malých savců. Jednotlivci přezimují ve vodách. Čolci nemají vyvinutou 
migrační potřebu. Pohybují se jen několik set metrů mezi letním úkrytem a zimovištěm. Jako 
maximální trasa migrace se udává vzdálenost 1.000 m (KARCH d 2010). 

Územní relevance: Hlášený druh podle standardního datového listu DE5838302 pro oblast 
FFH 5838-302 „Údolí Ohře a Röslau / Eger- und Röslautal“ v Bavorsku. Prokázaný nebo 
potenciální výskyt v pohraničí (cca 10 km) na bavorské a české straně (Informace Vláda 
Horních Franků / Regierung von Oberfranken, Krajský úřad Karlovarského kraje).  

 

7.8.2 Potenciály ohrožení / citlivost vůči vzruchům 

K nejdůležitějším potenciálům ohrožení, které mohou z projektu vzcházet, patří ztráta 
vodních biotopů (např. zasypání střídavě mokrých proláklin a malých vodních ploch, změna 
pobřežních struktur) a změny hydrologických poměrů (např. poklesy spodních vod, změny 
režimů průtoku a dynamiky luhu). Dále mohou nastat v důsledku stavebních zařízení 
bariérové efekty, např. když jsou fragmentovány územně funkční vztahy dílčích habitatů, 
nebo je přerušena výměna jedinců nebo populací (BFN Fachinformationssystem [Zdroj: 
Internet]).  

Možná území sledování jsou definována vždy v souvislosti s akčním rádiem druhu. 
Relevantní jsou pohyby kolem habitatů tření a dále migrační pohyby podmíněné sezónními 
potřebami, přičemž u druhých v pořadí uvedených druh zpravidla překonává delší 
vzdálenosti. U uvedených druhů leží akční rádius zhruba u starších jedinců mezi několika sty 
metry až po 1.500 m, u mladých jedinců mezi 2.000 m a 5.000 m. 

Příklad silnice a železnice / drážní zařízení: Způsoby chování specifického pro druh 
obojživelníků (např. migrace na místa tření, stěhování mladých jedinců nebo sezónní 
migrace) mohou vést v oblasti dopravních tepen ke zvýšenému riziku střetu. Zvláště dotčeni 
jsou touto možností mladí jedinci v průběhu masového stěhování a druhy, které překlenují 
velké vzdálenosti mezi venkovským habitatem a vodami sloužícími ke tření. Rozhodujícími 
faktory u silničních tepen jsou mj. frekvence dopravy a šířky pneumatik (srovnej  GLITZNER et 
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al. 1999). Nejvyšší povolené rychlosti na železnici mohou vyvolat tzv. efekty sání, v jejichž 
důsledku mohou být obojživelníci (zejména žáby) uneseni a zabiti (ROLL 2006). Stavební 
prvky na dopravních komunikacích, jak vpusti, šachty a žlaby se mohou pro obojživelníky 
stát smrtelnou pastí (srovnej  GLITZNER et al. 1999). Široké a silně frekventované dopravní 
komunikace ztenčují výměnu populací druhů obojživelníků a vykazují jednoznačný efekt 
tvorby bariér (GLITZNER et al. 1999). Relativní tvorby bariér na železničních trasách pro 
ropuchy zpravidla nehrozí, jejich existenci ale lze na základě vysoké mortality obojživelných 
druhů (v důsledku kolize a efektu sání) předpokládat (ROLL 2006). 

Tabulka 37: Bibliografie ke kontrolním oblastem a zacházení s obojživelníky v železničním provozu  

Drážní zařízené / železnice 

Příručka pro životní prostředí 
k právnímu aktu zjištění plánovaného 
stavu a schválení plánu u zákonem 
povinných záměrů železničního 
charakteru a dráhy na magnetickém 
polštáři část III: Hodnocení vlivů na 
životní prostředí, úprava zásahů do 
přírody 

(Eisenbahn-Bundesamt 2010) 

Jako běžná šířka pro skupiny zvířat se v příručce pro ŽP 
udává šířka sledovaného území 1000 m. Eventuálně 
mohou být nutná rozšíření sledovaného území. 

 

Příklad sídelní a komerční zástavby, volnočasových a rekreačních zařízení: Podle územních 
dimenzí a polohy plánované zástavby v korelaci s pohybovými rádii druhů se mohou 
rozvinout bariérové efekty.  

Ostatní projekty: U všech ostatních projektů se mohou rozvinout negativní dopady zpravidla 
postižením dílčích habitatů, např. přestavěním nebo změnami režimu vodního hospodářství / 
hladiny spodní vody.  

Tabulka 38: Bibliografie obojživelníci a trasy elektrických vedení 

DOLNOSASKÝ ZEMSKÝ SNĚM / 
NIEDERSÄCHSISCHER LANDKREISTAG NLT (Vyd.) 
(2011) Vysokonapěťová vedení a ochrana 
přírody. Pokyny k používání úpravy zásahů při 
stavbě vedení VN  a VVN a zemních kabelů. 

Obojživelníci patří ke standardně zkoumaným 
zvířecím skupinám. 
Sledované území: Volné vedení 200 m, zemní 
kabel 300 m. 
Evidence a posouzení objektů ochrany s výjimkou 
ptáků a krajiny mohou u volných vedení, pokud 
tyto samy neomezují žádné biotopy (např. 
v důsledku omezení výšky růstu stromů v lese), se 
může omezit na stanoviště staveb, silnic ve 
výstavbě, stavební pole a plochy pro kompenzační 
patření. 

ZEMSKÝ ÚŘAD PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A VENKOVSKÝ PROSTOR SPOLKOVÉ 

ZEMĚ ŠLESVICKO-HOLŠTÝNSKO  / LANDESAMT FÜR 

LANDWIRTSCHAFT, UMWELT  UND LÄNDLICHE 

RÄUME DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 

(LLUR) (2013): Doporučení k zohlednění 
ekologických nároků zvířat při stavbě vedení na 

Znázornění a zhodnocení v koridoru 300 m na obě 
strany osy vedení jsou potenciální habitaty pro 
obojživelníky, plazy a Plšíky lískové na základě 
aktuální literatury a disponibilních dat a dále 
analýza habitatů a struktury (mapování biotopu a 
užitkových typů doplněné struktury habitatu 
specifické pro daný druh). Pro hodnocení omezení 
v průběhu putování obojživelníků jsou v koridoru o 
šířce 1500 m na obě strany osy vedení na základě 
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úrovni velmi vysokého napětí. analýzy využití území třeba zahrnout disponibilní 
data LLUR, vody sloužících ke tření a dále 
potenciální zimoviště a letní habitaty. 

 

 

7.9 Motýli  

Tabulka 39: Územně relevantní motýli  

Vědecký název 

 Zařazení podle ohrožení, příp. status ochrany 

Německé označení 
druhu 

Směrnice 
FFH 

Zvláště chráněný 
druh (b) příp. 
přísně chráněný 
druh (s) podle 
BNatSchG 

RL-
D 

RL-
B 

Česká 
republika: 
Stupeň 
ohrožení 
zvláště 
chráněných 
druhů 

České označení 
druhu 

Příloha II -
druh, 

příloha IV 
- druh 

Eriogaster catax 
Heckenwollafter 
Bourovec trnkový II, IV 

s 

By vyloučen 
1 1 silně ohrožený 

Euphydryas 
aurinia 

Goldener 
Scheckenfalter, 
auch Skabiosen-
Scheckenfalter 
Hnědásek 
chrastavcový 

II b 2 2 - 

Maculinea arion 

Quendel-
Ameisenbläuling 
Modrásek 
černoskvrnný 

IV 
s 
 

3 3 
kriticky 
ohrožený 

Maculinea 
nausithous 
(Glaucopsyche 
n., Phengaris n.) 

Dunkler 
Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 
Modrásek bahenní 

II, IV 
s 

By vyloučen 
V 3 silně ohrožený 

Maculinea teleius 
(Glaucopsyche t., 
Phengaris t.) 

Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 
Modrásek očkovaný 

II, IV 
s 

By vyloučen 
2 2 silně ohrožený 

Proserpinus 
proserpina 

Nachtkerzen-
schwärmer 
Lišaj pupalkový 

IV s V V silně ohrožený 

 
Kategorie Červených seznamů pro Německo a Bavorsko: 0 vymřelých nebo zmizelých / 1 hrozí vyhynutí / 2 silně 
ohrožený / 3 ohrožený /G domněle ohrožený, ale status neznámý / R extrémně vzácný druh a druhy 
s geografickými omezeními / V druhy uvedené v seznamu včasného varování /* není ohrožený / nedostatečné 
údaje.  
Zdroje: RL-D podle HAUPTA et al. 2009, RL-B podle STÁTNÍHO MINISTERSTVA ŽP, ZDRAVOTNICTVÍ A OCHRANY 

SPOTŘEBITELŮ / STMUGV 2005, zařazení jako zvláště chráněný druh (b) příp. přísně chráněný druh (s) podle 
BNatSchG podle WISIA, stav 1/2014. 
 
Stupeň ohrožení zvláště chráněných živočišných a rostlinných druhů podle vyhlášky 395/1992 k zákonu 114 
České republiky: kriticky ohrožený druh, silné ohrožený druh, ohrožený druh. 
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7.9.1 Popis druhů 

Typická stanovitě Bourovce trnkového (Eriogaster catax) jsou velmi světlé, strukturované 
listnaté a smíšené lesy, především nízkého a středního vzrůstu, většinou ve spojení 
s polosuchými a suchými stravami; také dřevnaté okraje lesů bohaté na keře trnek a hlohu 
podél lesních okrajů chráněné před větry. Habitaty musí vykazovat stále zvýšenou vzdušnou 
vlhkost při dostatečném oslunění a musí být chráněny před větrem (BAYERISCHES 

LANDESAMT FÜR UMWELT 2011). Zatímco mladé housenky žerou výlučně čerstvé výhonky 
Trnky obecné (Prunus spinosa), vykazují housenky v posledním stádiu života larvy zvýšenou 
mobilitu a přijímají také ostatní listnaté stromy, jako jsou hloh, divoká hruška nebo dub. 
Struktura populace Bourovce trnkového je dosud málo prozkoumaná; pravděpodobně se 
jedná o druh věrný jedné lokalitě s nepatrným akčním rádiem (THÜRINGER LANDESANSTALT 

FÜR UMWELT UND GEOLOGIE o.J., LFU t, WASSERWIRTSCHAFT UND GEWERBEAUFSICHT PORÝNÍ-
FALC 2010). 

Územní relevance: Aktuální naleziště se nacházejí v Bavorsku už jen v jižním pohoří Steiger-
wald a v Grabfeldgau na hranici s Durynskem; nikoli však ve sledovaném území Horních 
Franků. Podle informací Vlády Horních Franků / Regierung von Oberfranken je výskyt 
Bourovce trnkového (Eriogaster catax) v území vyloučen. Prokázaný nebo potenciální výskyt 
v pohraničí (cca 10 km) na české straně (podle informací Krajského úřadu Karlovarského 
kraje). 

Hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) je obyvatel různých biotopů, který může 
osídlovat jak suché, tak i vlhké, především však chudé (v každém případě mezofilní) louky a 
pastviny. Spektrum využívaných vegetačních typů je tím srovnatelně dlouhé (srovnej BRÄU 

UND NUNNER 2003). Rostliny produkující nektar jsou rozmanité, rostliny, na kterých se živí 
housenky jsou, podle osídleného stanoviště - Hlaváče (Scabiosa columbaria), Čertkus luční 
(Succisa pratensis) a také Chrastavec rolní (Knautia arvensis). Rozhodující pro dlouhodobé 
přežití je intaktní síť jednotlivých populací, které jsou spolu propojeny výměnou jedinců (tzv. 
metapopulace). Akční rádius motýla je pravděpodobně silně ovlivněn podmínkami lokality 
(např. reliéfem, expozicí vůči větru, většími přilehlými plochami nevhodného habitatu, 
přítomností nebo nepřítomností strukturálních prvků a zdrojů nektaru). Obecně platí 
Euphydryas aurinia za druh velmi věrný místu, přičemž se motýl zdržuje v bližším okolí 
rostlin vhodných ke kladení vajíček housenek (okolí 50 – 100 m) (srovnej (LFUG SACHSEN 
2005). Podle TLUGA (2010) nepřekračují zpravidla rozptylové vzdálenosti 200 m; existují 
ovšem i odkazy na maximální migrační vzdálenosti několika kilometrů (THOSS et. al. 2005). 
Vzhledem k strukturám metapopulace činí odstup mezi osídlenými částmi habitatu běžně 
kolem 100 m, maximálně 600 – 1300 m (LFUG SACHSEN 2005). 
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Foto 22.: Kvůli silně ohroženému druhu Euphydryas aurinia v příloze II byla v pohraničí ustanovena 

oblast FFH k zachování tohoto druhu. 
 (Foto: Christoph Moning) 
 

Územní relevance: Prokázaný nebo potenciální výskyt v pohraničí (cca 10 km) na české 
straně, (Informace Krajského úřadu Karlovarského kraje), stejně jako bavorské straně 
(Informace Vlády Horních Franků / Regierung von Oberfranken). Druh je v lesním hvozdu 
Rehauer Forst lokálně ještě každoročně dobře zastoupen (Program ochrany druhů a biotopu, 
okres Hof). Varianta Hnědáska chrastavcového vyskytující se v regionu je výlučně omezena 
na formu žijící na mokrých loukách (hostitelská rostlina housenek: Čertkus luční). 

K habitatům Modráska černoskvrnného (Maculinea arion) patří nevýživné trávy, 
polosuché trávy a živinami chudé pastviny. Jeho výskyt je vázán na stav hostitelské rostliny 
housenky tymiánu a přítomnost mravence hostitele, zejména mravence Knotenameise 
(Myrmica sabuleti) (český název nejednoznačný - taxonomické zařazení / říše Animalia / 
kmen Arthropoda / třída Insecta / řád Hymenoptera  / čeleď Formicidae). 

Územní relevance: Prokázaný výskyt v pohraničí (cca 10 km) na české straně, (Informace 
Krajského úřadu Karlovarského kraje). 

Modrásek očkovaný Maculinea teleius (syn. Glaucopsyche t.) osídluje střídavě vlhké 
čerstvé, extenzivní louky, vysoká patra keřů a také okraje příkopů, vod a rašelinišť 
s nekonzistentní vegetací nevysokých trav. Rozhodující je výskyt Krvavce totena 
(Sanguisorba officinalis) jako rostliny poskytující potravu motýlovi i jeho housence a dále 
hostitelského mravence Myrmica scabrinodis.  

Habitatem Modráska bahenního (Maculinea nausithous (syn. Glaucopsyche n.) jsou 
vlhké a sezónně mokré přístupné země (vlhké louky, mokré louky, vysoká patra keřů, břehy 
vodních ploch, náspy a okrajová stanoviště) s výskytem hostitelské rostliny motýla i jeho 
housenky Krvavce totena (Sanguisorba officinalis) a hnízdy hostitelského Mravence 
červeného Myrmica rubra. Na rozdíl od Modráska očkovaného mohou být osídleny také 
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poněkud déle ladem ležící plochy (1 – 5-leté), kterým napomáhá zastínění a chladnější 
mikroklima dané vegetací vysoké trávy. Letové vzdálenosti Modráska očkovaného a 
Modráska bahenního se pohybují do 1 km: Věrnost stanovišti a těsná vazba na hostitelskou 
rostlinu Krvavce totena silně omezují dosažitelnost možných náhradních stanovišť. Výskyty 
Modráska očkovaného a Modráska bahenního jsou často poznačené jen několika jedinci, ti 
se však vyměňuji se sousedními populacemi. Pro funkční jednotlivé populace jsou nutné jiné 
populace ve vzdálenosti několika set metrů až několika kilometrů (LFU BAYERN 2012: 3 km, 
LFUG SACHSEN 2009: maximálně 2 km vzdálenost). 

Územní relevance: Podle informace Vlády Horních Franků / Regierung von Oberfranken je 
výskyt jako Maculinea teleius, tak i Maculinea nausithous na území vyloučen. Prokázaný 
nebo potenciální je výskyt obou druhů v pohraničí (cca 10 km) na české straně (podle 
informace Karlovarského kraje).  

Hostitelské rostliny housenky Lišaje pupalkového (Proserpinus proserpina) jsou 
především druhy čeledi Epilobium (Vrbovka; zejména E. hirsutum (Vrbovka chlupatá), E. 
angustifolium (Vrbovka úzkolistá) a dále také Pupalka (Oenothera) na co možná 
prosluněných stanovištích. Protože hostitelské rostliny jsou průkopníci života na místech 
s handicapem, zahrnuje spektrum habitatů Lišaje pupalkového bezpočet antropogenně 
charakterizovaných až reformovaných biotopů, např. člověkem devastované plochy, 
nezorané úhory a vlhká luční lada, okraje příkopů, souběžné nespecifikované lochy drážních 
těles a silničních komunikací, holoseče, odkopy materiálu a zahrady (srovnej HERMANN 

&TRAUTNER 2011). Charakteristickými habitaty jsou pak dynamické biotopy v otevřené 
krajině, periodicky se opakující stanoviště výše uvedených hostitelských rostlin vyznačující 
se teplým a vlhkým mikroklimatem. Motýli sají nektar z různých kvetoucích rostlin, mj. z 
Hadince obecného (Echium vulgare), Šalvěje luční (Salvia pratensis) a různých karafiátů 
(Dianthus, Silene, srovnej Rennwald 2005). Druh je velmi mobilní a málo se drží daného 
stanoviště (TRAUB 1994); nálezy v Bavorsku jsou vesměs široce rozptýlené (LFU s). Také 
housenka překonává při svém hledání vhodného místa pro zakuklení větší vzdálenosti (> 
100 m; srovnej HERMANN &TRAUTNER 2011). Spíše lokální společenství jedinců jsou na místě 
výskytu zpravidla početná na jedince; vyskytuje se v metapopulacích (RENNWALD 2005). 

Územní relevance: Prokázaný nebo potenciální výskyt v pohraničí (cca 10 km) na české 
straně, (Informace Krajského úřadu Karlovarského kraje) a v Horních Frankách / 
Oberfranken (Informace Vlády Horních Franků / Regierung von Oberfranken). 

 

7.9.2 Potenciály ohrožení / citlivost vůči vzruchům 

K nejdůležitějším potenciálům ohrožení patří přímá ztráta biotopu a s tím spojená ztráta 
funkcí habitatu. Postiženy mohou být (dílčí) habitaty druhů, jako stanoviště sloužící hledání 
potravy a sloužící rozmnožování zvláště sídelními, komerčními stavbami, volnočasovými a 
rekreačními zařízeními. Protože motýlí druhy jsou většinou velmi úzce vázány na určité 
rostliny, které jim slouží jako potrava, korelují změny podmínek na stanovišti hostitelské 
rostliny (např. zhutňování zeminy, meliorace, změny klimatických poměrů) s výskytem 
motýlích druhů. 
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Příklad silniční komunikace a železnice / drážní zařízení: Denní motýli se mohou stejně jako 
všechen letuschopný hmyz dostat do nebezpečné oblasti silnic (Glitzer et al. 1999) a 
železničních linií a být zraněni nebo usmrceni v důsledku kolize nebo silného vzduchového 
víru. Druhy, které létají nízko, jako např. Modrásek očkovaný, jsou zvláště ohroženi. Vedle 
toho jsou rozhodující faktory hustota provozu, četnost přeletů a blízkost stanovišť (BFN 
Fachinformationssystem 2012). Bariérový efekt může vzniknout tehdy, když míra úmrtnosti 
nebo efekt vyhýbání se určitým úsekům dosáhnou příliš vysoké úrovně a kupříkladu dojde 
k segmentaci habitatů a/nebo je inhibována výměna populací (BFN Fachinformationssystem 
2012). Modrásek očkovaný reaguje citlivě stejně jako Modrásek bahenní (BFN 
Fachinformationssystem 2012) na vliv bariér. Drážní zařízení jsou z pohledu denních motýlů 
ve spojitosti s bariérovým efektem spíše druhořadá (ROLL 2006). 

Tabulka 40: Bibliografie motýli a železniční projekty 

Drážní zařízení / železnice 

Příručka pro životní prostředí k právnímu aktu 
zjištění plánovaného stavu a schválení plánu u 
zákonem povinných záměrů železničního 
charakteru a dráhy na magnetickém polštáři 
část III: Hodnocení vlivů na životní prostředí, 
úprava zásahů do přírody 

(EISENBAHN-BUNDESAMT 2010) 

Jako běžná šířka pro skupiny zvířat se 
v příručce pro ŽP udává šířka sledovaného 
území 1000 m. Eventuálně mohou být nutná 
rozšíření sledovaného území. 

 

Příklad větrné elektrárny: Ohledně vlivů na hmyz existuje jen málo spolehlivých studií 
(LINDEINER et al. o. J.). Na skutečnost, že se hmyz pohybuje vesměs v nebezpečné zóně 
listů rotoru, poukazuje jev zvaný „insect foulings – usazování hmyzu“, při němž může dojít 
silným znečištěním listů rotoru hmyzem k poklesu výkonu (COURTEN & VELDKAMP 2001). 
Ohrožení hmyzí populace ale dosud nebylo prokázáno (LINDEINER et al. o. J.). 

Ostatní projekty: Při ostatních projektech se projevují negativní vlivy zpravidla přímým 
ohrožením či omezením dílčích habitatů, zejména biotopů sloužících lovu potravy a 
rozmnožování. U elektrických vedení se územní vliv zpravidla drží v určitých mezích.  

 

Tabulka 41: Bibliografie motýli a trasy elektrických vedení  

DOLNOSASKÝ ZEMSKÝ SNĚM / 
NIEDERSÄCHSISCHER LANDKREISTAG NLT (Vyd.) 
(2011) Vysokonapěťová vedení a ochrana 
přírody. Pokyny k používání úpravy zásahů při 
stavbě vedení VN  a VVN a zemních kabelů. 

Motýli  patří ke standardně zkoumaným zvířecím 
skupinám. 
Sledované území: Volné vedení 200 m, zemní 
kabel 300 m. 
Evidence a posouzení objektů ochrany s výjimkou 
ptáků a krajiny mohou u volných vedení, pokud 
tyto samy neomezují žádné biotopy (např. 
v důsledku omezení výšky růstu stromů v lese), se 
může omezit na stanoviště staveb, silnic ve 
výstavbě, stavební pole a plochy pro kompenzační 
patření. 
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7.10 Vážky 

Tabulka 42: Územně relevantní druhy vážek 

Vědecký název 

 Zařazení podle ohrožení, příp. status ochrany 

Německé 
označení druhu 

Směrnice 
FFH 

Příloha II -
druh, 
příloha IV - 
druh 

Zvláště chráněný 
druh (b) příp. 
přísně chráněný 
druh (s) podle 
BNatSchG  

RL-
D 

RL-
B 

Česká 
republika: 
Stupeň 
ohrožení 
zvláště 
chráněných 
druhů 

České označení 
druhu 

Leucorrhinia 
albifrons 

Östliche 
Moosjungfer 
Vážka běloústá 

IV s 1 1 silně ohrožený 

Leucorrhinia 
pectoralis 

Grosse 
Moosjungfer 
Vážka 
jasnoskvrnná 

II,IV s 1 1 silně ohrožený 

Ophiogomphus 
cecilia 

Grüne Keiljungfer 
Klínatka rohatá 

II,IV s 2 2 silně ohrožený 

Sympecma 
paedisca 

Sibirische 
Winterlibelle 
Šídlatka 
kroužkovaná 

IV s 2 2 - 

 
Kategorie Červených seznamů pro Německo a Bavorsko: 0 vymřelých nebo zmizelých / 1 hrozí vyhynutí / 2 silně 
ohrožený / 3 ohrožený /G domněle ohrožený, ale status neznámý / R extrémně vzácný druh a druhy 
s geografickými omezeními / V druhy uvedené v seznamu včasného varování /* není ohrožený / nedostatečné 
údaje.  
Zdroje: RL-D podle FREYHOFA et al. 2009, RL-B podle STÁTNÍHO MINISTERSTVA ŽP, ZDRAVOTNICTVÍ A OCHRANY 

SPOTŘEBITELŮ / STMUGV 2005, zařazení jako zvláště chráněný druh (b) příp. přísně chráněný druh (s) podle 
BNatSchG podle WISIA, stav 1/2014. 
 
Stupeň ohrožení zvláště chráněných živočišných a rostlinných druhů podle vyhlášky 395/1992 k zákonu 114 
České republiky: kriticky ohrožený druh, silné ohrožený druh, ohrožený druh. 
 
 

7.10.1 Popis druhů 

Vážka běloústá (Leucorrhinia albifrons) žije ve stojatých vodách chudých na živiny a ryby 
s hustou vodní vegetací (LFU e [Zdroj: Internet]). Místa odpočinku druhu se nacházejí ve 
viničných oblastech v blízkosti vody, místa ke spánku zčásti také v dřevinách (STERNBERG 
2000).  

Územní relevance: Prokázaný nebo potenciální výskyt v pohraničí (cca 10 km) na bavorské i 
české straně, (Informace Vlády Horních Franků / Regierung von Oberfranken, Krajského 
úřadu Karlovarského kraje). 

Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) jako typický druh vysoko položených 
rašelinišť dává přednost na živiny bohatším celoročně tekoucím vodám, vodám mezi 
mokřady, zaneseným jezerům, bahenním půdám a ne příliš kyselým půdám vřesovišť (LFU f 
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[Zdroj: Internet]). Stanoviště sloužící klidu se mohou nacházet ve vzdálenosti vodní plochy 
do 300 m, rozptylové lety sahají 27 km (zdroj: BFN 2012 Fachinformationssystem). 

Územní relevance: Hlášený druh podle standardního datového listu DE5738371 pro 
bavorskou oblast FFH 5738-371 „Severovýchodobavorská údolí potoků kolem Rehau / 
Nordostbayerische Bachtäler um Rehau“ a standardního datového listu DE5838302 pro 
bavorskou oblast FFH 5838-302 „Údolí Ohře a Röslau / Eger- und Röslautal“.  

Klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) osídluje přírodní, větší vodní toky s čistou vodou 
a štěrkopísčitým dnem (LFU g). Akční rádius druhu ve vodě se udává 400 m (až do 3.000 m), 
pro účely hledání potravy pak vzdálenosti 5 -10 km (THÜRINGEN 2009 a RLP b. [Zdroj: 
Internet]). Přitom se lze s vážkami setkat nejen u vodních toků, létají také v biotopech 
bohatých na struktury a v lesích chráněných před větry, které se mohou nacházet několik set 
metrů od vody (RLP b [Zdroj: Internet]). 

Územní relevance: Hlášený druh podle standardního datového listu DE5838302 pro 
bavorskou oblast FFH 5838-302 „Údolí Ohře a Röslau / Eger- und Röslautal“.  

Šídlatka kroužkovaná (Sympecma paedisca) osídluje bažinaté vody a mělké malé vodní 
plochy s hustým pobřežním porostem. Rozmnožuje se ve vodách s periodickým kolísáním 
vodní hladiny (LFU h). Ke klidovým stanovištím patří okruh rákosí a ostřice zanášecí zóny.  

Územní relevance: Prokázaný nebo potenciální výskyt v pohraničí (cca 10 km) na bavorské i 
české straně, (Informace Vlády Horních Franků / Regierung von Oberfranken, Krajského 
úřadu Karlovarského kraje). 

 

7.10.2 Potenciály ohrožení / citlivost vůči vzruchům 

V zásadě mohou mít všechny typy projektů nepříznivé dopady na druhy, jestliže dojde 
k přímému zničení důležitých (dílčích) stanovišť nebo se podmínky na stanovišti stanou 
nepříznivými. K tomu patří mj. změna, příp. zničení vegetačních struktur a struktur biotopu, 
změny vodního režimu (např. meliorace, přeložka vodního díla, sedimentace) a dále 
zhoršení kvality vody. 

V rámci ročního cyklu se druhy projevují jako velmi mobilní. Tak např. pro páření, kladení 
vajíček, larvální stadium, vylíhnutí z kulky, příjem potravy, přezimování a klidové fáze si 
druhy vyhledávají různé habitaty. Dílčí habitaty se mohou někdy nacházet ve vzdálenosti 
několik set metrů až několik kilometrů od vodního životního prostředí. 

Příklad silnice a železnice / drážní zařízení: Vedle přímé ztráty plochy při stavbě silnic nebo u 
železničních projektů se mohou vážky jako všechny letuschopné druhy hmyzu dostat do 
oblasti nebezpečí silnic (GLITZER et al. 1999) a železničních tras. Podle toho, zda se trasa 
dotýká dílčích habitatů, příp. spojovací linie mezi habitaty, nebo je přetíná, mohou být 
jednotlivci postiženi kolizí a zvířením (speciálně u železnic - srovnej  ROLL 2006). Akční 
území druhů mohou být použita jako základ pro výpočet možných kontrolních území. Další 
parametry jsou přítomnost vodních struktur v okolí plánovaného projektu. 
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Tabulka 43: Bibliografie ke sledovaným rádiům pro manipulaci s vážkami při železničních 
projektech 

Drážní zařízení/Železnice 

Příručka pro životní prostředí k právnímu aktu 
zjištění plánovaného stavu a schválení plánu u 
zákonem povinných záměrů železničního 
charakteru a dráhy na magnetickém polštáři 
část III: Hodnocení vlivů na životní prostředí, 
úprava zásahů do přírody 

(EISENBAHN-BUNDESAMT 2010) 

Jako běžná šířka pro skupiny zvířat se 
v příručce pro ŽP udává šířka sledovaného 
území 1000 m. Eventuálně mohou být nutná 
rozšíření sledovaného území. 

 

Příklad fotovoltaika: Ačkoli může dojít na povrchu fotovoltaických modulů k efektu vábení 
(záměna s vodní plochou) zejména u semiaquatických druhů, je v odborné literatuře toho 
nebezpečí u vážek považováno za nepatrné (srovnej HERDEN et al. 2009, ARGE 

MONITORING PV-ANLAGEN 2007). Toto se ovšem netýká přímého poškození nebo zničení 
struktur habitatu. 

Příklad sídlení a komerční zástavby: Stavební celky mohou vyvolat u vážek nejrůznější 
reakce. Podle WILLGALLA & FARTMANNA 2011 se snižuje hustota výskytu vážek se stupněm 
zástavby (Referenční oblast výzkumu 200 m kolem vod). Strukturami zástavby se může 
nabídka loveckých stanovišť zredukovat (efekty fragmentace), což má za následek, že druhy 
musí za obživou putovat dále a déle a tím spotřebují daleko více energie. Pro druhy, které 
létají nízko, tak vzniká zvýšené riziko dopravou způsobené mortality v oblasti dopravních 
tepen. 

Ostatní projekty: U ostatních typů projektů se negativní vlivy zpravidla projevují jen ve 
spojitosti s ohrožením či omezením typů biotopů (relevantní dílčí habitaty, např. dané 
přestavbou, těžební činností nebo údržbou).  

Tabulka 44: Sledovaná území ke styku s vážkami u tras vedení 

Dolnosaský zemský sněm / 
Niedersächsischer Landkreistag NLT (Vyd.) 
(2011) Vysokonapěťová vedení a ochrana 
přírody. Pokyny k používání úpravy zásahů při 
stavbě vedení VN  a VVN a zemních kabelů. 

Vážky patří ke standardně zkoumaným zvířecím 
skupinám. 

Sledované území: Volné vedení 200 m, zemní 
kabel 300 m. 

 

7.11 Doporučení pro rádius sledování  
 

Vycházeje z nároků na stanoviště jednotlivých druhů (srovnej podrobně kapitoly 7.2 - 7.10) a 
při vyhodnocení hodnot navrhovaných v literatuře byly navrženy a s projektovými partnery 
odsouhlaseny hodnoty sledovaného rádiu pro jednotlivé skupiny živočichů. Kontrolní rádius 
má sloužit jako jednotné východisko pro projektové partnery při posuzování možných dopadů 
na životní prostředí u stanovených typů projektů (srovnej kapitolu 6) (viz dále uvedené 
tabulky 45 - 52). 
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7.11.1 Savci (bez netopýrů) 

V závislosti na typech projektů a nárocích a chování druhů (srovnej kapitolu 7.2) jsou navrhovány různé aspekty a doporučení pro posouzení 
přeshraničního omezení savců. Podstatným aspektem je přitom Zohlednění oblasti propojení koridorů volně žijících druhů a vyjasnění otázky, 
zda v důsledku realizace projektů nedojde k fragmentaci migračních koridorů druhů s potřebou velkého životného prostoru (Rys ostrovid, 
Kočka divoká). 

Tabulka 45: Doporučení území sledování pro styk se savci v případě různých typů projektů 

V zásadě platí pro všechny typy projektů  

 Vyjasnění možné incidence (fragmentace prostoru, oddělení prostoru) migračních koridorů a ploch propojení druhů s vysokými nároky na rozlohu 
svého stanovištěm, jako je Rys ostrovid a Kočka divoká.  

 Zohledňování, zda mohou v důsledku realizace projektu vizuální a optické podněty a s nimi spojená omezení (zastrašení, snaha o vyhnutí se lokalitě)  
 

Silniční projekty 

Standardní 
Sledované území 1.000 m na obě strany od silniční trasy
Speciálně pro Vydru říční: zvláštní pozornost je třeba věnovat oblastem křížení voda – silniční stavba. 

Železnice / drážní zařízení 

Standardní Sledované území von 1.000 m na obě strany trasy 

Projekty ve vodě a u vody  

Relevantní druhy savců: Vydra říční a Bobr Sledované území: Vodní těleso a pobřežní oblast (500 m na obě strany vody). 

Trasy elektrického vedení 

Standardní 
Sledované území standardně 300 m na obě strany trasy. Zvláštní pozornost je třeba věnovat Plšíku 
lískovému. 

Sídelní / komerční zástavba a rekreační zařízení 

Oblasti sledování specifické podle druhů 
Plšík lískový: 300 m 
Rys ostrovid a Kočka divoká: 1.000 m 
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Fotovoltaická zařízení 

V zásadě je možné zařadit dopady zařízení na druhy způsobené jeho instalací a provozem spíše jako nepodstatné. K posouzení potenciálního hranice 
překračujícího dopadu je třeba v jednotlivých případech vždy zohlednit lokální rámcové podmínky. Kritéria pro rozhodování jsou např. 

 Incidence (fragmentace, oddělení) migračních koridorů a ploch propojení druhů s velkými prostorovými nároky jako mají Rys ostrovid a Kočka 
divoká. 
Relevantní je přitom především, zda je zařízení oplocené. 

 Incidence důležitých stanovišť, zejména u velkoplošných zařízení. 
  

Větrná energie 

Paušální uvedení posuzovaného území pro savce (bez netopýrů) není možné. V zásadě se dopady zařízení a jejich provozu na druhy uvádějí jako nepodstatné. 
K posouzení potenciálního přeshraničního vlivu je třeba v jednotlivých případech vždy zohlednit rámcové podmínky. Rozhodovací kritéria jsou např. 

 Infrastrukturní charakter zařízení, které může případně nabídnout intenzivnější využití volného času (např. dodatečnými cestami)  
 Zničení biotopů např. velkoplošným mýcením v lesních oblastech  
 Blízkost, resp. incidence migračních koridorů a oblastí propojení 

 

Těžební činnost 

Paušální uvedení posuzovaného území pro velmi mobilní druhy savců není možné. 
K posouzení potenciálního přeshraničního vlivu je třeba v jednotlivých případech vždy zohlednit rámcové podmínky. Rozhodovací kritéria jsou např. 

 Zničení biotopů např. velkoplošným mýcením v lesních oblastech 
 Bariérový efekt např. oplocením v kontextu k migračním koridorům a oblastem propojení 
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7.11.2 Netopýři 

Souhrnně je třeba konstatovat, že v zásadě posouzení jednotlivých případů, jak ve vztahu k projektu, tak i ve vztahu k druhu není možné 
předjímat. Kvůli nárokům na stanoviště a chování se druhů a také vlivů různých typů projektů na netopýry je možné se přiblížit přes následující 
území pozorování možným hranice překračujícím incidencím a vlivům. 

Tabulka 46: Doporučení území sledování pro styk s netopýry v případě různých typů projektů 

V zásadě platí pro všechny typy projektů 

Vyjasnění otázek, zda v důsledku projektů (v hranice překračujícím kontextu)  
 Dojde přímo ke zničení důležitých dílčích habitatů  
 Budou vyvolány efekty fragmentace nebo oddělení  
 Budou postiženy oblasti s mimořádným významem pro ochranu netopýrů  
 Bude vyvoláno zastrašení a snaha vyhnutí se určitým oblastem (např. vizuálními a optickými podněty)  

 
Oblast sledování (standardně) pro všechny druhy činí minimálně 3.000 m 
 

Větrná energie 

Rozšířený standard – zohlednění akčních 
území netopýřích druhů ohrožených kolizí 

5 km 
Netopýr pestrý, Netopýr vodní, Netopýr ušatý 
10 km  
Netopýr rezavý 
Netopýr stromový 
Netopýr večerní 
Netopýr nejmenší 
Netopýr Brandtův 
Netopýr parkový 

Trasy elektrických vedení 

Rozšířený standard 
U tras elektrického vedení v lesních oblastech s velkoplošnými úseky bez vývoje lesa se oblast sledování 
rozšiřuje na 5 - 10 km. 
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Dopravní infrastruktura (silnice a železnice)  

Rozšířený standard – zohlednění průměrného 
akčního území (vazba ke střetům náchylným a 
strukturně vázaným, vůči druhům citlivým 
efektům fragmentace) – srovnej  ALBRECHT et 
al. 2011 viz tabulky 16, 17 

Oblast sledování 5 km pro všechny druhy  

Sídelní / komerční zástavba a rekreační zařízení 

K posouzení potenciálního hranice překračujícího vlivu je nutné v jednotlivých případech vždy zohlednit lokální rámcové podmínky a stejně tak stavební 
charakter. Rozhodovací kritéria jsou např. 
 

 Světelné emise 
 Zvýšení rizika střetu např. přítomností silnice 
 Zničení důležitých stanovišť např. velkoplošným mýcením struktur dřevin a lesních oblastí 

 

Těžební činnost 

V zásadě je třeba zohlednit obecné otázky (viz druhý řádek). 
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7.11.3 Ptáci 

Souhrnně jsou navrhovány v závislosti na typu projektu různé aspekty pro skupinu druhů ptáků. Za druhy ptáků podle Směrnice na ochranu 
ptactva / Vogelschutz-Richtlinie (VRL) jsou považovány všechny volně žijící a v Evropě se vyskytující ptáci, nezávisle na jejich aktuálním statutu 
ohrožení (celoevropském nebo zemském). Protože u mnoha široce rozšířených druhů, „je nutno pravidelně vycházet z toho, že prostřednictvím 
projektů nelze očekávat zhoršení stavu zachování druhu“ (LFU [Zdroj: Internet]), nebyly tyto druhy zvláště zavedeny do oblastně relevantních 
seznamů, což ovšem neznaná, že není třeba dbát žádných zájmů daného druhu. V zásadě je třeba při sledování možných přeshraničních 
omezujících vlivů mít na zřeteli také oblasti mimořádného významu pro ochranu patáků (např. oblasti ptáků hnízdících na lukách, významná 
odpočívadla pro tažné ptáky a významné migrační koridory).  

Tabulka 47: Doporučení území sledování pro styk s druhy ptáků v případě různých typů projektů  

V zásadě platí pro všechny typy projektů 

Vyjasnění otázek, zda projekt (v hranice překračujícím kontextu) 
 Dojde přímo ke zničení důležitých dílčích habitatů  
 Budou vyvolány efekty fragmentace nebo oddělení  
 Dojde k vytvoření vizuálních bariérových efektů (speciálně u ptáků hnízdících na lukách) 
 Budou postiženy oblasti s mimořádným významem pro ochranu ptáků (např. koridor ochrany ptačího tahu Pomezí - Marktredwitz nad údolím Röslau / 

Ohře) 
 Bude vyvoláno zastrašení a snaha vyhnutí se určitým oblastem (např. vizuálními a optickými podněty) s ohledem na zvláště na tyto podněty citlivé druhy  

 

Větrná energie 

Oblasti sledování u výskytu hnízdění druhů 
ohrožených kolizí / citlivých vůči rušivým 
vlivům 
 
1.000 m 
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 
Moták lužní (Circus pygargus) 
Moták pochop (Circus aeruginosus) 
Luňák hnědý (Milvus migrans) 
Luňák červený (Milvus milvus) 
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 

Oblasti sledování u pravidelně navštěvovaných stanovišť lovu potravy druhů ohrožených kolizí / 
citlivých vůči rušivým vlivům 
 
4.000 m 
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 
Luňák hnědý (Milvus migrans) 
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 
Volavka červená (Ardea purpurea) 
Racek chechtavý (Larus ridibundus) 
Bukač velký (Botaurus stellaris) 
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 
Kormorán (Phalacrocorax carbo) hnízdící kolonie * 
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Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 
Výr velký (Bubo bubo) 
Jeřáb popelavý (Grus grus) * 
Volavka červená (Ardea purpurea) 
Racek chechtavý (Larus ridibundus) 
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 
Bukač velký (Botaurus stellaris) 
Bukáček malý (Ixobrychus minutus),  
Chřástal polní (Crex crex) 
Datel černý (Dryocopus martius)** 
Koliha velká (Numenius arquata)** 
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucoto) ** 
Kormorán (Phalacrocorax carbo) hnízdící 
kolonie * 

Dudek chocholatý (Upupa epops)  
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus): * 
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 500 m okolo 
revíru tokání* 
 
3.000 m 
Moták pilich (Circus cyaneus)  
Čáp černý (Ciconia nigra) 
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)  
Ptáci hnízdící ve větvích 
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)  

 
6.000 m 
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 
Moták lužní (Circus pygargus) 
Moták pochop (Circus aeruginosus) 
Luňák červený (Milvus milvus)  
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 
Výr velký (Bubo bubo) 
 
 
10.000 m 
Čáp černý (Ciconia nigra) 
 
 
 
 
 
 
Upozornění: údaje k druhům a oblastem sledování se vztahují k vyhlášce Bayerischer Windkrafterlass. 
Spektrum druhů je doplněno o druhy z doporučení Zemského pracovního sdružení ornitologických stanic 
2007, doplnil Schreiber 2014* a o druhy z projektu Interreg: Předpoklady pro výstavbu zařízení na výrobu 
větrné energie v příhraniční oblasti Čechy – Bavorsko**. 
 

Trasy elektrického vedení 

Standard 300 m na obě strany tras 

Rozšířený standard  

3.000 m koridor při incidenci  
Druhů citlivých na rušení s velkými nároky na 
prostor: 
Bukač velký (Botaurus stellaris) 
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 

Orel mořský (Pandion haliaetus) 
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 
Jeřáb popelavý (Grus grus) 
Výr velký (Bubo bubo) 
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Čáp černý (Ciconia nigra) příp. do 5000 m 
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 
Luňák hnědý (Milvus migrans) 
Luňák červený (Milvus milvus) 
Moták lužní (Circus pygargus) 
Moták pochop (Circus aeruginosus) 
Moták pilich (Circus cyaneus) 

 
Hnízdící kolonie:  
Kormorán (Phalacrocorax carbo) 
Volavka popelavá (Ardea cinea) 
Racek chechtavý (Larus ridibundus) 

Silniční stavby 

Standard 500 m na obě strany komunikace 

Rozšířený standard 

Sledované území 3.000 m na obě strany trasy při výskytu daleko létajících druhu ohrožených kolizí: sovy, 
Luňák červený (Milvus milvus), Jestřáb lesní (Accipiter gentillis), Káně lesní (Buteo buteo), Luňák hnědý 
(Milvus migrans), Poštolka obecná (Falco tinnunculus) a Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)  
a dále u velkých kolonií hnízdění.  

Drážní zařízení / železnice 

Standard 1000 m na obě strany trasy. 

Rozšířený standard 

Sledované území 3.000 m na obě strany trasy při výskytu daleko létajících druhu ohrožených kolizí: sovy, 
Luňák červený (Milvus milvus), Jestřáb lesní (Accipiter gentillis), Káně lesní (Buteo buteo), Luňák hnědý 
(Milvus migrans), Poštolka obecná (Falco tinnunculus) a Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)  
a dále u velkých kolonií hnízdění a navíc u zvláště ohrožených druhů  
Sýček obecný (Athene noctua), Káně lesní, Sova pálená (Tyto alba) 

Sídelní / komerční zástavba a rekreační zařízení 

Oblasti vlivu mohou být velmi rozličné podle druhu, situace a charakteru zástavby a dále stejně jako je krajinný charakter velmi rozdílný, není možné učinit 
paušální údaj o oblastech vlivu. K posouzení potenciálního přeshraničního omezujícího vlivu ptačích druhů může přispět jen posouzení v individuálním 
případě. V zásadě je třeba respektovat obecné otázky (viz druhý řádek). U ptačích druhů jsou rozhodující zejména faktory působení hluk (očekávaná hladina 
hluku), světelné emise a dále charakter budov (nebezpečí poranění / usmrcení nárazem do budovy). 

Těžební projekty 

Paušální údaj sledovaných oblastí u těžebních projektů není možné. V zásadě je třeba dbát všeobecných otázek (viz druhý řádek). U ptačích druhů dále důležité 
zejména faktory působení hluk (očekávaná hladina hluku) a světelné emise. 
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7.11.4 Ryby a kruhoústí 

V zásadě je možné vycházet u projektů, které přímo zasahují do vodního tělesa, příp. mají vliv na vodní režim, z možné incidence ryb a 
kruhoústých. K posouzení možných dopadů na ryby a kruhoústé v přeshraničním kontextu a k zodpovězení otázky ohledně územního působení je 
třeba dbát zejména stavebních detailů vztahujících se k jednotlivým případům. Velkou roli při možném posouzení ovlivnění hraje povodí. Je tak 
možno očekávat vlivy příp. také z projektů, které na první pohled neleží v bezprostřední blízkosti vody. 
 

Tabulka 48: Doporučení území sledování pro styk s rybami a kruhoústými v případě různých typů projektů  

V zásadě platí pro všechny typy projektů 

Vyjasnění otázek, zda z projektu (v přeshraničním kontextu) v zásadě mohou vycházet vlivy na vodní životní prostředí. To se týká mj. aspekty  
 Ztráta vodních stanovišť (přestavba a zástavba) 
 Změny režimu průtoku a / nebo množství vody 
 Změny struktury vody (substrát, dno, pobřežní oblasti) 
 Emise škodlivin / materiální expozice (např. přívody látek do vody, odvodnění / meliorace…) 
 Přerušení nebo zmírnění průchodnosti 

 

Projekty ve vodě (zásah do vodního tělesa a/nebo vodního režimu) 

Standard 
Sledovány mají být zejména vodní úseky nad a pod projektem.  
Paušální konkretizace délek sledování není na základě různých typů projektů a možných stavebních a 
technických provedení možné. 

Projekty v povodí 

Standard 

Sledované území: 
Povodí 
(podle typu projektu jsou možná další omezení, tj. ne všechny projekty v povodí nutné mají vliv na ryby a 
kruhoústé). Relevantní mohou být zejména opatření, která mění vodní hospodářství / režim (přímo i nepřímo), 
jehož pomocí se dostávají do vody látky a materiál, vyvolávající změnu kvality vody nebo ovlivňující 
průchodnost vodní cesty. 
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7.11.5 Měkkýši 

Velkou roli při možném posouzení incidence mlžů hraje povodí. Je tak možné očekávat vlivy, příp. i projektů, které na první pohled neleží 
v bezprostřední blízkosti vody. V zásadě je proto třeba u projektů ve vodě a u vody proto sledovat, a dále u projektů v oblasti povodí, kde žijí mlži 
(k tomu viz obr. 11) relevanci možné incidence. 

Tabulka 49: Doporučení území sledování pro styk s měkkýši v případě různých typů projektů  

V zásadě platí pro všechny typy projektů 

Vyjasnění otázek, zda jsou v zásadě možné z projektů (v hranice překračujícím kontextu) vlivy na vodní habitat. To se týká mj. aspektů 
 

 Ztráta vodních stanovišť (přestavba a zástavba) 
 Změny režimu průtoku a / nebo množství vody 
 Změny struktury vody (substrát, dno, pobřežní oblasti) 
 Emise škodlivin / materiální expozice (např. přívody látek do vody, odvodnění / meliorace…) 
 Přerušení nebo zmírnění průchodnosti (pro hostitelské ryby) 

Projekty ve vodě (zásah do vodního tělesa a/nebo vodního režimu) 

Standard 
Sledovány mají být zejména vodní úseky nad a pod projektem.  
Paušální konkretizace délek sledování není na základě různých typů projektů a možných stavebních a 
technických provedení možné. 

Projekty v povodí 

Standard 

Sledované území: 
Povodí 
(podle typu projektu jsou možná další omezení, tj. ne všechny projekty v povodí nutné mají vliv na měkkýše). 
Relevantní mohou být zejména opatření, která mění vodní hospodářství / režim (přímo i nepřímo), jehož 
pomocí se dostávají do vody látky a materiál, vyvolávající změnu kvality vody. 

  



Hranice překračující spolupráce při ochraně přírody a druhů CZ/BY 

134 
 

7.11.6 Plazi 

Souhrnně je možné v závislosti na typu projektu pro dotčené druhy plazů vyslovit následující doporučení  

Tabulka 50: Doporučení území sledování pro styk s plazy v případě různých typů projektů  

V zásadě platí pro všechny typy projektů 

Vyjasnění otázek, zda v důsledku projektu (v hranice překračujícím kontextu) 
 Dojde ke zničení důležitých dílčích stanovišť 
 Mohou vzniknout bariérové efekty a afekty oddělení 

Silniční projekty 

Standard 
500 m na obě strany komunikace (Ještěrka obecná)  
2.000 m na obě strany komunikace (Užovka hladká) 

Železnice / drážní zařízení 

Standard 1000 m na obě strany komunikace 

Trasy elektrických vedení  

Standard Nejméně 500 m na obě strany tras, příp. rozšíření akčního území Užovky hladké 

Sídelní / komerční zástavba a rekreační zařízení 

Paušální údaj sledovaných oblastí není možné. V zásadě je třeba dbát všeobecných otázek (viz druhý řádek). Parametry mohou být akční území druhů. 

Fotovoltaická zařízení 

V zásadě je třeba respektovat obecné otázky (viz druhý řádek). Týká se to zejména velkoplošných zařízení. Parametry mohou být akční území druhů. 

Těžební projekty 

Paušální údaj sledovaných oblastí u těžebních projektů se nedá po odborné stránce vyvodit. V zásadě je třeba dbát všeobecných otázek (viz druhý řádek). 
Parametry mohou být akční území druhů. 
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7.11.7 Obojživelníci 
 

Souhrnně jsou udávána doporučení pro sledovaná území v závislosti na typu projektu. V zásadě mají mimořádnou relevanci projekty, které 
zasahují do dílčích stanovišť obojživelníků, příp. podmínky stanovišť dílčích stanovišť nepříznivě mění a tím také mohou mít přeshraniční vliv. 
Vedle známých nálezů druhů je třeba zahrnout také vodní struktury v okolí projektů. 

Tabulka 51: Doporučení území sledování pro styk s obojživelníky v případě různých typů projektů  

V zásadě platí pro všechny typy projektů 

Vyjasnění otázek, zda v důsledku projektu (v hrance překračujícím kontextu) 
 Dojde přímo k poškození důležitých dílčích stanovišť (speciálních komplexních vlhkých biotopů)  
 Lze očekávat dalekosáhlé změny vodního režimu 
 Budou přeťaty důležité migrační koridory (pro sezónní migraci, migraci na místa tření nebo migraci mladých jedinců)  

Silniční projekty 

Standard 

Blatnice skvrnitá, Skokan krátkonohý 500 m 
Skokan ostronosý, Čolek velký 1.000 m 
Skokan štíhlý 1.500 m, Ropucha zelená 2.000 m 
Kuňka žlutobřichá 4.000 m, Ropucha krátkonohá 5.000 m 

Železnice / drážní zařízení 

Standard Sledované území: nejméně 300 m na obě strany trasy, příp. zahrnout akční území 

Trasy elektrických vedení 

Standard Sledované území: nejméně 300 m na obě strany trasy, příp. zahrnout akční území 

Sídelní / komerční zástavba a rekreační zařízení, fotovoltaická zařízení, větrné elektrárny, těžební projekty 

Paušální údaj sledovaných oblastí není možné. Jako parametry mohou být použita akční území druhů. 
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7.11.8 Motýli 

Z akčních území druhů je možné odvodit možná území sledování. S výjimkou Lišaje pupalkového jsou všechny uvedené druhy považovány 
zafixované na stanoviště a vykazují, s ohledem jak na jedince, tak na celou populaci, spíše nepatrná akční rádius, který se pohybuje zpravidla 
v pásmu do 1.000 m. Některé druhy vyžadují k zachování jednotlivých populací pravidelné genetické osvěžení s jinými populacemi 
(metapopulacemi). Populace se přitom mohou navzájem os´d sebe pohybovat jen v určité územní vzdálenosti. Příkladem maximální vzdálenosti 
jednotlivých populací: Hnědásek chrastavcový max. 600 až 1.300 m (LFUG SACHSEN 2005), Modrásek očkovaný a Modrásek bahenní max. 2.000 
m (BAYERN 2012) a 3.000 m (LFUG SACHSEN 2009). Souhrnně jsou udávány v závislosti na typu projektu doporučení pro příslušná sledování. 
V zásadě jsou mimořádně relevantní projekty, které zasahují do dílčích stanovišť denních druhů motýlů, příp. podmínky na stanovišti i dílčím 
způsobem zhoršují a tím mohou vykazovat i přeshraniční negativní vliv. Vedle známých nálezů druhů je třeba mít na zřeteli zejména typy biotopů, 
ze kterých lze usuzovat na výskyt hostitelské rostliny pro housenky i motýli. 
 

Tabulka 52: Doporučení území sledování pro styk s motýly v případě různých typů projektů  

V zásadě platí pro všechny typy projektů 

Vyjasnění otázek, zda v důsledku projektu (v hranice překračujícím kontextu) 
 Dojde přímo ke zničení důležitých dílčích stanovišť  
 Budou zohledněny metapopulace  

 
Sledovaná území pro metapopulace: Hnědásek chrastavcový 1.300 m, Modrásek očkovaný a Modrásek bahenní: 2.000 m  

Silnice a železnice / drážní zařízení 

Standard Sledované území všech druhů: 1000 m na obě strany trasy 

Trasy elektrického vedení  

Standard Sledované území: nejméně 300 m na obě strany trasy 

Sídelní / komerční zástavba a rekreační zařízení, fotovoltaická zařízení, větrné elektrárny, těžební projekty 

Paušální údaj sledovaných oblastí není možné. Jako parametry mohou být použita akční území druhů. Pozornost si zaslouží metapopulace. 
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7.11.9 Vážky 

Souhrnně jsou udávána doporučení pro sledovaná území v závislosti na typu projektu. V zásadě mají mimořádnou relevanci projekty, které 
zasahují do dílčích stanovišť vážek, příp. podmínky stanovišť dílčích stanovišť nepříznivě mění a tím také mohou mít přeshraniční vliv. Vedle 
známých nálezů druhů je třeba zahrnout také vodní struktury v okolí projektů. 

 
Tabulka 53: Doporučení území sledování pro styk s vážkami v případě různých typů projektů  

V zásadě platí pro všechny typy projektů 

Vyjasnění otázek, zda v důsledku projektu (v hranice překračujícím kontextu) 
 Dojde přímo ke zničení důležitých dílčích stanovišť 
 Lze očekávat dalekosáhlé změny vodního režimu 

 

Silnice a železnice / drážní zařízení 

Standard Sledované území všech druhů: 1000 m na obě strany trasy 

Trasy elektrického vedení  

Standard Sledované území: nejméně 300 m na obě strany trasy 

Sídelní / komerční zástavba a rekreační zařízení, fotovoltaická zařízení, větrné elektrárny, těžební projekty 

Paušální údaj sledovaných oblastí není možné. Jako parametry mohou být použita akční území druhů.  
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8. Analýza případových studií 
 

Součástí projektu je vyhodnocení celkem šesti případových studií, tj. již realizovaných nebo 
plánovaných projektů jako na bavorské, tak na české straně. Cílem výzkumu bylo upozornit 
na současnou situaci hranice překračující účasti v ochraně přírody a druhů a stanovit 
inhibující, příp. podpůrné faktory pro hranice překračujíc spolupráci. Dotazování projektových 
partnerů doplnilo průzkum. Vyhodnocení případových studií přitom posoužilo zejména jako 
základ pro následující odvození akčních doporučení k jednání (srovnej kapitolu 10). 

 

8.1 Výběr a postup 

Případové studie byly vybírány podle následujících předpokladů: 

 Zastřešení různých typů projektů, které vyžadují povolením a jsou v rámci 
výzkumného projektu klasifikovány jako relevantní 

 Zastřešení různých typů projektů, které vyžadují povolením a jsou v rámci 
výzkumného projektu klasifikovány jako relevantní 

 Situace v pohraničí projektových partnerů Karlovarského kraje a Vlády Horních 
Franků / Regierung von Oberfranken 

 Aktuálnost 
 

Projektoví partneři připravili výběr možných případových studií. Přitom se ukázalo, že 
v pohraničí existují početné aktuální projekty a plánování. Následující výběr byl zrealizován 
za účasti obou projektových partnerů. 

 
Kontrola proběhla ve třech krocích: 

 Byly / jsou evropsky chráněné druhy před plánováním / projektem dotčeny a byly 
prozkoumány? 

 Byly / jsou území 2000 dotčena plánováním / projekty a byla tato území 
prozkoumána? 

 Do jaké míry se podílel soused? 

Za účelem kontroly byly vyhodnoceny stávající bavorské a české údaje o druzích a 
v projektu doporučena podle druhu specifikovaná sledovaná území (srovnej kapitolu 7.11). 
Tato kontrolní doporučení jsou porovnávána se stávajícími plány a informacemi případových 
studií. 
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8.2 Výběr případových studií  
 
Tabulka 54: Případové studie 

Č. Označení Poloha, kompetence Stav 

1 
Větrná farma „Steinberg“ u 
Hohenbergu Oberfranken 

Okres 
Wunsiedel 

V řízení, plánování ještě není 
uzavřeno (nyní je stavba zařazena 
jako neschválená) 

2 

Výstavba státní silnice 
2192 Heinersberg – 
zemské hranice 

Oberfranken Okres Hof 
Části jsou již postaveny, plánování 
bezprostředně na hraničním 
přechodu vázne 

3 

Zavedení dešťové vody do 
hraničního potoka (Zinn-
bach / Lužní potok) 

Oberfranken Okres Hof Průběžný proces 

4 
Větrné elektrárny Luby u 
Aše  Karlovarsko Město Aš Realizováno (cca 2009) 

5 
Větrné elektrárny u Hranic 
u Aše Karlovarsko Město Aš Realizováno (2007) 

6 Průmyslová zóna Aš 
Karlovarsko Město Aš Zčásti realizováno  
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Mapový podklad:  Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2014 
Obr. 15: Přehled případové studie  
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8.3 Případové studie v Horních Frankách / Oberfranken 
 

8.3.1 Případová studie 1: Větrná farma „Steinberg“ u Hohenbergu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapový podklad:  Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2014; Chráněná území: Landesamt für Umwelt (LfU 
  u) a Karlovarský kraj (2014) 
 
Obr. 16: Situace případové studie 1 

Stručný popis 

Jedná se o stavbu větrné elektrárny na okrese Wunsiedel, 1,7 km západně od města 
Hohenberg a. d. Eger. Zařízení je plánováno v hvozdu Hohenberger Forst, na Steinbergu 
(653 m n.m.). Záměr je situován do vzdálenosti cca 1,7 km od státní hranice. Zařízení 
zahrnuje stavbu 5 větrných elektráren (s výškou náby 140,6 m, průměrem rotoru 116,8m, 
celkovou výškou cca 200 m). 

Záměr je společným komunálním podnikem města Hohenbergu a městyse Schirnding. 
Území záměru je vykázáno v rámci aktualizace cíle B V 3.1.1. (nový) „Větrná energie“ 
v regionálním plánu (Regionální plánovací spolek / Regionaler Planungsverband 
Oberfranken-Ost, 1987, průběžná aktualizace) jako prioritní oblast využití větrné energie na 
ploše 814, Steinberg. Na těchto územích je stavba a využití větrných zařízení k výrobě 
elektrické energie s velkým územním nárokem upřednostněna před jinými způsoby využití 
území. Momentálně probíhá doplňující konzultační správní řízení k aktualizaci. 

Stav / stav schválení: průběžné řízení 
Vzdálenost od nejblíže situovaného území Natura 2000:  
DE 5838-302 „Eger- und Röslautal“: cca 1 km 
 



Hranice překračující spolupráce při ochraně přírody a druhů CZ/BY 

142 
 

Tabulka 55: Podklady / informace k případové studii 1 – větrná elektrárna 

Vyhodnocené podklady / informace 

Posouzení projektu podle předběžného rozhodnutí Vlády Horních Franků / Regierung von Oberfranken, Sachgebiet 51, Ochrana přírody (2013): 
 
Zamítnutí na základě situace v chráněné krajinné oblasti, velmi vysokého významu pro ráz krajiny, hodnoty ochrany přírody lesa, funkce významné rekreační 
oblasti a dále lesa s funkcí ochrany půdy … 
Stanoviska k přípustnosti posouzení ochrany zachování druhů: 
- chybí mapování netopýrů a mapování stromů hnízdění a dutinných úkrytů  
- chybí pozorování z března  
- není zmíněna významná osa ptačího tahu Pomezí – Marktredwitz (západní strana „podkovy“). Pozorování nočního tahu ptáků jsou ovšem metodicky také 

obtížná 
Je třeba vyčkat rozhodnutí Regionálního plánovacího spolku / Regionaler Planungsverband (regionální plán).

Schvalovací podklady k větrné farmě Hohenberg: 
 
a) Evidence ptáků a netopýrů (2013) – závěrečná zpráva netopýři: 
 
Mapování: 
- V oblasti reprodukce, chovu a odpočívadel a speciální při turistice na jaře a na podzim. 
- 5 pochůzek a umístění naslouchacích boxů; týdenní pochůzky v rámci migračních fází (duben / květen a září / říjen).  
 
Výsledky: 
- Důkaz min. 12 druhů, to odpovídá velkému spektru druhů. 
- Revír lovu: Netopýr hvízdavý, Netopýr černý, Netopýr Brandtův, Netopýr parkový, Netopýr velký. 
- Školka: Netopýr vodní. 
- V oblasti se vyskytují všechny druh ohrožené kolizí až na Netopýra večerního. 
- Ohroženi střetem jsou zejména Netopýr hvízdavý a Netopýr parkový.  
- Hvozd Hohenberger Forst s přilehlými plochami luk a menšími skupinkami rybníků představuje zejména pro Netopýra hvízdavého, Netopýra černého, 

Netopýra Brandtova, Netopýra parkového a Netopýra velkého dobrý lovecký revír. Důkazy o školkách existují u Netopýra vodního, který využívá přilehlé 
rybniční oblasti u potoka Kothingenbibersbach, Neuhausu a Hohenbergu k hledání potravy. 

 
Nutná další zkoumání: 
- Zkontrolovat plochy k mýcení ohledně možného výskytu úkrytů Netopýrů vodních 
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Vyhodnocené podklady / informace 

Opatření: 
- Mýcení od listopadu do března kvůli omezení ztrát. 
- Eventuální ztrátu úkrytů netopýrů je možné kompenzovat speciálními hnízdícími boxy. 
- Sledování netopýrů z gondol větrných turbín (Gondelmonitoring) u Netopýra hvízdavého a Netopýra parkového (zákaz poškozování). Doby odstávky mezi 

květnem a říjnem při rychlostech větru do 6 km/h. Jakmile budou k dispozici na základě sledování způsobem Gondelmonitoring lepší poznatky ohledně 
výskytu určitých střetem ohrožených netopýřích druhů v oblasti rotoru turbín, je možné tyto doby odstávky minimalizovat. 

 
 
b) Evidence ptáků a netopýrů (2013) – Konečná zpráva - ptáci: 
 
Mapování: 
- od poloviny dubna do konce srpna, v průměru 3 dny pozorování měsíčně  
 
Výsledky: 
- Důkazy o Volavce popelavé, Čápu bílém, Čápu černém, Včelojedu lesním, Luňáku červeném, Luňáku hnědém, Ostříži lesním a Rackovi chechtavém 
- Nelze očekávat významně zvýšené riziko usmrcení. Není třeba se obávat rušení na možných místech hnízdění a v loveckých revírech. 
 
Nutná další zkoumání: 
- další zkoumání k výsledkům hnízdění 2014 (nejsou k dispozici) 
 

 
c) Odborné podklady pro obecné předběžné přezkoumání případu v souladu s § 3c zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (2014): 
 
Celkové posouzení významných vlivů na životní prostředí: „…Význam flóry jako chráněného statku a význam přírodních stanovišť má velký význam, nicméně je 
třeba účinky způsobené malou plochou záběru považovat nanejvýš za středně významné. Podstatné snížení hodnoty všech kritérií ochrany je ovšem 
vyloučeno.“ 
 

 
d) Průvodní plán ochrany krajiny (2014): 
 
Užší oblast sledování: rádius 300 m 
Širší oblast sledování: rádius 3.000 m (15-ti násobek přílohy) 
Situace v CHKO a přírodním parku „Fichtelgebirge“ / Smrčiny. 
Projekt ochrany „Steinberg“: extenzivní pastva ovcí na kamenitých až skalnatých kopulovitých polohách se slabým porostem. 
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Vyhodnocené podklady / informace 

Zařízení velikosti 3.000m2 na zpevněné ploše pro instalace a servis, místy rozšíření lesních cest, 
porážení stromů (v době stavby využití půdy jeřábem, výložníkem jeřábu, skladovými prostorami). 
 
Ptáci:  
Preventivní opatření na ochranu druhů:  
- Vzdání se výstavby ve zvláště citlivých obdobích (v hlavním období rozmnožování mezi začátkem března a koncem září), aby nedošlo ke ztrátám nebo 

ztrátám v chovu souvisejícím s rušením. 
- Sledování typu Gondelmonitoring u plánovaných zařízení, aby bylo možné naplánovat v dobách ptačího tahu smysluplný režim provozu a odstávky (který 

sníží ztráty dané střetem s listy vrtule). 
 
Ohledně rázu krajiny je hodnocena česká část, české důkazy o výskytu druhů nebyly však zohledněny. 
 
V rámci plánování je provedena analýzu dopadů projektů (vrhání stínu, diskoefekt, noční osvětlení, emise hluku … rušivé účinky, efekty plašení nebo bariérové 
efekty pro zvířata) a znázornění ohrožení druhu: 
 
- Ztráta nebo poškození stanovišť zvířat a rostlin po dobu stavby 
- Omezení vhodnost stanoviště pro zvířata přilehlých oblastí kvůli hluku a vizuálním podnětům po dobu stavby 
- Nebezpečí střetu 
- Bariérové účinky na zvířata pohybující se po zemi v zasažených oblastech, především dojde-li k přetnutí důležitých vzájemných vazeb  
- Ztráta stanovišť zvířat a rostlin (kvůli zamezení průsaku) 
- Omezování nebo zastrašování zvířat emisemi hluku, periodickými stíny a efektem siluet 
- Potenciální nebezpečí kolize a rušivé účinky, efekty plašení nebo bariérové efekty pro ptáky a netopýry 
- Bariérový efekt v malém měřítku v oblasti nepropustného podloží pro pozemní druhy, především jsou-li ovlivněny významnými interakcemi  
- Rušivé efekty na malé ploše a zvýšené riziko kolize u pozemních druhy ptáků v důsledku zvýšeného provozu motorových vozidel (údržba)  
 
Využití bavorské vyhlášky o kompenzacích → výsledek: bez potřeby kompenzace pro omezené související se stavebnictvím. 
Potřeba kompenzace pro omezení podmíněné s provozem zařízení: 
- Zamezení průsaku vody 
- Kompenzační platby za udržení rázu krajiny  
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Analýza na základě našich doporučení 

1. Evropsky chráněné druhy  

V rámci biologického hodnocení proběhlo sledování druhů na základě aktuálního mapování 
fauny (v bavorském pohraničí) týkajícího se ptáků a netopýrů. Podle obvyklých návodů 
následovala podrobná analýza pro každý jednotlivý druh ohledně jeho výskytu v daném 
území, očekávaných dopadů a kontroly zákazů jednotlivých zásahů podle § 44 BNatSchG. 
Ty bylo možné vyloučit, u některý druhů (Netopýr hvízdavý, Netopýr parkový) byla nutná 
opatření (Gondelmonitoring, průzkumy oblastí určených k mýcení). Důkazy sousední země 
nebyly zohledněny.  

Použití našeho kontrolního rastru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapový podklad:  Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2014; Daten AOPD CR (2014) 
 
Obr. 17: Případová studie 1 s důkazy o evropsky chráněných druzích sousední země 

 
Pro analýzu případové studie byly vyhodnoceny důkazy sousední země v koridoru 10 km (viz 
doporučení v příslušné kapitole. Od roku 1999 vyhodnoceno: Vcelku je k dispozici 732 
důkazů sousední země o evropsky chráněných druzích. Prokázáno bylo 77 různých 
evropsky chráněných druhů. Mezi nimi je 7 druhů netopýrů a 54 druhů ptáků. Tyto skupiny 
zvířat mají mimořádný význam pro projekty typu „větrná elektrárna“. Za zvláštní zmínku stojí 
také důkaz Rysa ostrovida (Lynx lynx) jako zvířete zvláště citlivého na rušení, které je 
odkázáno na souvislé lesy. 

Výsledek: Zvířecí skupiny ptáci a netopýři byly při plánování relevantně a podle stávajícího 
mapování zohledněny. Rys ostrovid prokázaný v české příhraniční oblasti není v plánovacích 

1 km

3 
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5 km 10 km



Hranice překračující spolupráce při ochraně přírody a druhů CZ/BY 

146 
 

podkladech vzpomenut, ačkoli se jeho výskyt územně blíží projektu. Ostatní na českém 
území prokázané skupiny druhů obojživelníků, plazů a vážek nebyly tematizovány. 

V následující tabulce 56 jsou uvedeny prokázané, z pohledu evropského práva relevantní 
druhy, následuje pak srovnání skutečného přihlédnutí k druhům v běžném postupu 
s projektovými a ke konkrétním druhům se vztahujícími doporučeními zpracovanými v rámci 
projektu. 
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Tabulka 56: Srovnání: Zohlednění evropsky chráněných druhů v Případové studii 1 s doporučeními ke sledovaným oblastem a druhům v projektu 
zpracovanými (srovnej kapitolu 7)  

 

Prokázané evropsky chráněné druhy 
sousední země (okruh 10 km, období 1999 - 
2014) 

Sledova
ná 

území 
Doporučení (kapitola 7) 

Zohlednění prokazatelných druhů ve 
stávajícím plánování – skutečné 
použití 

Ptáci 

272 důkazů, 54 druhů  

Zohlednění kolizí ohrožených a na rušení citlivých 
druhů ptáků s různými územími sledování (viz kapitolu 
7.11). Důležité aspekty: Zničení dílčích habitatů, efekty 
fragmentace a bariéry, dotčení území se zvláštním 
významem pro ochranu ptáků. 

Zohlednění druhů ptáků (např. Čáp 
černý) v rámci saP s aktuálním 
mapováním jako základní informací. 

Larus ridibundus (Racek 
chechtavý / Lachmöwe),  
Milvus migrans (Luňák hnědý / 
Schwarzmilan) 

4 km 

Ciconia ciconia (Čáp bílý / 
Weißstorch), Pernis apivorus 
(Včelojed lesní / Wespenbussard), 
Milvus milvus (Luňák červený / 
Rotmilan), Cicus aeruginosus 
(Moták pochop / Rohrweihe) 

6 km 

Ciconia nigra (Čáp černý / 
Schwarzstorch) 

10 km 

Netopýři 

250 důkazů, 7 druhů 
 
Barbastella barbastellus (Netopýr 
černý / Mopsfledermaus), Myotis 
myotis (Netopýr velký / Großes 
Mausohr), Myotis nattereri 
(Netopýr řasnatý / Fransenfleder-
maus), Plecotus austriacus 
(Netopýr dlouhouchý / Großes 
Langohr) 

Pro 
všechny 

druhy 
min. 3 

km 

Zohlednění všech druhů a zohlednění akčních území 
kolizí ohrožených druhů (viz kapitolu 7.11). Důležité 
aspekty: Zničení dílčích habitatů, efekty fragmentace a 
bariéry, dotčení oblastí se zvláštním významem pro 
ochranu netopýrů. 

Zohlednění netopýrů v rámci saP s 
aktuálním mapováním (bavorské 
pohraničí) jako základní informací. 

Myotis daubentonii (Netopýr vodní 
/ Wasserfledermaus) 
Plecotus auritus (Netopýr ušatý / 
Braunes Langohr) 

5 km 
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Prokázané evropsky chráněné druhy 
sousední země (okruh 10 km, období 1999 - 
2014) 

Sledova
ná 

území 
Doporučení (kapitola 7) 

Zohlednění prokazatelných druhů ve 
stávajícím plánování – skutečné 
použití 

Myotis brandtii (Netopýr Brandtův / 
Große Bartfledermaus) 

10 km 
 
 
 
 
 

Savci (bez 
netopýrů) 

17 důkazů, 3 druhy 
 
Lynx lynx (Rys ostrovid / Luchs):  
3 důkazy z let 2003 a 2010 ve 
vzdálenosti 2,6 km, 3,4 km a 7,7 
km severovýchodně a 
jihovýchodně od stavebního 
projektu 
 
Lutrea lutrea (Vydra říční / 
Fischotter):  
3 důkazy 
 
Castor fiber (Bobr evropský / 
Biber):  
11 důkazů na řece Ohři 

Zohlednění Rysa ostrovida podle kapitoly 7.11.  
Druhy Vydra říční a Bobr evropský, když se projekty nebo zařízení 
infrastruktury mohou dotknout vodních habitatů.  
Podstatné aspekty: Dotčení putovních koridorů, spojovacích 
území a / nebo habitatů. 

žádné 

Další 
druhy 

Obojživelníci: 10 druhů 
 
Plazi:  
Lacerta agilis (Ještěrka obecná / 
Zauneidechse), Coronella 
austriaca (Užovka hladká / 
Schlingnatter) 
 
Vážky: Leucorrhinia pectoralis 
(Vážka jasnoskvrnná / Gr. 
Moosjungfer) 

Zohlednění skupin druhů za těchto aspektů: Zničení důležitých 
dílčích habitatů (speciálně komplexních vlhkých habitatů), změny 
vodního režimu (obojživelníci, vážky), přerušení nebo segmentace 
migračních koridorů, bariérové efekty (viz kapitolu 7.11). 

žádné 
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2. Natura 2000 

Nekonal se žádný předběžný průzkum cca 1 km vzdáleného území FFH „Eger- und 
Röslautal“, ačkoli „oblast FFH […] patří k nevýznamnějším přírodním říčním oblastem 
Bavorska a má vysoce nadregionální význam pro celostátní a přeshraniční konektivitu 
biotopů. Vodní toky jsou tu provázeny lužními lesy Olše lepkavé a vrb, vlhkých pater keřů a 
křovin a také lad. Příznačné je i dodnes široce rozšířené využívání krajiny jako extenzivní 
luka a pastviny.“ (AMT FÜR LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN BAMBERG UND REGIERUNG VON 

OBERFRANKEN, Naturerbe Bayern) 

Vzhledem k přeshraniční ekologické soustavě biotopů s významem pro tah ptáků (Pomezí - 
Marktredwitz) by bylo bývalo předběžné prozkoumání FFH po odborné stránce smysluplné, 
aby se dalo zcela předejít újmám a znehodnocení. 

 

3. Účast souseda 

Účast sousední země se nekonala. Na základě územní blízkosti (cca 1 – 1,5 km vzdálenost 
od hranice) s dalekosáhlými dopady působení (několik kilometrů pro kolizí ohrožené a vůči 
rušení citlivé druhy s velkým nárokem na prostor) není možné vyloučit vlivy na evropskou 
ochranu přírody a druhů na území sousední země. Sousední země by byla bývala měla 
podle výše zmíněného oprávněný nárok a zájem na účasti v tomto řízení.  

U zvířecích skupin netopýrů, četných druhů ptáků, kteří byli v pohraničí prokázáni, jako 
Luňák hnědý / Schwarzmilan (Milvus migrans), Čáp bílý / Weißstorch (Ciconia ciconia), Čáp 
černý / Schwarzstorch (Ciconia nigra) měla být účast českého státu obligatorní. 

Zvířecí skupiny ptáků a netopýrů jsou v současné době evidovány mapováním. Dodatečná 
data sousední země mohou být příspěvkem ke zlepšení situace v oblasti dat a mohou tak 
pomoci optimalizovat kvalitu plánování a na místě učiněných opatření na ochranu druhů 
(úprava doby stavby, Gondelmonitoring). 
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8.3.2 Případová studie 2: Rozšíření státní silnice 2192 Heinersberg – zemská hranice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapový podklad:  Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2014 
Chráněná území:  Landesamt für Umwelt (LfU u) a Karlovarský Kraj (2014) 
 
Obr. 18: Situace Případové studie 2 

Stručný popis 

Jedná se o silniční projekt na okrese Hof, východně od Rehau. Vzdálenost ke státní hranici 
činí v závislosti na stavebním úseku max. 2 km. 

Stavební projekt se člení do 3 stavebních úseků (BA): 

- BA 1 Přeložka u Heinersbergu (cca 1,6 km dlouhá) 
- BA 2 Rozšíření Heinersberg - Neuhausen (cca 6 km dlouhé) 
- BA 3 Přeložka Neuhausen – zemská hranice (cca 2 km dlouhá) 

 
Hraniční přechod Rehau - Aš bude v dosud neurčeném časovém horizontu rozšířen a 
uvolněn pro dopravu motorových vozidel. Přitom se předpokládá propojení státní silnice St 
2192 s plánovaným místním obchvatem Aše. 3. Stavební úsek leží v povodí potoků s 
výskytem perlorodky říční, přítok k potoku Perlenbach kříží plánovaná komunikace. 
Povrchová dešťová voda ze silnice St. 2192 „Rehau – státní hranice“ je zavedena do 
povrchových vodotečí: potok Lohbach, směr toku směrem na jih, ten ústí do potoka 
Perlbach. 

Stav / Stav schvalování: 
- Části stavby jsou již postaveny (2. úsek stavby) 
- Předběžný projekt 1. stavebního úseku „Přeložka u Heinersbergu“ z roku 2010 
- Kalkulace nákladů předběžného projektu nebyla schválena (1. úsek stavby) 
- Další plánování zejména přímo v úseku hraničního přechodu stojí (3. úsek stavby) 
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- Projekt bude eventuálně ve Spolkovém dopravním plánu / Bundesverkehrswegeplan 
přihlášen jako spolková silnice / Bundesstraße 
 

Vzdálenost od nejbližšího území Natura 2000: 
- DE 5738-371 „Nordostbayerische Bachtäler um Rehau“: min. 500 m 
- CZ 0410047 „Štítarský rybník“: stavební úsek 1 cca 3,4 km, stavební úsek 3 cca 0,9 km 
- CZ 0413177 „Bystřina - Lužní potok“: stavební úsek 3 cca 1,7 km 

 
Účast sousední země ve schvalovacím řízení: 
V rámci 1. stavebního úseku nedošlo k žádné účasti. Stanovisko vlády k 3. stavebnímu 
úseku:  

„…Pro přeložku u Neuhausenu je třeba odsouhlaseného harmonizovaného celkového konceptu pro 
hranici překračující úsek. V tomto směru bavorská správa silnic zintenzivní své vyjednávání s českou 
stranou …. Předpokladem pro stavbu přeshraničního dopravního spojení je stavba severního úseku 
místního obchvatu města Aše na českém území.“ 

 

Tabulka 57: Podklady / informace k Případové studii 2 – rozšíření stání silnice 2192 Heinersberg – 
státní hranice 

(ke stavebnímu úseku 1, protože zde jsou k dispozici podrobné plánovací podklady) 
 

Vyhodnocené podklady / informace 

Schvalovací podklady ke stavebnímu úseku 1: Podklady ke speciální inspekci ochrany druhů (saP), 
2010 
 
Podle metodiky a pokynů Nejvyššího stavebního úřadu byla vypracována saP s odstupňovanou 
tabulkou a mapováním fauny - ptáků, netopýrů, plazů, obojživelníků. 
 
Z saP plynou opatření: 
Opatření vyhnutí se: 
- Netopýři: průchodnost, výšky přeletu a orientační vegetace, stanovení období kácení stromů 
- Ptáci: předchozí pochůzka před vyklizením stavebního pole (polní ptáci) 
 
Opatření CEF / trvale zajišťující ekologickou funkcionalitu: 
- Netopýři: zavěšení netopýřích budek 
- Ptáci: založení trvalých ploch, založení polních ploch pro Skřivany polní, zavěšení ptačích budek k 
hnízdění, vysázení dřevin s bylinami 
 
Zákaz zásahu: Skřivan polní a Strnad obecný (zákaz poškozování) 
 
Nutná byla žádost na schválení výjimky z ochrany druhů. Následovala kontrola, zda jsou splněny 
odborné předpoklady pro výjimku v saP: Bylo doloženo, že nedojde k žádnému trvalému zhoršení 
stavu zachování populace. 

 
Schvalovací podklady pro úsek stavby 1.: Podklady pro předběžnou kontrolu FFH, 2010 pro území 
FFH DE 5738-371 „Nordostbayerische Bachtäler um Rehau“ 

 
Výsledek: Výrazné omezení území NATURA 2000 ohledně jeho ochranného účelu a cílů ochrany 
pro vyskytující se druhy uvedené v příloze I – typy stanovišť a v příloze II lze s dostatečnou 
pravděpodobností vyloučit. 
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Analýza na základě našeho doporučení  

Ke stavebnímu úseku 1. „Přeložka u Heinersbergu“ 
 
1. Evropsky chráněné druhy 

Konala se kontrola ochrany druhů na základě aktuálního faunistického mapování. Vyplynula 
z ní speciální opatření pro ochranu druhů, byly stanoveny zákazy přístupu. Byla podána 
žádost na povolení výjimky z ochrany druhů.  

Důkazy sousední země nebyly zohledněny.  

Pro zpracování v rámci tohoto projektu byly vyhodnoceny důkazy sousední země v 10 km 
širokém koridoru kolem stavebního projektu. V úvahu byly vzaty důkazy z let 1998 – 2009, 
schvalovací podklady byly vyhotoveny v roce 2010. 

Vcelku je k dispozici na 600 důkazů o výskytu evropsky chráněných druhů. Bylo prokázáno 
41 různých evropsky chráněných druhů. Na základě relativně velké vzdálenosti k hranici – 
celkem cca 2 km – se důkazy nacházejí také v relativně velké vzdálenosti od stavebního 
projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapový podklad:  Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2014; Daten AOPD CR (2014) 
 
Obr. 19: Případová studie 2 s důkazy evropsky chráněných druhů sousední země 

Výsledek: Důkazy o výskytu druhů jsou v tomto případě v relativně velké vzdálenosti 
k plánovanému stavebnímu projektu. Výskyt má pro stavební úseky 2 a 3 s blížící se hranicí 
vyšší relevanci. 
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V následující tabulce 58 jsou uvedeny prokázané, evropsky relevantní druhy a následuje 
srovnání skutečného zohlednění druhů v řízení s doporučeními zpracovanými v projektu a 
vztahujícími se k danému druhu. 

 

Tabulka 58: Srovnání: Zohlednění evropsky chráněných druhů v Případové studii 2 a druhů 
zmíněných v doporučeních zpracovaných v projektu ke sledovaným oblastem a 
druhům (srovnej kapitolu 7) 

Prokázané evropsky 
chráněné druhy sousední 
země (okruh 10 km, období 
1998 – 2009) 

Doporučení (kapitola 7) 
Zohlednění prokázaných 
druhů ve stávajícím 
plánování – skutečné použití  

Savci 
(bez 
netopý
rů) 

Lynx lynx (Rys 
ostrovid / Luchs) 
5 důkazů (2001, 
2003), několik důkazů 
v oblasti hranice, 
severně ve 
vzdálenosti přes 5 km 
 
Lutrea lutrea (Vydra 
říční / Fischotter), ve 
vzdálenosti přes 5 km 

Zohlednění Rysa ostrovida 
podle kapitoly 7.11.  
Podstatné aspekty: Dotčení 
putovních koridorů, spojovacích 
území a / nebo habitatů, vyvolání 
reakcí plašení neb vyhýbání se. 

Rys ostrovid a Vydra říční byli 
v rámci saP na základě 
chybějící habitatů vyloučeni. 

Netopý
ři  

93 důkazů, 8 druhů, 
všechny ve větší 
vzdálenosti (> 5 km), 
především u Podhradí 

Zohlednění průměrného akčního 
území 5 km pro všechny druhy 
(viz 7.11). Důležité aspekty: 
Zničení dílčích habitatů, efekty 
segmentace nebo bariéry, 
dotčení území s mimořádným 
významem pro ochranu 
netopýrů. 

Sledování ochrany druhů:  
Zohlednění potenciálně se 
vyskytujících a prokázaných 
druhů v rámci saP. 

 

2. Natura 2000 

Konala se předběžná kontrola bavorského území FFH a jeho okolí („Nordostbayerische 
Bachtäler um Rehau“. Je možné vyloučit významná omezení, další sledování není nutné.  

Další území FFH na české straně se nacházejí mimo dosahu vlivu projektu (souvztažnost s 
1. úsekem stavby). 

 

3. Účast souseda 

Účast sousední země se nekonala. Na základě polohy stavebního projektu v blízkosti 
hranice nemohou být dopady na ochranu evropsky chráněnou přírodu a druhy v sousední 
zemi zcela vyloučeny. Sousední země by tak měla oprávněný zájem na účasti.  

V této Případové studii (stavební úsek 1) se jedná o projekt v relativně velké vzdálenosti od 
hranice v oblasti s vysokou primární zátěží (v blízkosti dálnice a paralelně s ní).  
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Podle vyvinutých akčních doporučení k jednání se projekt nachází v hraničním pásmu, 
doporučení k účasti souseda bylo vydáno, protože 3 km široký koridor kolem stavebního 
projektu zahrnuje české území. Ohledně obou dalších stavenišť – stavebních úseků – má 
účast sousední země na základě blízkosti hranice adekvátně větší váhu a význam. 

Dodatečná data sousední země mohou přispět ke zlepšení situace ve výměně dat a tím 
zlepšit kvalitu procesu plánování a na místě učiněných opatření.  

 

 

8.3.3 Případová studie 3: Odvod dešťových vod do hraničních vod (Zinnbach / Lužní 
potok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapový podklad:  Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2014 
Chráněná území:  Landesamt für Umwelt (LfU u) a Karlovarský Kraj (2014) 
Obr. 20: Poloha Případové studie 3 
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Krátký popis 

Jedná se o projekt na vodoteči (Zinnbach / Lužní potok, hraniční vody) v okrese Hof, 
severovýchodně od Rehau. Plánování v rámci vodoprávního řízení zahrnuje zavedení 
sebrané srážkové vody z místní části Sigmundsgrün příkopem do Lužního potoka / 
Zinnbach. Mlýnský náhon Mühlgraben u mlýna Timpermühle bude v délce cca 100 m 
otevřen, nový příkop bude zřízen (cca 40 m). Na ochranu perlorodky říční se předpokládají 
tato popatření: Uzávěr a kalové a štěrkové záchytné zařízení pro případ havárie. 

Stav / stav schvalování: průběžné řízení, schvalovací podklady pocházejí z roku 2013 
 

Vzdálenost k nejbližší oblasti Natura 2000: 
- DE 5738-371 „Nordostbayerische Bachtäler um Rehau“: stavební projekt leží v dané oblasti  
- CZ 0413177 „Bystřina - Lužní potok“: stavební projekt leží v okrajové oblasti (Zinnbach / 

Lužní potok tvoří hranici) 
 

Vzdálenost k nejbližší chráněné oblasti / úředně zmapované biotopy: 
Stavební projekty v oblasti: 

- NSG „Jižní Regnitz a Lužní potok / Zinnbach“ 
- Biotop 5738-0062-001 „Lužní potok / Zinnbach severně až jihovýchodně od Sigmundsgrün“ 
- Biotop 5738-0058-002 „Mokřiny u Timpermühle“ 
- Biotop 5738-0061-001 „Porost vysokého křoví a pobřežní dřeviny u Timpermühle“ 

 
Účast sousední země na schvalovacím řízení: Informace prostřednictvím Německo-české 
komisi pro hraniční vody 
 

Tabulka 59: Podklady / informace k Případové studii 3 - Odvod dešťových vod do hraničních vod 
(Lužní potok / Zinnbach) 

 

Vyhodnocené podklady / informace 

Návrh stanoviska SG 51, Vláda Horních Franků / Regierung von Oberfranken, 2013: 
 
Otevřením stávajícího mlýnského náhonu v délce cca 100 m a změnou situace v zavádění vody do 
vodoteče bude dosaženo zlepšení celkových ekologických poměrů v povodí. Mlýnský náhon vede 
hnilobnou vodu chudou na kyslík, která se zčásti plošně rozlévá na louce u Lužního potoka a vsakuje 
se. Zanášení působí na perlorodku říční toxicky. Novým zavedením / zvětšením množství vody se 
mohou poškození mušlí zredukovat a zvýšením množství vody se zmírní problém nedostatku vody. 
Dotčena je oblast FFH-LRT 6430 (méně než 100 m2). 

Podpora dodatečným stavidlem mezi sedimentační nádrží a někdejším mlýnským kanálem na 
ochranu před haváriemi. 

Omezení doby stavby: zastavení stavební činnosti během vysoce citlivé fáze březosti mlžů mezi 1.6. 
a 15.09. 
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Analýza na základě našeho doporučení  

1. Evropsky chráněné druhy 

Uložené podmínky na ochranu perlorodky říční se předpokládají. 

Před otevřením mlýnského náhonu a novostavbou nového vodního příkopu vedoucího 
k Lužnímu potoku / Zinnbach je nutné prozkoumat stav perlorodky říční v oblasti místa 
zavedení vody do Lužního potoka, aby se zabránilo možnému poškození populace 
perlorodky říční. Skutkové podstaty zákazů týkající se ochrany druhu jsou tak pro perlorodku 
říční vyloučeny. Další chráněné druhy nebyly zohledněny.  

Důkazy sousední země nebyly zohledněny.  

Za účelem zpracování v rámci tohoto projektu byly vyhodnoceny důkazy výskytu sousední 
země v povodí Lužního potoka / Zinnbach, po úsecích doplněné o koridor kolem stavebního 
díla minimálně 1 km široký. Přitom byly pozorovány důkazy u období 1999 – 2012, 
schvalovací podklady byly vyhotoveny na začátku roku 2013. 

Vcelku je k dispozici 339 důkazů evropsky chráněných druhů. Bylo prokázáno 25 různých 
evropsky chráněných druhů. Vedle perlorodky říční jsou prokázány 2 druhy ryb (Vranka 
obecná / Koppe (Cottus gobio) a Mihule potoční / Bachneunauge (Lampetra planeri)). U 
druhů zvláště náchylných na rušení jsou v blízkém okolí naleziště Rysa ostrovida / Luchs 
(Lynx lynx) a Čápa černého / Schwarzstorch (Ciconia nigra). Z 339 důkazů je 176 těch 
týkajících se Perlorodky říční / Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) a 121 důkazů 
Hnědáska chrastavcového / Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydrias aurinia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 23.: Čáp černý / Schwarzstorch (Ciconia nigra) reaguje zvláště citlivě na rušení  
 (Foto: Christoph Moning) 
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Mapový podklad:  Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2014; Daten AOPK CR (2014) 
 
Obr. 21: Případová studie 3 s důkazy evropsky chráněných druhů sousední země  

 
Výsledek: Výskyt Perlorodky říční / Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) je znám a 
byl v průběhu fáze plánování odpovídajícím způsobem zohledněn. Výskyt dalších evropsky 
chráněných druhů nebyl v plánovacích podkladech tematizován. Tak chybí zejména 
stanoviska k rybám a obojživelníkům, hnědásku chrastavcovému / Skabiosen-Scheckenfalter 
a také k druhům zvláště citlivým na rušení, jako je Čáp černý / Schwarzstorch (Ciconia 
ciconia) a Rys ostrovid / Luchs (Lynx lynx), druhy, které byly prokázány v blízkém okolí. 

V následující tabulce 60 jsou uvedeny prokázané, z hlediska evropského práva relevantní 
druhy a následuje srovnání skutečného zohlednění druhů v řízení s doporučeními 
vztahujícími se k těmto druhům zpracovanými v projektu.
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Tabulka 60: Srovnání: Zohlednění evropsky chráněných druhů v Případové studii 3 a v doporučeních ke sledovaným oblastem a druhům zpracovaných v 
projektu (srovnej kapitolu 7) 

 

Prokázané evropsky chráněné druhy sousední 
země (povodí, okruh min. 1 km, období 1998 – 
2012) 

Doporučení (kapitola 7) 
Zohlednění prokázaných druhů ve 
stávajícím plánování – skutečné 
použití 

Ryby a 
kruhoú
stí 
 
 
 
 
Mlži 

Cottus gobio (Vranka obecná / Koppe) 
2 důkazy z let 2004 a 2011 

Zohlednění druhů Vranka obecná / Koppe a Mihule potoční / 
Bachneunauge a dále Perlorodka říční / Flussperlmuschel 
(podle kapitoly 7.11). Podstatné aspekty: ztráta vodních 
stanovišť, změny odtokového režimu a / nebo množství vody, 
změny struktury povodí (substrát, dno, pobřežní oblasti), 
emise škodlivin / působení látek (např. zavedení vod, 
meliorace…), přerušení nebo snížení průchodnosti. Je třeba 
sledovat v zásadě dotčené úseky povodí a dále oblasti nad a 
pod projektem. 

žádné 

(příp. stanoviska Německo-české 
komise pro hraniční vody?) Lampetra planeri (Mihule potoční / 

Bachneunauge) 
3 důkazy z let 2004, 2005 a 2011 

Margaritifera mageritifera (Perlorodka říční / 
Flussperlmuschel): 176 důkazů 

Zohlednění při plánování, opatření 
proti vyhýbání se  

Ptáci 

10 důkazy druhů v období 2002 – 2008  
 
Accipiter gentilis (Jestřáb lesní / Habicht),  
Accipiter nisus (Krahujec obecný / Sperber), 
Aegolius funereus (Sýc rousný / 
Raufußkauz),  
Buteo buteo (Káně lesní / Mäusebussard),  
Corvus corax (Krkavec velký / Kolkrabe),  
Dendrocopos minor (Strakapoud malý / 
Kleinspecht), Dryocopus martius (Datel 
černý / Schwarzspecht), Emberiza citrinella 
(Strnad obecný / Goldammer), Glaucidium 
passerinum (Kulíšek nejmenší / 
Sperlingskauz), Milvus migrans (Luňák 
hnědý / Schwarzmilan),  
Milvus milvus (Luňák červený / Rotmilan),  
Pernis apivorus (Včelojed lesní / 
Wespenbussard),  

Zohlednění druhů ptáků (viz kapitolu 7.11) za těchto aspektů: 
Zničení důležitých dílčích stanovišť, efekty fragmentace nebo 
oddělení, dotčení oblastí zvláštního významu pro ochranu 
ptáků, dotčení druhů zvláště citlivých na rušení. 

žádné 
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Prokázané evropsky chráněné druhy sousední 
země (povodí, okruh min. 1 km, období 1998 – 
2012) 

Doporučení (kapitola 7) 
Zohlednění prokázaných druhů ve 
stávajícím plánování – skutečné 
použití 

Strix aluco (Puštík obecný / Waldkauz),  
Sylvia curruca (Pěnice pokřovní / Klapper-
grasmücke) 
Ciconia nigra (Čáp černý / Schwarzstorch): 
10 důkazů v období 2002 – 2008 na 2 
plochách a 2 bodech, zčásti přímo 
hraničících se stavebním projektem 

Savci 
(bez 
netopý
rů) 

Lynx lynx (Rys ostrovid / Luchs) 
1 důkaz (2010) ve vzdálenosti cca 1,8 km  

Dotčení putovních koridorů a spojovacích ploch, zejména 
zohlednění aspektů plašení a vyhýbání se. 

žádné 

Další 
druhy 

Obojživelníci: Rana lessonae (Skokan 
krátkonohý / Kleiner Wasserfrosch) v širším 
okolí  
 
 
Motýl: Euphydryas aurinia (Hnědásek 
chrastavcový / Skabiosen-Scheckenfalter) 
 
 
Netopýři: 4 druhy 

Zohlednění skupiny druhů: Podstatné aspekty: Zničení 
důležitých dílčích habitatů (speciálně komplexní vlhká 
stanoviště, suchá stanoviště), změna vodního režimu 
(obojživelníci), přerušení putovních koridorů, bariérové efekty. 
 
Pozornost a zachování metapopulace Hnědáska 
chrastavcového / Skabiosen-Scheckenfalter (kontrolní okruh 
1.300 m).  
 
Zohlednění netopýrů za těchto aspektů: Zničení důležitých 
dílčích stanovišť, optické a akustické omezení (viz kapitolu 
7.11.) 

žádné 
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2. Natura 2000 

V oblasti působení projektu se nacházejí dvě stanoviště FFH: 

 DE 5738-371 „Nordostbayerische Bachtäler um Rehau“ 
Přímé dotčení následujícími vlivy projektu: 
- Hledisko stavebního období: hluk, prach, příp. světlo, otřesy 
- Z hlediska zařízení jako takového: zábor plochy 
- Z hlediska provozu: zvýšení přívodu vody, zatížení chlórem (především v zimě) 
 

Ohledně bavorského stanoviště FFH existují stanoviska, že typy stanovišť FFH zaujímají 
malý rozsah (méně než 100 m2). Omezení cílů zachování druhu nelze očekávat. 

 
 CZ 0413177 „Bystřina - Lužní potok" 

Bezprostředně hraničící chráněná oblast 
 

Žádná předběžná kontrola FFH / posouzení dopadů mezinárodní chráněné oblasti dotčené 
stavebním opatřením se nekonala.  

 

3. Účast souseda 

K účasti sousední země došlo prostřednictvím Německo-české komisi pro hraniční vody. Na 
základě polohy stavebního projektu v bezprostřední blízkosti hranice nelze vyloučit vliv na 
evropskou ochranu přírody a druhů v sousední zemi.  

Dodatečná data sousední země mohou přispět ke zlepšení situace v oblasti dat a tím 
optimalizovat kvalitu plánování a na místě učiněných opatření na ochranu druhů (např. 
úprava dob stavby). V rámci stávajícího plánování byla zohledněna Perlorodka říční / 
Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera). Jiné druhy nebyly zohledněny. Vyhodnocení 
dat sousední země ukazuje nutnost sledování plánování z hlediska dotčení dalších 
chráněných druhů: např. Vranka obecná / Koppe (Cottus gobio), Mihule potoční / 
Bachneunauge (Lampetra planeri), Rys ostrovid / Luchs (Lynx lynx), Čáp černý / 
Schwarzstorch (Ciconia nigra). K omezení a postižení může dojít zejména ve fázi stavby. 
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8.4 Případové studie na Karlovarsku 
  

8.4.1 Případová studie 4: Větrné elektrárny u Aše 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapový podklad:  Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2014 
Chráněné oblasti:  Landesamt für Umwelt (LfU u) a Karlovarský kraj (2014) 
 
Obr. 22: Situace případové studie 4 

Stručný popis 

Jedná se o vytvoření větrné farmy v Karlovarském kraji, v okresu Cheb, obci Krásná. 
Zařízení obsahuje 6 větrné elektráren s celkovou výškou cca 150 m. Projekt zahrnuje navíc 
stavbu podzemních elektrických vedení, stavbu trafostanice a příjezdových cest. Vzdálenost 
od státní hranice činí cca 400 m. 

Stav / stav schvalovacího řízení: Projekt byl realizován již v roce 2009, podklady pro jeho 
schválení vznikly v roce 2007 se změnami z roku 2008. 
 

Vzdálenost k nejbližší oblasti Natura 2000: 
- CZ 0413177 „Bystřina – Lužní potok“: cca 400 m (vrtule), stavební práce (kabel) přímo na 

okraji chráněné oblasti 
- DE 5738-371 „Nordostbayerische Bachtäler um Rehau“: minimální vzdálenost cca 750 m 
- CZ 0410047 „Štítarský rybník“: vzdálenost cca 1 km 

Legenda

Oblast FHH
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Účast sousední země na schvalovacím řízení: nekonala se 
 

Tabulka 61: Podklady / informace k případové studii 4 - větrné elektrárny u Aše  

Vyhodnocené podklady / informace 

 
- Informační systém EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK344; 
 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK199) 
 
- Hluková studie, 2008 
 
- Dokončení šetření podle § 7 zák. č. 100/2001 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí a o 

změně určitých současně platných zákonů (Zákon o hodnocení vlivů na životní prostředí) v 
aktuálním znění (2008) 

 
- Oznámení podle § 6 a přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 GBI., o hodnocení vlivů na životní prostředí v 

aktuálním znění (2008) 

 

Analýza na základě našich doporučení  

Krajský úřad Karlovarského kraje došel jako kompetentní orgán k závěru, že projekt nemá 
významný vliv na životní prostředí a nebude podroben zkoumání podle Zákona o hodnocení 
vlivů na životní prostředí. Zjištěn je vliv na ráz krajiny, který ovšem není neměnný a nevratný. 

 

1. Evropsky chráněné druhy 

Při místní pochůzce nebyly zjištěny druhy, které by podle nařízení č. 395/1992 Sb. byly 
ohroženy a podléhaly ochrannému statutu podle § 50 (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny). Biologické hodnocení se nekonalo. 

Důkazy sousední země nebyly zohledněny. Data na německém území byla vyhodnocena 
v období 1999 – 2008 v okruhu cca 10 km. Bylo prokázáno 32 různých evropsky chráněných 
druhů. Mezi ně patří 6 druhů netopýrů a 21 ptačích druhů. Tyto skupiny mají pro typ projektu 
„větrné elektrárny“ zvláštní význam.  

Výsledek: Nebylo provedeno biologické hodnocení, které by se zabývalo evropsky 
chráněnými druhy, které sou prokázány v pohraničí. U tohoto typu projektu je třeba při 
plánování zejména zohlednit prokázané, zvláště ke kolizím náchylné druhy netopýrů jako 
Netopýra ušatého (Plecotus auritus) a Netopýra pestrého (Vespertilio murinus), a dále ptačí 
druhy jako Tetřeva hlušce (Tetrao urogallus), Orlovce říčního (Pandion haliaetus) nebo Čápa 
černého (Ciconia nigra) a příp. učinit odpovídající opatření. V následující tabulce jsou 
uvedeny prokázané, evropsky relevantní druhy a následuje porovnání skutečného 
zohlednění druhů v řízeních s doporučeními zpracovanými pro konkrétní typ projektu a 
druhu.
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Tabulka 62: Srovnání: Zohlednění evropsky chráněných druhů v případové studii 4 s doporučeními ke sledovaným oblastem a druhům v projektu 
zpracovanými (srovnej kapitolu 7) 

Prokázané evropsky chráněné druhy sousední země (okruh 10 
km, období 1999 - 2014) 

Sledova
ná 

území 
Doporučení (kapitola 7) 

Zohlednění 
prokazatelných druhů ve 
stávajícím plánování – 
skutečné použití 

Ptáci 

Saxicola rubetra (Bramborníček hnědý / Braunkehlen), 
Sylvia communis (Pěnice hnědokřídlá / Dorngrasmücke), 
Phoenicurus phoenicurus (Rehek zahradní / Garten-
rotschwanz), Anthus pratensis (Linduška luční / Wiesen-
pieper), Lanius collurio (Ťuhýk obecný / Neuntöter),  
Lanius excubitor (Ťuhýk šedý / Raubwürger) 
Coturnix coturnix (Chřástal polní / Wachtel) 
Gallinago gallinago (Bekasina otavní / Bekassine) 
Podiceps cristatus (Potápka roháč / Haubentaucher) 
Dryocopus martius (Datel černý / Schwarzspecht), 
Corvus corax (Krkavec velký / Kolkrabe) 
Aegolius funereus (Sýc rousný / Raufußkauz), Accipiter 
nisus (Krahujec obecný / Sperber),  
Glaucidium passerinum (Kulíšek nejmenší / Sperlings-
kauz), Accipiter gentilis (Jestřáb lesní / Habicht) 

 

Zohlednění kolizí ohrožených a na rušení 
citlivých druhů ptáků s různými územími rádii 
(viz kapitolu 7.11). Důležité aspekty: Zničení 
dílčích habitatů, efekty fragmentace a bariéry, 
dotčení území se zvláštním významem pro 
ochranu ptáků. 

žádné 

Tetrao urogallus (Tetřev hlušec / Auerhuhn, vzdálenost 
cca 4 - 5 km) 

min. 1 
km 

kolem 
hnízdiště

Pandion haliaetus (Orlovec říční / Fischadler, do 5 km 
vzdálenosti), Phalacrocorax carbo (Kormorán velký / 
Kormoran) 

4 km 

Ciconia ciconia (Čáp bílý / Weißstorch),  
Bubo bubo (Výr velký / Uhu) 

6 km 

Ciconia nigra (Čáp černý / Schwarzstorch, vzdálenost 
cca 10 km) 

10 km 
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Prokázané evropsky chráněné druhy sousední země (okruh 10 
km, období 1999 - 2014) 

Sledova
ná 

území 
Doporučení (kapitola 7) 

Zohlednění 
prokazatelných druhů ve 
stávajícím plánování – 
skutečné použití 

Netopý
ři 

Myotis nattereri (Netopýr řasnatý / Fransenfledermaus), 
Myotis myotis (Netopýr velký / Großes Mausohr), Myotis 
mystacinus (Netopýr vousatý / Kleine Bartfledermaus),  
Barbastella barbastellus (Netopýr černý / Mopsfleder-
maus) 

Pro 
všechny 

druhy 
min. 3 

km 

Zohlednění všech druhů a zohlednění akčních 
území kolizí ohrožených druhů (viz kapitolu 
7.11). Důležité aspekty: Zničení dílčích 
habitatů, efekty fragmentace a bariéry, dotčení 
oblastí se zvláštním významem pro ochranu 
netopýrů. 

žádné 

Plecotus auritus (Netopýr ušatý / Braunes Langohr, 
vzdálenost cca 4 - 10 km), Vespertilio murinus (Netopýr 
pestrý / Zweifarbfledermaus, vzdálenost cca 4 - 10 km) 

5 km 

Další 
druhy 

Triturus cristatus (Čolek velký / Kammmolch), Hyla 
arborea (Rosnička zelená / Laubfrosch) 
 
Lacerta agilis (Ještěrka obecná / Zauneidechse) 
 
Leucorrhinia pectoralis (Vážka jasnoskvrnná / Große 
Moosjungfer) 
 
Euphydryas aurinia (Hnědásek chrastavcový / 
Skabiosen-Scheckenfalter) 

Zohlednění skupin druhů za těchto aspektů: Zničení 
důležitých dílčích habitatů (speciálně komplexních vlhkých 
habitatů nebo suchých stanovišť), změny vodního režimu 
(obojživelníci, vážky), přerušení migračních koridorů, 
bariérové efekty, pozornost metapopulace hnědáska 
chrastavcového (viz kapitolu 7.11). 
 

žádné 
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Mapový podklad: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2014 
Mapování ochrany druhů a potenciálních stanovišť: Landesamt für Umwelt (2014) 
 
Obr. 23: Případová studie 4 s důkazy a body nálezů v pohraničí relevantních, evropsky 

chráněných druhů v Bavorsku 

 

Potenciální výskyty sousední země 

 Stavební projekt se nachází na potenciálním stanovišti Rysa ostrovida 
(http://www.lfu.bayern.de/natur/wildtierkorridore/index.htm) 

 Projekt se nachází v oblasti, která je vhodná jako stanoviště pro Kočku divokou (Klar, 
2009 v Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, 2013) 

 

Zohlednění skutečných a potenciálních důkazů chybí.  
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2. Natura 2000 

V místě působení projektu se nacházejí tři oblasti FFH: 

 DE 5738-371 „Nordostbayerische Bachtäler um Rehau“: Minimální vzdálenost cca 
750 m  

 CZ 0410047 „Štítarský rybník“: vzdálenost cca 1 km  
 CZ 0413177 „Bystřina - Lužní potok“: vzdálenost cca 400 m (vrtule), stavební práce 

(na šachtě kabelu) přímo na okraji chráněné oblasti 
 

V „oznámení podle § 6 a přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb., o hodnocení vlivů na životní 
prostředí v aktuálním znění“ se vysvětluje, že oblast FFH „Bystřina - Lužní potok“ není 
stavebním projektem dotčen. 

Dále se uvádí, že stavba trasy vedení narušuje funkcionalitu spojovacích os a biotopů, mezi 
jinými také regionální centra biotopu Lužní potok (oblast FFH). To je v dalším textu 
hodnoceno jako „bez vlivu“. 

Podle stanoviska příslušného orgánu životního prostředí nemůže mít projekt významný vliv 
na evropsky významná stanoviště nebo ptačí kolonie. 

Oblast FFH na německé straně „Nordostbayerische Bachtäler um Rehau“ nebyla vzata 
v úvahu. 

 

3. Účast souseda 

K účasti sousední země nedošlo. Na základě územní blízkosti – vrtule se nacházejí zčásti ve 
vzdálenosti pouhých 400 m od hranice – s dalekosáhlými prostory působení (vliv několika 
kilometrů na kolizí ohrožené a na rušení citlivé druhy s velkými nároky na životní prostor) 
nelze vyloučit dopady na evropsky chráněné druhy a přírodu v sousední zemi. Sousední 
země by tak bývala měla oprávněný nárok a zájem na účasti v předmětných řízeních.  

 

Sledování o ochraně druhu chybí, proto nebyla v rámci plánování zahrnuta celá řada 
prokázaných evropsky chráněných druhů s vysokou senzibilitou vůči typu projektu (např. 
Čáp černý / Schwarzstorch - Ciconia ciconia, Orlovec říční / Fischadler - Pandion haliaetus, 
Tetřev hlušec / Auerhuhn - Tetrao urogallus, Netopýr ušatý / Braunes Langohr - Plecotus 
auritus a Netopýr pestrý / Zweifarbfledermaus - Vespertilio murinus) a dále potenciální 
výskyty (např. Rys ostrovid / Luchs - Lynx lynx).  
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8.4.2 Případová studie 5: Větrné elektrárny u Hranic 
 

Jedná se o zřízení větrné elektrárny v Karlovarském kraji, v obci Hranice a městě Aš. 
Zařízení zahrnuje coby farma 5 větrných elektráren s výškou cca 80 m. Projekt zahrnuje 
navíc stavbu proudového měniče a transformátoru.  

Vzdálenost k bavorské zemské hranici činí cca 1,5 km, k saské zemské hranici cca 900 m. 

Stav / stav schvalovacího řízení: Projekt byl již realizován (2007), podklady ke schválení 
pocházejí z roku 2006. 
 

Vzdálenost k nebližší oblasti Natura 2000: 
- CZ 0413177 „Bystřina - Lužní potok“ (vzdálenost 0,5 km) 
- DE 5537302 „Zelený pás Sasko / Bavorsko - Grünes Band Sachsen / Bayern“ (cca 1,1 km) 
- DE 5738-371 „Nordostbayerische Bachtäler um Rehau“ (cca 1,5 km) 

 
Účast sousední země na schvalovacím řízení: neproběhla 
 

Tabulka 63: Podklady / informace k případové studii 5 - větrné elektrárny u Hranic  

Vyhodnocené podklady / informace  

 
- Informační systém EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK344;  
 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK064) 
 
- Dokončení šetření podle § 7 zák. č. 100/2001 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí a o 

změně určitých současně platných zákonů (Zákon o hodnocení vlivů na životní prostředí) ve znění 
zákona č. 93/2004 (2006) 

 
- Oznámení projektu podle přílohy 3 zák. č. 100/2001 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí ve 

znění zákona č. 93/2004 (2006) 

 

Analýza na základě našich doporučení 

1. Evropsky chráněné druhy 

Biologické hodnocení bylo provedeno v období listopad 04 – duben 05. Byli sledováni ptáci, 
rostliny, savci, plazi a hmyz. Důkazy o Vrance obecné / Groppe (Cottus gobio), Mihuli 
potoční / Bachneunauge (Lampetra planeri) a Perlorodce říční / Flussperlmuschel 
(Margaritifera margaritifera) (zvláště chráněný druh) jsou uvedeny. V okolí bylo zjištěno 27 
ptačích druhů, mezi nimi čtyři ohrožené vyhynutím (Vlaštovka obecná / Rauchschwalbe - 
Hirundo rustica, Rorýs obecný / Mauersegler - Apus apus, Chřástal polní / Wachtelkönig - 
Crex crex, Bramborníček hnědý / Braunkehlchen - Saxicola rubretra). Existují důkazy o 10 
druzích savců, bez chráněných druhů. 

Vychází se z potenciálního, velmi nepravděpodobného výskytu Euphydryas aurinia 
(Hnědáska chrastavcového / Skabiosen-Scheckenfalter) jako zvláště chráněného druhu. 
Stanoviště (vlhké plochy) chybějí, Čertkus luční / Gewöhnliche Teufelsabbiss (Succisa 
pratensis) (hlavní zdroj potravy housenky) nebyl zjištěn. Existují důkazy Lacerta agilis 
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(Ještěrky obecné / Zauneidechse). Zvláště chráněný druh není projektem „žádným 
způsobem ovlivněn“. 

Výsledky k flóře a fauně: 

„Na základě provedeného soupisu a sledování cévnatých rostlin a obratlovců na stanovišti 
neexistují proti navrhované stavbě námitky. S ohledem na výskyt cévnatých rostlin a 
obratlovců není třeba žádat o výjimku v souladu se zákonem č. 114/92 Sb., současně není 
třeba žádných minimalizačních nebo kompenzačních opatření.“ 

O vlivech projektu produkcí hluku na různé skupiny zvířat se vede diskuse. Potenciální 
dopady činnosti větrných elektráren na ptáky a netopýry jsou zveřejňovány a hodnoceny. Je 
zjištěno, že dopady v České republice dosud (2006) nejsou podrobně prozkoumány a 
v provozu je dost dlouho příliš málo větrných elektráren. I při zohlednění zahraničních zdrojů 
(Holandsko, Německo…) dojdeme ke zjištění, že vliv na flóru a faunu není pregnantní. 

Důkazy sousední země nebyly zohledněny.  

 

Data bavorského pohraničí byla vyhodnocena v období 1996 – 2006 v okruhu 10 km kolem 
projektu. Bylo prokázáno 5 různých evropsky chráněných druhů. Mezi nimi 1 druh netopýra a 
2 druhy ptáků. Tyto skupiny zvířat mají pro typ projektu „větrné elektrárny“ zvláštní význam. 
Bylo provedeno biologické hodnocení, které ovšem zpracovatelé nemají k dispozici. 
K dispozici jsou aktuální mapování, byla zaujata stanoviska k potenciálním omezením ptáků 
a netopýrů. Přitom je třeba vzít v úvahu, že podklady z roku 2006 nemohou reflektovat 
dnešní stav poznatků o omezeních ptáků a netopýrů větrnými turbínami. 
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Mapový podklad: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2014 
Mapování ochrany druhů a potenciálních stanovišť Rysa ostrovida: Landesamt für Umwelt (2014) 
 
Obr. 24: Případová studie 5 s důkazy sousední země  

Výsledek: skupiny zvířat ptáci, netopýři, obojživelníci a denní motýli byly zohledněny 
v plánování podle aktuálního mapování na českém území. Byly diskutovány dopady, 
opatření nebyla považována za nutná. Důkazy druhů sousední země nebyly brány v úvahu. 
Jako dodatečný druh je prokázán Netopýr ušatý / Braune Langohr (Plecotus auritus), ovšem 
ve velké vzdálenosti přes 5 km, což v českých sledováních chybí. Tam nebyl zjištěn žádný 
výskyt netopýrů.  

V následující tabulce jsou uvedeny prokázané, evropsky relevantní druhy a vždy následuje 
porovnání skutečného zohlednění druhů v rámci řízení s doporučeními zpracovanými v rámci 
projektu ve vztahu k projektu a k druhu.
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Tabulka 64: Srovnání: Zohlednění evropsky chráněných druhů v případové studii 5 s doporučeními ke sledovaným oblastem a druhům v projektu 
zpracovanými (srovnej kapitolu 7) 

Prokázané evropsky chráněné druhy 
sousední země (okruh 10 km, období 1999 - 
2008) 

Sledova
ná 

území 
Doporučení (kapitola 7) 

Zohlednění prokazatelných druhů ve 
stávajícím plánování – skutečné 
použití 

Ptáci 

Saxicola rubetra (Bramborníček 
hnědý / Braunkehlen) 

 
Důležité aspekty: Zničení dílčích habitatů, efekty 
fragmentace a bariéry, dotčení území se zvláštním 
významem pro ochranu ptáků. Zohlednění kolizí 
ohrožených a na rušení citlivých druhů ptáků s různými 
územími rádii (viz kapitolu 7.11). 
 
 

Saxicola rubetra: 
Druh byl prokázán v rámci biologického 
hodnocení v okolí. Důsledky projektu 
jsou diskutovány v rámci „oznámení“, 
hovoří se o možnosti vytlačení ptáků do 
jiných oblastí. Proti stavbě nebyly 
zjištěny námitky. Ciconia ciconia (Čáp bílý / 

Weißstorch) 
6 km 

Netopý
ři 

Plecotus auritus (Netopýr ušatý / 
Braunes Langohr) 

5 km 

Zohlednění všech druhů a zohlednění akčních území 
kolizí ohrožených druhů (viz kapitolu 7.11). Důležité 
aspekty: Zničení dílčích habitatů, efekty fragmentace a 
bariéry, dotčení oblastí se zvláštním významem pro 
ochranu netopýrů. 

Byl zjištěn výskyt netopýrů. Důsledky 
projektu jsou diskutovány v rámci 
„oznámení“. Proti stavbě nebyly zjištěny 
námitky. 

Další 
druhy 

Triturus cristatus (Čolek velký / 
Kammmolch) 
 
Euphydryas aurinia (Hnědásek 
chrastavcový / Skabiosen-
Scheckenfalter) 

Zohlednění skupin druhů za těchto aspektů: Zničení důležitých 
dílčích habitatů (speciálně komplexních vlhkých habitatů nebo 
suchých stanovišť), změny vodního režimu (obojživelníci), 
přerušení migračních koridorů, bariérové efekty, pozornost 
metapopulace hnědáska chrastavcového (viz kapitolu 7.11). 

Euphydryas aurinia:  
Potenciální výskyt druhu je prezentován 
v „oznámení“. Na základě chybějících 
struktur stanoviště je koneckonců 
výskyt vyloučen. 
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2. Natura 2000 

V okolí projektu se nacházejí 3 oblasti FFH: 

 CZ 0413177 „Bystřina - Lužní potok“ (vzdálenost 0,5 km) 
 DE 5537302 „Zelený pás Sasko / Bavorsko - Grünes Band Sachsen / Bayern“ 

(vzdálenost cca 1,1 km) 
 DE 5738-371 „Nordostbayerische Bachtäler um Rehau“ (vzdálenost cca 1,5 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapový podklad:  Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2014 
Chráněné oblasti:  Landesamt für Umwelt (LfU u) a Karlovarský kraj (2014) 

  

Obr. 25: Případová studie 5 se znázorněním oblastí FFH 

 

V oznámení projektu podle přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb. o dopadu na životní prostředí se 
konstatuje, že projekt nebude mít „negativní vliv“ na chráněné součásti přírody, které jsou 
předmětem ochrany v přírodní rezervaci Bystřina – Lužní les, nebo na samotnou přírodní 
rezervaci. Hranice se nachází v dostatečné vzdálenosti od větrné elektrárny.…provoz větrné 
elektrárny se nedotkne žádného fenoménu, který je zahrnut jako součást programu NATURA 
2000.“ 

Oblast FFH na území bavorských kompetencí „Nordostbayerische Bachtäler um Rehau“ 
nebyla vzpomenuta, ke sledování zde nedošlo. 

 

3. Účast souseda 

V rámci oznámení projektu podle přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb. o dopadu na životní 
prostředí se uvádějí údaje o možných významných, nepříznivých, hranice překračujících 
vlivech: Uvádějí se vlivy na ráz krajiny na německé straně. Diskoefekt (periodické světelné 
odlesky dané listy rotoru) je vyloučen. 

Účast sousední země se nekonala. 
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Na základě územní blízkosti (vzdálenost 1,5 km od bavorské hranice) a dalekosáhlými 
prostory působení (vliv několika kilometrů na kolizí ohrožené a na rušení citlivé druhy 
s velkými nároky na životní prostor) nelze vyloučit dopady na evropsky chráněné druhy a 
přírodu v sousední zemi. Sousední země by tak bývala měla oprávněný nárok a zájem na 
účasti v předmětných řízeních. 

Skupiny zvířat ptáci, netopýři, obojživelníci, denní motýli byly v plánování podle aktuálního 
mapování v českém prostoru zohledněny. Dopady byly projednány, opatření nebyla 
považována za nutná. Důkazy o druzích sousední země nebyly zohledněny. Jako dodatečný 
druh je prokázán Netopýr ušatý / Braune Langohr (Plecotus auritus) v bavorském pohraničí, 
ovšem ve velké vzdálenosti přes 5 km, který v českých pozorováních chybí. V Čechách 
nebyl zjištěn výskyt netopýrů.  

 

 

8.4.3 Případová studie 6: Hospodářský park Aš 
 

Jedná se o projekt z oblasti sídelní zástavby (Hospodářský park Aš) v Karlovarském kraji, ve 
městě Aš. Investor zakoupil areál před cca 8 – 10 lety. Kompetentním stavebním úřadem pro 
schválení této koupě byl stavební úřad města Aše. 

Stav / stav schvalovacího řízení: Plánování, zčásti již realizované, je součástí „Zásad 
územního rozvoje“; součástí plánu zástavby / Flächennutzungsplan Aše 
 

Vzdálenost od nejbližší oblasti Natura 2000: 
- CZ 0413177 „Bystřina - Lužní potok“ (vzdálenost cca 4 km) 
- DE 5838371 „Stanoviště Hnědáska chrastavcového u Selbu / Habitate des Skabiosen-

Scheckenfalters bei Selb“ (vzdálenost cca 2 km) 
- DE 5837-302 „Eger- und Röslautal“ (vzdálenost > 8 km) 

 
Účast sousední země na schvalovacím řízení: neproběhla 
 

Tabulka 65: Podklady / informace k případové studii 6 – Hospodářský park Aš 

Vyhodnocené podklady / informace 

- Plán zástavby / Flächennutzungsplan Aš, návrh a zdůvodnění (2008) 

- Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (2010) 

 

Plán zástavby / Flächennutzungsplan: Komerční plochy jsou vyznačeny v plánu zástavby 
v plánovacích podkladech. Plán zástavby je v souladu s  

 Politikou územního rozvoje 
 Platným územním plánováním vyšší územní jednotky Karlovarského kraje 
 Cíli a úlohami územního plánování 
 Zákonnými požadavky a odpovídajícími prováděcími předpisy 
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„Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje“ jsou dokumentem územního plánování 
(www.kr-karlovarsky.cz). Dále upřesňují a rozvíjejí cíle a úlohy územního plánování, 
stanovují strategii pro jeho naplnění a koordinují činnost územního plánování obcí. 

Na základě analýzy stavu a vývoje kraje, nejdůležitějších regionálních problémů a stávající 
potřeby jsou v Zásadách územního rozvoje vymezeny pro Karlovarský kraj plochy a koridory 
s významem pro ochranu přírody s významem překračujícím horizont místa i kraje. Součástí 
je také zohlednění vlivu na životní prostředí a síť NATURA 2000. Odborné instituce a 
veřejnost budou při formulaci těchto úkolů zahrnuti, zásady budou podléhat stálé diskusi. 
Obce jsou povinny své územní plány uvést do souladu se Zásadami územního rozvoje. 

Projekt se nachází i samotné hranici (100 m). Na straně souseda jsou vymezeny chráněné 
oblasti: 

 Přírodní park Smrčiny / Naturpark Fichtelgebirge 
 CHKO Smrčiny / Landschaftsschutzgebiet Fichtelgebirge 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapový podklad:  Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2014 
Povodí:   Vláda Horních Franků / Regierung von Oberfranken (2014) 
 
Obr. 26: Případová studie 6 v povodí Ohře od pramene (Eger) až po Röslau  

Legende

%L überregional bedeutsamer Lebensraum

#* Regionale Verbundachse (Arten- und Biotopschutzprogramm)

GEBBEZ

Wassereinzugsbiet der Eger von Quelle bis Röslau

Povodí: 
Ohře od pramene 

(Eger) až po Röslau 

Legenda

Nadregionálně význaCmné stanoviště 

Regionální spojovací osa (Program ochrany druhů a biotopu) 

Povodí Ohře od pramene (Eger) po Röslau 



Hranice překračující spolupráce při ochraně přírody a druhů CZ/BY 

174 
 

Zastavovaná oblast města Aše – na hlavním rozvodí – leží v povodí Ohře (viz následující 
Obr. 26). Hraniční vody představují společně s říčkou Selb, která teče směrem na 
jihovýchod, nadregionální spojovací osu. Pohraniční Račí potok vede k nadregionálně 
významným stojatým vodám. Niva potoka Selb s významnými postranními potoky je navíc 
hlavní oblastí ochrany přírody (Program ochrany druhů a biotopů). 

Na německé straně je třeba mj. vyjasnit následující otázky: 

 Dopady na vodní režim, a tím příp. také na evropsky chráněné druhy  
 Dopady na evropsky chráněné druhy, zejména se to týká staveb (světlo, výšky…) 

 

Program ochrany druhů a biotopů: 

Říčka Selb je prezentována jako přítok Ohře a jako „regionální spojovací osa“. Přednostními 
cíli jsou: 

 Obnova přírodních vodních a lužních stanovišť na podporu regionálně účinných 
propojovacích funkcí 

 Udržení do značné míry přírodních a málo zatížených úseků potoka; přednostní je 
rozvoj přírodních pobřežních pruhů vodního toku a úseků luhů 
 

Na rybnících, které leží v blízkosti vodních toků (nadregionálně významný biotop!) má 
prioritní význam přednostní zajištění ochranných funkcí druhů a biotopů na nadregionálně 
nebo celostátně významných rybnících na podporu speciálních stanovišť a / nebo druhů 
prioritního významu. 

 

Analýza na základě našich doporučení 

1. Evropsky chráněné druhy 

V podkladech, které máme k dispozici – v územním plánu a plánu zástavby – jsou zaujímána 
stanoviska k ochraně přírody a krajiny, příp. jsou vymezována zvláštní území na ochranu 
krajiny a přírody. K tématu ochrany druhů se nikdo nevyjadřuje, otázky ochrany druhů nejsou 
zohledňovány. Další podklady neexistují. Schválení projektu je třeba spatřovat za uzavřené, 
zdá se tedy, že zájmy ochrany druhů ani v budoucnu nebudou dále sledovány. 

Důkazy sousední země nebyly zohledněny.  
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Mapový podklad:   Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2014 
Mapování ochrany druhů:  Landesamt für Umwelt (2014) 
 
Obr. 27: Případová studie 6 s důkazy sousední země 

 

Data bavorské hraničního prostoru byla vyhodnocena v období 1999 – 2008 v okruhu cca 3 
km kolem místa projektu. Prostor působnosti nemůže být s konečnou platností stanoven bez 
podrobných znalostí projektu, jako např. o veličinách výšky, osvětlení, dočasného stavebního 
záboru, eventuálního zvýšení dopravních proudů atd. Na základě formulovaných doporučení 
k rádiům sledování (kapitola 7) byl rádius vyhodnocen a rozšířen o 3 km. 

Bylo prokázáno 10 různých evropsky chráněných druhů. Mezi nimi jsou 3 druhy netopýrů a 5 
druhů ptáků. 

V následující tabulce jsou uvedeny prokázané, evropsky relevantní druhy a následuje vždy 
porovnání skutečného zohlednění druhů v rámci řízení s doporučeními zpracovanými 
v projektu vztahujícími se k projektu a druhům.

Důkazy evropsky chráněných 
druhů 

Důkazy evropsky chráněných 
druhů 

Legenda 
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Tabulka 66: Srovnání: Zohlednění evropsky chráněných druhů v Případové studii 6 s doporučeními ke sledovaným oblastem a druhům v projektu 
zpracovanými (srovnej kapitolu 7) 

Prokázané evropsky chráněné druhy 
sousední země (okruh 3 km, období 1999 - 
2010) 

Sledova
ná 

území 
Doporučení (kapitola 7) 

Zohlednění prokazatelných druhů ve 
stávajícím plánování – skutečné 
použití 

Ptáci 

Anthus pratensis (Linduška luční / 
Wiesenpieper) 
Saxicola rubetra (Bramborníček 
hnědý / Braunkehlen) 
Lanius collurio (Ťuhýk obecný / 
Neuntöter),  
Lanius excubitor (Ťuhýk šedý / 
Raubwürger),  
Sylvia communis (Pěnice hnědokřídlá 
/ Dorngrasmücke) 

Zohlednění skupin druhů za těchto aspektů: Zničení důležitých 
dílčích habitatů, efekty fragmentace a bariéry, dotčení území se 
zvláštním významem pro ochranu ptáků, plašení a vyhýbání se 
zejména u senzibilních druhů. 

Žádné 

Netopý
ři 

Barbastella barbastellus (Netopýr 
černý / Mopsfledermaus) 
Plecotus auritus (Netopýr ušatý / 
Braunes Langohr) 
Pipistrellus pipistrellus (Netopýr 
hvízdavý / Zwergfledermaus) 

3 km 

Zohlednění druhů za těchto aspektů: Zničení důležitých 
dílčích habitatů a velkoplošných areálů, efekty oddělení 
a bariéry, dotčení území se zvláštním významem pro 
ochranu netopýrů, plašení a vyhýbání se. 

Žádné 

Další 
druhy 

Hyla arborea (Rosnička zelená / 
Laubfrosch) 
 
Euphydryas aurinia (Hnědásek 
chrastavcový / Skabiosen-
Scheckenfalter) 

Zohlednění skupin druhů za těchto aspektů: Zničení důležitých 
dílčích habitatů (speciálně komplexních vlhkých habitatů nebo 
suchých stanovišť), změny vodního režimu (obojživelníci), 
přerušení migračních koridorů, bariérové efekty, pozornost 
metapopulaci hnědáska chrastavcového (viz kapitolu 7.11). 

Žádné 
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2. Natura 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapový podklad:  Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2014 
Chráněné oblasti:  Landesamt für Umwelt (LfU u) a Karlovarský kraj (2014) 
 
Obr. 28: Případová studie 6 s vymezenými bavorskými chráněnými oblastmi 

 

Úřad při projednávání konceptu plánu zástavby / Flächennutzungsplan vyloučil podstatné 
dopady na oblasti evropského významu a ptačí chráněné oblasti. 

Oblast FFH vzdálená 2 km v území bavorské kompetence „Stanoviště Hnědáska 
chrastavcového“ nebyla uvedena, sledování se nekonalo. 

 

3. Účast souseda 

Projekt se nachází v blízkosti hranice (100 m). V blízkém okolí v hraniční oblasti na bavorské 
straně jsou četné významné oblasti pro přírodní režim, např. CHKO Smrčiny / LSG 
Fichtelgebirge a blízkost hraničních vod jako přítok nadregionálně významných stojatých vod 
v návaznosti na Selb, regionální spojovací osu. 

Účast sousední země se nekonala. Na základě blízkosti hranice by bylo třeba účast 
doporučit. Dopady na evropsky chráněné druhy (např. ptáky, netopýry v bavorském 
příhraničí) nebo chráněné oblasti není možné v zásadě vyloučit, chybí stanoviska k účinkům 
projektů.  
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8.5 Závěr k aktuální hranice překračující účasti  
 

Na základě šesti vyhodnocených případových studií je již možné stanovit některé zásadní 
aspekty: 

Definovaný, organizovaný proces přeshraniční účasti u projektů bez povinnosti hodnocení 
vlivů na životní prostředí neexistuje. 

U větších, do prostoru zasahujících plánování se účast sousední země odehrává ze strany 
Regierung von Oberfranken prostřednictvím referátu Sachgebiet 24 (územní plánování, 
zemské a regionální plánování). Karlovarští kolegové byli kupříkladu při aktualizaci 
Regionálního plánu Oberfranken-Ost (část větrná energie) ze strany kolegů z Horních 
Franků zapojeni. Přeshraniční účast na úrovni územního plánování se koná, odborná 
pracoviště (vodní hospodářství, ochrana přírody) jsou však přitom často do dění zahrnuta jen 
okrajově, případně vůbec ne. Problémy ohledně ochrany druhů však na této úrovni často 
nejsou správně doceněny.  

U projektů s vazbou na vodstvo je soused zapojen v rámci společné komise pro hraniční 
vody. U druhu Perlorodka říční je možné na mnoha případech zjistit, že problematika 
ohrožení druhů je dobře známa i v přeshraničním režimu a je relevantně zohledňována. 
Z oblasti Karlovarska např. nebyla schválena žádost chovu ryb v příhraničním rybníce (oblast 
FFH, národní oblast „Lužní potok“), protože hrozilo nebezpečí omezení významného druhu 
v hraničních vodách na hornofrancké straně. Na příkladu Perlorodky říční se prokázal vysoký 
cit plánovačů a projektantů a odpovídající zohlednění výskytu druhu.  

Další účasti nebo výměny v rámci schvalovacích plánování a řízení se podle znalosti 
projektových partnerů nekonaly. Není ani znám systém sledování ochrany druhů, který by 
celé pohraničí sledoval celostně a v souvislostech. Z vybraných případových studií na 
Hornofrancké straně (3 projekty v různých stádiích plánování) je zástupcům krajského úřadu 
známa jen jedna – rozšíření komunikace Heinersberg – zemská hranice (případová studie 
2). 

Ohledně sousedské účasti má význam i průběh posouzení dopadů FFH. V Bavorsku se 
zpracovává nejprve předběžná kontrola FFH, její zásadní úlohou je objasnit, zda je možné 
s jistotou vyloučit omezení oblasti Natura 2000, nebo zda je nutné provést další průzkum 
formou dalšího posouzení dopadů FFH. V rámci schvalovacího řízení na bavorské straně je 
třeba české oblasti Natura 2000 formálně obecně zohlednit, což znamená, že má proto dojít 
podle odpovídajících zadání / pokynů k účasti. To však takto v případových studiích 
neproběhlo. 

Podle hodnocení vyššího orgánu ochrany přírody při Vládě Horních Franků / Regierung von 
Oberfranken (pan. Dr. Scheidler, říjen 2014) se u projektu s přeshraniční relevancí ochrany 
druhů jedná o převážně o projekty v bezprostřední blízkosti hranice (< 1 km). Z toho jsou 
plánování větrných elektráren s jejich velkým záběrem působení výslovně vyňata. 
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Souhrnně je možné konstatovat: 

 Evropsky chráněné druhy sousední země nejsou při plánování toho času 
systematicky zohledňovány. Stávající důkazy se nestávají součástí plánovacích 
řízení.  
 

 Mezinárodně chráněné oblasti na území sousední země nejsou při plánování 
dostatečně zohledňovány.  
 

 Posouzení souseda se konají na úrovni územního plánování a v oblasti projektů na 
hraničních vodách. U projektů, u nichž není povinné hodnocení vlivů na životní 
prostředí toho času převážně nedochází k žádným účastem. 
 

Organizované procesy chybějí, k tomu přistupuje jazyková bariéra. Data sousední země 
nejsou k dispozici. 

 

Hranice překračující aspekty ochrany přírody a druhů nejsou v plánování dostatečně 
zohledněny.  

To vede nutně ke zhoršení biodiverzity. Současná praxe neodpovídá stávajícím právním 
nárokům a může proto vést k problémům v rámci řízení. Jako pomoc byla vyvinuta 
následující akční doporučení k jednání (kapitola 10). 
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9. Datové podklady / datová výměna 
 

9.1 Datové podklady 

9.1.1 Bavorsko 

 
Mapování chráněných druhů (ASK) Zemského úřadu pro životní prostředí / Landesamt für 
Umwelt (LfU) v Bavorsku vede od roku 1980 obsahy jednotlivých hlášení nálezů – mezi jiným 
mnoho hlášení dobrovolných spolupracovníků – a výsledky různých speciálních druhů 
mapování, jako např. mapování obojživelníků, evidence netopýrů a mapování ptačích druhů 
hnízdících na lukách. Databáze obsahuje data nejrůznějšího stupně aktuality a evidenční 
hodnoty. Rutinní aktualizace se ne vždy realizuje, stejně tak nahodile jsou do systému 
zadávány výsledky mapování, příp. nositelé záměru – žadatelé projektu nebo ochranářské 
organizace. Zda a do jaké míry jsou data, která jsou k dispozici z ASK dostačující pro 
specifické úlohy, nebo zda je třeba dodatečného sběru informací, musí v konkrétním případu 
rozhodnout odborníci. Data k některým druhům, jako např. Orlu skalnímu, jsou kvůli jeho 
ochraně „uzamčena“, příp. nejsou zobrazena a nejsou tak k dispozici všem uživatelům. 
Jedná se v tomto případě o zvláště citlivé, na rušení citlivé druhy. O uvolnění těchto dat 
rozhoduje LfU podle účelu použití. 

Výsledky mapování dat chráněných druhů jsou poskytovány na základě individuálních 
žádostí při doložení oprávněného zájmu. O ten se jedná zpravidla tehdy, jestliže jsou 
požadovaná data zapotřebí jako podklad pro plánování. Při objednávce dat je proto třeba 
uvést účel jejich zamýšleného použití (projekt, zákazník). 

Data je možné získat v digitální podobě (ve formátech shape, databáze Access, pdf) a 
v analogové podobě. Důkazy jsou k dispozici jako bodový nebo polygonální shape. Polygony 
jsou rozděleny do skupin: ptáci hnízdící na lukách, vodstvo, flóra a ostatní. V požadavku dat 
řízeném na LfU (http://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/datenbezug/index.htm) je třeba zadat 
časové ohraničení (oblast sledování jako shape, údaje topografické mapy (TK 25), správní 
hranice …). Naleziště jsou vždy opatřena běžným pořadovým číslem objektu, které je na 
každém listu TK25 jedinečné a jednoznačné. 

Toho času databáze obsahuje po celém Bavorsku přes 2,25 milionů důkazů druhů na zhruba 
263.000 nalezištích. 

V roce 2012 vydaly Bavorský zemský úřad pro ŽP / Bayerisches Landesamt für Umwelt, 
Zemský spolek pro ochranu ptactva v Bavorsku / Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. 
a Ornitologická společnost  v Bavorsku / Ornithologische Gesellschaft in Bayern e.V. Atlas 
hnízdících ptáků v Bavorsku. Mapy s rozšířením druhu stejně jako rastrové bitmapové 
soubory ve formátu shape (TK25, kvadranty) jsou zdarma k dispozici ke stažení na adrese 
http://www.lfu.bayern.de/natur/atlas_brutvoegel/index.htm. 
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9.1.2 Karlovarský kraj 
 

AOPK ČR schraňuje data důkazů o výskytu druhů v ústřední databázi. Systém je ve 
výstavbě. Nositel záměru / žadatel projektu obdrží licenci buď za poplatek, nebo zdarma (v 
závislosti na charakteru právnické osoby nositele záměru) pro datové výpisy pro své účely. 
Přitom se rozlišuje mezi využitím online služeb (služby WMS-Dienste - Web Map Service) a 
fyzickým odběrem dat (např. souborů ve formátu shape). Důkazy se vydávají jako shapes 
bodové, liniové a polygonální. Požadavek na poskytnutí dat se adresuje na AOPK ČR 
(Agentura ochrany přírody a krajiny) v Praze. 

Krajský úřad Karlovarského kraje může nahlédnout do datového souboru, v budoucnu – za 
několik let - budou data k dispozici (aktuálně se jedná o několik milionů datových záznamů) 
všem uživatelům. 

 

9.1.3 Rozdílná množství důkazů o výskytu druhů v Bavorsku a v Čechách  
 

Při sestavení dat v pohraničí je nápadný velký rozdíl v množství disponibilních dat. To se 
ukazuje zejména v rámci vyhodnocování dat sousedních zemí v rámci analýzy případových 
studií (kap. 8). Zatímco u českých projektů je možné si vyžádat z bavorské strany vždy 
relativně málo důkazů o výskytu (cca 15 - 50 důkazů), pro německé projekty je k dispozici 
vždy několik set záznamů a důkazů o výskytu druhů (cca 340 - 730) původem z České 
republiky. Zatímco v Bavorsku v této oblasti na 100 ha připadá průměrně cca 123 důkazů, na 
české straně je jich na 850 (vždy filtrováno podle určitého časového výseku a podle 
definované skupiny druhů). Lze tedy konstatovat, že v Čechách je k dispozici zhruba 
sedminásobek dat ve srovnání s Bavorskem. 

Poznámky k jednotlivým druhům: 

 Důkazy perlorodky říční na německé straně například dosud nebyly zařazeny do 
oficiálního mapování ohrožených druhů; očekáváme, že se tak stane v roce 2015. 

 O Rysu ostrovidovi (Lynx lynx) existuje dosud několik důkazů (7) na české straně 
také přímo na hranici, na bavorské straně neexistují žádné záznamy. 

 O Hnědásku chrastavcovém, Euphydryas aurinia (Skabiosen-Scheckenfalter) je 
k dispozici 178 důkazů na české straně. V Bavorsku byla vykázána těsně u hranice 
oblast FFH „Habitaty Hnědáska chrastavcového u Selbu“ (DE 5835-371). Cílem je 
zachování svazku habitatů a dále mapování dílčím populací mezi dílčími plochami. 
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Obr. 29: Závažné rozdíly v hustotě důkazů v Bavorsku (modrá) / a na Karlovarsku (oranžová) 

 

Tabulka 67: Počet důkazů ve stanoveném časovém období (1999 - 2014) a ve stanovené skupině 
druhu (relevantní druhy, kapitola 7) 

 
Plocha 

(koridor 10 km) 
Počet nálezů Počet důkazů 

Bavorsko 521,25 km2 284 641 

Karlovarsko 305,78 km2 963 2.598 
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Bavorsko podle tohoto schématu nepřiměřeně profituje z podstatně lepší situace v datové 
oblasti České republiky. K narovnání kvality dat by měly v Bavorsku stávající aktuální 
výsledky, které ustavičně vznikají v rámci sledovány ochrany druhů, být vtěleny do úředního 
mapování. To se může v příhraničí odehrát poměrně rychle a tím poskytnout sousední zemi 
srovnatelnou databázi. 

 

9.2 Úprava dat 
 

9.2.1 Obsahová úprava 
Data jsou potřebná pro pozorování evropsky chráněných druhů. Důkazy byly filtrovány 
v rámci projektu podle druhů relevantních pro projektové území. To znamená, že všechny 
dodatečné důkazy, např. nálezy druhů neodpovídajících evropskému právu, byly vymazány. 
Data tak byla o velkou část zredukována. 

Byly zohledněny bodové a plošné důkazy od roku 2000 v okruhu 10 km od státní hranice. 
Věcná data mapování chráněných druhů byla zredukována na údaje o druhu a letopočtu 
nálezu. 

 

9.2.2 Technický postup 
Česká a německá data jsou uložena v různých systémech souřadnic.  

 Česká data: Křovák (S-JTSK-Krovak_East-North, Zentralmeridian 24,833 st. 
východně  

 Německá data: Gauss - Krüger (DHDN 3, zóna 4) 
 

Aby bylo možné data korektně společně zobrazit, je nutná transformace do zemského 
systému souřadnic, příp. do společného systému souřadnic (WGS 84).  

Česká data jsou bavorským uživatelům nabízena v rámci tohoto projektu v souřadnicovém 
systému Gauss - Krüger.  

Německá data jsou v rámci tohoto projektu nabízena českým uživatelům v souřadnicovém 
systému Křovák. 

 

9.3 Výměna dat 
Projektoví partneři (Vláda Horních Franků / Regierung von Oberfranken, Karlovarský kraj) 
obdrží důkazy transformovaná v digitální podobě (formát .shp). Přitom došlo k částečné 
redukci a překladu věcného obsahu.  
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9.3.1 Aktualizace dat 
V rámci tohoto projektu poskytnutá data představují datový fond roku 2014. Úlohou 
projektových partnerů je jejich pravidelná aktualizace. To obnáší roční aktualizaci dat 
v okruhu 10 km.  

 

Aktualizace bavorských dat prostřednictvím LfU: 

1. citlivá data jsou pro projektové partnery k dispozici na požádání: 

 Důkazy o výskytu druhů a o mapování chráněných druhů, prostřednictvím paní 
Lichner (gabriele.hayda@lfu.bayern.de)  
V příloze seznam Excel s určenými „relevantními druhy“. 
 

2. obecně dostupná data: 

 Data Atlasu hnízdících ptáků 
http://www.lfu.bayern.de/natur/atlas_brutvoegel/index.htm 

 Chráněná území: download: 
http://www.lfu.bayern.de/natur/schutzgebiete/schutzgebietsabgrenzungen/index.htm 
Služba WMS (Web Map Service): 
http://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/geodatendienste/index_wms.htm#Natur  

 

Aktualizace českých dat: 

1. citlivá data pro projektového partnera k poskytnutí na poptání: 

 Důkazy druhů prostřednictvím „Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky“ 
(AOPK): http://www.ochranaprirody.cz/de/ 

 
2. data, která jsou obecně k dispozici: 

 Chráněná území / územně-analytické podklady: 
http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web/AdministrationDataModelUAP/Public 

 Kartografické služby: 
http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web/Applications/LiveData 
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10. Optimalizace hranice překračující spolupráce v ochraně 
přírody a druhů – doporučení úkonů 

 

Vláda Horních Franků / Vláda Horních Franků / Regierung von Oberfranken a Karlovarský 
kraj se ve smyslu dobrých sousedských vztahů rozhodli společně optimalizovat zohledňování 
ochrany přírody a druhů při plánování a projektech, které mohou mít hranice překračující vliv. 
K zajištění plynulejšího, právně bezpečného postupu je proto třeba odsouhlasení včasného a 
jednotného postupu v obou institucích, především ohledně typů projektů, které je třeba 
sledovat, relevantních druhů a sledovaných území, příp. oblastí.  

S doporučeními má předem proběhnout, případně být paralelně s oficiálními kanály vedena 
a podpořena odborná diskuse na partnerské úrovni. Nejde o změnu předepsaných cest a 
postupů. 

Následující akční doporučení ukazují, do jaké míry mohou být zohledněny odborné cíle, totiž  

 evropsky chráněné druhy na území sousední země  
 evropsky chráněná území (území FFH) v příhraničí sousední země  

v průběhu fáze plánování a schvalování projektů. Současně je třeba, aby postupy a účast 
sousedů byly navrženy co možná „úsporně“, tj. je třeba udržet nízkou úroveň výdajů na 
byrokracii a organizaci – i při zachování odborného a věcného zpracování.  

Akční doporučení bylo odsouhlaseno s projektovými partnery (Vláda Horních Franků / 
Regierung von Oberfranken a Karlovarský kraj). 

Doporučení obsahují návrh pro „standardní“ postup sledování, zda a v jakém rozsahu je 
účast souseda nutná. Tomu předcházelo stanovení typu projektů, u kterých má v zásadě 
probíhat v hranice překračujícím režimu (viz kap. 6), plánování / schválení, vyrozumění o 
druzích nebo skupinách druhů (viz kap. 7) a sledovaných kontrolních okruzích (kapitola 
7.11). Kromě toho jsou prezentovány návrhy na optimalizaci organizačních rámcových 
podmínek pro hranice překračující účast (viz kap. 10.5). 

 



HRANICE PŘEKRAČUJÍCÍ SPOLUPRÁCE PŘI OCHRANĚ PŘÍRODY A DRUHŮ   CZ/BY 

 

186 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30: Diagram rozhodování a jednotlivé průběhové kroky  



HRANICE PŘEKRAČUJÍCÍ SPOLUPRÁCE PŘI OCHRANĚ PŘÍRODY A DRUHŮ   CZ/BY 

 

187 
 

10.1 Stanovení typů projektů  
V zásadě je třeba sledovat takové projekty a plánování, které s sebou mohou přinést značné 
dopady na přírodní režim, které mají obvykle a převážně významný vliv na území a které se 
vyskytují často (opakující se typy projektů). Může se jednat v užším slova smyslu o projekty 
nebo územní plánování (např. plány využití území / Flächennutzungspläne, plány zástavby / 
Bebauungspläne (Bavorsko) nebo klasické územní plány (Česká republika). Podle stanovení 
cíle výzkumného projektu jsou vyslovována doporučení zejména pro projekty, které 
nepodléhají povinnosti hodnocení vlivů na životní prostředí (viz kapitola 1).  

Vláda Horních Franků / Regierung von Oberfranken a Karlovarský kraj se na svém jednání 
v květnu roku 2014 shodli na následujících typech projektů:  

 Projekty dopravní infrastruktury (silniční komunikace, železniční trasy) 
 Větrné elektrárny 
 Trasy elektrického vedení (volná vzdušná vedení, zemní kabely) 
 Sídlení a komerční zástavba včetně stavebních zařízení rekreačních zařízení 
 Fotovoltaická zařízení na volných plochách 
 Projekty ve vodě / u vody 
 Těžební projekty 

(Ohledně definice typů viz kapitolu 6). Tento seznam je možné v případě potřeby rozšířit, 
příp. analogicky použít u jiných typů projektů s přeshraničními dopady (např. cyklotrasy a 
turistické trasy). 

Pokud se jedná o jeden z uvedených typů projektů, pak je třeba v zásadě poskytnout 
informaci a přezkoumat nutnost účasti souseda. 

 

10.2 Zjištění / konstatování možné incidence 
Na sledování, zda se jedná o některý ze stanovených / zjištěných typů projektů, navazuje 
sledování možného dotčení / incidence. Zásadním aspektem rozhodování je územní poloha 
projektu vůči hranici. K tomu se doporučuje podle vzdálenosti odstupňovaný postup.  

a) Situace projektu ve vzdálenosti do 1 km od zemské hranice  

V tomto případě se zpravidla vychází z toho, že mohou nastat významné dopady na ŽP a 
druhy v přilehlém sousedním hraničním prostoru. Příslušná instituce země, na jejímž území 
je projekt plánován nebo realizován (Vláda Horních Franků / Regierung von Oberfranken 
oder Karlovarský kraj), přebírá v tomto případě aktivní roli, tím, že  

 data týkající se ochrany přírody třídí a zařazuje ve vlastní územní kompetenci (příp. 
dokumentuje mezery) a vyhodnocuje je, 

 paralelně k tomu třídí a zařazuje data o ochraně přírody, která má k dispozici ze 
sousední země,  

 informuje partnera v sousední zemi o projektech a o datech o ochraně přírody, které 
má k dispozici, 

 žádá partnera v sousední zemi příp. o doplnění / aktualizaci dat a o stanovisko k 
projektům v rámci stanovené lhůty (návrh: 6 týdnů). 
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Obr. 31: Území platnosti akčních doporučení v odstupu do 1 km od zemské hranice  
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Průzkum, šetření a vyhodnocení dat může (v jednotlivých případech) být delegováno jiným 
institucím (např. orgánům ochrany přírody nižšího rangu – německé řazení) nebo ho musí 
provést žadatel o projektu. 

 

Vyhodnocení dat ochrany přírody zahrnuje posouzení dotčení druhů a skupiny druhů, 
chráněných území, oblastí Natura 2000 a oblastí významných z hlediska ochrany přírody. 
Jako podkladu k vyhodnocení slouží seznamy druhů dohodnuté mezi partnery (viz kap. 7), 
doporučená sledovaná území (viz kap.7.), a dále další v rámci projektu vzniklé mapové 
podklady a datové soubory – ovšem s upozorněním na kontrolu aktuálnosti, to se týká 
zejména údajů o výskytu druhů. 

 

 

b) Situace projektu ve vzdálenosti 1 km až 10 km od státní hranice  

V této územní vzdálenosti se mohou vyskytnout značné dopady na druhy / na životní 
prostředí. Zda k nim skutečně dojde, závisí na druzích, které se v území vyskytují a na jejich 
nárocích, zejména jejich akčním rádiu, ale také na druhu projektu. U projektů a plánování 
v této řádové vzdálenosti je proto nutný diferencovaný přístup. Aby se došlo k plynulé a 
efektivní hranice překračující účasti, doporučuje se „předběžné odsouhlasení“, které se opírá 
o scoping podle § 5 Zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí / UVPG. V tomto případě 
přebírají obě instituce aktivní roli.  

 Příslušná instituce, na jejímž území je projekt plánován nebo realizován (Vláda 
Horních Franků / Regierung von Oberfranken nebo Karlovarský kraj), shromáždí a 
vyhodnotí data ochrany přírody ve vlastní územní kompetenci i v sousední zemi při 
výskytu druhů s velkým akčním rádiem (zejména speciální druhy ptáků, netopýři, 
někteří savci).  

 Instituce informuje sousední zemi o plánovaném projektu (např. podrobným 
projednáním plánovaného opatření, viz kap. 10.5) 

 Sousední země doplní a aktualizuje data ochrany přírody ve vlastní územní 
kompetenci. 

 Screening: Následně dojde k výměně dat mezi partnery a ke sladění dalšího postupu, 
pokud bude zjištěna nutnost. Cílem výměny je stanovit dotčené druhy a území, ve 
kterém může dojít k významným dopadům ohraničit bližším pozorování typů projektů, 
příp. jej omezit (k tomu viz doplňující pokyny k typům projektům v kapitole 10.4.). 

 Optimální by pro výměnu bylo osobní setkání příslušných zpracovatelů / kontaktních 
osob obou institucí. 

Průzkum, šetření a vyhodnocení dat může (v jednotlivých případech) být delegováno jiným 
institucím (např. orgánům ochrany přírody nižšího rangu – německé řazení) nebo ho musí 
provést žadatel o projektu.  
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Jen u dotčených druhů v dohodnuté oblasti sledování následuje průzkum, příp. stanovisko 
příslušných partnerů. Jako podklad slouží mezi partnery dohodnuté seznamy druhů a 
doporučená sledovaná území (viz kap. 7.11), doplňující pokyny k typům projektů (viz kapitolu 
9.4) a dále další mapové podklady a datové soubory vytvořené v projektu – ovšem 
s poukazem na kontrolu aktualizace, to se týká zejména údajů o výskytu druhů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32: Oblast platnosti akčních doporučení ve vzdálenosti 1 - 10 km od státní hranice 
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c) Situace projektu ve vzdálenosti více než 10 km od státní hranice  

Na základě územní vzdálenosti lze zaznamenat značné dopady na životní prostředí v tomto 
případě daleko řidčeji, ovšem nelze je zcela vyloučit, např. u migrujících druhů nebo druhů 
s větším akčním rádiem. Mohou být dotčeny kupříkladu i letové koridory, které leží více než 
10 km od hranice. Zodpovědná instituce musí v konkrétním případě rozhodnout, zda po 
odborné stránce nutnost hranice překračující harmonizace existuje, příp. je vhodná, a zda je 
tedy třeba přeshraniční účast navázat.  

Aby se omezila náročnost a náklady na zpracování, navrhuje se zde následující postup: 

 Příslušná instituce, na jejímž území je projekt plánován nebo bude realizován (Vláda 
Horních Franků / Regierung von Oberfranken nebo Karlovarský kraj), shromáždí a 
vyhodnotí data ochrany přírody ve vlastní územní kompetenční oblasti. 

 Instituce informuje partnera v sousední zemi o plánovaném projektu, existuje-li 
k tomu po odborné stránce nutnost (viz výše). 

 Nyní je úlohou partnera v sousední zemi se příp. chopit iniciativy a shromáždit a 
vyhodnotit data ochrany přírody ve vlastní územní kompetenci. Pokud lze předvídat 
zbaví dopady na životní prostředí / na druhy, musí se partner v sousední zemi 
v rámci stanovené lhůty (návrh 6 týdnů) aktivně obrátit na plánovací instituci a na 
základě vyhodnocených dat si vyžádat dále sahající účast. Pokud nedojde ke 
zpětnému hlášení v rámci stanovené lhůty, neexistuje potřeba další účasti souseda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 33: Území platnosti akčních doporučení ve vzdálenosti přes 10 km od státní hranice 
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Průzkum, šetření a vyhodnocení dat může (v jednotlivých případech) být delegováno jiným 
institucím (např. orgánům ochrany přírody nižšího rangu – německé řazení) nebo ho musí 
provést žadatel o projektu. 

Na základ informace o plánovaném projektu ze strany země, v níž se projekt uskuteční, 
rozhodne sousední země sama aktivně o svém dalším zapojení. 

 

Úprava výjimek při výskytu rybích druhů a mlžů  

Z této územně odstupňované účasti jsou vyňaty projekty a plánování, které mohou mít 
značný vliv na výskyt rybích druhů a mlžů. Zde je třeba mít stále na zřeteli povodí vodstva, 
v němž se druhy potenciálně nebo skutečně vyskytují (srovnej podrobně kap. 7.5 a 7.6). Za 
účelem hodnocení je možné využít mj. i mapy oblastí povodí (obr. 15). 

 

10.3 Pokyny ke sledování druhů a skupin druhů  
Sledování možného dotčení druhů a skupin druhů se děje na základě odsouhlasených 
seznamů druhů a doporučených okruhu sledování. Předmětem hranice překračující účasti 
jsou evropsky relevantní druhy živočichů (příloha FFH II a IV - druhy, evropské druhy ptáků) 
a (chráněná) území (viz výše). 

V rámci projektu došlo v několika krocích k dohodě mezi projektovými partnery (Vláda 
Horních Franků / Regierung von Oberfranken a Karlovarský kraj) o tom, které druhy, příp. 
které skupiny druhů se v pohraničí skutečně vyskytují a je třeba je pravidelně u 
přeshraničních projektů mít na zřeteli. Výsledky tohoto sladění vedly k vytvoření seznamu, 
který obsahuje výskyt druhů níže uvedených skupin druhů živočichů: 

 Savci (seznam druhů viz kapitola 7.2) 
 Savci – netopýři (seznam druhů viz kapitola 7.3) 
 Ptáci (seznam druhů viz kapitola 7.4) 
 Ryby a kruhoústí (seznam druhů viz kapitola 7.5) 
 Mlži (seznam druhů viz kapitola 7.6) 
 Plazi (seznam druhů viz kapitola 7.7) 
 Obojživelníci (seznam druhů viz kapitola 7.8) 
 Motýli (seznam druhů viz kapitola 7.9) 
 Vážky (seznam druhů viz kapitola 7.10) 

 

Projektoví partneři se poté dohodli, že potenciální nebo prokázané výskyty evropsky 
relevantních druhů brouků nebudou tematizovat. Rostlinné druhy rovněž nebyly pojednány, 
protože v bavorsko-českém pohraničí se vyskytují jen dva druhy evropsky relevantních 
rostlin (Luronium natans, Asplenium adulterinum) a možnost hranice překračujícího ovlivnění 
je na základě rostlinný druhů, které jsou vázány na místo výskytu, obecně považována za 
nepatrnou. V kapitolách 7.2 až 7.10 jsou zevrubně představeny druhy odsouhlasených 
seznamů druhů společně s jejich nároky na stanoviště a akční území. 
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Na základě svých nároků na stanoviště a akční území jsou v projektu navržena území 
sledování pro druhy stanovené v uvedených seznamech druhů. Sledovaná území jsou 
přitom diferencována podle typů projektů a jejich různých vlivů. Pro doporučení sledovaných 
území byly především vyhodnoceny stávající hodnocení a manuály. Přitom byly zohledněny 
zejména nároky migrujících druhů (koridory těchto druhů). 

  

Podrobné pokyny týkající se druhů a odborně odvozených doporučených sledovaných území 
podává kapitola 7. 

 

10.4 Doplňující pokyny k typům projektů jako pomoc pro screening  
 

U projektů nacházejících se mezi 1 a 10 km vzdálenosti ke státní hranici se v kapitole 10.2. 
b) doporučuje společný screening k odsouhlasení o předmětných druzích a o územním 
hloubkovém záběru sledování. Následně jsou uvedeny exemplární aspekty pro různé typy 
projektů, o kterých je možné v rámci screeningu diskutovat. V této souvislosti je také třeba 
brát zvláštní zřetel zejména na pokyny k projektům se specifickými dopady na jednotlivé 
druhy (kapitola 7). 

 

Tabulka 68: Výběr aspektů vztahujících se k projektu jako možná východisková základná k diskusi 
pro screening 

Typ projektu Rysy projektu 

Silniční stavby 

 Novostavba  
 Velkoplošná stavba v délce min. 500 m 
 Zvýšení dopravní zátěže (≥ 25 %) 
 Stupňování hladiny hluku na > 47 dBA (podle GARNIELA 2007) 
 Situace ve spojovací ose mezi lokalitami (viz mapu v příloze 12.5 

„Stanoviště / spojovací osy mezi lokalitami regionálního – 
nadregionálního významu“) – zvýšený potenciál ohrožení: kolize 
(stanoviště sloužící lovu, letové koridory, křížení vodních cest, situace 
podél vod, situace podél hranice les / otevřená krajina) 

 Zvýšený potenciál ohrožení: přetnutí a bariérový efekt 

Železniční trasy  

 Novostavba  
 Velkoplošná stavba v délce min. 500 m 
 Elektrifikace  
 Relevantní navýšení objemu dopravy (≥ 25%) 
 Situace ve spojovací ose mezi lokalitami (viz mapu v příloze 12.5 

„Stanoviště / spojovací osy mezi lokalitami regionálního – 
nadregionálního významu“) 

 Zvýšený potenciál ohrožení: kolize (stanoviště sloužící lovu, letové 
koridory, křížení vodních cest, situace podél vod, situace podél hranice 
les / otevřená krajina) 
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Typ projektu Rysy projektu 

Projekty u vody 
/ ve vodě  

 Skutečná relevance v povodích 
 Zvláštní sledování vodních živočišných druhů 

Větrné 
elektrárny 

 Vztah k důležitým letovým koridorům  
 Zvláštní sledování živočišných druhů ptáků a netopýrů  

Elektrovody, 
volná vzdušná 
vedení a zemní 
kabely 

 Novostavba volného vzdušného vedení  
 Situace ve spojovací ose mezi lokalitami (viz mapu v příloze 12.5 

„Stanoviště / spojovací osy mezi lokalitami regionálního – 
nadregionálního významu“) 

 Zvýšený potenciál ohrožení: kolize (stanoviště sloužící lovu, letové 
koridory, křížení vodních cest, situace podél vod, situace podél hranice 
les / otevřená krajina) 

Sídelní, 
komerční a 
průmyslová 
zástavba  

 Situace ve spojovací ose mezi lokalitami (viz mapu v příloze 12.5 
„Stanoviště / spojovací osy mezi lokalitami regionálního – 
nadregionálního významu“) 

Fotovoltaická 
zařízení na 
volných 
plochách 

 Situace ve spojovací ose mezi lokalitami (viz mapu v příloze 12.5 
„Stanoviště / spojovací osy mezi lokalitami regionálního – 
nadregionálního významu“) 

Těžba surovin 
 Situace ve spojovací ose mezi lokalitami (viz mapu v příloze 12.5 

„Stanoviště / spojovací osy mezi lokalitami regionálního – 
nadregionálního významu“) 

 

10.5 Optimalizace organizačních rámcových podmínek 
 

Vedle výše uvedeného dohodnutého odborného postupu existuje řada organizačních 
aspektů, které je třeba upravit mezi projektovými partnery kvůli optimalizaci hranice 
překračující spolupráce: 

 Stanovení kontaktních osob / kompetencí 

Jmenování stálých kontaktních osob u Vlády Horních Franků / Regierung von Oberfranken, 
referát ochrany přírody, oddělení ochrana druhů a úprava zásahů do systému / Sachgebiet 
Naturschutz Bereich Artenschutz a Eingriffsregelung, a Karlovarským krajem umožní časově 
efektivní výměnu a slučování informací. Doporučuje se pověřit úlohou ty spolupracovníky, 
kteří jsou kompetentní také pro hranice překračující účasti při plánování a realizaci projektů 
vyžadujících hodnocení vlivů na životní prostředí. Vedle stálých kontaktních osob je třeba 
stanovit i jejich odborné a územní kompetence a jmenovat jejich zástupce, aby se předešlo 
ztrátě času a informací při výpadku nebo výměně pracovníků. Průzkum, šetření a 
vyhodnocení dat může (v jednotlivých případech) být delegováno jiným institucím (např. 
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orgánům ochrany přírody nižšího rangu – německé řazení) nebo ho musí provést žadatel o 
projektu. 

 Úřední informace 

Doporučuje se informovat různé instituce, které jsou příslušné pro jednotlivá zkoumání, o 
výsledcích projektu a to speciálně o stanovených postupech. Za důležitý mezník je přitom 
považováno oznámení hlavním kontaktním osobám, aby instituce u příhraničních projektů 
mohly bezprostředně poskytnout příslušné informace na tato místa plánování a realizace. 
Informace může být předána kupříkladu informativním e-mailem nebo dopisem ministerstva. 

Pro praktickou použitelnost je třeba u obou partnerů zavést online-formulář, jehož pomocí 
příslušná místa (kontrolní orgány) budou informovat hlavní / ústřední kontaktní osoby / 
partnery plánovaného projektu. Podstatné informace tohoto online-formuláře mohou být: 
druh projektu, vzdálenost projektu k hranici, druh schvalovacího řízení, žadatel projektu a 
uvedení živočišných skupin a druhů, které by mohly být dotčeny. Online-formulář může být 
zavěšen na serveru (viz následující bod) a automaticky být po vyplnění rozesílán hlavním / 
ústředním kontaktním osobám / partnerům plánovaného projektu. 

 Internetová platforma 

Výsledky projektu a doporučení pro budoucí přístup k hranice překračujícím zájmům je třeba 
dvojjazyčně zveřejnit na Internetových stránkách Vlády Horních Franků / Regierung von 
Oberfranken a Karlovarského kraje. K tomu patří vedle krátké informace také zveřejnění 
zprávy o výzkumném projektu a online-formulář (viz předchozí bod), který schvalujícím 
místům poslouží jako informativní podklad pro ústřední kontaktní osoby / partnery. 

 Odbourávání jazykových bariér 

Ideální by bylo, kdyby příslušné kontaktní osoby v partnerských regionech měly odpovídající 
jazykové schopnosti. Musí dojít také k plnému porozumění častému odbornému lexiku 
(„seznam slovní zásoby“). Kromě toho by měly veškeré dostupné informace o projektech a 
probíhajících řízeních v zásadě být zaznamenány v obou jazycích (projektové podklady, 
dostupná data v Internetové prezentaci partnerů). Minimalistickým požadavkem je vytvoření 
popisu projektu pro účely informace / účasti souseda vždy v příslušné řeči partnera nebo 
alternativně v angličtině (viz níže). 

 Odsouhlasení časových postupů 

Mezi partnery je třeba stanovit lhůty, které upravují časový průběh; mj. kdy bude partner o 
projektu informován a v jaké lhůtě musí předložit své stanovisko (návrh: 6 týdnů). V zásadě 
by informace měla následovat co možná nejdříve. Lhůty uvedené v doporučení je třeba 
považovat za směrné hodnoty, které příp. po odsouhlasení institucemi navzájem mohou být 
zkráceny. Doporučené lhůty je třeba vnímat jako nezávislé na zadaných nebo zákonných 
lhůtách oficiálních cest spoluúčasti na projektu. 
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 Předmět účasti / obsahy online-formuláře 

 

Tabulka 69: Podstatné obsahy online-formuláře 

Titul projektu 

Jméno kontaktní osoby / kontaktní údaje 

Datum vrácení vyplněného formuláře / hodnocení vyžádáno do ……(návrh lhůty 6 týdnů) 

Krátký popis projektu: 

Situace projektu / kompetence 

Příp. se znázorněním plánu (přehledem) 

Základní znaky projektu  

(viz kap. 10.4, tabulka 68) 

např. velikost, doby výstavby, důsledky projektu po stránce stavební, jako stávající zařízení a po 
stránce provozní / funkční …) 

 

(Potenciální) dopady na evropsky chráněné druhy na teritoriu souseda  

Omezené / ohrožení relevantních druhů / skupiny druhů podle seznamu druhů v příloze – kapitola 
12.2 

 

(Potenciální) dopady na oblasti  FFH na teritoriu souseda 

(Druh s omezením / postižením, název oblasti …) 

 

(Potenciální) dopady na vykázaná chráněná území / území významná z hlediska ochrany 
přírody na teritoriu souseda 

(Podle obr 4. „Chráněná území v příhraničí“, kapitola 2.3.1 a mapy „Stanoviště / spojovací osy mezi 
lokalitami regionálního – nadregionálního významu“ v příloze, kapitola 12.5) 

 

 

Stanovisko souseda …………. 

 

Výsledek: 

Další odsouhlasení projektu je třeba / není nutné 

 

 Odsouhlasení účasti veřejnosti  

Účast veřejnosti je třeba příslušnými orgány podle zemských zákonných úprav regulovat a 
organizovat; do těchto akcí je třeba zahrnout sousední stát.  
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 Výměna dat 

Podstatným předpokladem pro přeshraniční účast je výměna dat. Pro srovnání či narovnání 
kvality a charakteru dat je třeba, aby v Bavorsku stávající aktuální výsledky, které ustavičně 
vznikají v rámci sledování ochrany druhů, byly převzaty do úředního registru mapování. To 
se může v pohraničí realizovat poměrně rychle a tím poskytnout sousední zemi srovnatelnou 
databázi. V zásadě je třeba v obou zemích ročně aktualizovat data z úseku 10 km od hranice 
a tyto aktuální data poskytnout kontaktních osobám projektového partnera. 
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12. Příloha 
 

12.1 Zákonné podklady - výňatky 
 

12.1.1 Spolkový zákon na ochranu přírody / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) / 
Německo 

 
Spolkový zákon na ochranu přírody / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ze dne 29. července 
2009 (Sbírka spolkových zákonů / BGBL. I S. 2542), který byl naposledy změněn v paragrafu 4 
odstavec 100 zákona ze dne 7. srpna 2013 (Sbírka spolkových zákonů / BGBL. I S. 3154). 

 

Předpisy BNatSchG § 44 pro zvláště chráněné a určité ostatní druhy živočichů a rostlin 

(1) Je zakázáno:  

1. divoce žijící zvířata zvláště chráněných druhů pronásledovat, chytat, zraňovat nebo usmrcovat nebo 
jejich vývojová stádia z přírody odebírat, poškozovat nebo je ničit, 

2. divoce žijící zvířata přísně chráněných druhů a evropských ptačích druhů v průběhu rozmnožování, 
odchovu mladých jedinců, dospívání, přezimování a stěhování významně poškozovat; o významné 
poškození se jedná tehdy, když se v důsledku poškození stav zachování lokální populace konkrétního 
druhu zhorší, 

3. místa chovu a páření nebo odpočinku divoce žijících zvířat zvláště chráněných druhů z přírody 
odebírat, poškozovat nebo ničit, 

4. divoce žijící rostliny zvláště chráněných druhů nebo jejich vývojová stádia z přírody odebírat, tyto 
nebo jejich stanoviště poškozovat nebo ničit (zákazy přístupu). 

 

(4) Pokud odpovídá zemědělské, lesnické a rybářské využití půdy a zhodnocení přitom získaných 
produktů a výpěstků požadavkům uvedeným v § 5 odstavců 2 až 4 tohoto zákona a dále požadavkům, 
které vyplývají z § 17 odstavec 2 Spolkového zákona o ochraně půdy / Bundesbodenschutzgesetz a 
zemědělského, lesnického a rybářského práva pro dobrou odbornou praxi, nepříčí se zákazům 
přístupu, držení a komercializace. Pokud jsou dotčeny druhy uvedené v dodatku IV Směrnice 
92/43/EHS, evropské ptačí druhy nebo takové druhy, které jsou uvedeny v právním nařízení podle § 
54 odstavec 1 číslo 2, platí to jen tehdy, pokud se stav zachování lokální populace druhu 
obhospodařováním nezhoršuje. Pokud to není zajištěno jinými ochrannými opatřeními, zejména 
ochrannými opatřeními území, programy na ochranu druhů, smluvními ujednáními nebo cílenou 
osvětou, nařídí příslušný úřad / příslušná instituce zemědělcům, lesníkům a rybářům coby původcům 
příslušný nařízený režim obhospodařování. Pravomoci plynoucí ze zemského práva a umožňující 
vydat nařízením nebo výnosem příslušná zadání prostřednictvím všeobecného ustanovení nebo 
právního nařízení zůstávají přitom nedotčeny. 

 

(5) Pro zásahy do přírody a krajiny přípustné podle § 15 a pro projekty ve smyslu § 18 odstavec 2 věta 
1, které jsou přípustné podle litery Stavebního zákona, platí zákazy přístupu, držení a komercializace 
podle pravidel vět 2 až 5. Pokud jsou dotčeny zvířecí druhy uvedené v dodatku IV písmeno a 
Směrnice 92/43/EHS, evropské ptačí druhy nebo takové druhy, které jsou uvedeny v právním nařízení 
podle § 54 odstavec 1 číslo 2, nejedná se o přestupek vůči zákazu odstavce 1 číslo 3 a s ohledem na 
s tím spojená nevyhnutelná omezení divoce žijících zvířat ani vůči zákazu podle odstavce 1 číslo 1, 
pokud je i nadále v územním kontextu splněna ekologická funkce tokanišť a odpočinkových zón 
postižených zásahem nebo projektem. Pokud je to potřebné, je možné i stanovit předčasná 
kompenzační opatření (dotace apod.). Pro stanoviště divoce rostoucích rostlin druhů uvedených 
v dodatku IV písmeno b Směrnice 92/43/EHS, platí adekvátně věty 2 a 3. Pokud jsou dotčeny jiné 
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zvláště chráněné druhy, nejedná se při jednání vedoucímu k realizaci zásahu nebo projektu o 
přestupek proti zákazům přístupu, držení a komercializace. 
 

§ 45 Výjimky; Zmocnění k výnosu právních nařízení 

(7) Instituce příslušné podle zemského práva pro ochranu přírody a péči o krajinu a dále v případě 
dovozu ze zahraničí Spolkový úřad pro ochranu přírody / Bundesamt für Naturschutz mohou ze 
zákazů § 44 v jednotlivém případě připustit další výjimky sloužící 

1. k odvrácení značných hospodářských škod v zemědělství, lesním hospodářství, rybném 
hospodářství, vodním hospodářství nebo ostatních hospodářských odvětvích, 

2. k ochraně v přírodě se volně vyskytujících zvířat a rostlin, 

3. pro účely výzkumu, výuky, vzdělání, znovuosídlení nebo těmto účelům sloužícím opatřením chovu 
nebo umělého rozmnožování, 

4. v zájmu zdraví lidí, veřejné bezpečnosti včetně obrany a ochrany civilního obyvatelstva, nebo 
významného příznivého dopadu na životní prostředí, nebo 

5. z jiných závažných důvodů převážně veřejného zájmu včetně důvodů sociální nebo hospodářské 
povahy. 

Výjimku je možné připustit jen tehdy, jestliže nejsou k dispozici únosné alternativy a stav uchování 
populací se nezhoršuje, pokud par. 16 odstavec 1 Směrnice 92/43/EHS neobsahuje další požadavky. 
Je třeba mít na zřeteli par. 16 odstavec 3 Směrnice 92/43/EHS a par. 9 odstavec 2 Směrnice 
2009/147/ES. Zemské vlády jednotlivých spolkových zemí mohou připustit i obecně výjimky 
prostřednictvím právního nařízení. Mohou přenést zmocnění podle věty 4 prostřednictvím právního 
nařízení na jiné zemské instituce. 
 

 

12.1.2 Zákony České republiky 
 

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. 

§ 48  
(1) Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, jsou vědecky nebo kulturně velmi 
významné, mohou být prohlášeny za zvláště chráněné. 

(2) Zvláště chráněné rostliny a zvířata jsou podle stupně jejich ohrožení rozděleny následovně: 
a) kriticky ohrožené, 
b) silně ohrožené, 
c) ohrožené.  

(3) Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle par. 1 a 2 jsou 
stanoveny Ministerstvem životního prostředí podle obecně závazného zákonného předpisu. 

(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví podle zákonné prováděcí vyhlášky způsob hodnocení 
stavu zvláště chráněných druhů a jejich stanovišť včetně evropsky významných druhů z hlediska jejich 
ochrany. 

 

§ 49  
Zásadní podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin  

(1) Zvláště chráněných rostliny jsou chráněny ve všech podzemních i nadzemních částech a všech 
vývojových stádiích; chráněna jsou zároveň jejich stanoviště. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, 
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vyhrabávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit v jejich vývoji. Stejně tak je zakázáno je vlastnit, 
pěstovat, transportovat, prodávat, vyměňovat nebo je za účelem prodeje nebo výměny nabízet.  

(2) Ochrana podle tohoto zákona se na rostliny nevztahuje, pokud  
a) rostou přirozeně v rámci jiných kultur a jsou v přirozeném vývoji v souvislosti s obvyklým 
obhospodařováním těchto kultur ničeny, poškozovány nebo rušeny, 
b) jsou pěstovány v kulturách, které byly získány schváleným způsobem, 
c) pocházejí z dovozního zdroje a podle mezinárodních nach dohod nejsou chráněné.  

(3) Za běžné obhospodařování jsou podle odstavce 2 písm. a) považovány zásahy, při nichž 
může docházet ke změnám v hydrologických půdních poměrech, půdním povrchu nebo 
v chemických vlastnostech prostředí, kromě zásahů při obvyklém hospodaření v lesích podle 
platného plánu lesního hospodářství.  

(4) Ustanovení odst. 2 písm. a) neplatí pro kriticky a silně ohrožené druhy; v takových případech je 
pro obvyklý způsob obhospodařování bezpodmínečně nutné předchozí stanovisko orgánu ochrany 
přírody, který může uložit náhradní kompenzační ochranné opatření, kupříkladu záchranný transfer 
rostlin. 

(5) Bližší ochranné podmínky chráněných rostlin stanovuje Ministerstvo životního prostředí 
prostřednictvím obecně závazného právního předpisu. 

 

 
§ 50  
Zásadní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů  

(1) Zvláště chránění živočichové sou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněny jsou jimi 
využívaná přirozená a umělá stanoviště a jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i po 
svém skonu, stanovuje Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.  

(2) Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je 
chytat, pěstovat je v zajetí, rušit se, zraňovat je nebo je usmrcovat. Není dovoleno jejich vývojová 
stádia nebo stanoviště jimi používaná sbírat, ničit, poškozovat nebo transportovat. Také je zakázáno 
tyto živočichy držet, pěstovat, transportovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo 
výměny.  

(3) Ochrana se podle tohoto zákona nevztahuje na případy, kdy je zásah do přírodního vývoje 
zvláště chráněných živočichů průkazně nezbytný v důsledku obvyklého obhospodařování 
nemovitostí nebo jiných statků nebo z hygienických důvodů, kvůli ochraně veřejného zdraví a 
veřejné bezpečnosti nebo letecké dopravy. V těchto případech je nutné předchozí stanovisko 
orgánu ochrany přírody sloužící ke specifikaci způsobu a okamžiku zásahu, pokud se nejedná o 
naléhavý zásah z pohledu veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti nebo bezpečnosti leteckého 
provozu. V tomto stanovisku může orgán ochrany přírody uložit náhradní kompenzační opatření, 
kupříkladu záchranný transfer živočichů.  

(4) Ustanovení odstavce 3 neplatí pro silně až kriticky ohrožené druhy.  

(5) Bližší podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů, zejména ve vztahu k zoologickým 
zahradám, záchrannému chovu, péči o zraněná zvířata a oprávnění k preparaci skonaných živočichů 
stanovuje Ministerstvo životního prostředí obecné závazným právním předpisem.  

(6) Opatření učiněná na základě tohoto zákona musí zohledňovat hospodářské, sociální a kulturní 
požadavky, regionální a lokální zvláštnosti. 
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§ 56 
Výjimky ze zákazů u chráněných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin, zvířat a minerálů. 

(1) Výjimky ze zákazů u chráněných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin, zvířat a minerálů 
podle § 46 odst. 2, § 49, § 50 a § 51 odst. 2 mohou být orgánem ochrany přírody schváleny v případě, 
jestliže jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany přírody. 

(2) Orgán ochrany přírody je ve svém rozhodnutí o výjimce oprávněn nařídit povinnost označit 
živočicha zvláště chráněného druhu nezaměnitelným a neodnímatelným označením, příp. uvede, že 
je identifikační označení nadbytečné. 

(3) Výjimka ze zákazu u zvláště chráněných rostlin a zvířat může být udělena jen 

a) v zájmu veřejné zdraví nebo veřejné bezpečnosti, 

b) v zájmu obrany země, 

c) v zájmu bezpečnosti leteckého provozu nebo bezpečnosti provozu na důležité vodní cestě nebo 
v zájmu výstavby dálnice nebo rychlostní komunikace, 

d) v zájmu opatření sloužících k zabránění značným škodám na kulturách, domácích zvířatech a 
lesích nebo zabránění závažným škodám v rybářství nebo vodním hospodářství, 

e) za účelem ochrany zvířat, ochrany rostlin nebo ochrany jejich biotopů nebo zachování přírodních 
biotopů, 

f) za účelem výzkumu nebo vzdělání, 

g) za účelem znovuosídlení určitých oblastí populacemi jednoho druhu nebo znovuzavedení druhu 
v původním území nebo za účelem pěstování rostlin v zajetí včetně jejich umělého rozmnožování 

h) z jiných závažných důvodů s výrazně převažujícím veřejnými zájmy včetně těch, které mají sociální 
nebo hospodářský charakter, mají příznivý vliv na životní prostředí, nebo 

i) v zájmu využití určitých druhů ptáků pro sokolnictví při respektování zvláštních právních předpisů.  

Výjimku je možné udělit jen tehdy, jestliže neexistuje jiné uspokojivé řešení a jestliže populace daného 
druhu zůstane v příznivém stavu jejího zachování.  

(4) Ministerstvo životního prostředí může udělit pomocí prováděcí vyhlášky výjimku ze zákazu, jestliže 
se tato výjimka bude vztahovat ne neurčitou skupinu osob.  

(5) Za obsah rozhodnutí podle odstavce 1 a podle prováděcí vyhlášky odstavec 4 platí podle smyslu § 
5b odst. 3 a 4. 

 

§ 67 
Povinnosti investorů 

(1) Ten, kdo má záměr v rámci výstavby nebo jinak využít krajinu, realizovat dalekosáhlé zásahy, 
které by mohly ohrozit chráněné zájmy druhého, třetího a čtvrtého odstavce tohoto zákona (dále jen 
„investor“), je povinen předem zajistit na vlastní náklady provedení přírodovědného výzkumu 
dotčených pozemků a písemné zhodnocení dopadů plánovaného zásahu na rostliny a zvířata (dále 
jen „zkoumání ochrany ohrožených druhů“), pokud o nezbytnosti výzkumu rozhodne orgán ochrany 
přírody se schvalovací pravomocí, který je kompetentní ke schválení plánovaného zásahu. Fyzická 
nebo právnická osoba, která biologické hodnocení provádí, má být na návrh investora nebo účastníka 
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řízení orgánem ochrany přírody při zohlednění svých kvalifikačních, technických a ostatních 
předpokladů schválena. Podrobnosti biologického hodnocení jsou upraveny Ministerstvem 
životního prostředí pomocí obecné závazné zákonné úpravy.  

(2) Realizace biologického hodnocení podle odstavce 1 není uložena, jestliže je v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy pro ochranu životního prostředí 33) část jiného posuzování životního 
prostředí a současně splňuje požadavky biologického hodnocení. 

(3) Přírodovědný výzkum a biologické hodnocení podle odstavců 1 a 2 jsou použity jako východisko 
pro rozhodnutí orgánu ochrany přírody.  

(4) Jestliže vyplyne z tohoto zákona nebo z ostatních právních norem nebo z výsledku biologického 
hodnocení podle odstavce 1 nebo 2 nutnost poskytnout k ochraně přírody přiměřené alternativní 
opatření k ochraně přírody (kupříkladu výstavba technických bariér, přemisťování zvířat a rostlin), je 
investor povinen tato opatření realizovat na vlastní náklady. O rozsahu a nutnosti takových opatření 
rozhoduje orgán ochrany přírody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýraznění v textových citacích pochází od autora, nikoli z originálu.  
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12.2 Seznam druhů: relevantní druhy 
 

Skupina druhů  Druh 

Savci 

Castor fiber 

Dryomys nitedula 

Felis silvestris 

Lutra lutra 

Lynx lynx 

Muscardinus avellanarius 

Netopýři 

Barbastella barbastellus 

Eptesicus nilssonii 

Eptesicus serotinus 

Myotis bechsteinii 

Myotis brandtii 

Myotis daubentonii 

Myotis myotis 

Myotis mystacinus 

Myotis nattereri 

Nyctalus leisleri 

Nyctalus noctula 

Pipistrellus nathusii 

Pipistrellus pipistrellus 

Pipistrellus pygmaeus 

Plecotus auritus 

Plecotus austriacus 

Vespertilio murinus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ptáci 
 
 
 
 
 
 
 

Accipiter gentilis 

Accipiter nisus 

Acrocephalus arundinaceus 

Acrocephalus schoenobaenus 

Acrocephalus scirpaceus 

Actitis hypoleucos 

Aegolius funereus 

Alauda arvensis 

Alcedo atthis 

Anas acuta 

Anas clypeata 

Anas crecca 

Anas querquedula 

Anas strepera 

Anthus pratensis 

Anthus spinoletta 

Anthus trivialis 
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Skupina druhů  Druh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ptáci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apus apus 

Ardea alba 

Ardea cinerea 

Asio otus 

Athene noctua 

Aythya ferina 

Bonasa bonasia (Tatrastes bonasia) 

Botaurus stellaris 

Bubo bubo 

Buteo buteo 

Caprimulgus europaeus 

Carduelis cannabina 

Carduelis flammea 

Carduelis spinus 

Carpodacus erythrinus 

Casmerodius albus 

Charadrius dubius 

Chlidonias niger 

Ciconia ciconia 

Ciconia nigra 

Cinclus cinclus 

Circus aeruginosus 

Circus cyaneus 

Circus pygargus 

Columba oenas 

Corvus corax 

Corvus frugilegus 

Corvus monedula 

Coturnix coturnix 

Crex crex 

Cuculus canorus 

Cygnus olor 

Delichon urbica 

Dryobates minor 

Dendrocopos minor 

Dryocopus martius 

Egretta garzetta 

Emberiza calandra 

Emberiza citrinella 

Emberiza hortulana 

Falco peregrinus 

Falco subbuteo 

Falco tinnunculus 
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Skupina druhů  Druh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ptáci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficedula albicollis 

Ficedula hypoleuca 

Ficedula parva 

Gallinago gallinago 

Gallinula chloropus 

Glaucidium passerinum 

Grus grus 

Hippolais icterina 

Haliaeetus albicans 

Hirundo rustica 

Ixobrychus minutus 

Jynx torquilla 

Lanius collurio 

Lanius excubitor 

Larus ridibundus 

Limosa limosa 

Locustella fluviatilis 

Locustella luscinioides 

Locustella naevia 

Lullula arborea 

Luscinia megarhynchos 

Luscinia svecica 

Mergus merganser 

Merops apiaster 

Milvus migrans 

Milvus milvus 

Motacilla flava 

Netta rufina 

Numenius arquata 

Oenanthe oenanthe 

Oriolus oriolus 

Otus scops 

Pandion haliaetus 

Panurus biarmicus 

Passer montanus 

Perdix perdix 

Pernis apivorus 

Phalacrocorax carbo 

Philomachus pugnax 

Phoenicurus phoenicurus 

Picoides tridactylus 

Picus canus 

Picus viridis 
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Skupina druhů  Druh 

 
 
 
 
 
 
 
Ptáci 
 
 
 

Podiceps cristatus 

Podiceps nigricollis 

Porzana porzana 

Rallus aquaticus 

Remiz pendulinus 

Riparia riparia 

Saxicola rubetra 

Saxicola rubetra 

Scolopax rusticola 

Spinus spinus 

Streptopelia turtur 

Strix aluco 

Sylvia communis 

Sylvia curruca 

Sylvia nisoria 

Tatrastes bonasia  

Tetrao tetrix 

Tetrao urogallus 

Tringa glareola 

Tringa ochropus 

Tringa totanus 

Turdus iliacus 

Turdus torquatus 

Tyto alba 

Upupa epops 

Vanellus vanellus 

Ryby a kruhoústí 

Cottus gobio 

Lampetra planeri   

Rhodeus amarus 

Měkkýši 

Margaritifera margaritifera 

Pseudanodonta complanata 

Unio crassus 

Plazi 
Coronella austriaca 

Lacerta agilis 

Obojživelníci 
 

Bombina variegata 

Bufo calamita 

Bufo viridis 

Hyla arborea 

Pelobates fuscus 

Rana lessonae 

Rana arvalis 

Rana dalmatina 
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Skupina druhů  Druh 

Triturus cristatus 

 
 
 
Motýli 

Eriogaster catax 

Euphydryas aurinia 

Glaucopsyche (Phengaris, Maculinea) 
nausithous 

Glaucopsyche  (Phengaris, Maculinea) 
teleius 

Maculinea arion 

Proserpinus proserpina 

Vážky 

Leucorrhinia albifrons 

Leucorrhinia pectoralis 

Ophiogomphus cecilia 

Sympecma paedisca 
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12.3 Seznam překladů odborných výrazů / často používaných pojmů (výběr) 
 

Německy Česky 

Anlage dodatek 

Arten druhy 

Artenschutz ochrana druhů 

Artenschutzrechtliche Prüfung biologické hodnocení 

Europa Evropa 

europäisch evropsky 

europarechtlich geschützte Arten evropsky chráněné druhy 

Flächennutzungsplan územní plán 

genehmigungspflichtig 
podléhající schválení – nebo – 
vyžadující povolení 

Grundsätze der Gebietswicklung zásady územního rozvoje 

Karte mapa 

Lärm - Studie hluková studie 

Raumstudie der Gebirgsregionen územní studie horských oblastí 

Verlautbarung oznámení 

Wassereinzugsgebiet povodí 

Landkreis okres 

Gemeinde obec 

kritisch bedrohte Arten kriticky ohrožené druhy 

stark bedrohte Arten silně ohrožené druhy 

Karlsbader Region Karlovarský region 

Bezirk Karlsbad Karlovarský kraj 

Benachrichtigung gem. § 6 und Anhang 
3 Gesetz Nr. 100/2001 über die 
Bewertung der Auswirkungen auf die 
Umwelt  

oznámení podle § 6 a přílohy 3 
zákona č. 100/2001 Sb. o hodnocení 
vlivů na životní prostředí 
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12.4 Pokyny a pomůcky k biologickému hodnocení v Německu (německý 

doslovný ekvivalent „sledování ochrany druhů“) 
 

12.4.1 Pokyny k použitým pojmům 
 

 Zákaz usmrcení a poranění (§ 44 odst. 1 č. 1): nevyhnutelná provozní usmrcování 
jednotlivců (např. střety se zvěří a živočichy po uvedení silničního úseku do provozu) 
nespadají zpravidla do zákazu, úspěšného zahájení provozu musí „podstatně 
zvýšit“ rizika s ním spojená. 
Příkladem je křížení dopravních struktur nebo výrazné zvýšení frekvence přejezdu 
vlaků. 
Obě následující otázky jsou směrodatné:  
1. Vykazuje druh takové chování (např. vysokou letovou hladinu, vyhýbá se určitým 
dopravním územím), která mohou zásadně vyloučit zvýšení rizika střetu? 
2. Vykazuje druh takovou strategii přežití, která mu umožňuje s malým rizikem 
vyrovnat individuální ztráty jedinců způsobené kolizemi s vozidly, tj. pohybují se oběti 
dopravy v daném přírodním prostředí v rámci únosné mortality druhu? 
 

 Zákaz rušení (§ 44 odst. 1 č. 2): např. jevy a aktivity jako pohyb, hluk, světlo a 
diskoefekt mají vliv na doby rozmnožování, odchovu, dospívání, přezimování a doby 
migrace a tahu; ty se kryjí se skutkovou podstatou „poškozování míst rozmnožování 
a odpočinku“. 
Ohledně zákazu rušení musí být jasně vyloučeno, že se zhorší stav uchování lokální 
populace. 
Při rušení jednotlivců na jejich stanovištích určených rozmnožování a odpočinku je 
pak třeba vycházet z poškození takového stanoviště, jestliže důsledky z provozních 
důvodů přetrvávají i po odpadnutí příčiny rušení (např. hlukové imise v silniční 
dopravě). Ne každá rušivá akce vyvolá zákaz, nýbrž jen značnou poruchu, 
v důsledku které se „stav uchování lokální populace“ zhorší. K takovému případu 
dojde, když je dotčeno tolik jedinců, že se rušení promítne do šance přežití, poruchy 
reprodukce a reprodukčního úspěchu lokální populace. U častých a hojně 
rozšířených druhů nevedou rušení jednotlivců v omezených lokalitách zpravidla 
k přestupku proti zákazu rušení, naproti tomu se může jednat u druhů, které jsou 
celostátně vzácné a disponují nepatrnou populační hustotou o významná zhoršení již 
tehdy, když jsou schopnosti reprodukce, úspěch hnízdění nebo šance na přežití 
jednotlivců omezeny nebo ohroženy. 
 

 Ochrana stanovišť reprodukce a odpočinku (§ 44 odst. 1 č. 3):  
Místa reprodukce jsou např. tokaniště, oblasti párování, hnízdiště, místa stavby hnízd, 
místa kladení vajec, místa jejich vysezení, místa zakuklení a vylíhnutí… 
Stanoviště určená odpočinku jsou např. stanoviště spánku, opuštění hnízda a 
výměny peří a odpočívadla, místa slunění, stavby sloužící spánku, úkrytu, letní úkryty 
a zimoviště.  
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Oblasti příjmu potravy a lovu a dále letové trasy a koridory tahu ptáků nepodléhají 
jako takové zákazu podle § 44 odst. 1 č. 3 BNatSchG. Jejich poškození může být 
výjimečně také dáno sutkovou postatou, jestliže tím plně odpadne funkce reprodukce 
a odpočinkové zóny, např. jestliže je v důsledku odpadnutí stanoviště lovu potravy 
vyloučena funkce úspěšné reprodukce na místě určeném pro rozmnožování. 
Pravidelně využívaná stanoviště pro reprodukci nebo odpočinek podléhají i tehdy 
režimu ochrany druhů, i když nejsou právě obsazena, např. ptačí hnízda, která jsou 
využívána opakovaně. 
 
Příklady pro vymezení stanovišť reprodukce a odpočinku: 
- Bobr, Vydra říční: stavby určené k vrhu mladých, spánku, u bobra ještě k tomu 

jím samotným přehrazená bydlení u vody v okolí hradu  
- Čáp černý, Káně lesní: hnízdo (strom) 
- Sýček obecný: jeskyně ke hnízdění / strom, na kterém hnízdí  
- Obojživelníci: komplex několika trdlišť, přilehlý habitat na břehu a putovní 

koridory 
- Ještěrky: celkový obydlený komplex habitatu 
- Modrásek černoskvrnný: místa reprodukce jsou plochy s výskytem krmivových 

plodin čeledi Tymián obecný a hnízda mravenčí čeledi Myrmica, na nichž 
dochází k následnému vývoji larev a zakuklení. 

 

(Výňatky z „Pokynů k ústředním neurčitým právním pojmům Spolkového zákona na ochranu 
přírody / Bundesnaturschutzgesetz“ sdružení LANA, Zemského pracovního sdružení pro 
ochranu přírody / Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz). 

 

12.4.2 Pracovní pomůcky 
 

 Informace o druzích LfU  
Informace o ekologii druhů, mj. také údaje o rozšíření na základě databázových údajů 
pocházejících z mapování ochrany druhů, mapování biotopů a Botanického 
informačního uzlu Bavorsko. Dále pak informace poskytují možnost cílených dotazů 
týkajících se důkazů druhů podle listů TK 25, okresů a přírodních stanovišť. 
http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/  

 
 Silniční stavby, Nejvyšší stavební úřad  

„Pokyny k sestavení údajů o ochraně přírody ke speciálnímu biologickému hodnocení 
v silniční stavitelství (saP)“ – odborné a právní pokyny.  
S pomocí „seznamu odstupňování“ je možné konkretizovat sledované spektrum 
druhů. 
http://www.verwaltungsservice.bayern.de/dokumente/leistung/420643422501  

 
 Železnice, Železniční spolkový úřad / Eisenbahn-Bundesamt 
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„Přístup ke zvláště a přísně chráněným druhům ve zrychleném stavebně-územním 
řízení železničního projektu (německá praxe u velkých státních zakázek)“; Příručka 
životního prostředí, část V; vysvětlení, druhové listy  
http://www.eba.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/PF/Umweltauswirkungen/23_Umwelt-
Leitfaden_Teil_5.html;jsessionid=D3D2BAA3DBF4A3625B27C30A4733B281.live1043?nn=51
0866 

 
 Postup rozvoje venkova  

Příručka mimořádné ochrany druhů; Prováděcí pokyny a vysvětlení 
http://www.stmelf.bayern.de/landentwicklung/dokumentationen/059544/index.php  

 
 Výnos o využití větrné energie / Windkrafterlass  

Omezený seznam druhů pravidelně dotčených energií větru, kterým je třeba při 
plánování a schvalování větrných elektráren věnovat zvláštní pozornost. Ve Výnosu o 
využití větrné energie / Windkrafterlass jsou stanoveny také koridory sledování druhů. 
http://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Publikationen/Windenergie-
Erlass.pdf  

 
 Příp. lokální seznamy roztřídění 

Kupříkladu město Mnichov (RGU-Referat für Gesundheit und Umwelt LH München). 
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12.5 Mapa: Biotopy / osy propojení regionálního a nadregionálního významu 
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