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1. ÚVOD
Biologické posouzení a průzkumy území pro zamýšlený záměr „Komplexní řešení zeleně –
Lokalita mezi bytovými domy blízko ZŠ Dr. Miroslava Tyrše“, bylo zpracováno na základě
objednávky zadavatele ze srpna 2016.
Předmětem průzkumů a posouzení bylo zjištění stavu území a jeho bioty, zejména pak zvláště
chráněných druhů organismů. S ohledem na tyto organismy pak navrhnout taková opatření, aby záměr
byl co nejvíce přínosný pro tyto skupiny, popřípadě navrhnout taková opatření, která by případné
negativní vlivy záměru minimalizovala. Osnova a zpracování biologického posouzení je provedeno
podle § 18 prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění.
2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Území plánované akce „Komplexní řešení zeleně – Lokalita mezi bytovými domy blízko ZŠ Dr.
Miroslava Tyrše“ se nachází na katastrálním území města Hlučín v Moravskoslezském kraji.
Podnebí oblasti je charakterizováno jako mírně teplé, jež má obvykle dlouhé teplé a mírně suché
léto a krátkou mírnou a suchou až velmi suchou zimu s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná
roční teplota vzduchu je 8°C. Průměrné roční srážkové úhrny dosahují 700 mm. Území leží v
mírně teplé oblasti MT 10 (Quitt in Culek 1996).
Biogeograficky vymezené území je součástí Opavského bioregionu, jenž vytváří nižší zónu před
okrajem Nízkojesenického bioregionu (Culek 1996). Pro území jsou charakteristické velmi hojné
sprašové hlíny, glaciální a glacifluviální sedimenty (jíly, písky, bludné balvany). V půdním podkladu
převládají hnědozemě na sprašových hlínách, primární pseudogleje a glejové fluvizemě s velkým
obsahem skeletu (Culek 1996).
Dle regionálně fytogeografického členění náleží území do fytogeografického okresu Slezská
pahorkatina a v jeho rámci do podokresu 74b. Opavská pahorkatina. Tato oblast patřící do
Českomoravského mezofytika se vyznačuje poměrně jednotvárnou květenou, v níž převládají
mezofyty nad termofyty, vegetačně odpovídá suprakolinnímu stupni oceánického (srážkově
nadbytkového) charakteru, s plochým až svažitým reliéfem krajiny, s chudým až živným podkladem,
oblast je převážně změněna lidskou činností s nízkým zastoupením lesů (Skalický 1988).
Zájmové území by bylo bez ovlivnění antropogenní činností porostlé společenstvy, které náležejí
acidofilním bučinám a jedlinám sv. Luzulo - Fagion a asociaci Carici brizoidis - Quercetum
(podmáčená dubová bučina s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides) Neuhaüslová (1998). V současné
době je území silně pozměněno lidskou činností (Culek 1996).
Sledovaná lokalita se nachází ve čtverci 6175 mezinárodního kvadrátového mapování organismů
(Pruner & Míka 1996).
3. VYMEZENÍ ÚZEMÍ
Území záměru se nachází v intravilánu města Hlučín, zájmové území představují keřové a
stromové porosty kolem bytových domů jihovýchodně od ZŠ Dr. Miroslava Tyrše (prostor mezi
ulicemi Tyršova, Zahradní, Komenského a U Stadionu). Pomyslný střed území se nachází na
souřadnicích: 49.8977603N, 18.1943436E.
4. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZAMÝŠLENÉHO ZÁSAHU
Zeleň v dané lokalitě je průměrné kvality, která odpovídá pravidelné údržbě běžné v sídlištní
zástavbě. Komplexně j sou výsadby již starší a je nutno je postupně nahrazovat novými výpěstky tak,
aby mohlo docházet k postupné výměně jednotlivých dřevin. V řešeném území jsou zpevněné plochy,
které jsou zničené, nevyužívané a zaniklé. Také vybavenost neodpovídá požadavkům dnešního
bydlení. Prvky pro aktivity občanů a jejich děti zcela chybí. Stejně je tak tomu i u mobiliáře. Vlivem
nového trasování chodníku, které vychází z běžného pohybu obyvatel je nutno upravit kompozici
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parkových úprav. Některé stromy jsou příčinou zastínění bytových prostor a proto je nutné tyto
dřeviny nahradit jinou výsadbou, která bude vyhovovat vzrostlou velikostí daného druhu.
Návrh řešení zeleně navazuje na navrhovanou obnovu a rozšíření pěších komunikací v dané
lokalitě. V řešeném území byl proveden dendrologický průzkum, ve kterém byly navrženy dřeviny ke
kácení a likvidaci. Odstraněním nevhodných dřevin vznikl prostor pro nové výsadby se záměrem
vytvořit rozptýlenou kompozici navazující na funkce v řešeném prostoru. Pro krátkodobou rekreaci
zde bude vytvořena parková úprava, ve které bude rozšířen sortiment dřevin o kvetoucí druhy. V nové
kompozici parkových úprav bude použito k výsadbě 40 alejových a solitérních stromů a 19 solitérních
a vřesovištních keřů, z nichž některé vytvoří nebo doplní alejové porosty. Bude založeno 970m2
keřových záhonů (podle Miklová 2016).
5. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
5.1. Významné krajinné prvky (VKP)
Na ploše záměru se nevyskytují žádné prvky VKP dle §3 zákona č. 114/1992 Sb (tj. lesy.
Rybníky, vodní toky a jejich údolní nivy, rybníky). Výskyt registrovaných VKP dle ustanovení § 6
zákona č. 114/1992 Sb., nebyl v zájmovém území dle dostupných podkladů zjištěn (www.hlucin.cz).
5. 2. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
V rámci zájmového území se nenachází prvky ÚSES (http://geoportal.kr-moravskoslezsky.cz)
5. 3. Zvláště chráněná území (ZCHÚ)
V území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území. V širším okolí posuzované
lokality se nachází cca 1,8 km jihozápadním směrem vzdálená Přírodní památka Jilešovice – Děhylov
(http://mapy.nature.cz).
PP Jilešovice – Děhylov
Lokalita se nachází podél řeky Opavy a leží mezi obcemi Jilešovice a Děhylov. Území tvoří
Poštovní rybník a navazující porosty spolu s travnatými břehy řeky Opavy. Předmětem ochrany na
této lokalitě je myrmekofilní motýl modrásek bahenní (Maculinea nausithous).
5.4. Lokality NATURA 2000
V území záměru se v současné době nenacházejí žádná území soustavy Natura 2000. Nejbližší
území se nachází cca 1,8 km jihozápadním směrem vzdálená EVL CZ 0813449 Jilešovice – Děhylov,
která je hranicemi a předmětem ochrany totožná s výše uvedenou PP Jilešovice – Děhylov
(www.natura2000.cz).
5.5. Památné stromy
V území záměru není znám výskyt památných stromů (http://mapy.nature.cz/).
6. PRŮZKUM BIOTY
6.1. Flóra
Z botanického hlediska se jedná o antropogenně ovlivněnou plochu bez výskytu přírodě blízkých
biotopů, současný biotop lze charakterizovat jako biotop X1 – Urbanizovaná sídla dle katalogu
biotopů České republiky (Chytrý et al. 2001), který je používán jako výchozí literatura pro mapování
biotopů soustavy Natura 2000. Data o biotopech pocházejí z vrstvy mapování biotopů Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR © 2015).
Plochu představují intenzívně kosené městské trávníky, Park tvoří výsadby křovin a dřevin stáří
cca 20-40 let. Seznam druhů křovin a dřevin byl převzata z popisu území Miklové (2016).
Zájmové území je součástí sídlištní zeleně města Hlučín. Obytný komplex je lemován silniční
komunikací, na kterou dále navazují ze dvou stran zahrady u rodinné zástavby a hřbitov, z třetí strany
Mgr. Adrián Czernik,
Průkopnická 18/116, 747 20 Vřesina
tel: 605 37 1979, e-mail: adrian.czernik@centrum.cz

strana 5 (celkem 19)

Biologické průzkumy a posouzení „Komplexní řešení zeleně – Lokalita mezi bytovými domy blízko ZŠ Dr. Miroslava
Tyrše“

objekt Základní školy se zázemím a ze čtvrté strany prostor lemují garáže. Dané území je v rovinatém
až mírně svažitém terénu, který je seskupen do jednoho prudkého svahu. Tento se nachází na ulici
Zahradní a U Stadionu. Průjezdní silnice je i s přilehlým chodníkem po rekonstrukci, ostatní
komunikace jsou téměř zaniklé v travnatém porostu. Vybavenost pro dětské hřiště tady zcela scházejí,
stejně jako lavičky či jiná vybavenost.
Stromový porost je v daném území zastoupen převážně listnatými a v menším množství
jehličnatými druhy. Jde o stromy samostatně rostoucí, rozptýlené.
Největší zastoupení mají alejové stromy druhu Prunus serrulata Kanzan a Acer platanoides. Ve větší
míře se vyskytuje Betula verrucosa. Ostatní druhy stromů jsou ve vyrovnaném poměru. Z listnatých
stromů se jedná o Crataegus monogyna, Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Fraxinus
excelsior, Aesculus hippocastanum, Juglans regia. Jehličnaté stromy jsou poměrně více zastoupeny,
než je v sídlištní zástavbě obvyklé. Jedná se o Pinus sylvestris, strobus a ponderosa, Larix decidua,
Picea omorika, excelsa a pungens.
6.1.2. Komentář k výskytu vzácných a chráněných druhů rostlin
V srpnu a září byl proveden orientační botanický průzkum území, ve kterém bylo zjištěno, že se
v území nevyskytují zvláště chráněné druhy rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
6. 2. Fauna
6.2.1. Zoologický průzkum - bezobratlí
Data o výskytu bezobratlých vycházejí z entomologického inventarizačního průzkumu
(Stanovský in litt. 2016), který byl zpracován jako součást tohoto biologického posouzení.
Předmětem zpracovávaného biologického posouzení jsou vlivy navrhované úpravy území na
výskyt saproxylických brouků.
Předmětem posouzení je především možnost výskytu druhů brouků uvedených ve vyhláškách
395/1992 respektive 175/2006 sb. jako druhy ohrožené. Jedná se především o páchníka hnědého
(Osmoderma cf. erremita). Z dalších druhů uvedených v těchto vyhláškách je na dutiny starých
stromů vázán kovařík Ludius ferrugineus. V dutinách se však vyskytuje celá řada ojedinělých,
vzácných druhů hmyzu, uvedených v různých kategoriích červeného seznamu bezobratlých a velký
význam mají tyto biotopy i pro hnízdění ptáků.
Duté stromy obývá společně s páchníkem také bohatá fauna dalších bezobratlých, z nichž mnozí
patří rovněž mezi chráněné a ohrožené živočichy, avšak žijí velmi skrytě, jsou nenápadní nebo obtížně
determinovatelní. Páchník hnědý díky své velikosti a relativní nápadnosti naplňuje kritéria pro
deštníkový druh „dutinové“ fauny. Prostřednictvím ochrany páchníka je tedy možné chránit staré
stromy s dutinami, které jsou biotopem více druhů saproxylického hmyzu, z brouků především
kovaříka Elater ferrugineus, druhu ohroženého dle vyhl.395/1992. Na dutiny stromů jsou vývojem
vázány další druhy čeledi Elateridae (Ischnodes sanguinicollis), čeledi Tenebrionidae (Prionychus
ater, Mycetochara ssp.)
6.2.1.1. Metodika
Zpracované posouzení navrhovaného projektu revitalizace zeleně vychází z opatření navržených
ve zpracovaném projektu (Miklová 2016).
Při entomologickém průzkumu se obecně vycházelo z metodiky Agentury ochrany přírody
zpracované Králem (2005).
Během venkovního šetření, které bylo provedeno 25. 9. 2016, bylo prochozeno celé zájmové
území projektu. Prohlédnuty byly všechny stromy a to zejména z hlediska výskytu dutin, pobytových
znaků brouků (trusu larev, larev, zbytků imág), požerků, výletových otvorů apod. Provedena byla
fotografická dokumentace.
Jednotlivé stromy byly identifikovány čísly dle geodetického plánu a tabulkového přehledu,
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zvláštní pozornost byla věnována stromům navrženým k odstranění.
6.2.1.2 Výsledky entomologického průzkumu
Hodnocení stromů z hlediska entomologického:
Stromy č. 3, 19, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 64, 72, 76, 110, 124, 125, 134, 135,138 – Jehličnany, částečně
exoty, z hlediska výskytu významnějších saproxylických druhů v zájmové oblasti projektu bez
významu.
Stromy č. 7,8,9, 10 – Prunus serulata. Stromy č. 7 - 9 bez pobytových znaků hmyzu, na kmeni stromu
č. 9 plodnice Phelinus sp. Na kmeni č. 10 výletové otvory.
Stromy č. 14,16,113- Crataegus monogyna - Prosychající koruny, možný výskyt krasce Agrilus
sinuatus (Farkač et al., 2005 - druh téměř ohrožený).
Stromy č. 15, 22, 25, 26, 56, 57, 59, 74, 79, 81, 83, 94, 98, 116, 121, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133 – Rosa canina, Philadelphus coronarius, Syringa vulgaris,Punus sp., Symphoricarpus albus,
Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Forsythia intermedia, Deutzia scabra, Buxus sp. – Keře, v dané
lokalitě bez významu pro výskyt saproxylického hmyzu.
Stromy č. 21, 60a – Acer platanoides- Mladší stromy bez dutin.
Stromy č. 27, 28 – Betula verrucosa – Kmeny bez nekróz a jizev, pro saproxylický hmyz bez
významu.
Strom č. 53 – Sorbus aucuparia – Bez výletových otvorů.
Strom č. 58 – Fraxinus excelsior – Kmen bez zjevných dutin, nezjištěny pobytové znaky hmyzu.
Strom č. 85 – Carpinus betulus – V dané lokalitě bez významu pro saproxylický hmyz.
Strom č. 91 – Tilia cordata – Kmen bez zjevných dutin a výletových otvorů.
Strom č. 115 – Pyrus sp.- Bez významu pro saproxylický hmyz.

Ze stromů, které mají být ponechány je z entomologického hlediska hodnotná lípa srdčitá (Tilia
cordata) č. 106, u paty kmene je otevřená suchá dutina, nalezen ojedinělý trus larev, pravděpodobně
zlatohlávka Liocola lugubris. Pro tento strom doporučuje projekt odlehčovací řez. Toto opatření
negativně neovlivní saproxylické druhy hmyzu, naopak zřejmě prodlouží životnost stromu.
6.2.1.3 Závěr a doporučení
Terénním šetřením v zájmovém území projektu nebyly zjištěny žádné druhy saproxylického
hmyzu, uvedené jako ohrožené ve vyhláškách 395/1992 respektive 175/2006 sb. jako druhy ohrožené
ani pobytové znaky (trus larev, larvy, torza imág), svědčící o výskytu těchto druhů.
Většina stromů a keřů navržených k odstranění není v dané lokalitě vhodná pro významnější
saproxylické druhy hmyzu.
Pravděpodobný je výskyt krasce Agrilus sinuatus (Farkač et al., 2005 – druh téměř ohrožený) a
běžnějšího, v dutinách se vyvíjejícího zlatohlávka Liocola lugubris
Prosychající hlohy mohou být odstraněny, vzhledem k možnému výskytu xylofágních druhů by
bylo vhodné odstraněné hlohy uložit po dobu 1 roku na vhodném pozemku, aby tyto druhy mohly
dokončit svůj vývoj.
Z dalších stromů určených k odstranění by bylo vhodné uložení kmenů s pobytovými znaky
hmyzu (Prunus serulata) na vhodném pozemku po dobu 1 – 2 let. Ideálním pozemkem pro tento účel
je pozemek s travnatým nebo hlinitým podkladem.
Mgr. Adrián Czernik,
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Lípa č. 106 má dutinu vhodnou pro výskyt saproxylických druhů hmyzu. Navržený odlehčovací
řez lze hodnotit pozitivně.
6.2.2. Zoologický průzkum - obratlovci
6.2.2.1. Metodika
Zoologický průzkum území byl zaměřen na diagnostické skupiny obratlovců, kteří se v daném
území mohou vyskytovat nebo je jejich výskyt v území pravděpodobný. Průzkum byl zaměřen na
obojživelníky, plazy, ptáky a savce. Při hodnocení byly především sledovány takové skupiny, jejichž
přítomnost slouží jako indikátor případné hodnoty a kvality daného území. Sledovány a
zaznamenávány však byly všechny zjištěné druhy. Aktuální zoologický průzkum daného území byl
proveden v průběhu měsíce srpna a září 2016 (s ohledem na termín zadání ze strany zadavatele), tedy
v období mimo hnízdním a mimo rozmnožování, avšak v rámci aktivity většiny obratlovců. V území
byly provedeny celkem 3 kontroly - 11.8., 1.9. a 22.9.2016. Terénní průzkum byl prováděn v denních i
večerních hodinách z důvodu odlišných požadavků na zjištění některých specifických druhů
živočichů, mezi něž patří někteří obojživelníci, ptáci (sovy), savci (netopýři, plši, ježci). Přítomnost
živočichů byla na lokalitě zjišťována přímým pozorováním (vizuálně), akusticky (zpěv, hlasy) a podle
pobytových stop (snůšky, hnízda, vývržky, stopy apod.). Zvláštní zřetel byl brán na obojživelníky jako
důležitou bioindikační skupinu, nebo na jinak trvale či teritoriálně se zde vyskytující druhy živočichů.
Ptáci byli zaznamenáváni vizuálně dalekohledem Nikon Monarch 10x56 6° a na základě zpěvu. Savci
byli rovněž zaznamenáváni vizuálně a na základě pobytových stop či zvuků. Z průběhu kontrol
budovy byla pořizována fotodokumentace (Nikon P900, Sony Xperia Z2). Netopýři byli
zaznamenávání a určování za pomocí přístroje zn. Wildlife acoustics Echo Meter Touch. Do
zpracování této kapitoly byly zahrnuty také relevantní údaje o výskytu živočichů z vlastních dřívějších
pozorování, dostupné literatury a Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR 2016 (© NDOP
AOPK ČR 2016).
6.2.2.2. Seznam zjištěných druhů
Níže uvedený seznam zahrnuje všechny druhy živočichů, které byly v zájmovém území zjištěny.
V seznamu jsou uvedeny také všechny druhy aktuálně pozorované v blízkém okolí zájmového území.
Seznam je v rámci skupin seřazen abecedně dle latinských názvů. U druhů zvláště chráněných dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb., zákona č. 114/1992 Sb., jsou ponechány původní názvy taxonů.
U každého druhu je uveden stupeň ohrožení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. Dále je uvedena kategorizace podle Červeného
seznamu ohrožených druhů České republiky – obratlovci (Anděra & Červený 2003, Šťastný & Bejček
2003, Zavadil & Moravec 2003). Uvedeno je také, zda je druh zařazen v příloze I Směrnice Rady
č. 79/409/EHS nebo v příloze II a IV Směrnice Rady č. 92/43/EHS.
Stupně ohrožení:
I. – zákonem chráněné druhy (symbol §) : KOH – Kriticky ohrožený druh, SOH – Silně ohrožený
druh, OH – Ohrožený druh, dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb. zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody.
II. – druhy Červených seznamů ČR: EX – Vyhynulý, RE – Druh vymizelý na území ČR, EW –
Vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě, CR – Kriticky ohrožený druh, EN – Ohrožený druh, VU –
Zranitelný druh, NT – Téměř ohrožený druh, LC – Málo dotčený druh, NE – Nevyhodnocené druhy,
DD – Taxon, o němž jsou nedostatečné údaje.
III. – druh je uveden v příloze I. Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, a
přílohy II nebo IV Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin (Roth 2003). Na druhy uvedené v těchto přílohách se v rámci Evropského
společenství vztahuje přísná ochrana.
Lokalita, Okolí – symbol hvězdičky * indikuje přítomnost druhu v daném území.
Mgr. Adrián Czernik,
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U všech druhů obratlovců je uveden charakter výskytu (Výskyt), zdali na lokalitě hnízdí
(rozmnožují se) či nikoli (H – hnízdící druh, NZ – nehnízdící druh, zastižený v zimním období, NT –
nehnízdící, zastižený na tahu, NH – nehnízdící, zastižen v hnízdním období, hnízdění v okolí není
vyloučeno). V – výskyt, R – rozmnožování. Podrobnější hodnocení je uvedeno níže v kapitole 6.2.2.3.

I.

II.

AVES – PTÁCI
§ Apus apus – rorýs obecný
OH
Columba livia f. domestica – holub
domácí zdivočelý
Columba palumbus – holub hřivnáč
Dendrocopos major – strakapoud velký
Erithacus rubecula – červenka obecná
Falco tinnunculus – poštolka obecná
Fringilla coelebs – pěnkava obecná
Parus caeruleus – sýkora modřinka
Parus major – sýkora koňadra
Passer domesticu – vrabec domácí
LC
Phoenicurus ochruros – rehek domácí
Phylloscopus collybita – budníček menší
Streptopelia decaocto – hrdlička zahradní
Sturnus vulgaris – špaček obecný
Strix aluco – puštík obecný
Turdus merula – kos černý
MAMMALIA – SAVCI
§ Eptesicus serotinus – netopýr večerní
SOH
Erinaceus concolor – ježek východní
LC
Felis domestica – kočka domácí
Martes sp. – kuna
§ Nyctalus noctula – netopýr rezavý
SOH
§ Pipistrellus pipistrellus – netopýr hvízdavý
SOH
Talpa europaea – krtek obecný
Poznámka: Mezinárodní kódy pro stupeň průkaznosti hnízdění ptáků

III.

IV

IV
IV

Výskyt
na
lokalitě

Druh

Okolí

Stupeň ohrožení

Lokalita

Tab. č. 3: Seznam zjištěných druhů

*

*

NH

-

*

*

NH

-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

H
H
H
NH
H
H
H
NH
NH
H
H
H
H
H

D11
B2
B2
B2
B2
B2
B2
D11
B2
?
B2

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

V, R?
V
V
V
V, R?
V, R?
V

A – předpokládané hnízdění
0 Druh pozorovaný v době hnízdění (za hnízdní období považujeme dobu od 1. 4. do 31. 7). Není ale nutné
omezovat se ve všech případech na toto období – např. sovy hnízdí často už dříve a mnozí pěvci, vodní ptáci,
holubi mohou, ať normálně nebo při náhradních snůškách, klást vejce a vyvádět mláďata i v srpnu. Křivka
obecná může ostatně hnízdit i uprostřed zimy.
B – možné hnízdění
1 Druh pozorovaný v době hnízdění ve vhodném hnízdním prostředí (mnozí bahňáci, někteří brodiví a
dlouhokřídlí se u nás často zdržují po celé hnízdní období, aniž zahnízdí, u nich je proto nutné použit jiného
důkazu o hnízdění).
2 Pozorování zpívajícího samce či samců anebo zaslechnutí hlasů souvisejících s hnízděním v hnízdním období.
C – pravděpodobné hnízdění
3 Pár pozorovaný ve vhodném hnízdním prostředí v době hnízdění.
4 Stálý okrsek předpokládaný na základě pozorovaného teritoriálního chování (např. zahánění soků, zpěv apod.)
na stejném stanovišti nejméně dvakrát v odstupu jednoho týdne.
5 Pozorování toku a imponování nebo páření.
6 Hledání pravděpodobných hnízdišť.
7 Vzrušené chování a varování starých ptáků nejspíše v blízkosti hnízda či mláďat.
8 Přítomnost hnízdních nažin u chycených starých ptáků.
Mgr. Adrián Czernik,
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9 Staří ptáci pozorováni při stavbě hnízda nebo dutiny
D – prokázané hnízdění
10 Odpoutávání pozornosti od hnízda nebo mláďat a předstírání zranění.
11 Nález použitého hnízda (obydleného či opuštěného během pozorování) či zbytků vaječných skořápek.
12 Nález čerstvě vylétaných mláďat (u krmivých ptáků) nebo mláďat v prachovém peří (u nekrmivých).
13 Pozorování starých ptáků přilétajících na hnízdiště či opouštějících jej za okolností, které nasvědčují
přítomnosti obsazeného hnízda (včetně vysoko umístěných hnízd nebo hnízdních dutin, do nichž není vidět) či
pozorování starých ptáků vysezujících snůšky.
14 Pozorování starých ptáků při odnášení trusu od hnízda nebo přinášení potravy mláďatům.
15 Nález hnízda s vejci.
16 Nález hnízda s mláďaty (viděnými nebo slyšenými).

6.2.2.3. Výskyt ochranářsky významných druhů
Kapitola zahrnuje přehled všech chráněných a ohrožených druhů živočichů (seřazeno abecedně latinsky a v pořadí – ptáci a savci), jež byly pozorovány na lokalitě a v blízkém okolí. Z hlediska
výskytu chráněných a ohrožených druhů živočichů je nutné upozornit na výskyt níže uvedených
taxonů, které jsou zvláště chráněny podle zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.
395/1992 Sb. U každého druhu je připojen krátký komentář hodnotící výskyt druhu na lokalitě a okolí,
pokud je to z pohledu druhu a charakteru jeho výskytu významné.
Obratlovci
Aves – ptáci
Rorýs obecný (Apus apus) OH
Výskyt rorýsů je znám z okolí budov a hnízdního období roku 2016 i dřívějších let (Czernik pers.
observ.). Vzdušný prostor nad lokalitou může představovat pouze část potravního teritoria druhu.
Rorýs obecný na zkoumané ploše záměru nehnízdí, resp. hnízděním je v našich podmínkách plně
vázán na lidská sídla (vysoké budovy se štěrbinami – atika, větrací otvory, podkrovní otvory apod.).
Hnízdění ve dřevinách lze na lokalitě zcela vyloučit.
Mammalia – savci
Netopýr rezavý (Nyctalus noctula) SOH, IV
Relativně běžný druh vázaný jak na stromové dutiny, tak na úkryty v budovách. V posledních
letech na řadě míst v ČR vytváří větší kolonie v panelových domech. Z hlediska záměru však na něj je
nutno pohlížet jako na tzv. „stromového netopýra“. V rámci území byl zaznamenán při přeletech mezi
bloky domů 1 ex. 1.9.2016. Ozývající se netopýři z dutin stromů, (kterých je v parku velmi poskrovnu,
aspoň těch viditelných) nebyli zaznamenáni, rovněž nebyl nalezen trus netopýrů pod stromy s
dutinami. Výskyt jednotlivých ukrývajících se exemplářů ve vysoko položených dutinách stromů
(pokud se zde nacházejí), však nelze zcela vyloučit.
Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) SOH, IV
Relativně běžný druh, letní kolonie má v budovách, na lovu často zastižen v zastavěných oblastech
i volné krajině kolem porostů dřevin. Hnízdní kolonie či ozývající se jedinci ve stromech či dutinách
stromů nebyli zjištěni, výskyt jednotlivých ukrývajících se exemplářů ve špatně viditelných dutinách
stromů nelze zcela vyloučit. V rámci lokality byl výskyt netopýra hvízdavého zaznamenán 1.9.2016
při večerních přeletech území v počtu 1-10 ex. mezi bloky domů mezi keři a stromy.
Netopýr večerní (Eptesicus serotinus) SOH, IV
Jedná se o synantropní druh s letními koloniemi nejčastěji v budovách, který však zalétá lovit i
mimo sídla do otevřené krajině bez budov, na louky, kolem břehových porostů i na okraje lesů.
V oblasti je relativně častým druhem. Rozmnožující se kolonie ve stromech či hlasy z dutin dřevin
nebyly zjištěny, výskyt jednotlivých ukrývajících se exemplářů ve špatně viditelných dutinách stromů
Mgr. Adrián Czernik,
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nelze zcela vyloučit. V rámci území byl zaznamenán při přeletech nad zkoumanou lokalitou 1 ex.
1.9.2016 při lovu kolem pouliční lampy podél ulice U Stadionu.
6.2.2.4. Výsledky zoologického průzkumu - obratlovci
V rámci měsíce srpna a září 2016 byly v území posuzovaného záměru a nejbližšího okolí
provedeny celkem 3 kontroly. Z obojživelníků a plazů nebyl na lokalitě zjištěn žádný z těchto druhů.
V území se nevyskytují žádné přirozené či přírodě blízké vodní plochy, také zde nejsou hromady
mrtvého, dřeva, kameniva či vysokobylinná vegetace, která by umožňovala trvale přežívat
obojživelníkům a plazům na této ploše. Výskyt obojživelníků, či plazů z území není rovněž udáván v
Nálezové databáze ochrany přírody (© NDOP AOPK ČR 2016).
Z celkového počtu 16 zaznamenaných druhů ptáků patří 1 druh do kategorie zvláště chráněných
druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zákona č. 114/1992 Sb. V kategorii ohrožené druhy ptáků byl
v území a nejbližším okolí zaznamenán výskyt – rorýse obecného (Apus apus). Tento druh v území
nehnízdí v dřevinách a je plně vázán na lidské budovy. Pro rorýse vzdušný prostor nad územím tvoří
pouze potravní prostor.
Jelikož byl průzkum prováděn v mimohnízdním období (s ohledem na termín zadání), nebylo
možno zjistit přímé aktuální hnízdění ptáků v rámci přítomných dřevin a křovin. Z potenciálně
hnízdících ptáků však lze předpokládat nejběžnější druhy jako je např. holub hřivnáč (Columba
palumbus), strakapoud velký (Dendrocopus major), červenka obecná (Erithacus rubecula), pěnkava
obecná (Fringilla coelebs), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus),
budníček menší (Phylloscopus collybita), špaček obecný (Sturnus vulgaris), kos černý (Turdus
merula), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) atd.
Současný park poskytuje poměrně vhodné hnízdní i potravní zdroje ptákům. Řada druhů byla
pozorována při přeletu či sběru potravy, řada těchto ptáků zde také patrně hnízdí. V průběhu průzkumu
bylo nalezeno několik starších hnízd. Drtivá většina zjištěných druhů ptáků, zejména pěvců si staví na
hnízda každý rok nová. V rámci větvoví břízy č. 28 bylo zjištěno hnízdo hrdliček (Streptopelia) či
holubů hřivnáčů (Columba palumbus). Tito ptáci si však hnízda staví nová nebo je dostavují. Zjištěný
počet druhů ptáků není jistě konečný, ale s ohledem na charakter území je tento počet dostačující
k vyhodnocení záměru z pohledu dotčení avifauny.
Ze savců byl v území zaznamenán výskyt 7 druhů, přičemž jejich počet bude patrně jistě vyšší
(např. drobní hlodavci, hmyzožravci nebo další letouni apod.). V kategorii legislativně chráněných
druhů se jedná o 3 druhy. Ze zvláště chráněných druhů v kategorii silně ohrožení byl zaznamenán
výskyt netopýra večerního (Eptesicus serotinus), netopýra rezavého (Nyctalus noctula) a netopýra
hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus). Jednalo se pouze o pár exemplářů. V rámci dřevin určených ke
kácení nebyly nalezeny viditelné dutiny, ze kterých by se ozývali se jedinci netopýrů, přičemž
jednotlivě ukrývající se exempláře v dutinách stromů vysoko v korunách a mimo zorný úhel
pozorování či za kůrou stromů nelze zcela prokazatelně vyloučit (některé vysoko položené dutiny
mohou jimi být využívány). Vzdušný prostor parku představuje součást širšího potravního teritoria,
kde netopýři loví hmyz. Z perspektivních dřevin, které mohou být pro netopýry zajímavé, jako letní
kolonie lze označit lípu č. 106, která má velkou prasklinu s dutinami, která zasahuje vysoko nahoru
kmenu. Potenciálně možné je obývání také jiných dřevin včetně těch aktuálně určených ke kácení
např. břízy č. 27, 28, 32, 54 kde drobné dutiny přítomny jsou (vyhnilé větvě).
7. PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ VLIVY NA PŘÍRODU
7. 1. Vlivy záměru na krajinné prvky
Přímé i nepřímé negativní vlivy záměru na VKP dle ustanovení § 3 a §6 zákona č. 114/1992 Sb.,
nejsou v území záměru předpokládány, neboť se tyto prvky zde nevyskytují. Z pohledu územního
systému ekologické stability (ÚSES) se jedná o podobné vlivy jako u VKP. Vlivy na zvláště chráněná
území, památné stromy lze vyloučit. Vyhodnocování přímých či nepřímých vlivů na soustavu
NATURA 2000 nebylo předmětem tohoto hodnocení. Záměr se nachází mimo území evropsky
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významných lokalit a ptačích oblastí, které jsou součástí soustavy NATURA 2000.
Z pohledu parkových úprav patří kácení – obnova zeleně vždy mezi negativní vlivy, které po
nové výsadbě s postupem času odeznívají. Horizont této doby však lze počítat na desítky let, než
dorostou nové křoviny a dřeviny do patřičného stáří.
7. 2. Vlivy záměru na faunu a flóru
Případné negativní vliv na zvláště chráněné druhy rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění není předpokládán. V rámci území se nachází tis červený (Taxus
baccata), jedná se však o zahradnické kultivary. Případné negativní dotčení rostlin Červeného
seznamu (Grulich et al. 2012) lze vyloučit, neboť zde nebyly zaznamenány. V rámci parkových úprav
bude zasahováno do antropogenně přetvořených biotopů a ploch parku s přesně definovaným počtem
a bodově vymezenými dřevinami k obnově.
Z pohledu entomofauny budou zásahy směřovány do porostů a dřevin, kde nebyl zjištěn výskyt
zvláště chráněných druhů. Významnější negativní vlivy lze tedy vyloučit. Při případném kácení je
však potřeba ponechat dřeviny a kmeny dřevin dle navržených opatření v kapitole 6.2.1.3 Závěr a
doporučení.
Z pohledu obojživelníků a plazů lze negativní vlivy vyloučit, neboť tito živočichové nebyli
v území aktuálně zjištěni.
Vlivy na vybrané chráněné druhy ptáků – rorýs obecný lze zcela vyloučit. Tyto vlivy budou
zanedbatelné v úrovni vlivů nepřekračující současný pohyb, dopravních prostředků chodců a údržby
parku a to jak v rámci přípravy, tak realizace záměru (hluk, pohyb strojů a pracovníků). Vlivy na
běžné druhy ptáků lze přirovnat k současnému provozu. V letech po odstranění dřevin dojde však
k úbytku hnízdních biotopů pro ptáky. Potenciálně negativně dotčeni mohou být netopýři kácením
dřevin - zejména břízy č. 27, 28, 32, 54 kde jsou přítomny drobné dutiny (po vyhnití větví), které
nejsou zkontrolovatelné ze země (bez využití plošiny). V projektu je počítáno s odstraněním většiny
jehličnanů, které jsou označovány jako nevhodné pro sídliště. Toto tvrzení je antropocentrické, neboť
právě jehličnany poskytují velmi dobrý kryt pro hnízdění ptáků, jakkoliv jsou tyto druhy dřevin
kompozičně nevhodné či geograficky nepůvodní. Z tohoto pohledu lze chápat důvod k odstranění
těchto dřevin pouze jako odborný úhel pohledu. Dřeviny by měly být odstraňovány, pouze pokud
kolidují se stavebními prvky, budovami nebo je jejich zdravotní stav kritický. V případě smrků
ztepilých č. 124, 125, 134, 135, 138 není diskutabilní jejich odstranění ani tak z pohledu hnízdění
ptáků, ale z pohledu funkce izolační tj. stínění domů před hlukem z ulice Ostravská, včetně stínění
proti intenzivnímu slunečnímu záření.
8. NAVRH POTŘEBNÝCH OPATŘENÍ
Níže navržená opatření jsou určena pro záměr tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy na
biotu zájmové plochy parku. Opatření jsou navržena ve vztahu k výskytu rostlin, bezobratlých a
obratlovců, na základě dostupných biologických dat a průzkumů území.
Ořez a kácení dřevin v jiném ročním období lze realizovat pouze v nezbytně nutných a
odůvodněných případech na základě projednání s orgánem ochrany přírody dle § 8 zákona č. 114/1992
Sb. Z pohledu redukce dřevin je nutné záměr konzultovat s příslušnými orgány ochrany přírody a
zažádat o povolení ke kácení dřevin (MěÚ Hlučín). Dřeviny by měly být káceny v mimo-vegetačním
období nebo minimálně v mimo-hnízdním období, aby se minimalizovaly negativní vlivy na biotu,
popřípadě hnízdící ptáky. S ohledem na pravděpodobný výskyt netopýrů (včetně zimujících) by bylo
nejvhodnější dřeviny pokácet v období října-listopadu, kdy už nejsou letní kolonie a zároveň netopýři
nejsou zazimovaní. Jejich disturbance při kácení dřevin v říjnu-listopadu nebude mít takové negativní
vlivy, jako by se dřeviny pokácely, když netopýři hibernují či se rozmnožují.
Dřeviny na okrajích staveniště nebo při příjezdových cestách, u kterých je známo, že budou
exponovány vůči stavebním strojům nebo objektům, je nutno před prováděním úprav provést jejich
ochranu proti poškození ochranným bedněním dle normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních
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úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Pokud bude
nutný ořez větví, je nutné, aby ořez byl proveden odborně.
S ohledem na zásah do biotopu (sídla) dalších zvláště chráněných druhů a zasahování do jejich
přirozeného vývoje je doporučeno zažádat o udělení příslušných výjimek ze základních a ochranných
podmínek. Udělení výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle § 50, §
56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Příslušným úřadem pro toto území je Krajský
úřad Moravskoslezského kraje. Z pohledu provádění záměru budou ze všech skupin zvláště
chráněných druhů dotčeni pouze savci neboť výskyt ZCHD bezobratlých, obojživelníků a plazů nebyl
zaznamenán a z ptáků lze dotčení považovat za méně pravděpodobné.
Z entomologického hlediska je nutné postupovat dle kapitoly 6.2.1.2 Výsledky entomologického
průzkumu (tj. ponechat dočasně vybrané dřeviny po skácení na místě, aby bylo umožněno hmyzu
dokončit jejich vývoj).
Ze savců mohou být negativně dotčeni jednotliví tzv. stromoví netopýři, kteří se mohou ukrývat ve
dřevinách určených ke kácení (pod kůrou v dutinách, mimo pozorovací zorné pole, vysoko v koruně
stromů apod.), z tohoto důvodu doporučujeme požádat o udělení výjimek u stromových netopýrů a to
netopýra večerního (Eptesicus serotinus), netopýra rezavého (Nyctalus noctula) a netopýra
hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus) – škodlivý zásahu do přirozeného vývoje živočichů, zejména je,
rušit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia a sídla.
Z pohledu jistých zmírňujících opatřená by bylo vhodné v území na dřevinách, popřípadě okolních
budovách (pokud je vlastníkem MěÚ Hlučín) umístit alespoň 20 až 25 ks budek pro stromové
netopýry. Umístěn a konstrukce musí být řešena dle odborných metodik ČESON (viz
www.ceson.org). Budky je možno také zakoupit od specializovaných firem jako je společnost
Schwegler (http://www.schwegler-natur.de). Instalace budek přispěje podpoře revitalizace a
biologizace záměru.
S ohledem na skutečnost, že dojde redukcí dřevin, které slouží jako hnízdní a potravní biotop
ptáků, je doporučeno, aby byly v rámci parku nainstalovány ptačí budky, které mohou nahradit či
kompenzovat alespoň částečně ztrátu hnízdních dutin, podobně jako u netopýrů. Umístění a
konstrukce budek musí vycházet dle odborných ornitologických metodik.
V rámci kácení a realizace doporučujeme, aby byl přítomen odborný biologický dozor, který bude
dohlížet nad plněním udělených podmínek orgánů ochrany přírody a bude v případě nutnosti provádět
záchranné transfery živočichů.
9. MONITORING LOKALITY
Dle ustanovení § 18 (odst. 3 b, část „monitoring“) vyhlášky č.395/1992 Sb. zákona č. 114/1992
Sb., který vyžaduje následný monitoring lokality, doporučuji provádět monitoring lokality v průběhu
realizace záměru formou biologického dozoru s ohledem na dohled nad udělenými podmínkami
výjimek a dalších podmínek orgánů ochrany přírody.
10. ZÁVĚR
Předmětem biologického posouzení a biologických průzkumů bylo provést aktuální průzkum a
zhodnocení připravovaného záměru „Parkové úpravy v okolí kulturního domu v Hlučíně“ s ohledem
na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť. Na základě takto
získaných dat bylo provedeno vyhodnocení vlivu záměru na tyto skupiny. V základním měřítku byl
vyhodnocen vliv záměru na krajinné prvky VKP, ÚSES. Ze zvláště chráněných druhů rostlin dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb. zákona č. 114/1992 Sb. nebyl v zájmovém území zjištěn žádný druh.
Z živočichů byl v území a blízkém okolí záměru zaznamenán výskyt celkem 4 zvláště chráněných
druhů (obratlovci). Na základě takto získaných dat bylo provedeno vyhodnocení vlivu záměru na tyto
skupiny organismů. Na základě předpokládaných přímých a nepřímých vlivů byla navržena opatření
pro zmírnění dočasných nebo dlouhodobých negativních účinků na biotu území. Záměr na základě
dodržení navržených opatření je možné realizovat.
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12. POUŽITÉ ZKRATKY
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
EVL – evropsky významná lokalita
NDOP – Nálezová databáze ochrany přírody
PP – přírodní památka
ÚSES – územní systém ekologické stability
VKP – významný krajinný prvek
VMB – vrstva mapování biotopů
ZCHÚ – zvláště chráněné území
ex. – exemplář, exempláře
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Obr. č. 1 – Pohled na část dřevin a podél ulice Tyršova (22.9.2016).

Obr. č. 2 – Hnízdo holuba hřivnáče (Columba palumbus) či hrdliček (Streptopelia sp.) z břízy č. 28
(22.9.2016).
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Obr. č. 3 – Pohled na část kmene lípy č. 106, která je se svou dutinou ideálním biotopem pro
netopýry (22.9.2016).

Obr. č. 4 – Kos černý (Turdus merula) patří mezi nejběžnější druhy ptáků v lokalitě (22.9.2016).
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Obr. č. 5 – Pohled na jednu z dutin břízy č. 27 kterou mohou netopýři využívat (22.9.2016).

Obr. č. 5 – Pohled na smrky podél ulice Zahradní (22.9.2016).
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