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Příloha k článku Generel lokalit pro akumulaci povrchových
vod na straně 7

Lokalita Tok Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny

OBLAST POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

Fořt (B) Čistá ve většině dotčené trasy toku se jedná o přírodě blízké koryto s pestrou mozaikou biotopů v budoucí zátopě; střet
s výskytem kriticky ohroženého druhu mihule potoční

Babí (B) Babí potok střet s územní ochranou: PO Krkonoše a EVL Krkonoše, ochranné pásmo KRNAP (polovina plochy navržené
akumulace při pravém břehu toku Babí zasahuje do všech uvedených území); střet s výskytem kriticky a silně
ohrožených druhů: kriticky ohrožená mihule potoční, silně ohrožené druhy čáp černý, včelojed lesní, chřástal polní,
sýc rousný, datel černý, lejsek malý

Žamberk (B) Rokytenka z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny méně významná lokalita; střet s ÚSES: regionální biocentrum

Pěčín (A) Zdobnice zachovalý říční fenomén hlubokých údolí horských řek; střet s územní ochranou: I. a II. zóna CHKO Orlické hory;
Natura 2000 Zdobnice-Říčka, evidovaná lokalita – štola Erzloch – zimoviště netopýrů; střet s ÚSES: regionální 

y

biocentrum a biokoridor, prioritní biotopy soustavy Natura  2000: údolní jasanovo-olšové luhy a suťové lesy, podhorské
až horské smilkové trávníky (nejrozsáhlejší v Orlických horách); střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů:
kriticky ohrožené mihule potoční, zmije obecná, netopýr černý, netopýr velký, vrápenec malý, netopýr vodní,
silně ohrožené druhy: netopýr ušatý, čolek horský, čolek obecný, mlok skvrnitý, ještěrka obecná, ještěrka živorodá,
slepýš křehký, čáp černý, ledňáček říční, plšík lískový, lilie cibulkonosná, všivec lesní

Lukavice (B) Kněžná střet s územní ochranou: EVL Uhřínov-Benátky; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožená
zmije obecná, silně ohrožené druhy modrásek bahenní, čolek horský, ještěrka živorodá, slepýš křehký

Písečná (B) Potočnice bez významných střetů

Jangelec (B) Loučná přírodě blízký tok s vyrovnaným splaveninovým režimem (meandrování v široké nivě) s možnostmi rozlivu
a povodňování nivy; střet s ÚSES: regionální biocentrum a biokoridor; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených
p ý y ý p ý

druhů: nadregiolnálně významný recentní výskyt kriticky ohrožené mihule potoční, silně ohrožený ledňáček říční

Rychmburk (B) Krounka přírodě blízký tok s vyrovnaným splaveninovým režimem, regionálně významný krajinný fenomén kaňonovitého
údolí (Šilinkův důl), rozsáhlé zachovalé suťové porosty javořin a dubohabřin, u řeky pak ptačincové olšiny; střet
p ý y ý p ý g ý ý ý

s územní ochranou: přírodní park Údolí Krounky a Novohradky
p y j

; střet s ÚSES: regionální biocentrum; střet
s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožená mihule potoční, silně ohrožené druhy mlok skvrnitý,
vydra říční, užovka hladká (početná populace, nadregionálně významný výskyt)

Hořička (B) Ležák střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožený rak říční, silně ohrožené vydra říční, skokan
zelený, ledňáček říční, slepýš křehký, rosnička obecná

Spačice (B) Doubrava střet s územní ochranou: přírodní park Doubrava; střet s ÚSES: regionální biocentrum; na svazích bučiny a suťové
javořiny; střet s výskytem silně ohrožených druhů: mlok skvrnitý, vydra říční, ledňáček říční, holub doupňák

Březí (B) Klejnárka přírodě blízký úsek toku se zachovalou morfologií (v ekologicky degradované krajině má údolí Klejnárky funkcií
refugia); střet s výskytem silně ohroženého druhu ledňáčka říčního

Šárovcová Lhota (B) Chotečský potok střet s výskytem silně ohroženého druhu velevruba tupého

Doubravčany (B) Výrovka přírodě blízký tok se zachovalou morfologií

Tuchoraz (B) Šembera území s kvalitními biotopy lužního lesa (kvalitní území v ekologicky degradované krajině); střet s výskytem silně
ohrožených druhů: skokan štíhlý, mlok skvrnitý, holub doupňák

Vilémov (A) Jizera přírodě blízké údolí horské řeky s četnými erozními tvary (zejména obří hrnce) a výskytem endemické vřetenovky 
krkonošské; střet s územní ochranou: PO Krkonoše (lejsek malý, sýc rousný, datel černý) a EVL Krkonoše (11
biotopů z toho 3 prioritní druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech, lesy svazu
Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy); území 
KRNAP; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožená mihule potoční, silně ohrožené druhy 
mlok skvrnitý, čolek horský, sýc rousný, datel černý, lejsek malý, holub doupňák, krahujec obecný, ledňáček říční, pisík 
obecný, netopýr černý, netopýr velký, rejsek horský, jinořadec kadeřavý

OBLAST POVODÍ HORNÍ VLTAVY

Větší Vltavice (A) Větší Vltavice přírodní tok s výjimečně zachovanou morfologií toku a údolní nivy; střet s výskytem kriticky ohroženého druhu
mihule potoční
(k výskytu druhů je nutné provést komplexní přírodovědný průzkum)

Hradiště(B) Černá krajinářsky a ekologicky cenná lokalita v podhůří Novohradských hor se zachovanou přirozenou morfologií toku
a údolní nivy; střet s výskytem kriticky ohroženého druhu mihule potoční

Bednárec (B) Žirovnice přírodní tok se zachovanou morfologií toku a údolní nivy;
(pro výskyt zvláště chráněných druhů je nutné provést přírodovědný průzkum)

Budislav (B) Černovický potok přírodní tok se zachovanou morfologií toku a údolní nivy;
(pro výskyt zvláště chráněných druhů je nutné provést přírodovědný průzkum)

Čachrov (B) Ostružná krajinářsky a ekologicky cenná lokalita v podhůří Šumavy se zachovanou přirozenou morfologií toku a údolní nivy;
střet s územní ochranou: CHKO Šumava, EVL Šumava

pp
 (dotčený předmět ochrany vranka obecná); střet s výskytem

kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožená mihule potoční, silně ohrožené vydra říční, ledňáček říční, jeřábek 
lesní, ještěrka živorodá, rys ostrovid
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Lokalita Tok Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny

Nihošovice (B) Peklov přírodní tok se zachovanou morfologií toku a údolní nivy; 
(pro výskyt zvláště chráněných druhů je nutné provést přírodovědný průzkum)

Krejčovice (A) Blanice krajinářsky a ekologicky cenná lokalita v podhůří Šumavy se zachovanou přirozenou morfologií toku a údolní nivy,
v lokalitě vyvinuto přírodní řečiště, štěrkové nivy a bifurkace toku, reliktní bory s přechody do suťových jedlin se
smrkem s jedinci ve stáří až 300 let; střet s územní ochranou: EVL Šumava (dotčený předmět ochrany perlorodka
říční), I. a II. zóna CHKO Šumava

j
, PR Na soutoku; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožené

perlorodka říční, mihule potoční, silně ohrožené vydra říční, ledňáček říční, čáp černý, jeřábek lesní, ještěrka živorodá,
rys ostrovid

Myslín (B) Skalice přírodní tok se zachovanou morfologií toku a údolní nivy střet s výskytem silně ohroženého druhu: vydra říčníy

OBLAST POVODÍ DOLNÍ VLTAVY

Hrachov (A) Brzina přírodě blízký tok a niva se zachovalou morfologií; střet s ÚSES: nadregionální biokoridor, regionální biocentrum
Velký Hejk; střet s výskytem silně ohrožených druhů: čolek horský, čolek obecný, ledňáček říční, vydra říční

Podolí (B) Mastník přírodní tok se zachovanou morfologií koryta a údolní nivy; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů:
kriticky ohrožený skokan skřehotavý, silně ohrožené ještěrka obecná, vydra říční, rosnička obecná, skokan rašelinný

Stříbrné Hory (A) Borovský potok přírodní, meandrující tok s funkční zachovalou údolní nivou; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů:
kriticky ohrožené mihule potoční, rak říční, silně ohrožené ledňáček říční, ještěrka živorodá, vydra říční

Klanečná (B) Úsobský potok přírodní tok se zachovanou morfologií toku a údolní nivy; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů:
kriticky ohrožené mihule potoční, rak říční, silně ohrožené ledňáček říční, vydra říční

Štěpánov (B) Sázavka tok zčásti přirozený, zčásti degradován úpravou, s kvalitním břehovým porostem; střet s výskytem kriticky a silně
ohrožených druhů: kriticky ohrožený rak říční, silně ohrožené ledňáček říční, vydra říční

OBLAST POVODÍ BEROUNKY

Kočov (B) Mže v území jsou vymapované cenné biotopy: údolní jasanovo-olšové luhy, acidofilní bučiny; střet s výskytem kriticky 
a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožený rak říční, silně ohrožené ledňáček říční, mlok skvrnitý

Kladruby (A) Úhlavka střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožený rak říční, čolek velký, ledňáček říční, skokan
zelený, škeble rybničná

Šipín (A) Úterský potok přírodě blízký vodní tok (s minimálními zásahy v minulosti) s přirozenou morfologií, včetně zachované potoční nivy;
střet s územní ochranou: přírodní park Úterský potok

y
; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky 

ohrožené rak říční, rak kamenáč, silně ohrožené ledňáček říční, mlok skvrnitý, hvozdík sivý

Ondřejovice (B) Jelenka v území jsou vymapované cenné biotopy: údolní jasanovo-olšové luhy, střídavě vlhké bezkolencové louky

Amerika (A) Klabava zachovalý přirodě blízký tok se souvislými lesními porosty (fragmenty acidofilních bučin) tvoří hodnotnější část VVP;k
střet s územní ochranou: EVL Padrťské rybníky; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožený 
rak kamenáč, silně ohrožené čáp černý, včelojed lesní, krahujec obecný, holub doupňák, žluva hajní

Všeruby (B) Třemošná bez významných střetů

Strážiště (A) Střela přírodě blízký tok s přirozenou morfologií, s výskytem mnoha druhů stavovišť s vysokou diverzitou – stanoviště
od skalních výchozů na svazích údolí po hluboké nivní půdy podél Střely; střet s územní ochranou: PR Střela a přírodní 
park Střela; nad nádrží EVL pro mihuli potoční; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožené
rak říční, mihule potoční, silně ohrožené ledňáček říční, mlok skvrnitý, tesařík zavalitý, vstavač osmahlý, přástevník 
kostivalový – priortitní druh Natura 2000

Javornice (B) Javornice střet s ochranným pásmem CHKO Křivoklátsko; střet s výskytem silně ohroženého druhu lledňáčka říčního

Kleštěnice (B) Jalový potok střet s ÚSES: regionální biokoridor Pod Krkavčinou, Pod Krkavčinou – Kleštěnice a Pod Krkavčinou pod Plešivcem,
regionální biocentrum Pod Krkavčinou; střet s výskytem silně ohrožených druhů: vydra říční, modrásek bahenní,
včelojed lesní, sýček obecný

OBLAST POVODÍ OHŘE A DOLNÍHO LABE

Dvorečky (A) Libava unikátní přírodní tok a niva se zachovalými cennými společenstvy (olšové luhy, tužebníková lada); střet s územní 
ochranou: III. zóna CHKO Slavkovský les; střet s ÚSES: regionální biokoridor Libavský vrch; střet s výskytem kriticky 
ohroženého druhu mihule potoční a silně ohroženého druhu chřástal polní

Chaloupky (A) Rolava střet s územní ochranou: EVL Krušnohorské plató – unikátní komplex zachovalých horských vrchovišť a přechodových
rašelinišť, zároveň v roce 2008 zařazených do mezinárodní smlouvou chráněných Ramsarských mokřadů; střet
s výskytem zvláště chráněných druhů vázaných na komplex Rolavských vrchovišť a Chaloupeckého rašeliniště:
– vodomil (Cercyon alpinus); boreálně alpinské druhy vážek – např. šídlo rašelinné; kriticky ohrožená skupina
vrchovištních motýlů – žluťásek borůvkový, modrásek stříbroskvrnný, perleťovec severní; rašeliništní společenstva
Coleopter – střevlík Menetriesův; ornitocenóza horských lesů a vrchovišť: tetřívek obecný, tetřev menetriesi),
střevlík lesklý, střevlíček; reliktní výskyt tetřev hlušec, vodouš kropenatý, jeřáb popelavý, datlík tříprstý; reprezentativní 
bryolora s nejvýznamnějšími reliktními vrchovištními druhy jako Sphagnum lindbergii, Splachnum ampulaceum,
Odontoschizma sphagni; unikátní soubor cévnatých rostlin zahrnující i několik desítek ZCHD včetně KO
druhů s významným místním endemismem – např. blatnice bahenní, rosnatka anglická, vratička heřmánkolistá,
hrotnosemenka bílá
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Poutnov (A) Teplá přírodní tok s přirozenou morfologií vlastního toku i údolní nivy; území plánované zátopy je navrženo k vyhlášení 
mokřadů soustavy Ramsar; v širším území se nachází celá řada přírodních vývěrů minerálních vod, která mohou být
výstavbou nádrže ovlivněny; střet s územní ochranou: CHKO Slavkovský les (III. zóna), EVL Teplá s přítoky a Otročínský 
potok (pro vranku obecnou); střet s ÚSES: nadregionání biokoridor, regionální biokoridor Teplá-Poutnov – kaňon
Teplé, regionální biocentrum Teplá-Poutnov; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožené rak 
říční, strnad luční, silně ohrožené ledňáček říční, bekasina otavní, chřástal polní, křepelka polní, čolek obecný, čáp černý,
bramborníček hnědý, historický výskyt tetřívka obecného - uvažováno o reintrodukci; cenná společenstva: zachovalé
olšové luhy, tužebníková lada, zaplavované vysokostébelné mokřadní louky; slatiniště na vývěrech minerálních vod;
vlhké pcháčové louky

Hlubocká Pila (A) Liboc střet s územní ochranou: EVL Hradiště pro lososa atlantského (mezinárodní projekt na reintrodukci lososa atlantského
v povodí Labe), potenciální střet s připravovanou CHKO Doupovské hory (s I. a II. zónou); významný dochovaný 
charakter poválečné krajiny s kontinuálním procesem spontánní sukcese; rozlohou největší středoevropské sopečné
pohoří se specifickým mikroklimatem způsobujícím výskyt suchomilných biotopů ve vysokých nadmořských
výškách

Kryry (B) Podvinecký potok střet s ÚSES: dva nadregionální biokoridory

Mětikalov (B) Liboc střet s územní ochranou: EVL Hradiště pro lososa atlantského (mezinárodní projekt na reintrodukci lososa atlantského
v povodí Labe), potenciální střet s připravovanou CHKO Doupovské hory (s I. a II. zónou); významný dochovaný 
charakter poválečné krajiny s kontinuálním procesem spontánní sukcese; rozlohou největší středoevropské sopečné
pohoří se specifickým mikroklimatem způsobujícím výskyt suchomilných biotopů ve vysokých nadmořských
výškách

Stříbrný potok (A) Stříbrný potok střet s ÚSES: nadregionální a regionální biokoridor; střet s výskytem silně ohrožených druhů: slepýš křehký, ledňáček 
říční

Šluknov (A) Lesní potok zčásti přirozený, zčásti upravený vodní tok s cennými mokřadními společenstvy; střet s ÚSES: nadregionální biocentrum
a regionální biokoridor; střet s výskytem silně ohroženého druhu slepýše křehkého 

OBLAST POVODÍ MORAVY

Hanušovice (A) Morava a Krupá přírodě blízké vodní toky se zachovalou morfologií; střet s územní ochranou: PO Králický Sněžník; střet s ÚSES:
nadregionální biocentrum Raškov, střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožená zmije obecná,
silně ohrožené vydra říční, ledňáček říční, mlok skvrnitý, čolek horský, ještěrka obecná, ještěrka živorodá, ledňáček 
říční, chřástal polní, křepelka obecná, pisík obecný, čáp černý, bekasina otavní, rejsek horský, myšivka horská

Hoštejn (A) Březná přírodě blízký vodní tok se zachovalou morfologií; střet s územní ochranou: přírodní park Březná; střet s ÚSES:
nadregionální a regionální biokoridor, střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožený rak říční,
netopýr brvitý, silně ohrožené vydra říční, rys ostrovid, čáp černý, škeble rybničná, čolek horský, mlok skvrnitý, slepýš
křehký, ještěrka obecná, ledňáček říční

Usobrno (B) Usobrnka přírodě blízký vodní tok; střet s ÚSES: nadregionální biokoridor a regionální biocentrum Úsobrnské údolí, střet
s výskytem silně ohrožených druhů: ledňáček říční, mlok skvrnitý, jednokvítek velkokvětý

Dlouhá Loučka (A) Huntava přírodě blízký vodní tok se zachovalou morfologií, střet s územní ochranou: EVL Sovinecko, přírodní park 
Sovinecko, střet s ÚSES: nadregionální biocentrum Sovinec, nadregionální biokoridor, střet s výskytem kriticky a silně

ý g p p

ohrožených druhů: kriticky ohrožený jasoň dymnivkový, silně ohrožené rosnička zelená, mečík střechovitý, všivec
mokřadní, rejsek horský, myšivka horská

Šternberk (B) Sitka střet s ÚSES: nadregionální biokoridor, regionální biocentrum Dolní Žleb; střet s výskytem kriticky a slině ohrožených
druhů: kriticky ohrožený jasoň dymnivkový, silně ohrožené vydra říční, skokan štíhlý

Lužná (B) Senice přírodě blízký vodní tok, pouze místy upravený; střet s územní ochranou: zátopa zasahuje na území CHKO Beskydyí ;
střet s ÚSES: nadregionální a lokální biokoridor,
p ý p y p ý

střet s výskytem kriticky a slině ohrožených druhů: kriticky ohrožený 
rak říční, migrační koridor medvěda hnědého, silně ohrožené druhy vydra říční, modrásek očkovaný, modrásek 
bahenní

Rajnochovice 
(Košovy) (A)

Juhyně přírodě blízký tok s vyrovnaným splaveninovým režimem; střet s územní ochranou: přírodní park Hostýnské vrchy,
PO Hostýnské vrchy; střet s ÚSES: regionální biokoridor Kelčský Javorník – Velká Příčnice; střet s výskytem kriticky 

p p ý y

a slině ohrožených druhů: kriticky ohrožený rak říční, silně ohrožené čolek horský, čolek obecný, konitrud lékařský,
lejsek malý, strakapoud bělohřbetý; významný krajinný prvek Mokřad Košovy – rašeliniště s rašeliníkem společenstvay
svazu Sphagno recurvi-Caricion canescentis (unikátní rozsáhem v rámci Hostýnských vrchů) 

Podlesný mlýn (B) Velička přírodě blízký vodní tok; střet s ÚSES: nadregionální a regionální biokoridor, regionální biocentrum Kozí hřbet, střet
s výskytem slině ohrožených druhů: vydra říční, mlok skvrnitý, slepýš křehký

Rychtářov (B) Velká Haná přírodní tok s vyrovnaným splaveninovým režimem (přírodní štěrkopískové lavice)

Otaslavice (B) Brodečka přírodní tok; střet s ÚSES: nadregionální biokoridor; střet s výskytem kriticky ohroženého druhu rak říční

Radkovy (B) Dolnonětčický 
potok

střet s územní ochranou: EVL Dřevohostický les; střet s ÚSES: regionální biocentrum Dřevohostický les; střet
s výskytem silně ohrožených druhů netopýr Alkathoe, ledňáček říční

Vlachovice (A) Vlára přírodě blízký vodní tok s vyrovnaným splaveninovým režimem; střet s ÚSES: pět lokálních biokoridorů, tři lokální k
biocentra – Kouty, Dolní Kamenec a Výmoly; střet s výskytem silně a kriticky ohrožených druhů: kriticky ohrožený rak ý
říční, silně ohrožené vydra říční, ohniváček černočárný, modrásek očkovaný, modrásek bahenní



IV

Lokalita Tok Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny

OBLAST POVODÍ DYJE

Dolní Bolíkov (B) Bolíkovský potok střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožené rak říční, skokan ostronosý, sysel obecný,
silně ohrožené vydra říční, čolek velký, čolek obecný, čolek horský, rosnička zelená, kuňka obecná, blatnice skvrnitá,
ropucha zelená, skokan krátkonohý, skokan zelený, slepýš křehký, ještěrka obecná, moták pilich, kulíšek nejmenší, sýc
rousný, sova pálená, bekasina otavní, vodouš kropenatý, chřástal kropenatý, skřivan lesní, los evropský

Vysočany (A) Želetavka zachovaný přirozený tok s vyrovnaným splaveninovým režimem a členitým korytem a nivou – hluboce zaříznutá
údolí Želetavky a Bihanky s nivními loukami, zakleslými meandry a skalními útvary; střet s ÚSES: regionální biokoridor

ý p ý

Šimkův mlýn Kopka, regionální biocentrum Kopka, nadregionální biokoridor; střet s výskytem kriticky a silně
y y ý y y g

ohrožených druhů: kriticky ohrožené mihule potoční, hrouzek Kesslerův, silně ohrožené velevrub tupý, ouklejka
pruhovaná, vydra říční; cenná společenstva: nivní psárkové a ovsíkové louky, jasanovo-olšové luhy, dubohabřiny,
suťové lesy, acidofilní teplomilné doubravy, společenstva skalních štěrbin, nízké xerofilní křoviny

Plaveč (B) Jevišovka střet s územní ochranou: přírodní park Jevišovka; střet s ÚSES: regionální biokoridor Venclov; střet s výskytem silně
a kriticky ohrožených druhů: kriticky ohrožený netopýr černý, silně ohrožené ohniváček černočárný, tesařík obrovský,
ouklejka pruhovaná, mlok skvrnitý, ledňáček říční, vydra říční

Borovnice (B) Svratka přirozeně meandrující tok v nivních loukách s kvalitními břehovými porosty; střet s územní ochranou: CHKO
Žďárské vrchy
pp

, střet s ÚSES: nadregionální biokoridor, regionální biokoridor Žákovina – meandry Svratky, regionální 
j ý p y

biocentrum Žákovina; střet s výskytem silně a kriticky ohrožených druhů: kriticky ohrožená
y g g

mihule potoční, silně
ohrožené kulíšek nejmenší, ledňáček říční, vydra říční; cenná společenstva: vegetace makrofyt proudících vod, vlhké
pcháčové a tužebníkové louky, podhorské smilkové trávníky, střídavě vlhké psárkové louky, porosty vysokých ostřic

Kuřimské
Jestřabí (B)

Libochovka zachovaný přirozený tok s vyrovnaným splaveninovým režimem a členitým korytem a nivou – výrazně zaříznuté údolí k
Libochovky, významné geomorfologické jevy (zakleslé meandry, peřeje, skalní výchozy, suťová pole); nadregionální 
biokoridor; střet s výskytem silně ohrožených druhů: ouklejka pruhovaná, skokan štíhlý, ledňáček říční, vydra říční;
cenná společenstva: doprovodné jasanovo-olšové louky, dubohabřiny, suché acidofilní a acidofilní teplomilné
doubravy, suťové lesy, fragmenty reliktních borů, nivní pcháčové i psárkové louky

Želešice (B) Bobrava střet s územní ochranou: PP Střelický les (lokalita velmi kvalitních porostů hercynských dubohabřin); přírodní park 
Bobrava; střet s ÚSES: regionální biocentrum a biokoridor Střelický les, regionální biokoridor Střelický les  Želešický 

ý p y ý p p

hájek, nadregionalní biokoridor; střet s výskytem silně ohrožených druhů: ohniváček černočárný, skokan štíhlý,
ledňáček říční, strakapoud jižní, výskyt evropsky významného druhu hrouzkek běloploutvý

Čučice (A) Oslava přírodní tok se zachovalou geomorfologií a vyrovnaným splaveninovým režimem, na něj vázaná cenná společenstva;
střety s územní ochranou: PR/EVL Údolí Oslavy a Chvojince

g g y ý p
; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů:

kriticky ohrožené hřib královský, řeřišničník skalní, jazýček jadranský, jasoň dymnivkový, skokan ostronosý,
ještěrka zelená, silně ohrožené střevíčník pantoflíček, ouklejka pruhovaná, čolek obecný 

Horní Kounice (B) Rokytná zachovaný přirozený tok s vyrovnaným splaveninovým režimem a členitým korytem a nivou – výrazně zaříznuté říční 
údolí s řadou geomorfologických jevů (zakleslé meandry, skalní útvary); střet s územní ochranou: EVL Řeka Rokytná
(jedna ze tří naturových lokalit hrouzka běloploutvého (evropsky významný druh);((  přírodní park Rokytná; střet
s ÚSES: regionální biocentrum Valův mlýn, regionální biokoridor Vilímkův mlýn – Valův mlýv, regionální biokoridor

ý p p y ý ý p p y

Valův mlýn  Koválov; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožené  netopýr černý, vrápenec
malý, silně ohrožené ouklejka pruhovaná, skokan štíhlý, netopýr velkouchý, vydra říční; cenná společenstva: přírodě
blízká vegetace nivních luk, suťových lesů, dubohabřin, teplomilných acidofilních doubrav, nízkých xerofilních křovin
a skalních stepí s kostřavou sivou

Terezín (B) Trkmanka upravený vodní tok, na kterém dochází k pozvolné samovolné renaturaci (lokalita má potenciál k revitalizaci, kterou
dojde ke zvětšení zásoby vody v území)

OBLAST POVODÍ ODRY

Spálené (B) Opavice bez významných střetů

Horní Lomná (A) Olše štěrkonosný tok s přirozeným splaveninovým a hydrologickým režimem (díky zachovalému toku je zde výskyt
cenných biotopů (př. vrbové křoviny štěřkových náplavů) a stanovišť zvláště chráněných druhů); střet s územní 
ochranou: II. zóna CHKO Beskydy, úsek mezi Třincem a státní hranicí je v EVL Olšev (pro vydru říční a mihuli potoční);
střet s výskytem kriticky a silně ohrožených zvláště chráněných druhů: kriticky ohrožené rak říční, mihule potoční,
silně ohrožené vranka pruhoploutvá, vydra říční, ledňáček říční

Spálov (A) Odra dotčený úsek vodního toku patří k nejvíce zachovalým v rámci celé ČR; významné střety s územní ochranou:
EVL Horní Odra, EVL Libavá, CHKO Poodří, PP Hraniční meandry Odry; nádrž ovlivní přirozený režim Odry a tím
i mezinárodně významný mokřadní a říční systém Poodří, který je závislý na periodických ročních i meziročních
klimatických výkyvech; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených zvláště chráněných druhů: kriticky ohrožené rak 
říční, mihule potoční, silně ohrožený druh vranka pruhoploutvá

 2009 číslo 5IV

Objednávám předplatné časopisu Ochrana přírody od čísla __________  roční (6 čísel) za 234 Kč
Titul  _______ Jméno _________________  Příjmení ___________________________________________í
Organizace  ______________________________________________________________________________
Ulice ____________________________________________________________________________________
PSČ  _____________ Město  ________________________________________________________________
Tel.  ___________________________________ e-mail  ___________________________________________

Platbu provedu
❑ složenkou A (na základě údajů ze složenky A, kterou od nás obdržíte, lze platit převodem)
❑ fakturou, v tom případě uveďte IČO ____________________  DIČ ___________________________ .
❑ prostřednictvím SIPO, v tom případě uveďte spojovací číslo _____________________________ .

Objednávka
předplatného
na rok 2010

 SEND Předplatné s. r. o.
P. O. BOX 141
142 21 Praha 4
Tel.: 225 985 225
Fax: 225 341 425
SMS: 605 202 115
e-mail: send@send.cz
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