
Zásady managementu pro druhy ve vyhlašovaných EVL 
 
Seznam EVL které bude vyhlašovat KÚLK: 
 

č. 
Kód 

lokality Název lokality Předmět ochrany - druhy 
1 CZ0513238 Cihelenské rybníky kuňka obecná 
2 CZ0513237 Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky kuňka obecná 

3 CZ0513658 
Český Dub - základní umělecká 
škola netopýr velký 

4 CZ0513659 Doksy - zámek netopýr velký 
5 CZ0513505 Dolní Ploučnice losos obecný, kuňka obecná, vydra říční  

6 CZ0513506 Horní Ploučnice 

klínatka rohatá, modrásek bahenní, 
modrásek očkovaný, přástevník 

kostivalový, losos obecný, vydra říční  
7 CZ0513240 Janovické rybníky vážka jasnoskvrnná 
8 CZ0513822 Jizera a Kamenice vranka obecná 
9 CZ0513662 Lemberk - zámek vrápenec malý 
10 CZ0513254 Luční potok mihule potoční 
11 CZ0513244 Manušické rybníky kuňka obecná 
12 CZ0513247 Pelíkovice modrásek bahenní 
13 CZ0513251 Rokytka vranka obecná 
14 CZ0513665 Skalice u České Lípy netopýr velký 
15 CZ0513256 Smědá klínatka rohatá, vranka obecná 
16 CZ0513257 Stružnické rybníky kuňka obecná 
17 CZ0513509 Svitavka mihule potoční 
18 CZ0513261 Vápenice - Basa netopýr černý, netopýr velkouchý 
19 CZ0513508 Zahrádky páchník hnědý 
20 CZ0514667 Západní jeskyně vrápenec malý 
21 CZ0513668 Zdislava - kostel netopýr velký 
22 CZ0510164 Kozlov - Tábor habitaty 

  



1. EVL Cihelenské rybníky  
 

Kuňka obecná (ohnivá) Bombina bombina 
Stručná biologie a ekologie druhu: Kuňka obecná většinu roku tráví ve vodě, vajíčka klade 
v závislosti na počasí od dubna do srpna. Vyhledává především mělké osluněné tůně a zarostlé okraje 
extenzivně obhospodařovaných či neobhospodařovaných rybníků, hlavní potravou jsou komáří a 
pakomáří larvy. Po metamorfóze pulců koncem léta žáby vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům 
(opuštěné nory hlodavců, zemní dutiny, návěje listí, ruiny apod.). 

Příčiny ohrožení: Druh ustoupil především v důsledku změn vodního režimu v krajině, intenzifikace a 
chemizace zemědělství. V poslední době je významným faktorem nešetrné rybářské obhospodařování 
rybníků (vysoké rybí obsádky a nešetrně prováděné odbahňování).  

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Vysoké rybí obsádky, při nichž dochází k přímé predaci a likvidaci vajíček a larev rybami. 
Krajně negativní je přítomnost okounů, střevličky východní či karase stříbřitého. 

• Přehnojování rybníků a intenzivní krmení ryb umělými krmivy – vede ke zhoršení kvality vody. 
• Manipulace s vodní hladinou v období rozmnožování a vývoje larev, nešetrné odbahňování při 

němž se sníží nebo úplně zlikviduje plocha litorálu.  
• Používání biocidů a hnojiv při obhospodařování pozemků navazujících na vodní nádrže v dosahu 

akčního radiu druhu (cca 250m), kontaminace vody organickými či anorganickými látkami. 
• Přebudovávání rybářsky nevyužívaných drobných rybníčků na rybníky s polointenzivním nebo 

intenzivním chovem ryb a polodivokých kachen. 

Vhodný management lokality 

• Skloubit obhospodařování rybníků s ekologickými nároky kuněk – stanovit a udržovat šetrné a 
druhově vhodné rybí obsádky, která umožní rozvoj dostatečně rozsáhlých porostů makrofyt 
v mělčích částech rybníka a existenci velkých druhů zooplanktonu a fytofilních bezobratlých. 
Orientačním ukazatelem přiměřenosti obsádky je průhlednost vody – do 30.6. by měla být vyšší 
než 50 cm. 

• Nemanipulovat s výškou vodní hladiny od 15.3. do 30.9. běžného roku. 
• Pokud možno využívat jen přirozené úživnosti rybníků, nepřihnojovat a nevápnit. 
• Při obnově nevyužívaných a zchátralých rybníků konzultovat postup s orgány OP a dodržet 

zásady šetrného rybničního hospodaření.  
• Po individuálním posouzení je vhodné vytvářet nebo obnovovat tůně v povodí toku či poblíž 

rybníků. Nově vytvořené tůně mají význam pro populaci při kolonizaci okolí a jsou bezpečným 
reprodukčním místem bez rybí obsádky.  

• Na lučních a polních porostech v okolí je žádoucí vyloučit užívání biocidů, nepoužívat chemické 
postřiky v blízkosti vodotečí, které napájejí EVL. 

• Zabránit výsadkům plůdku z východního Slovenska, Maďarska, Srbska, Polska, Ukrajiny, Litvy, 
Lotyšska a z Poamuří vzhledem k možnému nechtěnému přenosu velmi nebezpečné ryby 
hlavačkovce amurského. 



2. EVL Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky 
 

Kuňka obecná (ohnivá) Bombina bombina 
Stručná biologie a ekologie druhu: Kuňka obecná většinu roku tráví ve vodě, vajíčka klade 
v závislosti na počasí od dubna do srpna. Vyhledává především mělké osluněné tůně a zarostlé okraje 
extenzivně obhospodařovaných či neobhospodařovaných rybníků. Hlavní potravou jsou komáří a 
pakomáří larvy. Po metamorfóze pulců koncem léta žáby vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům 
(opuštěné nory hlodavců, zemní dutiny, návěje listí, ruiny apod.). 

Příčiny ohrožení: Druh ustoupil především v důsledku změn vodního režimu v krajině (likvidace 
drobných mokřadů), intenzifikace a chemizace zemědělství. V poslední době je významným faktorem 
nešetrné rybářské obhospodařování rybníků (vysoké rybí obsádky a nešetrně prováděné odbahňování).  

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Nadměrné zarůstání, zazemňování a vysychání vodních ploch. 
• Přerůstání lokality náletovými dřevinami z důvodu absence hospodaření v krajině, dochází k 

zastínění vodních ploch. Je tak potlačen růst řas v nádržích (potrava pulců) a dochází ochlazení 
vody (zpomalení vývoje žab, úbytek potravy).  

• Zavážení tůněk komunálním odpadem, vznik černých skládek v území. Možné 
znečištění vody výluhy z odpadků. 

• Výhledově zřejmě tlak na přeměnu pozemků na stavební parcely a zastavění území.  

Vhodný management lokality 

• Bránit zazemňování a zástinu tůní sečením okolní vegetace a výřezem náletových dřevin. Po 
individuálním posouzení prohloubit a rozšířit existující vodní plochy, ve vytipovaných místech 
vytvořit nové. Nádrže by měly být mělké, ideálně na zámrznou hloubku, tak aby bylo 
znemožněno jejich trvalé zarybnění. 

• Podporovat šetrné hospodaření v území, tak aby byla udržena mozaika mokřadů, bezlesí a řídce 
rozptýlených dřevin – provádět sečení luk, výřez náletových dřevin, eventuelně extenzivní pastvu 
(lze i rotační nebo krátkodobou intenzivnější). Jednotlivé typy managementu je obecně nutné 
provádět spíše maloplošně a mozaikovitě, v případě pastvy vyloučit vstup dobytka do tůní a 
jejich okrajů, případně dalších vymezených ploch.  

• Likvidovat divoké skládky odpadu, zabránit kontaminaci a znečištění vody. 
• Udržet vodní režim na lokalitě, zabránit jejímu vysychání. 

 



3. EVL Český Dub - ZUŠ 
 

Netopýr velký Myotis myotis 
Stručná biologie a ekologie druhu: Letní kolonie samic osídlují především půdy velkých budov 
(kostelů, zámků apod.). Samice se v letních úkrytech objevují v průběhu dubna, mláďata se rodí 
začátkem června, v polovině července se osamostatňují a v srpnu úkryt obvykle opouštějí. Jako 
zimoviště využívá tento druh nejrůznější typy podzemních prostor. Pravidelné přelety většinou 
nepřesahují 20 km, příležitostně však migruje i na větší vzdálenosti. Potravu netopýra velkého tvoří 
hlavně velcí brouci, které sbírá ze země. 

Příčiny ohrožení: Faktorem poklesu početnosti je patrně zejména ztráta úkrytů a lovišť, klimatické 
faktory, diskutováno je také snížení fertility způsobené chronickou otravou pesticidy.  

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Opravy a přestavby střech a půdních prostorů: 
- Nevhodné načasování stavebních prací. 
- Úplné uzavření vletových otvorů – znemožnění přístupu netopýrů. 
- Změna velikosti či umístění vletových otvorů (může netopýry zcela odradit od návratu do 

daného úkrytu, může také způsobit změnu mikroklimatu v půdním prostoru). 
- Zmenšení půdního prostoru, například při vybudování půdní vestavby (lokalita přestane 

splňovat nároky druhu na úkryt). 
- Použití odlišné střešní krytiny (rovněž možná změna mikroklimatu). 
- Vytvoření nových střešních oken (nežádoucí prosvětlení prostoru). 
- Použití nevhodných toxických látek na ošetřování dřevěných trámů (ohrožení zdraví a života 

netopýrů). 
• Časté a opakované rušení způsobené vstupem osob do prostoru s kolonií netopýrů. 

 

Vhodný management lokality 

Pokud jsou krovy a střešní krytina relativně zachovalé, je lepší ponechat lokalitu pokud možno bez 
zásahu (současný stav netopýrům vyhovuje). V případě, že je oprava střechy z technických důvodů 
nezbytná, je nutno dodržet následující zásady:  
• Zajištění klidu v letním období (od 1.4 do 15.9). Veškeré stavební i úklidové práce provádět 

mimo období výskytu netopýrů, před i po ukončení stavebních úprav by měl lokalitu navštívit 
odborník. 

• Zachovat otvory, kterými netopýři do úkrytu vletují. 
• Použít stejný (nebo termoizolačně podobný) typ střešní krytiny, aby nedošlo ke změně 

mikroklimatu. 
• Neměnit charakter půdního prostoru (nebudovat nová střešní okna, půdní vestavby apod.). 
• Nepoužívat přípravky na ochranu dřeva, které jsou toxické pro netopýry.  
• Pokud je třeba zajistit půdu proti pronikání ferálních holubů, lze po konzultaci s odborníkem do 

otvorů umístit latě či zahnuté pletivo, které umožní, aby půda byla nadále využívána netopýry. 
• Zamezit škodám působeným trusem a močí na půdní prostor budovy instalací nepropustné 

podlážky (např. linolea) pod místo, kde se nachází letní kolonie, a každoročně čistit a odklízet 
trus co v nejkratší době po rozpadu kolonie.  

• Po konzultaci lze zajistit ochranu trámů před poškozením močí a trusem pomocí půlených 
plastových rour upevněných na trámy.  

 



4. EVL Doksy – Zámek 
 

Netopýr velký Myotis myotis 
Stručná biologie a ekologie druhu: Letní kolonie samic osídlují především půdy velkých budov 
(kostelů, zámků apod.). Samice se v letních úkrytech objevují v průběhu dubna, mláďata se rodí 
začátkem června, v polovině července se osamostatňují a v srpnu úkryt obvykle opouštějí. Jako 
zimoviště využívá tento druh nejrůznější typy podzemních prostor. Pravidelné přelety většinou 
nepřesahují 20 km, příležitostně však migruje i na větší vzdálenosti. Potravu netopýra velkého tvoří 
hlavně velcí brouci, které sbírá ze země. 

Příčiny ohrožení: Faktorem poklesu početnosti je patrně zejména ztráta úkrytů a lovišť, klimatické 
faktory, diskutováno je také snížení fertility způsobené chronickou otravou pesticidy.  

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Opravy a přestavby střech a půdních prostorů: 
- Nevhodné načasování stavebních prací. 
- Úplné uzavření vletových otvorů – znemožnění přístupu netopýrů. 
- Změna velikosti či umístění vletových otvorů (může netopýry zcela odradit od návratu do 

daného úkrytu, může také způsobit změnu mikroklimatu v půdním prostoru). 
- Zmenšení půdního prostoru, například při vybudování půdní vestavby (lokalita přestane 

splňovat nároky druhu na úkryt). 
- Použití odlišné střešní krytiny (rovněž možná změna mikroklimatu). 
- Vytvoření nových střešních oken (nežádoucí prosvětlení prostoru). 
- Použití nevhodných toxických látek na ošetřování dřevěných trámů (ohrožení zdraví a života 

netopýrů). 
• Časté a opakované rušení způsobené vstupem osob do prostoru s kolonií netopýrů. 

 

Vhodný management lokality 

Pokud jsou krovy a střešní krytina relativně zachovalé, je lepší ponechat lokalitu pokud možno bez 
zásahu (současný stav netopýrům vyhovuje). V případě, že je oprava střechy z technických důvodů 
nezbytná, je nutno dodržet následující zásady:  
• Veškeré stavební i úklidové práce provádět od 1.9. do 1.4. tj. mimo období výskytu netopýrů, 

před i po ukončení stavebních úprav by měl lokalitu navštívit odborník. 
• Zachovat otvory, kterými netopýři do úkrytu vletují. 
• Při opravě použít stejný (nebo termoizolačně podobný) typ střešní krytiny, aby nedošlo ke změně 

mikroklimatu. 
• Neměnit charakter půdního prostoru (nebudovat nová střešní okna, půdní vestavby apod.). 
• Nepoužívat přípravky na ochranu dřeva, které jsou toxické pro netopýry.  
• Pokud je třeba zajistit půdu proti pronikání ferálních holubů, lze po konzultaci s odborníkem do 

otvorů umístit latě či zahnuté pletivo, které umožní, aby půda byla nadále využívána netopýry. 
• Zamezit škodám působeným trusem a močí na půdní prostor budovy instalací nepropustné 

podlážky (např. linolea) pod místo, kde se nachází letní kolonie, a každoročně čistit a odklízet 
trus co v nejkratší době po rozpadu kolonie.  

• Po konzultaci lze zajistit ochranu trámů před poškozením močí a trusem pomocí půlených 
plastových rour upevněných na trámy.  



5. EVL Dolní Ploučnice 
 

Losos obecný Salmo salar 
Stručná biologie a ekologie druhu: První dva roky žije v  tocích, poté táhne do moře, kde dospívá. Ke 
tření, které se odehrává od října do prosince, se vracejí dospělé ryby z moře zpět do horních toků řek, 
kde se narodily. Jikry jsou kladeny do štěrkového substrátu dna. V tocích se živí především larvami 
hmyzu a drobnými rybami. Do řek se lososi vrací vždy po 1–2 letech v moři. Od roku 1998 je plůdek 
lososa vysazován do povodí Kamenice, Ploučnice a Ohře a od roku 2002 je pravidelně zaznamenáván 
podzimní tah dospělých ryb na území ČR.  

Příčiny ohrožení: Nejvýznamnějším limitujícím faktorem pro výskyt lososů jsou migrační bariéry 
(vysoké jezy a přehrady), které zapříčinily omezení výskytu druhu, a dále znečištění vod. K dalším 
nebezpečím patří nelegální lov, vnitrodruhové křížení populací, parazité a nemoci.  

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Přerušení migračního kontinua stavbou migračních bariér bez plně funkčních rybích přechodů.  
• Změny morfologie koryta technickými úpravami (těžba štěrkového substrátu na trdlištích, 

opevňování dna a břehů), kdy druh ztrácí esenciální podmínky pro život. 
• Nadměrné odběry vody (např. provoz MVE). 
• Znečištění vody. 
• Nelegální lov. 
• Nadměrné vysazování ostatních lososovitých ryb (pstruha obecného). 
• Genetické znečištění populací (vysazování násad z míst s geneticky odlišnými populacemi). 

Vhodný management lokality 

• Výskyt lososa obecného v ČR je dosud závislý na repatriačním programu a vysazování 
juvenilních jedinců, snahou je ale docílení přirozeného rozmnožování.  

• Zprůchodnit toky výstavbou funkčních rybích přechodů až k trdlištím.  
• Zamezit další regulaci řeky, především technickým úpravám koryta, a umožnit v maximálním 

možném rozsahu vznik a zachování štěrkovitých mělčin s prokysličenou vodou, vhodných pro 
tření lososa.  

• Dodržovat rybářské obhospodařování toku blízké přirozenému stavu (podpora přirozeného 
výtěru, omezení slovování a vysazování) a podřízené ochraně lososa na úkor vysazování nižšího 
počtu ostatních ryb, především pstruha obecného. 

 
Kuňka obecná (ohnivá) Bombina bombina 
Stručná biologie a ekologie druhu: Kuňka obecná většinu roku tráví ve vodě, vajíčka klade 
v závislosti na počasí od dubna do srpna. Vyhledává především mělké osluněné tůně a zarostlé okraje 
extenzivně obhospodařovaných či neobhospodařovaných rybníků. Hlavní potravou jsou komáří a 
pakomáří larvy. Po metamorfóze pulců koncem léta žáby vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům 
(opuštěné nory hlodavců, zemní dutiny, návěje listí, ruiny apod.). 

Příčiny ohrožení: Druh ustoupil především v důsledku změn vodního režimu v krajině (likvidace 
drobných mokřadů), intenzifikace a chemizace zemědělství. V poslední době je významným faktorem 
nešetrné rybářské obhospodařování rybníků (vysoké rybí obsádky a nešetrně prováděné odbahňování).  

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Nadměrné zarůstání, zazemňování a vysychání vodních ploch. 
• Používání biocidů a hnojiv při obhospodařování pozemků navazujících na vodní nádrže v dosahu 

akčního radiu druhu (cca 250m), kontaminace vody organickými či anorganickými látkami. 
• Zavážení tůněk komunálním odpadem, vznik černých skládek v území. Možné 

znečištění vody výluhy z odpadků. 
• Přebudovávání rybářsky nevyužívaných drobných rybníčků na rybníky s polointenzivním nebo 

intenzivním chovem ryb a polodivokých kachen. 
• Vysoké a/nebo druhově nevhodné obsádky ryb, které přímo predují a likvidují vajíčka a larvy. 

Krajně negativní je přítomnost okounů, střevličky východní či karase stříbřitého. 



Vhodný management lokality 

• Bránit zazemňování a zástinu tůní sečením okolní vegetace a výřezem náletových dřevin. Po 
individuálním posouzení je vhodné vytvářet nebo obnovovat tůně v povodí toku či poblíž 
existujících rybníků. Nově vytvořené tůně mají význam pro populaci při kolonizaci okolí.  

• Podporovat šetrné hospodaření v území, tak aby byla udržena mozaika mokřadů, bezlesí a řídce 
rozptýlených dřevin – provádět sečení luk, výřez náletových dřevin.  

• Na lučních a polních porostech v okolí je žádoucí vyloučit užívání biocidů, nepoužívat chemické 
postřiky v blízkosti vodotečí, které napájejí EVL. 

• Likvidovat divoké skládky odpadu, zabránit kontaminaci a znečištění vody. 
• Skloubit obhospodařování rybníků s ekologickými nároky kuněk – stanovit a udržovat šetrné a 

druhově vhodné rybí obsádky.  
• Při obnově nevyužívaných a zchátralých rybníků konzultovat postup s orgány OP a dodržet 

zásady šetrného rybničního hospodaření.  
• Udržet vodní režim na lokalitě, zabránit jejímu vysychání. 

 
Vydra říční Lutra lutra 
Stručná biologie a ekologie druhu: Vydra říční obývá v ČR různé typy prostřed, většinou ale v 
krajině s hustou sítí vodních toků a ploch. V potravě vydry převažují ryby (v zimě přes 90%), v letním 
období se objevují také obojživelníci, raci, vodní hmyz, vodní savci a ptáci. Vydra nemá pevnou dobu 
páření, mláďata se rodí během celého roku a péče o ně trvá téměř jeden rok. Rozloha využívaného 
území závisí na potravní nabídce, pohybuje se od několika km2 až po několik desítek km2. Hustota 
populace dosahuje v horských oblastech bez rybníků obvykle  3–5 jedinců na 100km2, v pahorkatinách 
s husou sítí toků a menších rybníků obvykle 7–10 jedinců na 100km2. 

Příčiny ohrožení: Do poloviny 20. století bylo hlavním faktorem přímé pronásledování ze strany 
člověka. Od 60. let limitovalo vydry především znečištění prostředí cizorodými látkami a přímé 
ničením prostředí (regulace toků). Se zlepšením kvality vod v 90. letech začala populace vydry 
postupně zvyšovat početnost a zvětšovat areál rozšíření. V posledních letech se však objevily další 
ohrožující faktory, především autoprovoz a nelegální lov.  

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• rozsáhlejší změny v charakteru řečiště (úpravy břehů a břehových porostů  prováděné v rámci 
protipovodňových opatření)  

• střety s dopravními prostředky (především na silnicích) 
• ilegální pronásledování vyder 
• vznik nových bariér na tocích (např. jezy v zastavěných územích, které vydra nemůže obejít) 

Vhodný management lokality 

• Osvěta a výchova mezi veřejností i zájmovými skupinami. 
• Minimalizovat všechny technické zásahy v tocích, dbát na zachování „klidových zón“ se 

souvislými břehovými porosty a přirozenou břehovou strukturou.  
• Při stavbách a rekonstrukcích silničních mostů přes vodní toky důsledně dbát na to, aby vždy 

zůstaly zachované na obou stranách dostatečně široké suché břehy (zcela nevhodné jsou trubní 
propustky trvalých toků a mosty, kde voda vyplňuje celý prostor mezi opěrami). Průchodnost pro 
vydru zachovávat u staveb a rekonstrukcí všech dalších příčných objektů na tocích (jezy, stupně). 

• Identifikace všech stávajících „kolizních míst“ (nevhodně řešené mosty, jezy, hráze rybníků, 
mlýnské náhony apod.), kde jsou vydry nucené přecházet silnici nebo procházet úzké profily, kde 
se mohou stát snadno obětí psů či nezákonného lovu. Všechna tato místa postupně vhodnými 
způsoby zabezpečovat. 

• Škody na rybích obsádkách minimalizovat tzv. „odkláněcími rybníky“ a chovem druhově 
pestrých obsádek s dostatečným zastoupením „bílé ryby“. 

• Monitoring kvality vody, zarybněnosti toků a prevence havarijních znečištění. 
• Při řešení škod vydrou propagace a aplikace zákona o náhradách škod (č. 115/2000 Sb.). 



6. EVL Horní Ploučnice 
 

Klínatka rohatá Ophiogomphus cecilia  
Stručná biologie a ekologie druhu: Klínatka rohatá je vázána na nížinné až podhorské, čisté nebo 
málo znečištěné vodní toky. Nezbytnou podmínkou je písčité nebo štěrkové dno se slabou vrstvou 
detritu a přírodní nebo přírodě blízké břehy s rozvinutými břehovými porosty. Vývoj larev je 2-4letý, 
larvy žijí na dně v pomaleji proudících úsecích, často se částečně zahrabávají. Dospělci se líhnou od 
května do července. Larvy se živí především vodním hmyzem, např. larvami jepic, chrostíků a 
dvoukřídlých. Dospělci jsou také predátoři. 

Příčiny ohrožení: Klínatka rohatá je ohrožena především zánikem biotopů vhodných pro vývoj larev 
(napřimováním toků, zpevňování břehů, stavba jezů a přehrad, těžba písku z koryta, odstraňování 
písčitých a štěrkových náplavů). Dalším nebezpečím je aplikace herbicidů u toku, kolísání vodní 
hladiny způsobené provozem MVE, znečištění vody, případně svedení odpadní vody z čističek, které 
může výrazně zvýšit eutrofizaci vody. Významný je zřejmě i vliv predace larev lososovitými rybami. 

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• regulace vodních toků, stavba jezů a přehradních nádrží  
• těžba písku a štěrku z říčního koryta 
• zpevňování břehů gabiony, kamenným záhozem či kamennou rovnaninou 
• likvidace břehových porostů, ale i nadměrné zastínění toku 
• znečišťování toků odpadními vodami, zemědělskou činností a průmyslem 
• nadměrné obsádky lososovitých ryb 
• nevhodná manipulace s vodní hladinou při provozu vodních elektráren 

Vhodný management lokality 

• Zachovat úseky přirozeně meandrujících toků s nezpevněnými břehy a přirozenou dynamikou.  
• Vyloučit úpravy koryta, zpevňování břehů, stavbu jezů a dalších vodních děl, včetně MVE, 

vyloučit těžbu písku a štěrkopísku z koryta.  
• V případě nutných zásahů prosazovat minimalistické varianty, zachovávající v nejvyšší možné 

míře přirozený charakter toku.  
• Po individuálním zhodnocení provést revitalizace navazujících regulovaných úseků toků.  
• Vyloučit vysazování dvouletých a starších lososovitých ryb. Přípustný je výskyt přirozeně se 

množící populace ryb s vyrovnanou věkovou strukturou a extenzivní sportovní rybaření.  
• V úsecích obývaných křídlatkou vyloučit použití pesticidů a herbicidů podél toku a na přilehlých 

pozemcích. Při nutné likvidaci invazních druhů rostlin podél toku používat pouze herbicidy 
certifikované jako bezpečné pro vodní organismy, aplikaci provádět jen za příznivého počasí 
(nikoliv za deště) a v předepsané koncentraci. 

 
 
Modrásek bahenní Maculinea nausithous 
Modrásek očkovaný Maculinea teleius  
Stručná biologie a ekologie druhů: Oba motýli jsou druhy extenzivně využívaných vlhkých luk se 
zachovalým vodním režimem. Modrásek očkovaný je druhem spíše podhorským, modrásek bahenní 
obývá spíše polohy nižší. Nezbytnou podmínkou existence populací je výskyt krvavce totenu 
Sanguisorba officinalis, do jehož květů oba druhy kladou vajíčka. V určité fázi vývoje pak larvy 
vypadávají pod živnou rostlinu, kde jsou adoptovány mravenci a přeneseny do mravenišť. Mravenčími 
hostiteli modráska bahenního jsou druhu Myrmica rubra a příležitostně i M.. scabrinodis, u modráska 
očkovaného jsou to druhy M.. scabrinodis,méně často i M. ruginodis. V mraveništích housenky 
požírají larvy a kukly mravenců, přezimují zde a kuklí se. Dospělci se vyskytují od konce června do 
srpna. Sají především na kvetoucích hlávkách krvavce totenu. 

Příčiny ohrožení: Hlavním důvodem ústupu jsou změny ve způsobu obhospodařování vlhkých luk, 
především odvodňování a následně přehnojování nebo rozorání stanovišť, případně sukcesní změny po 
ukončení hospodaření (zarůstání křovinami, náletem, invazními rostlinnými druhy). Hlavním faktorem 



ohrožení je v současnosti celoplošná dvojí (i vícenásobná) strojová seč v nevhodný termín. 
Ohrožujícím faktorem je rovněž aplikace insekticidů v okolí lokalit.  

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• zarůstání náletem či invazními druhy, sukcesní změny 
• plošná seč (bez ponechaných neposečených enkláv), nevhodný termín seče (není přípustná seč od 

druhé poloviny června do první dekády září), dvojí a vícenásobná seč 
• zmenšování rozlohy vhodných biotopů (výstavba, orba, skládky, skrývky) 
• změny vodního režimu (meliorace, apod.), terénní úpravy 
• používání biocidů a hnojiv při obhospodařování travnatých biotopů (i v okolí) 
• změny ve využívání biotopu (zalesnění, změna na polní kultury) 

Vhodný management lokality 

• Zachovat vhodný vodní režim na lokalitách výskytu, neprovádět odvodňování vlhkých luk, 
naopak na vhodných místech je třeba zrušit bývalé meliorace a zlepšit vodní režim  v krajině 
(např. výstavbou hrázek na kanálech vedených loukami). Nesmí být prováděno zasypávání 
sníženin, naopak hospodaření musí zachovat a podporovat členitou strukturu porostu.  

• Louky je nutno pravidelně kosit před dobou letu imág, tedy v době "normální" červnové 
senoseče do 15. června, nikoli však později. V žádném případě nesmí být kosení prováděno 
v době květu a zrání krvavce totenu.  

• Kosení luk je nutné provádět vždy mozaikovitě (tj. v pruzích, šachovnicově apod.), na malých 
plochách ručně, na větších (nad 1 ha) pomocí lištové sekačky se zvýšenou lištou. Při mozaikové 
seči je v daném roce posečena jen část příslušné louky, neposečené plochy jsou sečeny při 
následující seči, tj. v následujícím kalendářním roce. Absolutně nepřípustná je druhá seč (otava). 
Pravidla pro podíl dočasně neposečených ploch jsou: při rozloze lokality do 1 ha – 1/2 lokality; 
při rozloze do 5 ha – 1/3 lokality, při rozloze lokality nad 5 ha – 1/4 lokality.  

• Nepřípustné jsou jakékoli snahy zalesňovat stávající lokality. Management ovšem musí brát 
v úvahu specifické podmínky na jednotlivých stanovištích a musí být přizpůsoben jejich 
unikátní historii.  

• Nepřípustné jsou chemické zásahy v území výskytu, používání insekticidů a hnojení.  
• Případné návrhy protipovodňových opatření musí být individuálně zhodnoceny ve vztahu 

k lokalitám se známým i potenciálním výskytem modrásků. Způsob optimálního řešení 
eventuálního střetu zájmů bude řešen individuálně pro každý záměr.  

  

Losos obecný Salmo salar 
Stručná biologie a ekologie druhu: První dva roky žije v  tocích, poté táhne do moře, kde dospívá. Ke 
tření, které se odehrává od října do prosince, se vracejí dospělé ryby z moře zpět do horních toků řek, 
kde se narodily. Jikry jsou kladeny do štěrkového substrátu dna. V tocích se živí především larvami 
hmyzu a drobnými ryby. Do řek se lososi vrací vždy po 1–2 letech v moři. Od roku 1998 je plůdek 
lososa vysazován do povodí Kamenice, Ploučnice a Ohře a od roku 2002 je pravidelně zaznamenáván 
podzimní tah dospělých ryb na území ČR.  

Příčiny ohrožení: Nejvýznamnějším limitujícím faktorem pro výskyt lososů jsou migrační bariéry 
(vysoké jezy a přehrady), které zapříčinily omezení výskytu druhu, a dále znečištění vod. K dalším 
nebezpečím patří nelegální lov, vnitrodruhové křížení populací, parazité a nemoci.  

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Přerušení migračního kontinua stavbou migračních bariér bez plně funkčních rybích přechodů.  
• Změny morfologie koryta technickými úpravami (těžba štěrkového substrátu na trdlištích, 

opevňování dna a břehů), kdy druh ztrácí esenciální podmínky pro život. 
• Nadměrné odběry vody (např. provoz MVE). 
• Znečištění vody. 
• Nelegální lov. 
• Nadměrné vysazování ostatních lososovitých ryb (pstruha obecného). 
• Genetické znečištění populací (vysazování násad z míst s geneticky odlišnými populacemi). 

Vhodný management lokality 



• Výskyt lososa obecného v ČR je dosud závislý na repatriačním programu a vysazování 
juvenilních jedinců, snahou je ale docílení přirozeného rozmnožování.  

• Zprůchodnit toky výstavbou rybích přechodů až k trdlištím.  
• Zamezit další regulaci řeky, především technickým úpravám koryta, a umožnit v maximálním 

možném rozsahu vznik a zachování štěrkovitých mělčin s prokysličenou vodou, vhodných pro 
tření lososa.  

• Dodržovat rybářské obhospodařování toku blízké přirozenému stavu (podpora přirozeného 
výtěru, omezení slovování a vysazování) a podřízené ochraně lososa na úkor vysazování nižšího 
počtu ostatních ryb, především pstruha obecného. 

 
 
Vydra říční Lutra lutra 
Stručná biologie a ekologie druhu: Vydra říční obývá v ČR různé typy prostřed, většinou ale v 
krajině s hustou sítí vodních toků a ploch. V potravě vydry převažují ryby (v zimě přes 90%), v letním 
období se objevují také obojživelníci, raci, vodní hmyz, vodní savci a ptáci. Vydra nemá pevnou dobu 
páření, mláďata se rodí během celého roku a péče o ně trvá téměř jeden rok. Rozloha využívaného 
území závisí na potravní nabídce, pohybuje se od několika km2 až po několik desítek km2. Hustota 
populace dosahuje v horských oblastech bez rybníků obvykle  3–5 jedinců na 100km2, v pahorkatinách 
s husou sítí toků a menších rybníků obvykle 7–10 jedinců na 100km2. 

Příčiny ohrožení: Do poloviny 20. století bylo hlavním faktorem přímé pronásledování ze strany 
člověka. Od 60. let limitovalo vydry především znečištění prostředí cizorodými látkami a přímé 
ničením prostředí (regulace toků). Se zlepšením kvality vod v 90. letech začala populace vydry 
postupně zvyšovat početnost a zvětšovat areál rozšíření. V posledních letech se však objevily další 
ohrožující faktory, především autoprovoz a nelegální lov.  

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• rozsáhlejší změny v charakteru řečiště (úpravy břehů a břehových porostů  prováděné v rámci 
protipovodňových opatření)  

• střety s dopravními prostředky (především na silnicích) 
• ilegální pronásledování vyder 
•  vznik nových bariér na tocích (např. jezy v zastavěných územích, které vydra nemůže obejít) 

Vhodný management lokality 

• Osvěta a výchova mezi veřejností i zájmovými skupinami. 
• Minimalizovat všechny technické zásahy v tocích, dbát na zachování „klidových zón“ se 

souvislými břehovými porosty a přirozenou břehovou strukturou.  
• Při stavbách a rekonstrukcích silničních mostů přes vodní toky důsledně dbát na to, aby vždy 

zůstaly zachované na obou stranách dostatečně široké suché břehy (zcela nevhodné jsou trubní 
propustky trvalých toků a mosty, kde voda vyplňuje celý prostor mezi opěrami). Průchodnost pro 
vydru zachovávat u staveb a rekonstrukcí všech dalších příčných objektů na tocích (jezy, stupně). 

• Identifikace všech stávajících „kolizních míst“ (nevhodně řešené mosty, jezy, hráze rybníků, 
mlýnské náhony apod.), kde jsou vydry nucené přecházet silnici nebo procházet úzké profily, kde 
se mohou stát snadno obětí psů či nezákonného lovu. Všechna tato místa postupně vhodnými 
způsoby zabezpečovat. 

• Škody na rybích obsádkách minimalizovat tzv. „odkláněcími rybníky“ a chovem druhově 
pestrých obsádek s dostatečným zastoupením „bílé ryby“. 

• Monitoring kvality vody, zarybněnosti toků a prevence havarijních znečištění. 
• Při řešení škod vydrou propagace a aplikace zákona o náhradách škod (č. 115/2000 Sb.). 



7. EVL Janovické rybníky 
 

Vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis  
Stručná biologie a ekologie druhu: Vážka jasnoskvrnná je vázána na stojaté vody s nižším obsahem 
živin a optimální hloubkou vody 30-50cm. Vyžaduje bohatou litorální vegetaci a doprovodnou 
vzrostlou zeleň v okolí vodních ploch, důležitá je dostatečná délka sluneční expozice. Larvy mají 
dvouletý vývoj,  žijí na ponořené vegetaci,  nebo v bahně na dně či při březích. Imága se líhnou od 
počátku května do konce června, aktivní jsou do konce července. Velikost populací vážky 
jasnoskvrnné běžně v průběhu let značně kolísá, od několika jedinců po několik set. 

Příčiny ohrožení 
Hlavní příčinou ohrožení vážky jasnoskvrnné je likvidace vhodných stanovišť, eutrofizace vodních 
nádrží a nevhodný způsob jejich obhospodařování. Výskyt vážky jasnoskvrnné může ohrozit zejména 
změny vodního režimu. Významným negativním vlivem je intenzivní chov ryb a znečisťování vody. 
Významné ohrožení mohou představovat i sukcesní změny – zarůstáním dřevinami a zazemňování. 
 
Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• změny vodního režimu, především vysoušení  
• intenzivní chov ryb 
• vypouštění rybníků a výrazná manipulace s vodní hladinou, zimování  
• náhrada přírodě blízkých mokřadů nádržemi s intenzivními rybochovnými aktivitami 
• hnojení rybníků a další znečišťování vody 
• nadměrný zástin dřevinami 
• chov vodní drůbeže a kachen divokých pro účely zazvěřování honiteb 
• intenzivní zarůstání rákosem a orobincem vedoucí k zazemňování tůní  
• bagrování břehových partií 

 
Vhodný management lokality 

• Extenzivní rybniční hospodaření na rybnících, s vyloučením přikrmování ryb, hnojení a vápnění.  
• Přípustné je využití lokalit jako plůdkových rybníků, méně vhodný je násadový odchov ryb 

(např. kapr K1-K2). Nevhodný je odchov kapra, lína, karase a dalších kaprovitých ryb do tržní 
velikosti.  

• Rybník během odlovu ryb nevypouštět nebo napustit okamžitě po skončení výlovu.  
• Nežádoucí je chov vodní drůbeže včetně mysliveckého odchovu kachny divoké. 
• Hladinu je pak třeba udržovat na stabilní úrovni, rybníky nezimovat. Optimálně nastavit výšku 

hladiny tak, aby byl dostatek mělčin ve vlastní nádrži nebo stála voda v břehových porostech.  
• Na vhodných místech vybudovat mělké členité tůně, případně na rybnících menší zálivy, do 

kterých se ryby nedostanou. Obnovovat postupně tůně nadměrně zarostlé a zazemňující se. 
• Odstraňovat náletové dřeviny způsobující nadměrné zastínění vodní hladiny. Zároveň ale 

zachovat řídce rozptýlené stromy a keře v okolí vodní plochy. 
• Nepoužívat postřik herbicidy a arboricidy, možná je pouze šetrná aplikace štětcem na pahýly 

kmínků. Optimální je pokud alespoň jedna až dvě břehové strany jsou bez vzrostlých dřevin.  
• Likvidace expandujícího rákosu a orobince pravidelným kosením apod.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. EVL Jizera a Kamenice 
 

Vranka obecná Cottus gobio 
Stručná biologie a ekologie druhu: Obývá horské a podhorské potoky a říčky v úsecích s členitým 
štěrkovým nebo štěrkopískovým dnem.Přes den se ukrývá pod kameny na dně, aktivní se stává za 
soumraku a v noci. Pohybuje se jen krátkými přískoky, loví jen v nejbližším okolí svého úkrytu. Živí 
se bentickými (tj. na dně žijícími) živočichy. Tře se koncem března a v dubnu, jikry klade pod větší 
kameny. Dožívá se maximálně osmi let a dorůstá velikosti do 15cm.  

Příčiny ohrožení: Vranka je velmi citlivá na znečištění toků a dostatek kyslíku ve vodě, únik toxické 
látky do toku často způsobí vytrávení celé lokální populace. Vranku ohrožuje také ničení obývaného 
biotopu - toky horních částí povodí s vhodným kamenitým substrátem byly často nevhodně 
upravovány v rámci meliorací či protipovodňových opatření. Ohrožovat predačním tlakem ji mohou 
lososovité ryby, především pstruh obecný (Salmo trutta), vysazované v nadměrných počtech. Silný 
zákal vznikající při zásazích do toku může negativně ovlivnit období rozmnožování a vývoje vranek. 
V minulosti byla vranka likvidována i rybáři, neboť byla považována za silného škůdce na jikrách a 
plůdku pstruhů. 

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Změny morfologie koryta technickými úpravami, které znamenají ztrátu vhodných podmínek 
pro život vranky. 

• Významné odběry vody z toku, kdy dochází ke změně charakteru vodního biotopu, zejména 
nedodržováním minimálního zůstatkového průtoku (MZP). 

• Přerušení migračního kontinua stavbou migračních bariér bez plně funkčních rybích přechodů. 
• Nad bariérami se tvoří rozlehlé plochy stojaté vody, které vranka není schopna obývat. 
• Znečištění vody. 
• Nadměrné vysazování lososovitých ryb (pstruha obecného), působících silným predačním 

tlakem. 
 

Vhodný management lokality 

• Zprůchodnění migračně neprostupných příčných staveb na tocích. 
• Stanovovat výši minimálních zůstatkových průtoků se zohledněním individuálních charakteristik 

lokality a důsledně kontrolovat jejich dodržování.  
• Nezasahovat do toku v průběhu března až dubna, v době rozmnožování a vývoje ranných stadií 

vranek. To platí i pro úseky toku nad EVL, pokud by při zásahu došlo k významnému zakalení. 
• Při těžbě sedimentů z koryta je potřeba dohodnout se správci toků přístup zohledňující výskyt 

vranky a nutnost ochrany EVL. 
• Odstranit nevhodné úpravy toku.  
• Z rybářského pohledu je možné ponechat stávající hospodaření s přihlédnutím k velikosti a 

početnosti nasazovaných lososovitých ryb tak, aby nevyvíjely na vranky příliš silný predační 
tlak. 



9. EVL Lemberk – zámek 
 
Vrápenec malý Rhinolophus hipposideros 
Stručná biologie a ekologie druhu: Původně jeskynní druh, který využívá také úkryty v lidských 
stavbách. Jedinci obvykle visí volně na viditelných místech. Letní kolonie samic jsou nevelké, obývají 
nejčastěji půdy a podkroví zámků, hradů, ale i sklepy budov. V těchto úkrytech se objevují od dubna, 
od poloviny června do července samice rodí jedno mládě. Letní úkryty opouštějí samice a vzletná 
mláďata v průběhu srpna. Loví létající hmyz na okrajích listnatých lesů a ve vegetaci podél vodních 
toků. Zimují v jeskyních, štolách a velkých sklepích.  

Příčiny ohrožení: Faktorem poklesu početnosti je patrně zejména ztráta úkrytů a lovišť, klimatické 
faktory, diskutováno je také snížení fertility způsobené chronickou otravou pesticidy.  

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Opravy a přestavby střech a půdních prostorů: 
- Nevhodné načasování stavebních prací. 
- Úplné uzavření vletových otvorů – znemožnění přístupu netopýrů. 
- Změna velikosti či umístění vletových otvorů (může netopýry zcela odradit od návratu do 

daného úkrytu, může také způsobit změnu mikroklimatu v půdním prostoru). 
- Zmenšení půdního prostoru, například při vybudování půdní vestavby (lokalita přestane 

splňovat nároky druhu na úkryt). 
- Použití odlišné střešní krytiny (rovněž možná změna mikroklimatu). 
- Vytvoření nových střešních oken (nežádoucí prosvětlení prostoru). 
- Použití nevhodných toxických látek na ošetřování dřevěných trámů (ohrožení zdraví a života 

netopýrů). 
• Časté a opakované rušení způsobené vstupem osob do prostoru s kolonií netopýrů. 

 

Vhodný management lokality 

Pokud jsou krovy a střešní krytina relativně zachovalé, je lepší ponechat lokalitu pokud možno bez 
zásahu (současný stav netopýrům vyhovuje). V případě, že je oprava střechy z technických důvodů 
nezbytná, je nutno dodržet následující zásady:  
• Zajištění klidu v letním období (od 1.4 do 31.8.). Veškeré stavební i úklidové práce provádět 

mimo období výskytu netopýrů, před i po ukončení stavebních úprav by měl lokalitu navštívit 
odborník. 

• Zachovat otvory, kterými netopýři do úkrytu vletují. 
• Použít stejný (nebo termoizolačně podobný) typ střešní krytiny, aby nedošlo ke změně 

mikroklimatu. 
• Neměnit charakter půdního prostoru (nebudovat nová střešní okna, půdní vestavby apod.). 
• Nepoužívat přípravky na ochranu dřeva, které jsou toxické pro netopýry.  
• Pokud je třeba zajistit půdu proti pronikání ferálních holubů, lze po konzultaci s odborníkem do 

otvorů umístit latě či zahnuté pletivo, které umožní, aby půda byla nadále využívána netopýry. 
• Zamezit škodám působeným trusem a močí na půdní prostor budovy instalací nepropustné 

podlážky (např. linolea) pod místo, kde se nachází letní kolonie, a každoročně čistit a odklízet 
trus co v nejkratší době po rozpadu kolonie.  

• Po konzultaci lze zajistit ochranu trámů před poškozením močí a trusem pomocí půlených 
plastových rour upevněných na trámy.  



10. EVL Luční potok 
 
Mihule potoční Lampetra planeri 
Stručná biologie a ekologie druhu: Mihule potoční obývá tekoucí vody s jemnými sedimenty, ve 
kterých žijí zahrabány larvy zvané minohy. Dospělci se vyskytují volně v korytě jen v době tření. 
V 1m2 vhodného náplavu mohou žít až desítky minoh. Ty se živí detritem, řasami a zbytky rostlin. 
K metamorfóze larev dochází v průběhu podzimu a zimy po 4 až 5 letech vývoje, dospělci se poté třou 
na přelomu května a června na hrubopísčitých nánosech a poté hynou. Při tření mihule migrují proti 
proudu ve dne i v noci. Mihule potoční dorůstají délky do 19cm. 

Příčiny ohrožení: Nejvýznamnějším faktorem jsou úpravy a regulace toků, při nichž dochází 
k likvidaci vhodných náplavů. V regulovaných tocích se ukládá méně jemného sedimentu a minohy tak 
ztrácejí podmínky pro život. K likvidaci populací dochází i technickými zásahy do toku 
a nedodržováním zůstatkového průtoku při odběrech vod. Mihule patří mezi krátkověké druhy, a proto 
musí v populacích každoročně docházet k rozmnožování, tzn. i dočasné změny habitatu (těžba 
sedimentu, který se za tři roky znovu vytvoří) představují pro druh vážné nebezpečí. Dalším 
významným faktorem je dlouhodobé znečištění toků. Mihule mohou být ohroženy také predací 
nadměrnou obsádkou dravých lososovitých ryb (pstruha obecného). 

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Znečištění vody, včetně nadměrného zákalu. 
• Pozměňování okolí toků včetně břehových porostů, které může pozměnit splaveninový režim i 

chemicko–fyzikální parametry vody. 
• Změny morfologie koryta technickými úpravami. 
• Významné odběry vody z toku, kdy dochází k vysychání náplavů. 
• Nadměrné vysazování lososovitých ryb (pstruha obecného) působících silným predačním tlakem. 
• Těžba sedimentů z toku. 
• Přerušení migračního kontinua stavbou migračních bariér bez funkčních rybích přechodů. 
 

Vhodný management lokality 

• Zamezit aktivitám, které by vedly ke změně vodního a splaveninového režimu v povodí, nebo ke 
změně kvality vody.  

• Stanovit dostatečné minimální zůstatkové průtoky při odběrech vody z toku a důsledně kontrolovat 
jejich dodržování. Nepovolovat další odběry vody z toku (např. na zavlažování, zasněžování). 

• Vyloučit technické úpravy koryta – zahlubování, zpevňování a těžbu jemných náplavů. 
• Eliminovat dlouhodobé znečistění vody. 
• Rybářské hospodaření musí zohlednit potenciální možnost predačního tlaku na mihuli potoční. 
• Zprůchodnit migračně neprostupné příčné stavby na tocích. 



11. EVL Manušické rybníky 
 

Kuňka obecná (ohnivá) Bombina bombina 
Stručná biologie a ekologie druhu: Kuňka obecná většinu roku tráví ve vodě, vajíčka klade 
v závislosti na počasí od dubna do srpna. Vyhledává především mělké osluněné tůně a zarostlé okraje 
extenzivně obhospodařovaných či neobhospodařovaných rybníků, hlavní potravou jsou komáří a 
pakomáří larvy. Po metamorfóze pulců koncem léta žáby vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům 
(opuštěné nory hlodavců, zemní dutiny, návěje listí, ruiny apod.). 

Příčiny ohrožení: Druh ustoupil především v důsledku změn vodního režimu v krajině, intenzifikace a 
chemizace zemědělství. V poslední době je významným faktorem nešetrné rybářské obhospodařování 
rybníků (vysoké rybí obsádky a nešetrně prováděné odbahňování).  

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Vysoké rybí obsádky, při nichž dochází k přímé predaci a likvidaci vajíček a larev rybami. 
Krajně negativní je přítomnost okounů, střevličky východní či karase stříbřitého. 

• Přehnojování rybníků a intenzivní krmení ryb umělými krmivy – vede ke zhoršení kvality vody. 
• Manipulace s vodní hladinou v období rozmnožování a vývoje larev, nešetrné odbahňování při 

němž se sníží nebo úplně zlikviduje plocha litorálu.  
• Přebudovávání rybářsky nevyužívaných rybníků na rybníky s polointenzivním nebo intenzivním 

chovem ryb, případně polodivokých kachen. 
• Používání biocidů a hnojiv při obhospodařování pozemků navazujících na vodní nádrže v dosahu 

akčního radiu druhu (cca 250m), kontaminace vody organickými či anorganickými látkami. 

Vhodný management lokality 

• Skloubit obhospodařování rybníků s ekologickými nároky kuněk – stanovit a udržovat šetrné a 
druhově vhodné rybí obsádky, která umožní rozvoj dostatečně rozsáhlých porostů makrofyt 
v mělčích částech rybníka a existenci velkých druhů zooplanktonu a fytofilních bezobratlých. 
Orientačním ukazatelem přiměřenosti obsádky je průhlednost vody – do 30.6. by měla být vyšší 
než 50cm. 

• Nemanipulovat s výškou vodní hladiny od 15.3. do 30.9. běžného roku. 
• Pokud možno využívat jen přirozené úživnosti rybníků, nepřihnojovat a nevápnit. 
• Při obnově a opravách nevyužívaných a zchátralých rybníků konzultovat postup s orgány OP a 

dodržet zásady šetrného rybničního hospodaření.  
• Po individuálním posouzení je vhodné vytvářet nebo obnovovat drobné tůně v povodí toku či 

poblíž rybníků. Nově vytvořené tůně mají význam pro populaci při kolonizaci okolí a jsou 
bezpečným reprodukčním místem bez rybí obsádky.  

• Na lučních a polních porostech v okolí je žádoucí vyloučit užívání biocidů, nepoužívat chemické 
postřiky v blízkosti vodotečí, které napájejí EVL. 

• Zabránit výsadkům plůdku z východního Slovenska, Maďarska, Srbska, Polska, Ukrajiny, Litvy, 
Lotyšska a z Poamuří vzhledem k možnému nechtěnému přenosu velmi nebezpečné ryby 
hlavačkovce amurského. 



12. EVL Pelíkovice 
 

Modrásek bahenní Maculinea nausithous 
Stručná biologie a ekologie druhu: Modrásek bahenní je druhem extenzivně využívaných vlhkých 
luk, popřípadě obdobných stanovišť, se zachovalým vodním režimem. Nezbytnou podmínkou je výskyt 
krvavce totenu Sanguisorba officinalis, do jehož květů samice kladou vajíčka. V určité fázi vývoje pak 
larvy vypadávají pod živnou rostlinu, kde jsou adoptovány mravenci a přeneseny do mravenišť. 
Mravenčím hostitelem je druh Myrmica rubra, příležitostně i M. scabrinodis. V mraveništích housenky 
požírají larvy a kukly mravenců a kuklí se. Dospělci se vyskytují od července do srpna. Sají především 
na kvetoucích hlávkách krvavce totenu. Vytváří uzavřené populace, imaga jsou však schopna delších 
přeletů a jednotlivé mikrokolonie bývají navzájem propojené do systému metapopulací. 

Příčiny ohrožení: Hlavním důvodem ústupu jsou změny ve způsobu obhospodařování vlhkých luk, 
především odvodňování a následně přehnojování nebo rozorání stanovišť, případně sukcesní změny po 
ukončení hospodaření (zarůstání křovinami, náletem, invazními rostlinnými druhy). Hlavním faktorem 
ohrožení je v současnosti celoplošná dvojí (i vícenásobná) strojová seč v nevhodný termín. 
Ohrožujícím faktorem je rovněž aplikace insekticidů v okolí lokalit.  

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Zarůstání náletem či invazními druhy, sukcesní změny. 
• Plošná seč (bez ponechaných neposečených enkláv), nevhodný termín seče (není přípustná seč od 

druhé poloviny června do první dekády září), dvojí a vícenásobná seč. 
• Zmenšování rozlohy vhodných biotopů (výstavba, orba, skládky, skrývky). 
• Změny vodního režimu (meliorace, apod.), terénní úpravy. 
• Používání biocidů a hnojiv při obhospodařování travnatých biotopů (i v okolí). 
• Změny ve využívání biotopu (zalesnění, změna na polní kultury). 

Vhodný management lokality 

• Zachovat vhodný vodní režim, neprovádět odvodňování vlhkých luk. 
• V případě potřeby naopak provést opatření ke zlepšení vodního režimu  v lokalitě a okolí.  
• Nepřípustné jsou chemické zásahy v území výskytu, používání insekticidů a hnojení.  
• Louky je nutno pravidelně kosit před dobou letu imág, tedy v době "normální" červnové 

senoseče (nejlépe do 15. června), nikoli však později.  
• Kosení luk je nutné provádět vždy mozaikovitě (tj. v pruzích, šachovnicově apod.), na malých 

plochách ručně, na větších (nad 1 ha) pomocí lištové sekačky se zvýšenou lištou. Při mozaikové 
seči je v daném roce posečena jen část příslušné louky, neposečené plochy jsou sečeny při 
následující seči, tj. v následujícím kalendářním roce. Absolutně nepřípustná je druhá seč (otava). 
Pravidla pro podíl dočasně neposečených ploch jsou: při rozloze lokality do 1 ha – 1/2 lokality; 
při rozloze do 5 ha – 1/3 lokality, při rozloze lokality nad 5 ha – 1/4 lokality.  

• Nepřípustné jsou jakékoli snahy o zalesňování lokality, včetně nejbližšího okolí. 



13. EVL Rokytka 
 

Vranka obecná Cottus gobio 
Stručná biologie a ekologie druhu: Obývá horské a podhorské potoky a říčky v úsecích s členitým 
štěrkovým nebo štěrkopískovým dnem.Přes den se ukrývá pod kameny na dně, aktivní se stává za 
soumraku a v noci. Pohybuje se jen krátkými přískoky, loví jen v nejbližším okolí svého úkrytu. Živí 
se bentickými (tj. na dně žijícími) živočichy. Tře se koncem března a v dubnu, jikry klade pod větší 
kameny. Dožívá se maximálně osmi let a dorůstá velikosti do 15cm.  

Příčiny ohrožení: Vranka je velmi citlivá na znečištění toků a dostatek kyslíku ve vodě, únik toxické 
látky do toku často způsobí vytrávení celé lokální populace. Vranku ohrožuje také ničení obývaného 
biotopu - toky horních částí povodí s vhodným kamenitým substrátem byly často nevhodně 
upravovány v rámci meliorací či protipovodňových opatření. Ohrožovat predačním tlakem ji mohou 
lososovité ryby, především pstruh obecný (Salmo trutta), vysazované v nadměrných počtech. Silný 
zákal vznikající při zásazích do toku může negativně ovlivnit období rozmnožování a vývoje vranek. 
V minulosti byla vranka likvidována i rybáři, neboť byla považována za silného škůdce na jikrách a 
plůdku pstruhů. 

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Změny morfologie koryta technickými úpravami, které znamenají ztrátu vhodných podmínek 
pro život vranky. 

• Významné odběry vody z toku, kdy dochází ke změně charakteru vodního biotopu, zejména 
nedodržováním minimálního zůstatkového průtoku (MZP). 

• Znečištění vody. 
• Přerušení migračního kontinua stavbou migračních bariér bez plně funkčních rybích přechodů. 
• Nadměrné vysazování lososovitých ryb (pstruha obecného), působících silným predačním 

tlakem. 
 

Vhodný management lokality 

• Neprovádět technické úpravy koryta a břehů, neměnit morfologii toku. Naopak žádoucí by bylo  
odstranění nebo modifikace existujících nevhodných úprav toku.  

• Eliminovat dlouhodobé znečištění vody, vyloučit úniky toxických látek do toku. 
• Nepovolovat odběry vody z toku, pokud by tím docházelo k významnému úbytku vody v korytě. 

Stanovovat dostatečnou výši minimálních zůstatkových průtoků a důsledně kontrolovat jejich 
dodržování.  

• Těžbu sedimentů z koryta povolovat jen v nejnutnějších případech, je přitom potřeba dohodnout 
se správci toků přístup zohledňující výskyt vranky a nutnost ochrany EVL. 

• Zcela vyloučit zásahy do toku v období března až dubna, kdy dochází k rozmnožování a vývoji 
ranných stadií vranek, případné nutné zásahy provádět mimo toto období. To platí i pro úseky 
toku nad EVL, pokud by při zásahu došlo k významnému zakalení. 

• Zprůchodnění migračně neprostupných příčných staveb na tocích. 
• Z rybářského pohledu je možné ponechat stávající hospodaření s přihlédnutím k velikosti a 

početnosti nasazovaných lososovitých ryb tak, aby nevyvíjely na vranky příliš silný predační 
tlak. 

• V případě nutné likvidace invazních druhů rostlin podél toku používat pouze herbicidy 
certifikované jako bezpečné pro vodní organismy, aplikaci provádět jen za příznivého počasí a 
v předepsané koncentraci. 



14. EVL Skalice u České Lípy 
 

Netopýr velký Myotis myotis 
Stručná biologie a ekologie druhu: Letní kolonie samic osídlují především půdy velkých budov 
(kostelů, zámků apod.). Samice se v letních úkrytech objevují v průběhu dubna, mláďata se rodí 
začátkem června, v polovině července se osamostatňují a v srpnu úkryt obvykle opouštějí. Jako 
zimoviště využívá tento druh nejrůznější typy podzemních prostor – jeskyně, štoly, sklepy, kanály 
v hrázích přehradních nádrží apod. Zde se netopýři ukrývají ve štěrbinách nebo volně visí na stěnách a 
stropě, někdy vytvářejí i velké shluky. Pravidelné přelety většinou nepřesahují 20 km, příležitostně 
však migruje i na větší vzdálenosti. Potravu netopýra velkého tvoří hlavně velcí brouci, které sbírá ze 
země. 

Příčiny ohrožení: Faktorem poklesu početnosti je patrně zejména ztráta úkrytů a lovišť, klimatické 
faktory, diskutováno je také snížení fertility způsobené chronickou otravou pesticidy.  

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Rušení netopýrů na zimovišti. Vadí především manipulace s netopýry, dále nadměrné osvětlení, 
hluk a změna teploty a mikroklimatu spojená se zvýšeným pohybem lidí. Absolutně nepřípustné 
je rozdělávání ohňů a následné zakouření podzemních prostor.   

• Uzavírání vchodů do podzemních prostor: 
- nevhodné načasování stavebních prací (rušení zimujících netopýrů) 
- úplné uzavření vchodu do podzemního prostoru (zamezení výskytu netopýrů) 
- nevhodný způsob zabezpečení vchodu, který způsobí změnu mikroklimatu. 

Vhodný management lokality 

Lokalita je v současnosti již zabezpečena proti vstupu neoprávněných osob a vstupní otvory jsou 
osazené průletovou mříží. Do budoucna je nutné zabezpečit následující: 
• Zachovat a udržovat průletové mříže a uzamykatelný vchod, aby bylo možné podzemní prostory 

navštěvovat kvůli nezbytným technickým zásahům uvnitř a kvůli sčítání zimujících netopýrů. 
• Stav zabezpečení vchodu je nutno pravidelně kontrolovat a v případě nutnosti (poničení vandaly, 

zřícení části skal apod.) okamžitě opravit. 
• V případě nutných stavebních prací, oprav, zabezpečení proti zřícení apod. je nutno tyto práce 

provádět mimo období výskytu netopýrů. Orientační vymezení vhodného období je 1.4. až 30.9., 
závisí ale na průběhu počasí v konkrétním roce. Před započetím i po ukončení prací by měl 
lokalitu vždy zkontrolovat odborník na netopýry.  

• Následkem zásahů nesmí dojít ke změně mikroklimatu nebo jiné změně prostředí, která by mohla 
negativně ovlivnit výskyt netopýrů. Je třeba zachovat otvory, kterými netopýři do úkrytu vletují. 

Naformátováno: Odrážky a
číslování



15. EVL Smědá 
 
Klínatka rohatá Ophiogomphus cecilia  
Stručná biologie a ekologie druhu: Klínatka rohatá je vázána na nížinné až podhorské, čisté nebo 
málo znečištěné vodní toky. Nezbytnou podmínkou je písčité nebo štěrkové dno se slabou vrstvou 
detritu a přírodní nebo přírodě blízké břehy s rozvinutými břehovými porosty. Vývoj larev je 2-4letý, 
larvy žijí na dně v pomaleji proudících úsecích, často se částečně zahrabávají. Dospělci se líhnou od 
května do července. Larvy se živí především vodním hmyzem, např. larvami jepic, chrostíků a 
dvoukřídlých. Dospělci jsou také predátoři. 

Příčiny ohrožení: Klínatka rohatá je ohrožena především zánikem biotopů vhodných pro vývoj larev 
(napřimováním toků, zpevňování břehů, stavba jezů a přehrad, těžba písku z koryta, odstraňování 
písčitých a štěrkových náplavů). Dalším nebezpečím je aplikace herbicidů u toku, kolísání vodní 
hladiny způsobené provozem MVE, znečištění vody, případně svedení odpadní vody z čističek, které 
může výrazně zvýšit eutrofizaci vody. Významný je zřejmě i vliv predace larev lososovitými rybami. 

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Zpevňování břehů kamenným záhozem, kamennou rovnaninou či gabiony. 
• Odstraňování a těžba písčitých a štěrkových náplavů z říčního koryta. 
• Regulace vodních toků, stavba jezů a přehradních nádrží. 
• Nevhodná manipulace s vodní hladinou při provozu vodních elektráren způsobující kolísání 

hladiny. 
• Likvidace břehových porostů, ale i nadměrné zastínění toku. 
• Znečišťování toku odpadními vodami, zemědělskou činností a průmyslem. 
• Nadměrné obsádky lososovitých ryb. 
• Aplikace herbicidů při likvidaci porostů bylin a keřů v korytě a na březích, které se často provádí 

na tocích jako prevence povodní. 

Vhodný management lokality 

• Klíčové je zachování přirozeně meandrujících úseků s nezpevněnými břehy a přirozenou 
dynamikou vývoje.  

• Vyloučit úpravy koryta, zpevňování břehů, stavbu jezů a dalších vodních děl, včetně MVE. 
• Vyloučit těžbu písku a štěrkopísku z koryta.  
• V případě nutných zásahů prosazovat minimalistické varianty, zachovávající v nejvyšší možné 

míře přirozený charakter toku. 
• Po individuálním zhodnocení provést revitalizace regulovaných nebo nevhodně upravených 

úseků toků. 
• Vyloučit vysazování dvouletých a starších lososovitých ryb. Přípustný je výskyt přirozeně se 

množící populace ryb s vyrovnanou věkovou strukturou a extenzivní sportovní rybaření.  
• Při likvidaci invazních druhů rostlin podél toku používat pouze herbicidy certifikované jako 

bezpečné pro vodní organismy, aplikaci provádět jen za příznivého počasí a v předepsané 
koncentraci. 

 
 
Vranka obecná Cottus gobio 
Stručná biologie a ekologie druhu: Obývá horské a podhorské potoky a říčky v úsecích s členitým 
štěrkovým nebo štěrkopískovým dnem.Přes den se ukrývá pod kameny na dně, aktivní se stává za 
soumraku a v noci. Pohybuje se jen krátkými přískoky, loví jen v nejbližším okolí svého úkrytu. Živí 
se bentickými (tj. na dně žijícími) živočichy. Tře se koncem března a v dubnu, jikry klade pod větší 
kameny. Dožívá se maximálně osmi let a dorůstá velikosti do 15cm.  

Příčiny ohrožení: Vranka je velmi citlivá na znečištění toků a dostatek kyslíku ve vodě, únik toxické 
látky do toku často způsobí vytrávení celé lokální populace. Vranku ohrožuje také ničení obývaného 
biotopu - toky horních částí povodí s vhodným kamenitým substrátem byly často nevhodně 
upravovány v rámci meliorací či protipovodňových opatření. Ohrožovat predačním tlakem ji mohou 
lososovité ryby, především pstruh obecný (Salmo trutta), vysazované v nadměrných počtech. Silný 
zákal vznikající při zásazích do toku může negativně ovlivnit období rozmnožování a vývoje vranek. 



V minulosti byla vranka likvidována i rybáři, neboť byla považována za silného škůdce na jikrách a 
plůdku pstruhů. 

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Změny morfologie koryta technickými úpravami. 
• Významné odběry vody z toku, kdy dochází ke změně charakteru vodního biotopu, zejména 

nedodržováním minimálního zůstatkového průtoku (MZP). 
• Znečištění vody. 
• Přerušení migračního kontinua stavbou migračních bariér bez plně funkčních rybích přechodů. 
• Nad bariérami se tvoří rozlehlé plochy stojaté vody, které vranka není schopna obývat. 
• Nadměrné vysazování lososovitých ryb (pstruha obecného), působících silným predačním 

tlakem. 
 

Vhodný management lokality 

• Neprovádět technické úpravy koryta a břehů, neměnit morfologii toku.  
• Eliminovat dlouhodobé znečištění vody, vyloučit úniky toxických látek do toku. 
• Nepovolovat odběry vody z toku, pokud by tím docházelo k významnému úbytku vody v korytě. 
• Stanovovat dostatečnou výši minimálních zůstatkových průtoků a důsledně kontrolovat jejich 

dodržování, zejména u provozovatelů MVE.  
• Těžbu sedimentů z koryta povolovat jen v nejnutnějších případech, je přitom potřeba dohodnout 

se správcem toku přístup zohledňující výskyt vranky a nutnost ochrany EVL. 
• Zcela vyloučit zásahy do toku v období března až dubna, kdy dochází k rozmnožování a vývoji 

ranných stadií vranek, případné nutné zásahy provádět mimo toto období. To platí i pro úseky 
toku nad EVL, pokud by při zásahu došlo k významnému zakalení. 

• Zprůchodnění migračně neprostupných příčných staveb na tocích. 
• Z rybářského pohledu je možné ponechat stávající hospodaření s přihlédnutím k velikosti a 

početnosti nasazovaných lososovitých ryb tak, aby nevyvíjely na vranky příliš silný predační 
tlak. 



16. EVL Stružnické rybníky 
 
Kuňka obecná (ohnivá) Bombina bombina 
Stručná biologie a ekologie druhu: Kuňka obecná většinu roku tráví ve vodě, vajíčka klade 
v závislosti na počasí od dubna do srpna. Vyhledává především mělké osluněné tůně a zarostlé okraje 
extenzivně obhospodařovaných či neobhospodařovaných rybníků, hlavní potravou jsou komáří a 
pakomáří larvy. Po metamorfóze pulců koncem léta žáby vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům 
(opuštěné nory hlodavců, zemní dutiny, návěje listí, ruiny apod.). 

Příčiny ohrožení: Druh ustoupil především v důsledku změn vodního režimu v krajině, intenzifikace a 
chemizace zemědělství. V poslední době je významným faktorem nešetrné rybářské obhospodařování 
rybníků (vysoké rybí obsádky a nešetrně prováděné odbahňování).  

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Vysoké rybí obsádky, při nichž dochází k přímé predaci a likvidaci vajíček a larev rybami. 
Krajně negativní je přítomnost okounů, střevličky východní či karase stříbřitého. 

• Přehnojování rybníků a intenzivní krmení ryb umělými krmivy – vede ke zhoršení kvality vody. 
• Manipulace s vodní hladinou v období rozmnožování a vývoje larev, nešetrné odbahňování při 

němž se sníží nebo úplně zlikviduje plocha litorálu.  
• Přebudovávání rybářsky nevyužívaných rybníků na rybníky s polointenzivním nebo intenzivním 

chovem ryb, případně polodivokých kachen. 
• Používání biocidů a hnojiv při obhospodařování pozemků navazujících na vodní nádrže v dosahu 

akčního radiu druhu (cca 250m), kontaminace vody organickými či anorganickými látkami. 

Vhodný management lokality 

• Skloubit obhospodařování rybníků s ekologickými nároky kuněk – stanovit a udržovat šetrné a 
druhově vhodné rybí obsádky, která umožní rozvoj dostatečně rozsáhlých porostů makrofyt 
v mělčích částech rybníka a existenci velkých druhů zooplanktonu a fytofilních bezobratlých. 
Orientačním ukazatelem přiměřenosti obsádky je průhlednost vody – do 30.6. by měla být vyšší 
než 50cm. 

• Nemanipulovat s výškou vodní hladiny od 15.3. do 30.9. běžného roku. 
• Pokud možno využívat jen přirozené úživnosti rybníků, nepřihnojovat a nevápnit. 
• Při obnově a opravách nevyužívaných a zchátralých rybníků konzultovat postup s orgány OP a 

dodržet zásady šetrného rybničního hospodaření.  
• Po individuálním posouzení je vhodné vytvářet nebo obnovovat drobné tůně v povodí toku či 

poblíž rybníků. Nově vytvořené tůně mají význam pro populaci při kolonizaci okolí a jsou 
bezpečným reprodukčním místem bez rybí obsádky.  

• Na lučních a polních porostech v okolí je žádoucí vyloučit užívání biocidů, nepoužívat chemické 
postřiky v blízkosti vodotečí, které napájejí EVL. 

• Zabránit výsadkům plůdku z východního Slovenska, Maďarska, Srbska, Polska, Ukrajiny, Litvy, 
Lotyšska a z Poamuří vzhledem k možnému nechtěnému přenosu velmi nebezpečné ryby 
hlavačkovce amurského. 



17. EVL Svitavka 
 
Mihule potoční Lampetra planeri 
Stručná biologie a ekologie druhu: Mihule potoční obývá tekoucí vody s jemnými sedimenty, ve 
kterých žijí zahrabány larvy zvané minohy. Dospělci se vyskytují volně v korytě jen v době tření. 
V 1m2 vhodného náplavu mohou žít až desítky minoh. Ty se živí detritem, řasami a zbytky rostlin. 
K metamorfóze larev dochází v průběhu podzimu a zimy po 4 až 5 letech vývoje, dospělci se poté třou 
na přelomu května a června na hrubopísčitých nánosech a poté hynou. Při tření mihule migrují proti 
proudu ve dne i v noci. Mihule potoční dorůstají délky do 19cm. 

Příčiny ohrožení: Nejvýznamnějším faktorem jsou úpravy a regulace toků, při nichž dochází 
k likvidaci vhodných náplavů. V regulovaných tocích se ukládá méně jemného sedimentu a minohy tak 
ztrácejí podmínky pro život. K likvidaci populací dochází i technickými zásahy do toku 
a nedodržováním zůstatkového průtoku při odběrech vod. Mihule patří mezi krátkověké druhy, a proto 
musí v populacích každoročně docházet k rozmnožování, tzn. i dočasné změny habitatu (těžba 
sedimentu, který se za tři roky znovu vytvoří) představují pro druh vážné nebezpečí. Dalším 
významným faktorem je dlouhodobé znečištění toků. Mihule mohou být ohroženy také predací 
nadměrnou obsádkou dravých lososovitých ryb (pstruha obecného). 

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Změny morfologie koryta technickými úpravami. 
• Znečištění vody, včetně nadměrného zákalu. 
• Významné odběry vody z toku, kdy dochází vysychání náplavů. 
• Pozměňování okolí toků včetně břehových porostů, které může pozměnit splaveninový režim i 

chemicko–fyzikální parametry vody. 
• Nadměrné vysazování lososovitých ryb (pstruha obecného) působících silným predačním tlakem. 
• Těžba sedimentů z toku. 
• Přerušení migračního kontinua stavbou migračních bariér bez funkčních rybích přechodů. 
 

Vhodný management lokality 

• Vyloučit další technické úpravy koryta – zahlubování, zpevňování a těžbu jemných náplavů. Na 
vhodných místech a po individuálním posouzení by bylo žádoucí odstranit nebo modifikovat 
existující technické úpravy toku. 

• Eliminovat dlouhodobé znečistění vody (především komunální odpad z obcí). 
• Zamezit aktivitám, které by vedly ke změně vodního a splaveninového režimu v povodí, nebo ke 

zhoršení kvality vody.  
• Stanovit dostatečné minimální zůstatkové průtoky při odběrech vody z toku a důsledně kontrolovat 

jejich dodržování, případně nepovolovat další odběry vody z toku. 
• Rybářské hospodaření musí zohlednit možnost predačního tlaku na mihuli potoční. Nežádoucí je 

vysazování nadměrného počtu lososovitých ryb. 
• Zprůchodnit migračně neprostupné příčné stavby na tocích. 



18. EVL Vápenice – Basa 
 
Netopýr černý Barbastella barbastellus 
Stručná biologie a ekologie druhu: V období rozmnožování je netopýr černý vázán především na 
listnaté a smíšené lesy nížin a podhůří. Letní kolonie samic jsou nevelké, využívají zejména štěrbiny za 
kůrou stromů a podobná místa. Během sezóny může kolonie vystřídat několik různých úkrytů. K 
zimování využívají podzemní prostory různých typů, kde tento druh vyhledává chladnější místa. 
Netopýr černý je štěrbinový druh, lze však nalézt i visící shluky. Potravu loví netopýr černý v lesích ve 
výši stromových korun, podél lesních okrajů a nad vodou. 

Příčiny ohrožení: Tento druh je velice citlivý především  na rušení na zimovištích, kde se projevuje 
tzv. kaskádový efekt ve velkých shlucích jedinců.  Stejně jako u ostatních druhů netopýrů ovlivňuje 
početnost i ztráta úkrytů a potravních stanovišť a klimatické faktory, pravděpodobné je také snížení 
fertility způsobené chronickou otravou pesticidy.  

 
Netopýr velkouchý Myotis bechsteinii 
Stručná biologie a ekologie druhu: Netopýr velkouchý je vázán na přirozené, především listnaté a 
smíšené lesy s vysokým zastoupením starých stromů. Malé letní kolonie osidlují zejména duté stromy, 
ale i štěrbiny ve skalách a v budovách, prostory za kůrou stromů a ptačí budky. Loví v lesích a podél 
lesních okrajů, přičemž potravu sbírá z listů a kmenů. Jednotlivé kusy se  objevují i na zimovištích 
v jeskyních a štolách, většina populace však hibernuje v jiných úkrytech.  

Příčiny ohrožení : Na celoevropské úrovni se jedná o ohrožený druh, u nás není stupeň jeho ohrožení 
přesně znám. Významný negativní vliv má úbytek vhodných lesních porostů (listnatých a smíšených 
lesů) s dostatkem stromových dutin.  

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci obou druhů na lokalitě 

• Úbytek úkrytů a potravních stanovišť v lesích:  
- kácení poškozených stromů s uvolněnou kůrou, různými štěrbinami a trhlinami 
- pěstování stejnověkých, prostorově i druhově uniformních porostů, obnova lesa holou sečí, 

blížící se svou rozlohou maximální povolené ploše (1 ha) 
• Rušení netopýrů na zimovišti. Vadí především manipulace s netopýry, dále nadměrné osvětlení, 

hluk a změna teploty a mikroklimatu spojená se zvýšeným pohybem lidí. Nevhodné jsou i příliš 
časté návštěvy jeskyňářů v období zimování. Absolutně nepřípustné je rozdělávání ohňů a 
následné zakouření podzemních prostor.   

• Uzavírání vchodů do podzemních prostor: 
- nevhodné načasování stavebních prací (rušení zimujících netopýrů) 
- úplné uzavření vchodu do podzemního prostoru (zamezení výskytu netopýrů) 
- nevhodný způsob zabezpečení vchodu, který způsobí změnu mikroklimatu. 

Vhodný management lokality 

Lesní stanoviště: 
• Zajistit dlouhodobou nabídku potenciálních úkrytů v hustotě 7–10 stromů se štěrbinami na 

hektar mýtně zralého porostu, včetně zachování sítě starších stromů jako jejich nástupců. 
• Monokultury jehličnanů postupně nahrazovat smíšenými porosty stanovištně původních druhů 

dřevin, doba obmýtí by ve vybraných listnatých porostech měla být co nejvíce prodloužena. 
• Vyznačit a chránit stromy se známými úkryty netopýrů. 
• Částečně rozvolnit korunový zápoj, aby se zvýšila intenzita světla a tím podpořil rozvoj 

keřového patra – tj. nižší zakmenění porostů s volnějším zápojem korun (zakmenění cca 0,8). 
• Zachovávat staré stromy (zvláště duby) a prosvětlit jejich okolí, aby se zvýšila početnost hmyzu. 
• Podporovat zakládání menších vodních ploch v lesních porostech jako vhodných míst pro vývoj 

a shromažďování hmyzu.  
• V maximální možné míře uplatňovat při obnově porostů stanovištně původní druhy dřevin , 

zejm. dub, buk, habr (druhy s vysokou početností hmyzu) 
 
 
 



Podzemní prostory: 
• Zabezpečit vhodným způsobem vchod do podzemních prostor, nejlépe osadit mříží o vhodné 

velikost a tvaru otvorů. Mříž by měla mít uzamykatelná dvířka, aby bylo možné podzemní 
prostory navštěvovat kvůli nezbytným technickým zásahům uvnitř a kvůli sčítání zimujících 
netopýrů.  

• Stav zabezpečení vchodu je nutno pravidelně kontrolovat a v případě nutnosti (poničení vandaly, 
zřícení části skal apod.) okamžitě opravit. 

• V případě nutných stavebních prací, oprav, zabezpečení proti zřícení apod. je nutno tyto práce 
provádět mimo období výskytu netopýrů. Orientační vymezení vhodného období je 1.4. až 30.9., 
závisí ale na průběhu počasí v konkrétním roce. Před započetím i po ukončení prací by měl 
lokalitu vždy zkontrolovat odborník na netopýry.  

• Následkem zásahů nesmí dojít ke změně mikroklimatu nebo jiné změně prostředí, která by mohla 
negativně ovlivnit výskyt netopýrů. Je třeba zachovat otvory, kterými netopýři do úkrytu vletují. 

 



19. EVL Zahrádky 
 

Páchník hnědý Osmoderma eremita   Prioritní druh 
Stručná biologie a ekologie druhu: Páchník hnědý je druhem osidlujícím výhradně stromové dutiny. 
Larvy mají víceletý vývoj v trouchu v dutinách živých listnatých stromů (vrb, dubů, lip, jilmů, 
ovocných stromů, aj.), především ve střední a horní části kmene. Preferuje pravděpodobně osluněné 
kmeny a dutiny, proto lze často nalézt populace páchníka v solitérních stromech či alejích. U nás je 
většina známých lokalit ve starých parcích, alejích, starých ovocné sady apod., vzácně se vyskytuje i v 
původních světlých listnatých lesích. Imaga se objevují od května do září. Aktivují večer a v noci, 
dutinu však opouštějí jen výjimečně, létat jsou schopni pouze na velmi krátké vzdálenosti.  

Příčiny ohrožení: Hlavním ohrožujícím faktorem je likvidace stromů na pastvinách, mezích a kolem 
cest, dnes především odstraňování starých stromů a alejí. V lesích druh ustoupil díky vyššímu 
zakmenění porostů, způsobenému zákazem lesní pastvy. Významným faktorem je dnes vypalování a 
sanace dutin stromů, u lokalit na hrázích rybníků může být významné i využívání larev jako rybářských 
návnad. Vzhledem k fragmentaci původního areálu na malé mikropopulace je zachování alejí klíčovým 
faktorem umožnění komunikace mezi mikropopulacemi. Populace na většině lokalit pravděpodobně 
pouze dožívají, protože se v blízkosti dnes osídlených stromů nevyskytují náhradní stromy vhodné do 
budoucna. 

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Odstraňování listnatých stromů s dutinami.  
• Odstranění alejí, celková rekonstrukce alejí. 
• Sanace dutin vypalováním, vyzděním apod. 
• Aplikace biocidů v lokalitách výskytu a jejich blízkém okolí. 

Vhodný management lokality 

• Klíčové je zachování kontinuity výskytu dostatečného množství vhodných stromů s dutinami.  
• Je nutné zamezit odstraňování dutinových stromů, popř. silných větví s dutinami.  
• Naprosto nepřípustné je odstranění alejí, stejně jako plošná náhrada starých stromů v aleji a 

parku za sadbové stromky. Nutná je postupná výměna a dosadba jednotlivých stromů za 
odumřelé jedince, která musí být součástí aktivního managementu lokality.Velmi vhodné je také 
prodlužování alejí, tak aby tak byly vytvořeny náhradní biotopy do budoucna.  

• V případě nezbytně nutných bezpečnostních odstraňování stromů a větví je nutné ponechat 
skácené osídlené stromy ještě jednu sezónu nedaleko místa výskytu, aby populace mohla 
přesídlit do jiné dutiny. V těchto případech – tj. přímý zásah do biotopu - je nutné získat odborný 
posudek a doporučení o přesném provedení sanačních prací.  

• Vhodné a žádoucí je sázení alejí vhodných listnatých dřevin v blízkosti i širším okolí lokality, 
které by do budoucna umožnily komunikaci mezi dnes izolovanými populacemi. Žádoucí je 
výsadba solitér a malých skupinek stromů na pastvinách a vrb kolem vodních toků. U vrb je 
velmi žádoucí ořezávání, které vytváří „hlavaté“ vrby a zvyšuje pravděpodobnost výskytu 
vhodných dutin i v relativně mladých stromech.  

• Na lokalitě je nutné provést sčítání či odhad obsazených stromů, a stromů, které v horizontu 20 
až 150 let nahradí současné obsazené stromy. Na podkladě těchto znalostí je případně nutné 
upravit management dotčené lokality. 



20. EVL Západní jeskyně 
 
Vrápenec malý Rhinolophus hipposideros 
Stručná biologie a ekologie druhu: Původně jeskynní druh, který využívá také úkryty v lidských 
stavbách. Jedinci obvykle visí volně na viditelných místech. Letní kolonie samic jsou nevelké, obývají 
nejčastěji půdy a podkroví zámků, hradů, ale i sklepy budov. V těchto úkrytech se objevují od dubna, 
od poloviny června do července samice rodí jedno mládě. Letní úkryty opouštějí samice a vzletná 
mláďata v průběhu srpna. Loví létající hmyz na okrajích listnatých lesů a ve vegetaci podél vodních 
toků. Zimují v jeskyních, štolách a velkých sklepích.  

Příčiny ohrožení: Faktorem poklesu početnosti je patrně zejména ztráta úkrytů a lovišť, klimatické 
faktory, diskutováno je také snížení fertility způsobené chronickou otravou pesticidy.  

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Rušení na zimovištích - nadměrné osvětlení a hluk, výkyvy teplot.  
• Uzavírání vchodů do starých jeskyní. 
• Změna mikroklimatu v jeskyních vlivem pokračující speleologické činnosti a propojování 

prostor. 

Vhodný management lokality 

Lokalita je v současnosti již zabezpečena proti vstupu neoprávněných osob a vstupní otvory jsou 
osazené průletovou mříží. Do budoucna je nutné zabezpečit následující: 
• Zachovat a udržovat průletové mříže a uzamykatelný vchod, aby bylo možné podzemní prostory 

navštěvovat kvůli nezbytným technickým zásahům uvnitř a kvůli sčítání zimujících netopýrů.  
• Stav zabezpečení vchodu je nutno pravidelně kontrolovat a v případě nutnosti (poničení vandaly, 

zřícení části skal apod.) okamžitě opravit. 
• V případě nutných stavebních prací, oprav, zabezpečení proti zřícení apod. je nutno tyto práce 

provádět mimo období výskytu netopýrů. Orientační vymezení vhodného období je 1.4. až 30.9., 
závisí ale na průběhu počasí v konkrétním roce. Před započetím i po ukončení prací by měl 
lokalitu vždy zkontrolovat odborník na netopýry.  

• Následkem zásahů nesmí dojít ke změně mikroklimatu nebo jiné změně prostředí, která by mohla 
negativně ovlivnit výskyt netopýrů. Je třeba zachovat otvory, kterými netopýři do úkrytu vletují. 

• Při pokračujícím speleologickém průzkumu a odkrývání nových chodeb nesmí docházet ke 
změně mikroklimatu v jeskyních. Průzkumné práce je možné provádět pouze mimo období 
zimování netopýrů. 

Naformátováno: Odrážky a
číslování



21. EVL Zdislava – kostel 
 
 
Netopýr velký Myotis myotis 
Stručná biologie a ekologie druhu: Letní kolonie samic osídlují především půdy velkých budov 
(kostelů, zámků apod.). Samice se v letních úkrytech objevují v průběhu dubna, mláďata se rodí 
začátkem června, v polovině července se osamostatňují a v srpnu úkryt obvykle opouštějí. Jako 
zimoviště využívá tento druh nejrůznější typy podzemních prostor. Pravidelné přelety většinou 
nepřesahují 20 km, příležitostně však migruje i na větší vzdálenosti. Potravu netopýra velkého tvoří 
hlavně velcí brouci, které sbírá ze země. 

Příčiny ohrožení: Faktorem poklesu početnosti je patrně zejména ztráta úkrytů a lovišť, klimatické 
faktory, diskutováno je také snížení fertility způsobené chronickou otravou pesticidy.  

Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na lokalitě 

• Opravy a přestavby střech a půdních prostorů: 
- Nevhodné načasování stavebních prací. 
- Úplné uzavření vletových otvorů – znemožnění přístupu netopýrů. 
- Změna velikosti či umístění vletových otvorů (může netopýry zcela odradit od návratu do 

daného úkrytu, může také způsobit změnu mikroklimatu v půdním prostoru). 
- Zmenšení půdního prostoru, například při vybudování půdní vestavby (lokalita přestane 

splňovat nároky druhu na úkryt). 
- Použití odlišné střešní krytiny (rovněž možná změna mikroklimatu). 
- Vytvoření nových střešních oken (nežádoucí prosvětlení prostoru). 
- Použití nevhodných toxických látek na ošetřování dřevěných trámů (ohrožení zdraví a života 

netopýrů). 
• Časté a opakované rušení způsobené vstupem osob do prostoru s kolonií netopýrů. 

 

Vhodný management lokality 

Pokud jsou krovy a střešní krytina relativně zachovalé, je lepší ponechat lokalitu pokud možno bez 
zásahu (současný stav netopýrům vyhovuje). V případě, že je oprava střechy z technických důvodů 
nezbytná, je nutno dodržet následující zásady:  
• Veškeré stavební i úklidové práce provádět od 1.9. do 1.4. tj. mimo období výskytu netopýrů, 

před i po ukončení stavebních úprav by měl lokalitu navštívit odborník. 
• Zachovat otvory, kterými netopýři do úkrytu vletují. 
• Při opravě použít stejný (nebo termoizolačně podobný) typ střešní krytiny, aby nedošlo ke změně 

mikroklimatu. 
• Neměnit charakter půdního prostoru (nebudovat nová střešní okna, půdní vestavby apod.). 
• Nepoužívat přípravky na ochranu dřeva, které jsou toxické pro netopýry.  
• Pokud je třeba zajistit půdu proti pronikání ferálních holubů, lze po konzultaci s odborníkem do 

otvorů umístit latě či zahnuté pletivo, které umožní, aby půda byla nadále využívána netopýry. 
• Zamezit škodám působeným trusem a močí na půdní prostor budovy instalací nepropustné 

podlážky (např. linolea) pod místo, kde se nachází letní kolonie, a každoročně čistit a odklízet 
trus co v nejkratší době po rozpadu kolonie.  

• Po konzultaci lze zajistit ochranu trámů před poškozením močí a trusem pomocí půlených 
plastových rour upevněných na trámy.  

 


