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Druhy uvedené ve sm�rnici Rady Evropských spole�enství �. 
92/43/EHS o stanovištích (Naturové druhy) 
 
1.Rostliny 
 
Na území Jiho�eského kraje roste pouze šest druh� vyšších rostlin užívajících 
evropské ochrany (na území celé �R je to 36 druh�). Jedná se o tyto druhy: 
 
Latinský název �eský název Vyhláška �. 395/1992 

Sb. k zákonu �. 114/1992 
Sb.  

Ligularia sibirica popelivka sibi�ská §1 
Coleanthus subtilis  puchý�ka útlá §2 
Cypripedium calceolus st�eví�ník pantoflí�ek §2 
Liparis loeselii hlízovec Loesel�v §1 
Minuartia smejkalii ku�i�ka Smejkalova §2 
Gentianella bohemica ho�e�ek �eský §1 
 
Pozn. Informace o tom, zda je rostlina zvlášt� chrán�na ve smyslu zákona �. 114/1992 Sb. a do jaké 
kategorie dle vyhlášky �. 395/1992 Sb. spadá, je obsažena v posledním sloupci uvedeného p�ehledu: 
 

§1 je zvlášt� chrán�ná ve smyslu zákona v kategorii „druhy kriticky ohrožené“ 
§2 je zvlášt� chrán�ná ve smyslu zákona v kategorii „druhy siln� ohrožené“ 
§3 je zvlášt� chrán�ná ve smyslu zákona v kategorii „druhy ohrožené“ 
  - není zvlášt� chrán�ná ve smyslu zákona 

 
P�íloha �. II sm�rnice Rady Evropských spole�enství �. 92/43/EHS o ochran� 
p�írodních stanoviš�, voln� žijících živo�ich� a plan� rostoucích rostlin obsahuje dále 
vý�et nižších rostlin, spadajících rovn�ž pod evropskou ochranu. Na území 
Jiho�eského kraje rostou dva druhy mechorost� (na území celé �R jsou to 4 druhy). 
Jedná se o tyto druhy: 
 
Latinský název �eský název Vyhláška �. 395/1992 

Sb. k zákonu �. 114/1992 
Sb.  

Dicranum viride dvouhrotec zelený - 
Drepanocladus vernicosus srpnatka fermežová - 
 
 
P�íloha �. IV. sm�rnice 92/43/EHS obsahuje druhy p�ílohy �. II. a další druhy, z nichž 
však žádný neroste na území Jiho�eského kraje.  
 
P�íloha �. V. sm�rnice 92/43/EHS obsahuje vý�et rostlinných druh�, které nesm�jí 
být ve volné p�írod� sbírány a využívány. Na území Jiho�eského kraje rostou tyto 
�ty�i druhy: 
 
Latinský název �eský název Vyhláška �. 395/1992 

Sb. k zákonu �. 114/1992 
Sb.  

Lycopodium annotinum Plavu� pu�ivá §3 
Lycopodium clavatum Plavu� vidla�ka - 
Galanthus nivalis Sn�ženka podsn�žník §3 
Arnica montana Prha chlumní §3 
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2. Bezobratlí 
 
Seznam bezobratlých v p�íloze II sm�rnice 92/43/EHS o stanovištích obsahuje 
v �eské republice 37 druh�. Z toho 23 druh� se vyskytovalo nebo stále ješt� 
vyskytuje na území Jiho�eského kraje (viz Tabulka 1). Jedná se zejména o brouky 
(12 druh�), korýše (1 druh), m�kkýše (3 druhy), motýly (5 druh�) a vážky (dva druhy). 
V�tšina t�chto druh� (17 druh�) je zahrnuta mezi zvlášt� chrán�né druhy podle 
zákona �. 114/1992 Sb. nebo jsou na seznamu tak zvané Bernské úmluvy. V�tšina 
t�chto druh� je také na �erveném seznamu �R – bezobratlí. Z tohoto d�vodu jsou 
údaje o jejich výskytu a ohrožení na území Jiho�eského kraje uvedeny jen u 3 druh� 
brouk�, 1 druhu m�kkýše a dvou druh� motýl� (Tabulka 1). Podrobn�jší údaje o 
všech druzích lze nalézt na internetových stránkách Agentury ochrany p�írody a 
krajiny. 
 
Tabulka 1. Bezobratlí živo�ichové na seznamu p�ílohy II 92/43/EHS o stanovištích 
v minulosti hlášení, známí nebo vyskytující se v Jiho�eském kraji. 
 

Kód Latinský název �eský název výskyt na území JK u 
druh� nezahrnutých 

do p�edchozích 
kapitol koncepce 

Brouci    
1079    Limoniscus violaceus    kova�ík     
1081    Dytiscus latissimus    potápník široký     
1082    Graphoderus bilineatus  potápník     
1083    Lucanus cervus    rohá� obecný     
1084    Osmoderma eremita    páchník hn�dý     
1086    Cucujus cinnaberinus    lesák rum�lkový     
1087    Rosalia alpina    tesa�ík alpský     
1088    Cerambyx cerdo    tesa�ík obrovský     
1914    Carabus menetriesi 

pacholei    st�evlík Ménetries�v     

1920    Boros schneideri 
  

Na území �eské 
republiky byly 
Fleischerem nalezeny 
v �ervenci 1876 dva 
exemplá�e na Šumav�. 
P�esná lokalizace je 
sporná, Fleischer 
udává v pozd�jších 
publikacích lesy v okolí 
Lenory a Kynžvartu 
(=Strážného). Jako 
potenciální lokalita 
výskytu je uvažován 
Boubín.  

4021    
Phryganophilus 
ruficollis 
 

 

Z Jiho�eského kraje 
jsou známy pouze 
historické údaje 
z minulého století 
z T�ebo�ska. 
V sou�asnosti výskyt 
nepotvrzen. 

4026    Rhysodes sulcatus    
  

Na území �eské 
republiky jsou známy 
jen dv� lokality 
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s p�ežívající populací: 
obory u Hluboké nad 
Vltavou a NPR Mionší. 
Ob� populace jsou 
stále v dobrém stavu 
(pr�zkumy z roku 
2006). 

Korýši    

1093  Austropotamobius 
torrentium   rak kamená�  

M�kýši    

1014    Vertigo angustior  vrko� útlý    

Z Jiho�eského kraje je 
známo více údaj� (8 
�tverc� faunistického 
mapování). 

1029    Margaritifera 
margaritifera  perlorodka �í�ní     

1032    Unio crassus    velevrub tupý     
Motýli    
1059    Maculinea teleius    modrásek o�kovaný     
1060    Lycaena dispar    ohnivá�ek �erno�árý     
1061    Maculinea nausithous    modrásek bahenní     

1078    
Panaxia 
quadripunctaria   
 

p�ástevník kostivalový    

Na území Jiho�eského 
kraje je známo 5 
mapových �tverc� 
výskytu, p�edevším 
v niv� Vltavy. Druh 
není v �eské republice 
ohrožen. Typická místa 
jeho výskytu,  skalní 
lesostepi, jsou však 
ohrožena zar�stáním a 
absencí aktivní pé�e. 

4038    Lycaena helle    
 ohnivá�ek rdesnový    

Z �eské republiky 
v minulém století 
vymizel, nejdéle 
p�ežíval (do roku 1952) 
na Olomoucku - na 
slatiništi �ernovír. Na 
konci 90. let byla 
provedena amatérská 
reintrodukce na 
Šumav�.  
 

Vážky    
1037    klínatka rohatá    Ophiogomphus cecilia     

1042    vážka jasnoskvrnná    Leucorrhinia pectoralis 
   

 

 
Dokument EU v P�íloze V. Sm�rnice o stanovištích (92/43/EHS) také ur�uje druhy 
bezobratlých, jejichž odchyt a odebírání ve volné p�írod� a využívání m�že být 
p�edm�tem ur�itých regula�ních opat�ení. Seznam t�chto druh� vyskytujících se na 
území Jiho�eského kraje je v tabulce 2. Všechny tyto druhy, krom� hlemýžd� 
zahradního, jsou na území Jiho�eského kraje chrán�ny. U hlemýžd� zahradního 
p�ipadá regulace jeho sb�ru pro kuliná�ské ú�ely v poslední dob� v úvahu. Pot�ebná 
regula�ní opat�ení by si zasluhovala podrobn�jší zpracování. 
 
Tabulka 2. Druhy bezobratlých živo�ich� v zájmu Spole�enství, jejichž odchyt a 
odebírání ve volné p�írod� a využívání m�že být p�edm�tem ur�itých opat�ení na 
jejich obhospoda�ování a kte�í se vyskytují na území Jiho�eského kraje. 
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BEZOBRATLÍ 
 
M�KKÝŠI (Mollusca) 
PLŽI (Gastropoda) 
STOPKOOCÍ (Stylommatophora) 
Hlemýž	ovití (Helicidae) 
Hlemýž	 zahradní (Helix pomatia) 
 
MLŽI (Bivalvia) 
VELEVRUBI (Unionoida) 
Perlorodkovití (Margaritiferidae) 
Perlorodka �í�ní (Margaritifera margaritifera) 
 
�LENOVCI (Arthropoda) 
KORÝŠI (Crustacea) 
DESETINOŽCI (Decapoda) 
Rakovití (Astacidae) 
Rak �í�ní (Astacus astacus) 
Rak kamená� (Austropotamobius torrentium) 
 
 
 
3.Obratlovci 
 
Druhy P�ílohy �. II - Druhy živo�ich� a rostlin v zájmu spole�enství, jejichž ochrana 
vyžaduje vyzna�ení zvláštních území ochrany  
 
Latinský název �eský název Vyhláška �. 395/1992 

Sb. k zákonu �. 
114/1992 Sb. 

Lampetra planeri Mihule poto�ní §1 
Gobio albipinnatus Hrouzek b�loploutvý - 
Aspius aspius Bolen dravý - 
Rhodeus sericeus amarus Ho�avka duhová - 
Misgurnus fossilis  Pisko� pruhovaný §3 
Cobitis taenia Sekavec píse�ný §2 
Cottus gobio Vranka obecná §3 
Cobitis elongata Sekavec - 
Triturus cristatus �olek velký §2 
Bombina bombina Ku�ka ohnivá §2 
Bombina variegata Ku�ka žlutob�ichá §2 
Rhinolophus hipposideros Vrápenec malý §1 
Barbastella barbastellus Netopýr �erný §3 
Myotis emarginatus Netopýr brvitý §1 
Myotis bechsteini  Netopýr velkoduchý - 
Myotis myotis Netopýr velký §1 
Spermophillus citellus Sysel obecný §1 
Lutra lutra  Vydra �í�ní §2 
Lynx lynx  Rys ostrovid §2 
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Druhy P�ílohy �. IV - Druhy živo�ich� a rostlin v zájmu spole�enství, které vyžadují 
p�ísnou ochranu  
 
Latinský název �eský název Vyhláška �. 395/1992 

Sb. k zákonu �. 
114/1992 Sb. 

Triturus cristatus  �olek velký §2 
Bombina bombina  Ku�ka obecná §2 
Bombina variegata  Ku�ka žlutob�ichá §2 
Rana arvalis  Skokan ostronosý §1 
Rana dalmatina  Skokan štíhlý §2 
Rana lessonae  Skokan krátkonohý §2 
Pelobates fuscus  Blatnice skvrnitá §2 
Bufo calamita  Ropucha krátkonohá §1 
Bufo viridis  Ropucha zelená §2 
Hyla arborea  Rosni�ka zelená §2 
Lacerta agilis Ješt�rka obecná §2 
Coronella austriaca  Užovka hladká §2 
Natrix tessellata  Užovka podplamatá §2 
Muscardinus avellanarius Plšík lískový §2 
Citellus citellus Sysel obecný §1 
Cricetus cricetus  K�e�ek polní §2 
Sicista betulina  Myšivka horská §2 
Canis lupus  Vlk obecný §1 
Lutra lutra Vydra �í�ní §2 
Lynx lynx Rys ostrovid §2 
 
 
 
Druhy P�ílohy �. V - Druhy živo�ich� a rostlin v zájmu spole�enství, jejichž odebírání 
z volné p�írody a využívání m�že být p�edm�tem ur�itých opat�ení na jejich 
obhospoda�ování 
 
Latinský název �eský název Vyhláška �. 395/1992 

Sb. k zákonu �. 
114/1992 Sb. 

Thymallus thymallus  Lipan podhorní - 
Coregonus spp.  Síh spp. - 
Barbus spp.  Parma spp. - 
Rana esculenta Skokan zelený §2 
Rana ridibunda Skokan sk�ehotavý - 
Rana temporaria Skokan hn�dý - 
Canis lupus  Vlk obecný §1 
Martes martes Kuna lesní - 
Mustela putorius Tcho� tmavý - 
 


