
Seznam typů přírodních stanovišť a evropsky významných druhů, u 
nichž je požadováno doplnění stávajícího národního seznamu evropsky 
významných lokalit

Závěry Evropské komise založené na výsledcích Mini bio-geografického semináře semináře s Českou 
republikou, konaného v Průhonicích ve dnech 24. – 25. března 2011.

VYSVĚTLIVKY:
IN MOD – střední nedostatečnost ochrany, je třeba vyhlásit další území
IN MIN  -  méně závažná nedostatečnost ochrany, možné doplnit předmět ochrany do stávajících 
území
SR         -  nedostatek podkladů, je třeba doplnit údaje o výskytu daného druhu
GEO     -  v daném regionu není biotop nebo druh dostatečně chráněn

1. Kontinentální biogeografická oblast

TYPY PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ ZÁVĚR POZNÁMKA (lokalita)
1340  *Vnitrozemské slané louky IN MOD
2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s 

paličkovcem (Corynephorus) a 
psinečkem (Agrostis)

IN MOD GEO Jižní a západní Čechy

3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou 
vegetací parožnatek 

IN MOD/IN 
MIN

3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací 
typu Magnopotamion nebo 
Hydrocharition 

IN MOD Labské údolí

3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně IN MIN Šumava
3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací 

svazů Ranunculion fluitantis a 
Callitricho-Batrachion 

IN MIN

3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů 
Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

IN MOD Labské údolí

40A0 * Kontinentální opadavé křoviny SR Střední Morava
5130 Formace jalovce obecného (Juniperus 

communis) na vřesovištích nebo 
vápnitých trávnících

IN MIN

6110 * Vápnité nebo bazické skalní trávníky 
(Alysso-Sedion albi) 

IN MIN/SR IN MIN: Hradiště
SR: dolní tok řeky Labe

6230 * Druhově bohaté smilkové louky na 
silikátových podložích v horských 
oblastech (a v kontinentální Evropě v 
podhorských oblastech)

IN MOD GEO Českomoravská vrchovina

6430 Druhově bohaté smilkové louky na 
silikátových podložích v horských 
oblastech (a v kontinentální Evropě v 
podhorských oblastech) 

IN MIN

7230 Zásaditá slatiniště IN MIN/SR SR: Beskydy
8150 Středoevropské silikátové sutě IN MOD Labské údolí; Morava
8160 * Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně IN MOD Labské údolí
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TYPY PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ ZÁVĚR POZNÁMKA (lokalita)
9180 * Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, 

sutích a v roklích
IN MOD Labské údolí

9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním 
(Quercus robur) na písčitých pláních 

IN MOD GEO Jižní a západní Čechy

91E0 * Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 
temperátní a boreální Evropy (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

IN MOD Labské údolí

91G0 * Panonské dubohabřiny IN MOD Ždánický les
91I0 * Eurosibiřské stepní doubravy SR Jihozápad
91T0 Středoevropské lišejníkové bory SR Jih a západ

ŽIVOČIŠNÉ DRUHY ZÁVĚR POZNÁMKA (lokalita)
klínatka rohatá Ophiogomphus cecilia SR ověřit informace dle Dolný, Bárta et al. 2008
vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis  SR  Světlík, Březina, Hornojiřetinská výsypka 

Poštovní rybník
modrásek očkovaný Maculinea teleius   IN MOD  Slavíkovy ostrovy
modrásek bahenní Maculinea nausithous IN MOD  Labišťata, Slavíkovy ostrovy
lesák rumělkový Cucujus cinnaberinus   IN MOD Západní a střední Čechy
mihule potoční Lampetra planeri   IN MIN České Švýcarsko
losos obecný Salmo salar   IN MOD Labské údolí
čolek velký Triturus cristatus   SR 2 místa ve východních Čechách
kuňka obecná Bombina bombina SR 2 místa ve východních Čechách, v 1166
kuňka žlutobřichá Bombina variegata   IN MOD / IN 

MIN
IN MOD:  Dobřany –vojenský újezd, Vidnava 
– lesní komplex
INMIN: jižní Čechy

bobr evropský Castor fiber IN MOD Labské údolí
šidélko ozdobné Coenagrion ornatum SR

2. Panonská biogeografická oblast

TYPY PŘÍRODNÍCH STANOVIŠT ZÁVĚR POZNÁMKA
3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody 

nížinného až subalpínského stupně 
kontinentální a alpínské oblasti a horských 
poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd 
Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-
Nanojuncetea 

SR Otnice

ŽIVOČIŠNÉ DRUHY ZÁVĚR POZNÁMKA
klínatka rohatá Ophiogomphus IN MOD Meandry Jihlavy

ROSTLINNÉ DRUHY ZÁVĚR POZNÁMKA
dvouhrotec zelený Dicranum viride SR PR Netřeb

šikoušek zelený Buxbaumia viridis SR výskyt na Šumavě
srpnatka fermežová Drepanocladus vernicosus IN MIN obnovit v lokalitě Ratajské rybníky, kde byl 

zrušen technickou chybou
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ŽIVOČIŠNÉ DRUHY ZÁVĚR POZNÁMKA
cecilia

hnědásek osikový Hypodryas maturna Odstranit z 
národního 
seznamu

hrouzek 
běloploutvý

Gobio albipinnatus IN MOD Meandry Jihlavy

netopýr východní Myotis blythii SR 
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