Seznam zvláště chráněných rostlin a živočichů
podle § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Seznam zvláště chráněných rostlin a živočichů (přílohy II a III vyhlášky 395/1992 Sb.
v platném znění) se zvýrazněním druhů, které jsou předmětem ochrany podle práva
Evropských společenství. Za druhy, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských
společenství, je možné považovat evropsky významné druhy ve smyslu § 3 odst. 1 písm. p)
ZOPK (tedy druhy uvedené v příloze II., IV. nebo V. Směrnice 92/43/EHS, o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) a dále v návaznosti
čl. 5 Směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků, také všechny ptáky, kteří jsou
zároveň zařazeni mezi zvláště chráněné.
Pozn.: v tomto pracovním textu je ponecháno názvosloví dle platného znění vyhlášky č. 395/1992 Sb., provedeny byly pouze
opravy zjevných překlepů apod. chyb v českých nebo vědeckých jménech jednotlivých druhů

Příl. II
Seznam zvláště chráněných druhů rostlin
1.
Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují
ROSTLINY CÉVNATÉ

Hořeček drsný (Gentianella aspera)

Bahenka psárkovitá (Heleochloa alopecuroides)

Hořeček ladní (Gentianella campestris)

Bahenka šášinovitá (Heleochloa schoenoides)

Hořepníček jarní (Calathiana verna)

Bařička přímořská (Triglochin maritimum)

Hrachor bahenní (Lathyrus palustris)

Bažanka vejčitá (Mercurialis ovata)

Hrachor hrachovitý (Lathyrus pisiformis)

Bělolist žlutavý (Filago lutescens)

Hrachor panonský (Lathyrus pannonicus)

Bika klasnatá (Luzula spicata)

Hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba)

Blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris)

Hrotnosemenka hnědá (Rhynchospora fusca)

Bledule letní - Leucojum aestivum

Hruštička prostřední (Pyrola media)

Bradáček srdčitý (Listera cordata)

Huseník luční (Arabis nemorensis)

Bublinatka bledožlutá (Utricularia ochroleuca)

Huseník sudetský (Arabis sudetica)

Bublinatka obecná (Utricularia vulgaris)

Hvězdnice alpská (Aster alpinus)

Bublinatka vícekvětá (Utricularia bremii)

Hvězdnička panonská (Tripolium pannonicum)

Bytel rozprostřený (Kochia prostrata)
Cídivka (přeslička) peřestá (Hippochaete variegata)

Hvozdík kartouzek sudetský (Dianthus carthusianorum
subsp. sudeticus)

Čilimník bílý (Chamaecytisus albus)

Hvozdík moravský (Dianthus moravicus)

Devaterníček skalní (Rhodax rupifragus)

Hvozdík písečný (Dianthus arenarius)

Devaterník velkokvětý pravý (Helianthemum
grandiflorum subsp. grandiflorum)
Divizna ozdobná (Verbascum speciosum)

Chlupáček velkoúborný (Pilosella macrantha)

Drobnokvět pobřežní (Corrigiola litoralis)

Chrastavec rolní krkonošský (Knautia arvensis subsp.
pseudolongifolia)
Chrpa měkká (Cyanus mollis)

Hadí mord maloúborný Scorzonera parviflora)

Jazyk jelení (Phyllitis scolopendrium)

Hadinec nachový (Echium russicum)

Jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum)

Hladýš andělikový (Laserpitium archangelica)

Jeřáb krkonošský (Sorbus sudetica)

Hlízovec Loeselův - Liparis loeselii

Jestřábník huňatý (Hieracium villosum)

Hnědenec zvrhlý (Limodorum abortivum)

Jitrocel černavý (Plantago atrata)

Hořec tečkovaný (Gentiana punctata)

Jitrocel přímořský (Plantago maritima)

Hořeček český (Gentianella bohemica)

Kakost lesklý (Geranium lucidum)

Kandík psí zub (Erythronium dens-canis)

Měkkyně bahenní (Hammarbya paludosa)

Kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata)

Mochna Crantzova (Potentilla crantzii)

Kapradina hrálovitá (Polystichum lonchitis)

Mochna drobnokvětá (Potentilla micrantha)

Katrán tatarský (Crambe tataria)

Mochna jahodníkovitá (Potentilla sterilis)

Kavyl písečný (Stipa borysthenica)

Mochna rozkladitá (Potentilla patula)

Kavyl olysalý (Stipa glabrata)

Muk (jeřáb) český (Sorbus bohemica)

Kohátka kalíškatá (Tofieldia calyculata)

Nehtovec přeslenitý (Illecebrum verticillatum)

Kolenec pětimužný (Spergula pentandra)

Nepukalka plovoucí (Salvinia natans)

Koniklec jarní (Pulsatilla vernalis)

Odemka vodní (Catabrosa aquatica)

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

Ostřice bílá (Carex alba)

Kontryhel rozeklaný (Alchemilla fissa)

Ostřice Buxbaumova (Carex buxbaumii)

Kopyšník tmavý (Hedysarum hedysaroides)

Ostřice ječmenovitá (Carex hordeistichos)

Kosatec skalní (Iris humilis)

Ostřice pochvatá (Carex vaginata)

Kostřava ametystová (Festuca amethystina)

Ostřice pozdní krkonošská (Carex serotina subsp.
pseudoscandinavica)
Ostřice skalní (Carex rupestris)

Kostřava horská (Festuca drymeia)
Kotvice plovoucí (Trapa natans)
Kozinec písečný (Astragalus arenarius)
Krtičník jarní (Scrophularia vernalis)
Kruhatka Matthiolova (Cortusa matthioli)
Kruštík ostrokvětý (Epipactis leptochila)
Kuřička Gerardova (Minuartia gerardii)
Kuřička jarní (Minuartia verna)
Kuřinka obroubená (Spergularia maritima)

Ostřice tmavá (Carex atrata)
Ostřice vláskovitá (Carex capillaris)
Ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum)
Pampeliška besarabská (Taraxacum bessarabicum)
Pampeliška pozdní (Taraxacum serotinum)
Pěchava slatinná (Sesleria uliginosa)
Pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii)

Kýchavice černá (Veratrum nigrum)

Pětiprstka obecná hustokvětá (Gymnadenia conopsea
subsp. densiflora)
Pcháč žlutoostenný (Cirsium brachycephalum)

Kyvor lékařský (Ceterach officinarum)

Pískavice provensálská (Trigonella monspeliaca)

Lakušník plihý (Batrachium rionii)

Plamének celolistý (Clematis integrifolia)

Lakušník trojdílný (Batrachium baudotii)

Plavín štítnatý (Nymphoides peltata)

Len chlupatý (Linum hirsutum)

Plavuník trojklasý (Diphasiastrum tristachyum)

Lipnice alpská (Poa alpina)

Plevnatec lesostepní (Danthonia alpina)

Lipnice jesenická (Poa riphaea)

Ploštičník evropský (Cimicifuga europaea)

Lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum)

Pobřežnice jednokvětá (Littorella uniflora)

Lněnka rolní (Thesium dollineri)

Podmrvka hadcová (Notholaena marantae)

Lněnka zobánkatá (Thesium rostratum)

Pochybek severní (Androsace septentrionalis)

Lýkovec vonný (Daphne cneorum)

Polej obecná (Mentha pulegium)

Maceška nejmenší (Viola kitaibeliana)

Pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla)

Máčka plocholistá (Eryngium planum)

Popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)

Mandloň nízká (Amygdalus nana)

Potočnice malolistá (Nasturtium microphyllum)

Kuřinka solná (Spergularia salina)

Mařice pilovitá (Cladium mariscus)

Prasetník lysý (Hypochaeris glabra)

Masnice vodní (Tillaea aquatica)

Prorostlík prutnatý (Bupleurum affine)

Mateřídouška karpatská (Thymus carpaticus)

Prorostlík nejtenčí (Bupleurum tenuissimum)

Matizna bahenní (Oristecum palustre)

Prstnatec plamatý (Dactylorhiza maculata)

Mečík bahenní (Gladiolus palustris)

Prstnatec Traunsteinerův (Dactylorhiza traunsteineri)

Měkčilka jednolistá (Malaxis monophyllos)

Prustka obecná (Hippuris vulgaris)

Pryšec lesklý (Tithymalus lucidus)

Srpovník karbincolistý (Klasea lycopifolia)

Pryšec vrbolistý (Tithymalus salicifolium)

Starček bažinný (Senecio paludosus)

Psineček alpský (Agrostis alpina)

Starček skalní (Senecio rupestris)

Puchýřník sudetský (Cystopteris sudetica)

Starček zlatý (Senecio doria)

Pupavík pampeliškový (Colobium taraxacoides)
Puštička rozprostřená (Lindernia procumbens)

Stařinec (starček) dlouholistý (Tephroseris
longifolia)

Razilka smrdutá (Aposeris foetida)

Stařinec (starček) oranžový (Tephroseris aurantiaca)

Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus)

Stulík malý (Nuphar pumila)

Rdest hrotitý (Potamogeton friesii)

Suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile)

Rdestice hustolistá (Groenlandia densa)

Světlík slovenský (Euphrasia slovaca)

Rohohlavec rovnorohý (Ceratocephala testiculata)

Svízel sudetský (Galium sudeticum)

Rosnatka anglická (Drosera anglica)

Svízelka piemontská (Cruciata pedemontana)

Rosnatka prostřední (Drosera intermedia)

Šabřina tatarská (Conioselinum tataricum)

Rozchodnice růžová (Rhodiola rosea)

Šalvěj vlnatá (Salvia aethiopis)

Rozchodník pýřitý (Sedum villosum)

Šášina načernalá (Schoenus nigricans)

Rozrazil chudobkovitý (Veronica bellidioides)

Šášina rezavá (Schoenus ferrugineus)

Rozrazil slanistý (Veronica scardica)

Šídlatka jezerní (Isoetes lacustris)

Rožec hadcový (Cerastium alsinifolium)

Šídlatka ostnovýtrusá (Isoetes tenella)

Rožec Tenoreův (Cerastium tenoreanum)

Škarda panonská (Crepis pannonica)

Ruměnice písečná (Onosma arenarium)

Škarda sibiřská (Crepis sibirica)

Rýt velkokališní (Reseda phyteuma)

Švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis)

Řečanečka menší (Caulinia minor)

Timoj trojlaločný (Laser trilobum)

Řeřišnice malokvětá (Cardamine parviflora)

Tomkovice plazivá (Hierochloe odorata)

Řeřišnice Opizova (Cardamine opizii)

Tořič čmelákovitý (Ophrys holosericea)

Řeřišnice rýtolistá (Cardamine resedifolia)

Tořič muchonosný (Ophrys insectifera)

Řeřišničník skalní (Cardaminopsis petraea)

Tořič včelonosný (Ophrys apifera)

Sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides)

Toříček jednohlízný (Herminium monorchis)

Sítina hlavatá (Juncus capitatus)

Trojřadka tmavá (Dichostylis micheliana)

Sítina rybniční (Juncus tenageia)

Třtina nachová (Calamagrostis purpurea)

Sítina kulatoplodá (Juncus sphaerocarpus)

Třtina tuhá (Calamagrostis stricta)

Sítina slatinná (Juncus subnodulosus)

Tučnice česká (Pinguicula bohemica)

Sítina tmavá (Juncus atratus)

Tuřice (ostřice) dvoudomá (Vignea dioica)

Sivěnka přímořská (Glaux maritima)

Tuřice (ostřice) šlahounovitá (Vignea chordorrhiza)

Skalnatka (písečnice) velkokvětá (Czernohorskya
grandiflora)

Tuřice (ostřice) úzkolistá (Vignea stenophylla)

Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum)

Úložník (rozrazil) pochybný (Pseudolysimachion
spurium)

Skrytěnka bodlinatá (Crypsis aculeata)

Úpor přeslenitý (Elatine alsinastrum)

Sleziník černý (Asplenium adianthum-nigrum)

Včelník rakouský (Dracocephalum austriacum)

Sleziník klamný (Asplenium adulterinum)

Vikev horomilná (Vicia oreophila)

Smldník kmínolistý (Peucedanum carvifolia)

Violka bílá (Viola alba)

Smrkovník plazivý (Goodyera repens)

Violka vyšší (Viola elatior)

Snědovka kulatoplodá (Loncomeles sphaerocarpus)

Vítod douškolistý (Polygala serpyllifolia)

Solenka Valerandova (Samolus valerandii)

Volovec vrbolistý (Buphthalmum salicifolium)

Solnička panonská (Suaeda pannonica)

Vranečkovec švýcarský (Lycopodioides helveticum)

Vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium)

Čirůvka Josserandova (Dermoloma josserandii)

Vratičkovec mnohoklaný (Sceptridium multifidum)

Hlívička jedlová (Hohenbuehelia abietinum)

Vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides)

Hlívovec ostnovýtrusý (Rhodotus palmatus)

Vrba bylinná (Salix herbacea)

Hřib Fechtnerův (Boletus fechtneri)

Vrba černající (Salix myrsinifolia)

Hřib královský (Boletus regius)

Vrba dvoubarvá (Salix bicolor)

Hřib moravský (Boletus (Xerocomus) moravicus)

Vrba laponská (Salix lapponum)

Holubinka blaťácká (Rusula helodes)

Vstavač řídkokvětý (Orchis laxiflora)

Hvězdovka Pouzarova (Geastrum pouzarii)

Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)

Káčovka ploská (Biscogniauxia simplicitor)

Všivec krkonošský (Pedicularis sudetica)

Kuřinec subarktický (Ramariopsis subarctica)

Všivec statný (Pedicularis exaltata)

Květka písečná (Montagnea arenaria)

Všivec žezlovitý (Pedicularis sceptrum-carolinum)

Lanýž letní (Tuber aestivum)

Zapalička veliká (Tordylium maximum)

Lošáček statný (Phellodon confluens)

Zdrojovka prameništní (Montia fontana)

Muchomůrka císařka (Amanita caesarea)

Zeměžluč přímořská (Centaurium littorale)

Muchomůrka Vittadiniho (Amanita vittadinii)

Zevar úzkolistý (Sparganium angustifolium)

Náramkovitka žlutozelená (Floccularia straminea)

Zimozelen okolíkatý (Chimaphila umbellata)

Plstnatec různotvarý (Spongipellis fractipes)

Zvonek český jesenický (Campanula bohemica
subsp.gelida)

Polnička stepní (Agrocybe stepposa)

Zvonek sudetský (Campanula sudetica)

Slizečka chlupatá (Xerula melanotricha)

Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

Šamonie modrající (Chamonixia caespitosa)

Židoviník německý (Myricaria germanica)

Špička stepní (Marasmiellus carneopallidus)

Žluťucha jednoduchá (Thalictrum simplex)

Ucháčovec šumavský (Pseudorhizina sphaerospora)

Rudoušek tmavý (Rhodocybe obscura)

Václavka bažinná (Armillaria ectypa)
HOUBY

Vláknice zašpičatělá (Inocybe acutella)

Bolinka černohnědá (Camarops tubulina)
Čirůvka hnědočervenavá (Tricholoma inodermeum)

2.
Za druhy silně ohrožené se prohlašují
ROSTLINY CÉVNATÉ

Dvouřadec pozdní (Cleistogenes serotina)

Aldrovandka měchýřkatá (Aldrovanda vesiculosa)

Hladýš pruský (Laserpitium pruthenicum)

Bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora)

Hlavinka horská (Traunsteinera globosa)

Bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora)

Hořec šumavský (Gentiana pannonica)

Běloprstka horská (Leucorchis albida)

Hořeček nahořklý (Gentianella amarella)

Bříza zakrslá (Betula nana)

Hořeček žlutavý (Gentianella lutescens)

Bublinatka prostřední (Utricularia intermedia)

Hořepník luční (Pneumonanthe vulgaris)

Cídivka (přeslička) přezimující (Hippochaete hyemalis)

Hrachor různolistý (Lathyrus heterophyllus)

Česnek hranatý (Allium angulosum)

Hvězdoš podzimní (Callitriche hermaphroditica)

Česnek tuhý (Allium strictum)

Hvozdík Lumnitzerův (Dianthus lumnitzeri)

Čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis)

Hvozdík kartouzek úzkolistý (Dianthus
carthusianorum subsp.capilifrons)
Hvozdík pyšný (Dianthus superbus)

Devaterka rozprostřená (Fumana procumbens)

Hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus)

Mečík obecný (Gladiolus imbricatus)

Chrpa horská (Cyanus montanus)

Medvědice lékařská (Arctostaphylos uva-ursi)

Chudina zední (Draba muralis)

Okrotice červená (Cephalanthera rubra)

Jalovec obecný nízký (Juniperus communis subsp.
alpina)
Jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora)

Oman německý (Inula germanica)

Jestřábník alpský agg. (Hieracium alpinum)
Jinořadec kadeřavý (Cryptogramma crispa)
Kapradina plevinatá (Polystichum braunii)
Kapradinka skalní (Woodsia ilvensis)
Kavyl chlupatý (Stipa dasyphylla)
Kavyl sličný (Stipa pulcherrima)
Kavyl Smirnovův (Stipa smirnovii)
Kavyl tenkolistý (Stipa tirsa)
Koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
Konitrud lékařský (Gratiola officinalis)
Korálice trojklaná (Corallorhiza trifida)
Kosatec bezlistý (Iris aphylla)
Kosatec nízký (Iris pumila)
Kosatec pestrý (Iris variegata)
Kosatec sibiřský (Iris sibirica)
Kosatec trávovitý (Iris graminea)
Kostřava peřestá (Festuca versicolor)
Kozinec bezlodyžný (Astragalus excapus)
Kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
Kropenáč vytrvalý (Swertia perennis)
Kruštík bahenní (Epipactis palustris)
Kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla)
Kruštík polabský (Epipactis albensis)
Kruštík růžkatý (Epipactis muelleri)
Křivatec český (Gagea bohemica)
Kuřička hadcová (Minuartia smejkalii)
Ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia)
Leknín bělostný (Nymphaea candida)
Leknín bílý (Nymphaea alba)
Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
Lipnice plihá (Poa laxa)
Lomikámen latnatý (Saxifraga paniculata)
Lomikámen růžicovitý (Saxifraga decipiens)
Lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites)
Lomikámen vstřícnolistý (Saxifraga oppositifolia)

Oměj jedhoj (Aconitum anthora)
Oměj tuhý (Aconitum firmum)
Ostružiník moruška (Rubus chamaemorus)
Ostřice černoklasá (Carex melanostachya)
Ostřice chudá (Carex paupercula)
Ostřice lemovaná (Carex hostiana)
Ostřice mokřadní (Carex limosa)
Ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa)
Ostřice ptačí nožka (Carex ornithopoda)
Ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa)
Ostřice žitná (Carex secalina)
Ožanka čpavá (Teucrium scordium)
Ožanka horská (Teucrium montanum)
Plavuník alpský (Diphasiastrum alpinum)
Plavuník Isslerův (Diphasiastrum issleri)
Plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata)
Potočnice lékařská (Nasturtium officinale)
Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
Prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata)
Prvosenka nejmenší (Primula minima)
Pryšec bahenní (Tithymalus palustris)
Pryšec hranatý (Tithymalus angulatus)
Pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus)
Pryskyřník veliký (Ranunculus lingua)
Puchýřka útlá (Coelanthus subtilis)
Rdest alpský (Potamogeton alpinus)
Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
Rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis)
Růžkatec potopený (Ceratophyllum submersum)
Řezan pilolistý (Stratiotes aloides)
Sesel pestrý (Seseli varium)
Sinokvět měkký (Jurinea mollis)
Sítina slanisková (Juncus gerardii)
Sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium)
Smil písečný (Helichrysum arenarium)
Starček poříční (Senecio fluviatilis)
Starček roketolistý (Senecio erucifolius)
Stařinec (starček) celolistý (Tephroseris integrifolia)

Stračka vyvýšená (Delphinium elatum)

Vstavač osmahlý (Orchis ustulata)

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Vstavač vojenský (Orchis militaris)

Suchopýrek alpský (Baeothryon (Trichophorum)
alpinum)
Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus)

Všivec bahenní (Pedicularis palustris)

Šafrán karpatský (Crocus heuffelianus)
Šater latnatý (Gypsophila paniculata)
Šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
Šicha černá (Empetrum nigrum)
Šišák hrálolistý (Scutellaria hastifolia)
Tis červený (Taxus baccata)

Všivec mokřadní (Pedicularis silvatica)
Záraza síťnatá (Orobanche reticulata)
Zběhovec jehlancovitý (Ajuga pyramidalis)
Zdrojovka pobřežní (Montia hallii)
Zevar nejmenší (Sparganium minimum)
Zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare)
Zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria)
Zvonek český (Campanula bohemica)

Topolovka bledá (Alcea biennis)
Třezalka sličná (Hypericum elegans)
Třtina pestrá (Calamagrostis varia)
Třtina pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites)
Tučnice obecná (Pinguicula vulgaris)
Úrazník uzlovitý (Sagina nodosa)
Vemeníček zelený (Coeloglossum viride)

Zvonek vousatý (Campanula barbata)
Žabníček vzplývavý (Luronium natans)
Žluťucha slatinná (Thalictrum flavum)
HOUBY
Kalichovka lužní (Omphalina discorosea)
Klouzek žlutavý (Suillus flavidus)

Větrnice (sasanka) narcisokvětá (Anemonastrum
narcissiflorum)
Violka nízká (Viola pumila)

Kukmák dřevní (Volvariella caesiotincta)

Violka obojaká (Viola ambigua)

Modralka laponská (Amylocystis lapponica)

Violka slatinná (Viola stagnina)

Ouško citronové (Otidea concinna)

Violka žlutá (Viola lutea)

Pavučinec nancyský (Cortinarius nanceinensis)

Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

Pazoubek zelený (Microglossum viride)

Vraneček brvitý (Selaginella selaginoides)

Plžatka smrková (Hygrophorus piceae)

Vrba velkolistá (Salix appendiculata)

Strmělka suchomilná (Clitocybe barbularum)

Vstavač bledý (Orchis pallens)

Ušíčko jedlové (Pseudoplectania vogesiaca)

Vstavač mužský (Orchis mascula)

Voskovka cihlová (Hygrocybe sciophana)

Vstavač nachový (Orchis purpurea)

Zvonkovka Babingtonova (Entoloma babingtonii)

Mozkovka rosolovitá (Ascotremella faginea)

Vstavač obecný (Orchis morio)

3.
Za druhy ohrožené se prohlašují
ROSTLINY CÉVNATÉ
Aron plamatý (Arum maculatum)

Divizna brunátná (Verbascum phoeniceum)

Bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)

Dřípatka horská (Soldanella montana)

Bledule jarní (Leucojum vernum)

Dub pýřitý (šípák) (Quercus pubescens)

Brambořík nachový (Cyclamen purpurescens)

Dvojštítek měnlivý (Biscutella varia)

Cídivka (přeslička) větevnatá (Hippochaete
ramosissima)
Černýš český (Melampyrum bohemicum)

Ďáblík bahenní (Calla palustris)

Česnek hadí (Allium victorialis)

Hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum)

Dřín obecný (Cornus mas)

Hadí mord nachový (Scorzonera purpurea)

Hlaváček jarní (Adonanthe vernalis)

Plamének přímý (Clematis recta)

Hořepník tolitovitý (Pneumonanthe asclepiadea)

Plavuň pučivá (Lycopodium annotinum)

Hvězdnice chlumní (Aster amellus)

Plavuník Zeilerův (Diphasiastrum zeileri)

Hvozdík křovištní (Dianthus seguieri)

Plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum)

Chrpa chlumní (Cyanus triumfettii)

Pleška stopkatá (Calycocorsus stipitatus)

Kamzičník rakouský (Doronicum austriacum)

Prha chlumní (Arnica montana)

Kapradiník bažinný (Thelypteris palustris)

Prostřelenec (hořec) křížatý (Tretorhiza cruciata)

Kavyl Ivanův (Stipa joannis)

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

Klikva bahenní (Oxycoccus palustris)

Prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata)

Koniklec bílý (Pulsatilla scherfelii)

Pryšec huňatý (Tithymalus villosus)

Koprníček bezobalný (Mutellina purpurea)

Pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris)

Koprník štětinolistý (Meum athamanticum)

Rojovník bahenní (Ledum palustre)

Kostival český (Symphytum bohemicum)

Sasankovka (sasanka) lesní (Anemone sylvestris)

Koulenka vyšší (Globularia punctata)

Sněženka předjarní (Galanthus nivalis)

Kozinec dánský (Astragalus danicus)

Šicha obojaká (Empetrum hermaphroditum)

Kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis)

Tařice skalní (Aurinia saxatilis)

Kručinečka křídlatá (Genistella sagittalis)

Tolije bahenní (Parnassia palustris)

Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata)

Trávnička obecná hadcová (Armeria vulgaris
subsp.serpentini)
Třemdava bílá (Dictamnus albus)

Kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens)
Kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia)
Kýchavice bílá (Veratrum album)
Len tenkolistý (Linum tenuifolium)
Len žlutý (Linum flavum)
Lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
Lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera)
Medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum)
Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva)
Modravec tenkokvětý (Leopoldia tenuiflora)
Mochna chlumní středočeská (Potentilla collina subsp.
lindackeri)
Mochna skalní (Potentilla rupestris)
Mochna zlatokvětá duryňská (Potentilla parviflora
subsp. thuringiaca)
Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
Okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia)
Oman oko Kristovo (Inula oculus-christi)
Oměj pestrý (Aconitum variegatum)
Oměj šalamounek (Aconitum callibotryon)
Oměj vlčí (Aconitum vulparia)
Ostřice tlapkatá (Carex pediformis)
Pampeliška bahenní (Taraxacum palustre)
Pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris)
Pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea)

Tuřice (ostřice) blešní (Vignea pulicaris)
Tuřice (ostřice) Davallova (Vignea davalliana)
Upolín evropský (Trollius altissimus)
Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata)
Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha)
Vranec jedlový (Huperzia selago)
Vratička měsíční (Botrychium lunaria)
Vrba plazivá (Salix repens)
Vřesovec pleťový (Erica herbacea)
Zimostrázek nízký (Polygaloides chamaebuxus)
Zlatovlásek obecný (Crinitina linosyris)
Zvonek boloňský (Campanula bononiensis)
Zvonek sibiřský (Campanula sibirica)
Žebratka bahenní (Hottonia palustris)
Žluťucha smrdutá (Thalictrum foetidum)
HOUBY
Holubinka olšinná (Russula alnotorum)
Hvězdovka uherská (Geastrum hungaricum)
Kržatka vrásčitá (Tubaria confragosa)
Loupavka vápencová (Hysterangium calcareum)

Prášivka bažinná (Bovista paludosa)

Šupinovka Henningsova (Pholiota henningsii)

Příl. III
1.
Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují:
BEZOBRATLÍ (Avertebrata)

Tesařík (Megopis scabricornis)

Bělásek východní (Leptidea morsei)

Velevrub malířský (Unio pictorum)

Cikáda viničná (Tibicen haematodes)

Žábronožky (Anostraca sp.)

Hnědásek osikový (Hypodryas maturna)
Chrobák (Bolbelasmus unicornis)

OBRATLOVCI (Vertebrata)

Chrobák pečlivý (Copris lunaris)

RYBY (Pisces) a KRUHOÚSTÍ (Cyclostomata)

Jasoň červenooký (Parnassius apollo)

Drsek menší (Zingel streber)

Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne)

Drsek větší (Zingel zingel)

Listonoh jarní (Lepidurus apus)

Hrouzek Kesslerův (Gobio kessleri)

Listonoh letní (Triops cancriformis)

Mihule potoční (Lampetra planeri)

Kobylka sága (Saga pedo)

Mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae)

Krasec (Capnodis tenebrionis)

Sekavčík horský (Sabanejewia aurata)

Krasec (Eurythyrea quercus)
Krasec (Sphenoptera antiqua)

OBOJŽIVELNÍCI (Amphibia)

Krasec uherský (Anthaxia hungarica)

Čolek dravý (Triturus carnifex)

Kudlanka nábožná (Mantis religiosa)

Čolek hranatý (Triturus helveticus)

Modrásek černoskvrnný (Maculinea arion)

Čolek karpatský (Triturus montandoni)

Modrásek hořcový (Maculinea alcon)

Ropucha krátkonohá (Bufo calamita)

Okáč jílkový (Lopinga achine)

Skokan ostronosý (Rana arvalis)

Pakudlanka jižní (Mantispa styriaca)

Skokan skřehotavý (Rana ridibunda)

Perlorodka říční (Margaritana margaritifera)
Pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena)

PLAZI (Reptilia)

Ploskoroh (Libelloides sp.)

Ještěrka zední (Podarcis muralis)

Potápník (Graphoderus bilineatus)

Ještěrka zelená (Lacerta viridis)

Rak kamenáč (Astacus torrentium)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Rak říční (Astacus fluviatilis)

Užovka stromová (Elaphe longissima)

Roháček (Ceruchus chrysomelinus)

Zmije obecná (Vipera berus)

Střevlík (Carabus auratus)

Želva bahenní (Emys orbicularis)

Střevlík (Carabus clathratus)
Střevlík (Carabus hungaricus)
Střevlík (Carabus menetriesi)
Střevlík (Carabus nitens)
Svinutec tenký (Anisus vorticulus)
Štír kýlnatý (Euscorpius carpathicus)
Tesařík alpský (Rosalia alpina)
Tesařík broskvoňový (Purpuricenus kaehleri)

PTÁCI (Aves)
Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
Bukač velký (Botaurus stellaris)
Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
Drop velký (Otis tarda)
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)

Chřástal malý (Porzana parva)
Jeřáb popelavý (Grus grus)

SAVCI (Mammalia)

Koliha velká (Numenius arquata)

Kočka divoká (Felis silvestris)

Kolpík bílý (Platalea leucorodia)

Medvěd hnědý (Ursus arctos)

Kulík hnědý (Eudromias morinellus)

Netopýr brvitý (Myotis emarginatus)

Luňák červený (Milvus milvus)

Netopýr černý (Barbastella barbastellus)

Luňák hnědý (Milvus migrans)

Netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)

Mandelík hajní (Coracias garrulus)

Netopýr velký (Myotis myotis)

Morčák velký (Mergus merganser)

Plch zahradní (Eliomys quercinus)

Orel křiklavý (Aquila pomarina)

Sysel obecný (Citellus citellus)

Orel mořský (Haliaeetus albicila)

Tchoř stepní (Mustela eversmanii)

Orel skalní (Aquila chrysaetos)

Vlk (Canis lupus)

Orlovec říční (Pandion haliaetus)

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Ostralka štíhlá (Anas acuta)

Vrápenec velký (Rhinolophus ferrumequinum)

Polák malý (Aythya nyroca)
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
Raroh velký (Falco cherrug)
Puštík bělavý (Strix uralensis)
Rybák černý (Chlidonias niger)
Skalník zpěvný (Monticola saxatilis)
Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica)
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
Strnad luční (Miliaria calandra)
Strnad zahradní (Emmberiza hortulana)
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)
Tetřev hlušec (Tetrao urogalus)
Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
Volavka červená (Ardea purpurea)
Výreček malý (Otus scops)
Zedníček skalní (Tichodroma muraria)

2.
Za druhy silně ohrožené se prohlašují:
Babočka bílé L (Nymphalis vau-album)

Lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina)

Bourovec trnkový (Eriogaster catax)

Martináč hrušňový (Saturnia pyri)

Chroust opýřený (Anoxia pilosa)

Modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

Modrásek očkovaný (Maculinea telejus)

Klínatka žlutonohá (Stylurus flavipes)

Modrásek stepní (Polyommatus eroides)

Kovařík (Ludius ferrugineus)
Krajník (Calosoma auropunctatum)

Ohniváček černočárný (Lycaena dispar)

Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Okáč hnědý (Coenonympha hero)

Ohniváček rdesnový (Lycaena helle)

Okáč skalní (Hipparchia briseis)

Rosnička zelená (Hyla arborea)

Okáč sudetský (Erebia sudetica)

Skokan menší/krátkonohý (Rana lessonae)

Pačmelák cizopasný (Psythirus rufipes)

Skokan štíhlý (Rana dalmatina)

Páchník hnědý (Osmoderma eremita)

skokan zelený (Rana esculenta)

Phryganophilus ruficollis
Potápník široký (Dytiscus latissimus)

PLAZI (Reptilia)

Přástevník mařinkový (Eucharia casta)

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)

Přástevník svízelový (Claetis maculosa)

Ještěrka živorodá (Lacerta vivipara)

Saranče (Stenobothrus eurasius)

Slepýš křehký (Anguis fragilis)

Střevlík (Carabus scabriusculus)

Užovka hladká (Coronella austriaca)

Střevlík (Carabus variolosus)
Stužkonoska vrbová (Catocala electa)

PTÁCI (Aves)

Šídlatka kroužkovaná (Sympecma braueri)

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

Škeble rybničná (Anodonta cygnea)

Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)

Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

Čáp černý (Ciconia nigra)

Tesařík zavalitý (Ergates faber)

Čírka modrá (Anas querquedula)

Tesařík (Tragosoma depsarium)

Datlík tříprstý (Picoides tridactyla)

Vážka běloústá (Leucorrhinia albifrons)

Drozd cvrčala (Turdus iliacus)

Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Dřemlík tundrový (Falco columbarius)

Vážka široká (Leucorrhinia caudalis)

Dudek chocholatý (Upupa epops)

Velevrub tupý (Unio crassus)

Hohol severní (Bucephala clangula)

Zdobenec (Gnorimus sp.)

Holub doupňák (Columba oenas)

Zlatohlávek chlupatý (Tropinota hirta)

Chřástal kropenatý (Porzana porzana)

Zubokřídlec dubový (Marumba quercus)

Chřástal polní (Crex crex)

Žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Žluťásek borůvkový (Colias palaeno)

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
Kalous pustovka (Asio flammeus)

RYBY (Pisces) a KRUHOÚSTÍ (Cyclostomata)

Kavka obecná (Corvus monedula)

Ježdík dunajský (Gymnocephalus baloni)

Konipas luční (Motacilla flava)

Ostrucha křivočará (Pelecus cultratus)

Kos horský (Turdus torquatus)

Ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus)

Krahujec obecný (Accipiter nisus)

Sekavec písečný (Cobitis taenia)

Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)

OBOJŽIVELNÍCI (Amphibia)

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

Čolek horský (Triturus alpestris)

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Čolek obecný (Triturus vulgaris)

Lejsek malý (Ficedula europaeus)

Čolek velký (Triturus cristatus)

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)

Kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Linduška horská (Anthus spinoletta)

Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Linduška úhorní (Anthus campestris)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Lžičák pestrý (Anmas clypeata)

Ropucha zelená (Bufo viridis)

Moták lužní (Circus pygagrus)

Moták pilich (Circus syaneus)

Včelojed lesní (Pernis apivorus)

Ostříž lesní (Falco subbuteo)

Vlha pestrá (Merops apiaster)

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)

Pěvuška podhorní (Prunella collaris)

Volavka bílá (Egretta alba)

Pisík obecný (Actitis hypoleucus)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Potápka rudokrká (Podiceps grisegena)

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Racek černohlavý (Larus melanocephalus)

Žluva hajní (Oriolus oriolus)

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Rybák obecný (Sterna hirundo)

SAVCI (Mammalia)

Skřivan lesní (Lullula arborea)

Bobr evropský (Castor fiber)

Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica
cyanecula)
Slavík tmavý (Luscinia luscinia)

Křeček polní (Cricetus cricetus)

Sova pálená (Tyto alba)
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocops leucotos)
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
Sýc rousný (Aegolius funereus)

Los evropský (Alces alces)
Myšivka horská (Sicista betulina)
Netopýr ostrouchý (Myotis blythi oxygnatus)
netopýři /ostatní druhy/ (Microchiroptera)
Plch lesní (Dryomys nitedula)
Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)

Sýček obecný (Athene noctua)
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)

Rejsek horský (Sorex alpinus)
Rys ostrovid (Lynx lynx)
Vydra říční (Lutra lutra)

Ťuhýk menší (Lanius minor)
Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator)

3.
Za druhy ohrožené se prohlašují
BEZOBRATLÍ (Avertebrata)
Batolec (Apatura sp.)

Majka (Meloe sp.)

Bělopásek (Limenitis sp.)

Můra (Phragmatiphila nexa)

Bělopásek (Neptis sp.)

Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis)

Číhalka pospolitá (Atherix ibis)

Otakárek fenyklový (Papilio machaon)

Čmelák (Bombus sp.)

Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)

Drabčík (Emus hirtus)

Perleťovec mokřadní (Proclossiana eunomia)

Chrobák ozbrojený (Odonteus armiger)

Prskavec (Brachinus sp.)

Chrobák vrubounovitý (Sisyphus schaefferi)

Rak bahenní (Astacus leptodactylus)

Chroust mlynařík (Polyphylla fullo)

Roháč obecný (Lucanus cervus)

Kovařík (Lacon sp.)

Střevlík (Carabus arcensis)

Kozlíček jilmový (Saperda punctata)

Střevlík (Carabus irregularis)

Krajník hnědý (Calosoma inquisitor)

Střevlík (Carabus obsoletus)

Krajník pižmový (Calosoma sycophanta)

Střevlík (Carabus problematicus)

Krasec měďák (Chalcophora mariana)

Střevlík (Carabus scheidleri)

Lišaj pryšcový (Celerio euphorbiae)

Střevlík (Carabus ullrichii)

Mravenec (Formica sp.)

Svižník (Cicindela sp.) /s výjimkou Cicindela hybrida/

Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)

Šídlo rašelinné (Aeschna subarctica)

Čáp bílý (Ciconia ciconia)

Zdobenec (Trichius sp.)

Čírka obecná (Anas crecca)

Zlatohlávek skvostný (Potosia aeruginosa)

Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)

Zlatohlávek (Oxythyrea funesta)

Chocholouš obecný (Galerida cristata)
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)

OBRATLOVCI (Vertebrata)
RYBY (Pisces) a KRUHOÚSTÍ (Cyclostomata)
Cejn perleťový (Abramis sapa)
Jelec jesen (Leuciscus idus)
Ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetser)
Kapr obecný /sazan/ (Cyprinus carpio)
Mník jednovousý (Lota lota)
Piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)
Plotice lesklá (Rutilus pigus)
Střevle potoční (Phoxinus phoxinus)
Vranka obecná (Cottus gobio)
Vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus)
OBOJŽIVELNÍCI (Amphibia)
Ropucha obecná (Bufo bufo)
PLAZI (Reptilia)
Užovka obojková (Natrix natrix)
PTÁCI (Aves)
Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Brkoslav severní (Bombycilla garullus)
Břehule říční (Riparia riparia)

Kopřivka obecná (Anas strepera)
Kormorán velký (Phalacrocoras carbo)
Koroptev polní (Perdix perdix)
Krkavec velký (Corvus corax)
Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Rorýs obecný (Apus apus)
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Sluka lesní (Scolopax rusticola)
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Vlašťovka obecná (Hirundo rustica)
Výr velký (Bubo bubo)
SAVCI (Mammalia)
Bělozubka bělobřichá (Crocidura leucodon)
Plch velký (Glis glis)
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

