
Příloha 1 

 

Tabulka 1 – Ohrožené druhy fauny na území CHKO podle vyhlášky 395/1992 Sb. 

 

DRUHY KRITICKY OHROŽENÉ 

Bezobratlí (Avertebrata) 

rak říční Astacus fluviatilis roháček 
Ceruchus 
chrysomelinus 

střevlík Carabus nitens   

Obratlovci (Vertebrata) 

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata) 

zdobenec Gnorimus nobilis   

Plazi (Reptilia) 

zmije obecná Vipera berus   

Savci (Mammalia) 

bobr evropský Castor fiber vrápenec malý 
Rhinolophus 
hipposideros 

 

DRUHY SILNĚ OHROŽENÉ 

Bezobratlí (Avertebrata) 

zdobenec Gnorimus nobilis   

Obratlovci (Vertebrata) 

Obojživelníci (Amphibia) 

čolek horský Triturus alpestris skokan rašelinný Rana arvalis 

čolek obecný Triturus vulgarit skokan zelený Rana esculenta 

mlok skvrnitý Salamandra 
salamandra 

  

Plazi (Reptilia) 

ještěrka obecná Lacerta agilis slepýš křehký Anguis fragilit 

ještěrka živorodá Lacerta vivipara užovka hladká Coronella 
austriaca 

Ptáci (Aves) 

bekasina otavní Gallinago gallinago kulíšek nejmenší Glaucidium 
passerinum 

bělořit šedý Oenanthe oenanthe ledňáček říční Alcedo atthis 

čáp černý Ciconia nigra lejsek malý Ficedula parva 

datlík tříprstý Picoides tridactylus lelek lesní Camprimulgus 
europaeus 

drozd cvrčala Turdus iliacus moták pilich Circus cyanos 

dřemlík tundrový Falco columbarius ostříž lesní Falco subbuteo 



dudek chocholatý Upupa epops pisík obecný Actitis hypoleucos 

holub doupňák Columba oenas skřivan lesní Lullula arborea 

chřástal kropenatý Porzana porzana slavík tmavý Luscinia luscinia 

chřástal polní Crex crex sova pálená Tyto alba 

jeřábek lesní Tetrastes bonasia sýc rousný Aegolius funereus 

kavka obecná Corvus monedula sýček obecný Athene noctua 

kos horský Turdus torquatus tetřívek obecný Tetrao tetrix 

krahujec obecný Accipiter nisus včelojed lesní Pernis apivorus 

krutihlav obecný Jynx torquilla vodouš kropenatý Tringa ochropus 

křepelka polní Coturnix coturnix žluva hajní Oriolus obolus 

Savci (Mammalia) 

netopýr černý Barbastella barbastellus netopýr velký Myotis mylis 

netopýr velkouchý Myotis bechsteini rejsek horský Sorex alpinus 

 

DRUHY OHROŽENÉ 

 

DRUHY OHROŽENÉ 

 

Bezobratlí (Avertebrata) 

drabčík Emus hirtus střevlík Carabus arvensis 

majka Meloe violaceus střevlík Carabus 
scheidleri 

mravenec Formica spp. střevlík Carabus ullrichi 

nosorožík 
kapucínek 

Oryctes nasicornis svižník Cicindela 
campestris 

otakárek fenyklový Papilio Machač svižník Cicindela 
sylvicola 

rak bahenní Astacus leptodactylus  zdobenec Trichius fasciatus 

Obratlovci (Vertebrata) 

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata) 

mník jednovousý Lota lota vranka obecná Cottus Gobi 

střevle potoční Phoxinus phoxinus   

Obojživelníci (Amphibia) 

kuňka žlutobřichá Bombina variegata ropucha obecná Bufo bufo 

Plazi (Reptilia) 

užovka obojková Natrix natrix   

Ptáci (Aves) 

bramborníček 
hnědý 

Saxicola rubetra rorýs obecný Apus apus 

brkoslav severní Bombycilla garrulus slavík obecný Luscinia 
megarhynchos 

čáp bílý Ciconia ciconia sluka lesní Scolopax rusticola 

hýl rudý Carpodacus erythrinus strakapoud 
prostřední 

Dendrocopos 
medius 



jestřáb lesní Accipiter gentilis ťuhýk obecný Lanius collurio 

koroptev polní Perdix perdix ťuhýk šedý Lanius excubitor 

krkavec velký Corvus corax vlaštovka obecná Hirundo rustica 

lejsek šedý Muscicapa striga výr velký Bubo bubo 

ořešník kropenatý Nuctifraga 
caryocatactes 

  

Savci (Mammalia) 

netopýr Brandtův Myotis brandti netopýr pestrý Vespertilio 
murinus 

netopýr brvitý Myotis emarginatus veverka obecná Sciurus vulgarit 

netopýr 
dlouhouchý 

Plecotus austriacus   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2 

 

Tabulka 2 - Seznam vyskytujících se ohrožených druhů flory na území chko 

CHRÁNĚNÉ DRUHY FLORY NA ÚZEMÍ CHKO 

Současně vyskytující se druhy 

 běloprstka bělavá  Pseudorchis 

albida 

lapvuník Zeillerův  Diphasiastrum zeilleri 

 bledule jarní  Leucojum vernum  plavuník zploštělý  Diphasiastrum 

complanatum 

 ďáblík bahenní  Calla palustris  prha arnika  Arnica montana 

 hořec tolitovitý  Gentiana 

asclepiadea 

 prstnatec fuchsův 
pravý  

Dactylorhiza fuchsi 

ssp. Fuchsii 

 hořeček 
mnohotvarý český  

Gentianella  prstnatec májový 
pravý  

Dactylorhiza majalis 

ssp. Majalis 

hvozdík pyšný  Dianthus superbus  rosnatka 
okrouhlolistá  

Drosera rotundifolia 

 jednokvítek 
velekvětý  

Moneses uniflora  rozchodník 
huňatý  

Sedum villosum 

 kamzičník 
rakouský  

Doronicum 

austriacum 

 šafrán karpatský  Crocus heuffelianus 

 kapradina 
hrálovitá  

Polystichum 

lonchitis 

 tolije bahenní  Parnassia palustris 

 kapradinka skalní  Woodsia ilvensis  tučnice obecná  Pinguicula vulgarit 

 klikva bahenní  Oxycoccus 

palustris 

 upolín nejvyšší  Trollius altissimus 

 koprníček 
bezobalný  

Ligusticum Stellina  vachta trojlistá  Menyanthes trifoliata 

 kruštík bahenní  Epipactis palustris  vemeník dvoulistý  Platanthera bifolia 

 kyhanka sivolistá  Andromeda 

polifolia 

 vemeník 
zelenavý  

Platanthera chlorantha 

 lilie cibulkonosná  Lilium bulbiferum  vranec jedlový  Huperzia selago 

 lilie zlatohlavá  Lilium martagon  vratička měsíční  Botrychium lunária 

 měsíčnice 
vytrvalá  

Lunaria rediviva  vstavač mužský 
znamenaný  

Orchis mascula ssp. 

Signifera 

okrotice Cephalanthera  všivec lesní  Pedicularis sylvatica 



dlouholistá  longifolia 

 oměj pestrý  Aconitum 

variegatum 

 zdrojovka potoční  Montia hallii 

 oměj šalamounek  Aconitum plicatum  zdrojovka 
prameništní  

Montia fontana 

 ostřice bažinná  Carex limosa bradáček srdčitý  Listera cordata 

 ostřice blešní  Carex pulicaris  hadilka obecná  Ophioglossum 

vulgatum 

 ostřice Davallova  Carex davalliana  hlavinka horská  Traunsteinera globosa 

 ostřice 
plstnatoplodá  

Carex lasiocarpa  korálice 
trojklanná  

Corallorhiza trifida 

 pérovník pštrosí  Matteucia 

struthiopteris 

 kruštík 
modrofialový  

Epipactis purpurata 

 pětiprstka 
žežulník pravá  

Gymnadenia 

conopsea 

 okrotice bílá  Cephalanthera 

damassonium 

plavuň pučivá  Lycopodium 

annotinum 

plavuník Isslerův Diphasiastrum issleri 

 plavuník alpínský  Diphasiastrum 

alpinum 

 prstnatec bezový Dactylorhiza samicina 

 plavuník 
cypřiškovitý  

Diphasiastrum 

ristachyum 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3 

 

Tabulka 3 - Seznam vyhynulýchy a nezvěstných druhů flóry na území CHKO Orlické 
hory 

řeřišnice hořká  Cardamine amara 

ssp. Opizii 

vrba borůvkolistá Salix myrtilloides 

sklenobýl bezlistý  Epipogium 

aphyllum 

 vstavač osmahlý  Orchis ustulata 

smrkovník bezlistý  Goodyera repens  vstavač kukačka  Orchis morio 

vemeníček 
zelenavý  

Coeloglossum 

viride 

 všivec bahenní  Pedicularis palustris 

 

 

 

 

 


