
Příloha č. 5f: Ohrožené druhy rostlin a živočichů - Vyhláška č. 395/1992 Sb.

Druh České jméno
Vyhláška č. 
395/1992 Sb.

Milvus milvus luňák červený KO
Platalea leucorodia kolpík bílý KO
Recurvirostra avosetta tenkozobec opačný KO
Tringa totanus vodouš rudonohý KO
Haliaeetus albicilla orel mořský KO
Mergus merganser morčák velký KO
Tetrao urogallus tetřev hlušec KO
Grus grus jeřáb popelavý KO
Anas acuta ostralka štíhlá KO
Falco peregrinus sokol stěhovavý KO
Dactylorhiza traunsteineri prstnatec Traunsteinerův KO
Nuphar pumila stulík malý KO
Cyperus michelianus šáchor Micheliův KO
Malaxis monophyllos měkčilka jednolistá KO
Gentiana verna hořec jarní KO
Isoëtes echinospora šídlatka ostnovýtrusná KO
Strix uralensis puštík bělavý KO
Pandion haliaetus orlovec říční KO
Numenius arquata koliha velká KO
Emberiza calandra strnad luční KO
Ardea purpurea volavka červená KO
Milvus migrans luňák hnědý KO
Chlidonias niger rybák černý KO
Limosa limosa břehouš černoocasý KO
Porzana parva chřástal malý KO
Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá KO
Ceterach officinarum kyvor lékařský KO
Falco vespertinus poštolka rudonohá KO
Ixobrychus minutus bukáček malý KO
Clanga pomarina orel křiklavý KO
Emberiza hortulana strnad zahradní KO
Aythya nyroca polák malý KO
Chimaphila umbellata zimozelen okoličnatý KO
Carex dioica ostřice dvoudomá KO
Lampetra planeri mihule potoční KO
Senecio paludosus starček bažinný KO
Gentianella praecox subsp. bohemica hořeček mnohotvarý český KO
Scheuchzeria palustris blatnice bahenní KO
Dactylorhiza maculata subsp. maculata prstnatec plamatý pravý KO
Lathyrus palustris hrachor bahenní KO
Utricularia ochroleuca bublinatka bledožlutá KO



Utricularia vulgaris bublinatka obecná KO
Calamagrostis phragmitoides třtina nachová KO
Dactylorhiza maculata prstnatec plamatý KO
Pyrola media hruštička prostřední KO
Nymphoides peltata plavín štítnatý KO
Canis lupus vlk obecný KO
Salix myrtilloides vrba borůvkovitá KO
Barbastella barbastellus netopýr černý KO
Myotis myotis netopýr velký KO
Sedum villosum rozchodník huňatý KO
Asplenium adulterinum sleziník nepravý KO
Botrychium multifidum vratička mnohoklaná KO
Listera cordata bradáček srdčitý KO
Cardamine amara subsp. opicii řeřišnice hořká Opizova KO
Hammarbya paludosa měkkyně bahenní KO
Carex buxbaumii ostřice Buxbaumova KO
Spiranthes spiralis švihlík krutiklas KO
Filago lutescens bělolist žlutavý KO
Eryngium planum máčka plocholistá KO
Dryopteris cristata kapraď hřebenitá KO
Verbascum speciosum divizna ozdobná KO
Montia fontana zdrojovka hladkosemenná pravá KO
Ligularia sibirica popelivka sibiřská KO
Hypochaeris glabra prasetník lysý KO
Salix myrsinifolia vrba černající KO
Littorella uniflora pobřežnice jednokvětá KO
Pulsatilla vernalis koniklec jarní KO
Cardamine resedifolia řeřišnice rýtolistá KO
Tofieldia calyculata kohátka kalíškatá KO
Utricularia bremii bublinatka vícekvětá KO
Trapa natans kotvice plovoucí KO
Festuca drymeja kostřava horská KO
Eriophorum gracile suchopýr štíhlý KO
Carex chordorrhiza ostřice šlahounovitá KO
Heleochloa schoenoides bahenka šášinovitá KO
Erythronium dens-canis kandík psí zub KO
Tillaea aquatica masnice vodní KO
Rhynchospora fusca hrotnosemenka hnědá KO
Juncus tenageia sítina rybniční KO
Carex stenophylla ostřice úzkolistá KO
Asplenium adiantum-nigrum sleziník netíkovitý KO
Pulegium vulgare polej obecná KO
Daphne cneorum lýkovec vonný KO
Drosera intermedia rosnatka prostřední KO
Catabrosa aquatica odemka vodní KO
Ophrys insectifera tořič hmyzonosný KO
Myricaria germanica židoviník německý KO



Lindernia procumbens puštička pouzdernatá KO
Poa alpina lipnice alpská KO
Drosera anglica rosnatka anglická KO
Juncus capitatus sítina strboulkatá KO
Phyllitis scolopendrium jelení jazyk celolistý KO
Aposeris foetida razilka smrdutá KO
Elatine alsinastrum úpor kuříčkovitý KO
Thesium rostratum lněnka zobánkatá KO
Potentilla sterilis mochna jahodovitá KO
Pulsatilla patens koniklec otevřený KO
Aster alpinus hvězdnice alpská KO
Potamogeton praelongus rdest dlouholistý KO
Hippuris vulgaris prustka obecná KO
Buphthalmum salicifolium volovec vrbolistý KO
Goodyera repens smrkovník plazivý KO
Gymnadenia densiflora pětiprstka hustokvětá KO
Festuca amethystina kostřava ametystová KO
Vicia oreophila vikev horská KO
Graphoderus bilineatus potápník dvojčárý KO
Carabus menetriesi pacholei střevlík Ménétriésův KO
Phengaris arion modrásek černoskvrnný KO
Eubranchipus grubii žábronožka sněžní KO
Unio pictorum velevrub malířský KO
Botaurus stellaris bukač velký KO
Boletus moravicus hřib moravský KO
Armillaria ectypa václavka bažinná KO
Boletus fechtneri hřib Fechtnerův KO
Phellodon confluens lošáček statný KO
Russula helodes holubinka rašelinná KO
Boletus regius hřib královský KO
Chamonixia caespitosa šamonie modrající KO
Pseudorhizina sphaerospora ucháčovec šumavský KO
Rhodotus palmatus hlívovec ostnovýtrusý KO
Xerula melanotricha slizečka chlupatá KO
Vipera berus zmije obecná KO
Ceruchus chrysomelinus roháček jedlový KO
Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý KO
Diphasiastrum tristachyum plavuník cypřiškovitý KO
Phengaris alcon modrásek hořcový KO
Mantis religiosa kudlanka nábožná KO
Liparis loeselii hlízovec Loeselův KO
Botrychium matricariifolium vratička heřmánkolistá KO
Triglochin maritima bařička přímořská KO
Camarops tubulina bolinka černohnědá KO
Polystichum lonchitis kapradina hrálovitá KO
Calamagrostis stricta třtina přehlížená KO
Falco cherrug raroh velký KO



Charadrius morinellus kulík hnědý KO
Otis tarda drop velký KO
Aquila chrysaetos orel skalní KO
Polygala serpyllifolia vítod douškolistý KO
Epipogium aphyllum sklenobýl bezlistý KO
Eurythyrea quercus krasec dubový KO
Coracias garrulus mandelík hajní KO
Burhinus oedicnemus dytík úhorní KO
Tichodroma muraria zedníček skalní KO
Najas minor řečanka menší KO
Plantago maritima subsp. ciliata jitrocel přímořský brvitý KO
Felis silvestris kočka divoká KO
Inocybe acuta vláknice zašpičatělá KO
Illecebrum verticillatum nehtovec přeslenitý KO
Sesleria uliginosa pěchava slatinná KO
Margaritifera margaritifera perlorodka říční KO
Rhinolophus hipposideros vrápenec malý KO
Myotis emarginatus netopýr brvitý KO
Prunus tenella mandloň nízká KO
Epidalea calamita ropucha krátkonohá KO
Hohenbuehelia abietina hlívička jedlová KO
Triops cancriformis listonoh letní KO
Rana arvalis skokan ostronosý KO
Astacus astacus rak říční KO
Spermophilus citellus sysel obecný KO
Branchipus schaefferi žábronožka letní KO
Natrix tessellata užovka podplamatá KO
Ursus arctos medvěd hnědý KO
Luscinia svecica svecica slavík modráček tundrový KO
Emys orbicularis želva bahenní KO
Mustela eversmanii tchoř stepní KO
Monticola saxatilis skalník zpěvný KO
Carabus nitens střevlík lesklý KO
Zamenis longissimus užovka stromová KO
Lacerta viridis ještěrka zelená KO
Isoëtes lacustris šídlatka jezerní KO
Carex atrata ostřice tmavá KO
Veratrum nigrum kýchavice černá KO
Lepidurus apus listonoh jarní KO
Otus scops výreček malý KO
Rhodocybe obscura rudoušek tmavý KO
Equisetum variegatum přeslička různobarvá KO
Austropotamobius torrentium rak kamenáč KO
Parnassius apollo jasoň červenooký KO
Cardaminopsis petraea řeřišničník skalní KO
Galium sudeticum svízel sudetský KO
Hierochloë repens tomkovice plazivá KO



Eliomys quercinus plch zahradní KO
Salix bicolor vrba dvoubarvá KO
Sparganium angustifolium zevar úzkolistý KO
Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus mateřídouška ozdobná sudetská KO
Leontodon saxatilis máchelka pampeliškovitá KO
Corvus corax krkavec velký O
Papilio machaon otakárek fenyklový O
Luscinia megarhynchos slavík obecný O
Sciurus vulgaris veverka obecná O
Soldanella montana dřípatka horská O
Lanius collurio ťuhýk obecný O
Mareca strepera kopřivka obecná O
Tachybaptus ruficollis potápka malá O
Platanthera bifolia vemeník dvoulistý O
Meloe proscarabaeus majka obecná O
Perdix perdix koroptev polní O
Iphiclides podalirius otakárek ovocný O
Ciconia ciconia čáp bílý O
Saxicola rubicola bramborníček černohlavý O
Accipiter gentilis jestřáb lesní O
Arnica montana prha arnika O
Epipactis atrorubens kruštík tmavočervený O
Anas crecca čírka obecná O
Calla palustris ďáblík bahenní O
Scolopax rusticola sluka lesní O
Lanius excubitor ťuhýk šedý O
Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý O
Circus aeruginosus moták pochop O
Podiceps cristatus potápka roháč O
Dendrocoptes medius strakapoud prostřední O
Lycopodium annotinum plavuň pučivá O
Aconitum plicatum oměj šalamounek O
Carabus scheidleri střevlík Scheidlerův O
Doronicum austriacum kamzičník rakouský O
Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův O
Carabus arcensis střevlík polní O
Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý O
Apatura iris batolec duhový O
Trichius fasciatus zdobenec skvrnitý O
Menyanthes trifoliata vachta trojlistá O
Oxycoccus palustris klikva bahenní O
Dactylorhiza majalis prstnatec májový O
Neptis rivularis bělopásek tavolníkový O
Limenitis populi bělopásek topolový O
Hirundo rustica vlaštovka obecná O
Remiz pendulinus moudivláček lužní O
Saxicola rubetra bramborníček hnědý O



Apus apus rorýs obecný O
Riparia riparia břehule říční O
Muscicapa striata lejsek šedý O
Cicindela campestris svižník polní O
Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá O
Bombus sp. čmelák O
Boloria eunomia perleťovec mokřadní O
Apatura ilia batolec červený O
Limenitis camilla bělopásek dvouřadý O
Diphasiastrum zeilleri plavuník Zeillerův O
Carpodacus erythrinus hýl rudý O
Chalcophora mariana krasec měďák O
Carabus arcensis arcensis střevlík polní O
Locustella luscinioides cvrčilka slavíková O
Andromeda polifolia kyhanka sivolistá O
Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý O
Gallinago media bekasina větší O
Podiceps nigricollis potápka černokrká O
Cornus mas dřín jarní O
Anemone sylvestris sasanka lesní O
Bombycilla garrulus brkoslav severní O
Formica rufa mravenec lesní O
Galerida cristata chocholouš obecný O
Hottonia palustris žebratka bahenní O
Aurinia saxatilis subsp. arduini tařice skalní O
Formica fusca mravenec otročící O
Leucojum vernum bledule jarní O
Platanthera chlorantha vemeník zelenavý O
Dianthus sylvaticus hvozdík lesní O
Cottus gobio vranka obecná O
Veratrum album kýchavice bílá O
Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii prstnatec Fuchsův pravý O
Carex pulicaris ostřice blešní O
Aconitum variegatum oměj pestrý O
Aconitum lycoctonum oměj vlčí mor O
Matteuccia struthiopteris pérovník pštrosí O
Salix repens vrba plazivá O
Meum athamanticum koprník štětinolistý O
Lilium martagon lilie zlatohlavá O
Formica lugubris mravenec chlupatý O
Formica lemani mravenec Lémanův O
Lota lota mník jednovousý O
Gymnadenia conopsea pětiprstka žežulník O
Phoxinus phoxinus střevle potoční O
Leuciscus idus jelec jesen O
Taraxacum tragopogon pampeliška kozí brada O
Galanthus nivalis sněženka podsněžník O



Carex davalliana ostřice Davallova O
Parnassia palustris tolije bahenní O
Trollius altissimus upolín nejvyšší O
Platanthera sp. vemeník O
Cephalanthera damasonium okrotice bílá O
Hydrocotyle vulgaris pupečník obecný O
Polygala chamaebuxus zimostrázek alpský O
Epipactis purpurata kruštík modrofialový O
Botrychium lunaria vratička měsíční O
Huperzia selago vranec jedlový O
Centaurea triumfettii subsp. axillaris chrpa chlumní O
Ledum palustre rojovník bahenní O
Pholiota henningsii šupinovka Henningsova O
Willemetia stipitata pleška stopkatá O
Formica sp. mravenec O
Genista sagittalis kručinka křídlatá O
Gymnadenia conopsea subsp. montana pětiprstka žežulník horská O
Taraxacum subdolum pampeliška potměšilá O
Taraxacum bavaricum pampeliška bavorská O
Bubo bubo výr velký O
Dactylorhiza majalis subsp. turfosa prstnatec májový rašelinný O
Gentiana cruciata hořec křížatý O
Tubaria confragosa kržatka vrásčitá O
Bovista paludosa prášivka bažinná O
Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný O
Lucanus cervus roháč obecný O
Cyclamen purpurascens brambořík nachový O
Bombus terrestris čmelák zemní O
Bombus pratorum čmelák luční O
Meloe violaceus majka fialová O
Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý O
Formica pratensis mravenec trávní O
Veratrum album subsp. album kýchavice bílá pravá O
Adonis vernalis hlaváček jarní O
Carabus irregularis irregularis střevlík nepravidelný O
Aconitum lycoctonum subsp. vulparia oměj vlčí mor žláznatý O
Crocidura leucodon bělozubka bělobřichá O
Ligusticum mutellina koprníček bezobalný O
Thelypteris palustris kapradiník bažinný O
Bombus lapidarius čmelák skalní O
Bombus pascuorum čmelák rolní O
Bombus campestris pačmelák ladní O
Meloe rugosus majka svraštělá O
Bufo bufo ropucha obecná O
Natrix natrix užovka obojková O
Aeshna subarctica šídlo rašelinné O
Cicindela sylvicola svižník lesomil O



Odonteus armiger chrobák ozbrojený O
Bombus lucorum čmelák hájový O
Bombus jonellus čmelák drobný O
Bombus sylvestris pačmelák lesní O
Bombus hypnorum čmelák rokytový O
Carabus scheidleri scheidleri střevlík Scheidlerův O
Bombus soroeensis čmelák sorojský O
Carabus irregularis střevlík nepravidelný O
Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova O
Erica carnea vřesovec pleťový O
Russula alnetorum holubinka olšinná O
Cephalanthera longifolia okrotice dlouholistá O
Gymnadenia conopsea subsp. conopsea pětiprstka žežulník pravá O
Formica exsecta mravenec pastvinný O
Melampyrum bohemicum černýš český O
Formica cunicularia mravenec otročící O
Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum oměj vlčí mor pravý O
Muscari tenuiflorum modřenec tenkokvětý O
Phragmatiphila nexa rákosnice ostřicová O
Formica picea mravenec rašelinný O
Bombus wurflenii čmelák širokolebý O
Bombus humilis čmelák proměnlivý O
Glis glis plch velký O
Saperda punctata kozlíček jilmový O
Oryctes nasicornis nosorožík kapucínek O
Diphasiastrum complanatum plavuník zploštělý O
Carabus problematicus střevlík řetízkový O
Bombus ruderatus čmelák humenní O
Brachinus explodens prskavec menší O
Cicindela sylvatica svižník lesní O
Cylindera germanica svižník německý O
Calosoma inquisitor krajník hnědý O
Galanthus nivalis f. pleniflorus sněženka podsněžník O
Lacon querceus myšák zlatopásý O
Formica polyctena mravenec množivý O
Taraxacum paucilobum pampeliška chudolaločná O
Taraxacum indigenum pampeliška domácí O
Taraxacum madidum pampeliška bažinná O
Taraxacum pauckertianum pampeliška husí O
Dictamnus albus třemdava bílá O
Lacon lepidopterus myšák šupinkatý O
Hyles euphorbiae lišaj pryšcový O
Formica sanguinea mravenec loupeživý O
Bombus hortorum čmelák zahradní O
Misgurnus fossilis piskoř pruhovaný O
Taraxacum turfosum pampeliška rašelinná O
Astacus leptodactylus rak bahenní O



Trichius sp. zdobenec O
Formica rufibarbis mravenec rudovousý O
Empetrum hermaphroditum šicha oboupohlavná O
Nucifraga caryocatactes caryocatactes ořešník kropenatý evropský O
Bombus barbutellus pačmelák kosmatý O
Cylindera arenaria viennensis svižník písčinný O
Oryctes nasicornis ondrejanus nosorožík kapucínek O
Bombus bohemicus pačmelák český O
Sisyphus schaefferi chrobák vrubounovitý O
Carabus problematicus problematicus střevlík O
Carex pediformis subsp. rhizodes ostřice tlapkatá velkonohá O
Melittis melissophyllum medovník meduňkolisý O
Brachinus crepitans prskavec větší O
Taraxacum trilobifolium pampeliška nezvěstná O
Emus hirtus drabčík huňatý O
Calosoma sycophanta krajník pižmový O
Atherix ibis číhalka pospolitá O
Aster amellus hvězdnice chlumní O
Bombus sylvarum čmelák lesní O
Arum maculatum árón plamatý O
Bombus norvegicus pačmelák norský O
Potentilla rupestris mochna skalní O
Bombus ruderarius čmelák úhorový O
Taraxacum austrinum pampeliška vlhkomilná O
Taraxacum mendax pampeliška klamavá O
Protaetia speciosissima zlatohlávek skvostný O
Taraxacum subalpinum pampeliška sličná O
Lanius excubitor excubitor ťuhýk šedý evropský O
Meloe scabriusculus majka O
Clematis recta plamének přímý O
Anthericum liliago bělozářka liliovitá O
Bombus semenoviellus čmelák tajgový O
Bombus cryptarum čmelák podvojný O
Bombus maxillosus pačmelák krátkosrstý O
Lutra lutra vydra říční SO
Ciconia nigra čáp černý SO
Columba oenas holub doupňák SO
Castor fiber bobr evropský SO
Lullula arborea skřivan lesní SO
Coloeus monedula kavka obecná SO
Jynx torquilla krutihlav obecný SO
Tetrastes bonasia jeřábek lesní SO
Pernis apivorus včelojed lesní SO
Oenanthe oenanthe bělořit šedý SO
Turdus torquatus kos horský SO
Netta rufina zrzohlávka rudozobá SO
Tringa ochropus vodouš kropenatý SO



Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší SO
Actitis hypoleucos pisík obecný SO
Gallinago gallinago bekasina otavní SO
Lynx lynx rys ostrovid SO
Iris sibirica kosatec sibiřský SO
Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá SO
Gentiana pannonica hořec panonský SO
Dianthus superbus hvozdík pyšný SO
Ardea alba volavka bílá SO
Lyrurus tetrix tetřívek obecný SO
Nycticorax nycticorax kvakoš noční SO
Bucephala clangula hohol severní SO
Leucorrhinia pectoralis vážka jasnoskvrnná SO
Luscinia svecica slavík modráček SO
Turdus iliacus drozd cvrčala SO
Spatula querquedula čírka modrá SO
Ophiogomphus cecilia klínatka rohatá SO
Rallus aquaticus chřástal vodní SO
Merops apiaster vlha pestrá SO
Nymphaea candida leknín bělostný SO
Sicista betulina myšivka horská SO
Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá SO
Acrocephalus arundinaceus rákosník velký SO
Luscinia svecica cyanecula slavík modráček středoevropský SO
Accipiter nisus krahujec obecný SO
Muscardinus avellanarius plšík lískový SO
Coturnix coturnix křepelka polní SO
Ranunculus lingua pryskyřník velký SO
Motacilla flava konipas luční SO
Aegolius funereus sýc rousný SO
Falco subbuteo ostříž lesní SO
Circus cyaneus moták pilich SO
Montia hallii zdrojovka potoční SO
Luronium natans žabníček vzplývavý SO
Oriolus oriolus žluva hajní SO
Upupa epops dudek chocholatý SO
Leucorrhinia albifrons vážka běloústá SO
Panurus biarmicus sýkořice vousatá SO
Crex crex chřástal polní SO
Porzana porzana chřástal kropenatý SO
Sterna hirundo rybák obecný SO
Spatula clypeata lžičák pestrý SO
Colias palaeno žluťásek borůvkový SO
Picoides tridactylus datlík tříprstý SO
Diphasiastrum issleri plavuník Isslerův SO
Cephalanthera rubra okrotice červená SO
Egretta garzetta volavka stříbřitá SO



Ficedula parva lejsek malý SO
Alcedo atthis ledňáček říční SO
Diphasiastrum alpinum plavuník alpínský SO
Podiceps grisegena potápka rudokrká SO
Taxus baccata tis červený SO
Tyto alba sova pálená SO
Dendrocopos leucotos strakapoud bělohřbetý SO
Gentiana pneumonanthe hořec hořepník SO
Circus pygargus moták lužní SO
Sylvia nisoria pěnice vlašská SO
Falco columbarius dřemlík tundrový SO
Athene noctua sýček obecný SO
Luscinia luscinia slavík tmavý SO
Caprimulgus europaeus lelek lesní SO
Anthus campestris linduška úhorní SO
Ichthyaetus melanocephalus racek černohlavý SO
Lanius minor ťuhýk menší SO
Asio flammeus kalous pustovka SO
Anthus spinoletta linduška horská SO
Trichophorum alpinum suchopýrek alpský SO
Pedicularis sylvatica všivec lesní SO
Phengaris teleius modrásek očkovaný SO
Alces alces los evropský SO
Coeloglossum viride vemeníček zelený SO
Volvariella caesiotincta kukmák dřevní SO
Laserpitium prutenicum hladýš pruský SO
Pseudoplectania melaena ušíčko černavé SO
Ascotremella faginea mozkovka rosolovitá SO
Nymphaea alba leknín bílý SO
Empetrum nigrum šicha černá SO
Orchis morio vstavač kukačka SO
Moneses uniflora jednokvítek velekvětý SO
Aldrovanda vesiculosa aldrovandka měchýřkatá SO
Callitriche hermaphroditica hvězdoš podzimní SO
Potamogeton alpinus rdest alpský SO
Lilium bulbiferum lilie cibulkonosná pravá SO
Carex limosa ostřice bažinná SO
Pinguicula vulgaris tučnice obecná SO
Gentianella amarella hořeček nahořklý SO
Sparganium natans zevar nejmenší SO
Plecotus sp. netopýr SO
Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá SO
Alburnoides bipunctatus ouklejka pruhovaná SO
Ceratophyllum submersum růžkatec bradavčitý SO
Coleanthus subtilis puchýřka útlá SO
Dactylorhiza incarnata prstnatec pleťový SO
Carex paupercula ostřice vrchovištní zaplavovaná SO



Viola stagnina violka slatinná SO
Epipactis palustris kruštík bahenní SO
Myotis daubentonii netopýr vodní SO
Myotis mystacinus netopýr vousatý SO
Plecotus auritus netopýr ušatý SO
Myotis nattereri netopýr řasnatý SO
Eptesicus nilssonii netopýr severní SO
Carex lepidocarpa ostřice šupinoplodá SO
Lycopodiella inundata plavuňka zaplavovaná SO
Aconitum firmum subsp. moravicum oměj tuhý moravský SO
Betula nana bříza trpasličí SO
Centaurea montana chrpa horská SO
Suillus flavidus klouzek žlutavý SO
Teucrium montanum ožanka horská SO
Salix appendiculata vrba velkolistá SO
Arctostaphylos uva-ursi medvědice lékařská SO
Ajuga pyramidalis zběhovec jehlancovitý SO
Orchis mascula vstavač mužský SO
Campanula cervicaria zvonek hadincovitý SO
Utricularia intermedia bublinatka prostřední SO
Eleocharis quinqueflora bahnička chudokvětá SO
Orchis ustulata vstavač osmahlý SO
Cryptogramma crispa jinořadec kadeřavý SO
Calamagrostis varia třtina pestrá SO
Juniperus communis subsp. alpina jalovec obecný nízký SO
Saxifraga rosacea lomikámen trsnatý SO
Gentianella amarella subsp. amarella hořeček nahořklý pravý SO
Senecio erucifolius starček roketolistý SO
Crocus albiflorus šafrán bělokvětý SO
Sagina nodosa úrazník uzlovitý SO
Minuartia smejkalii kuřička Smejkalova SO
Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons hvozdík kartouzek hadcový SO
Juncus gerardii sítina Gerardova SO
Crocus heuffelianus šafrán karpatský SO
Nyctalus noctula netopýr rezavý SO
Phengaris nausithous modrásek bahenní SO
Pedicularis palustris všivec bahenní SO
Orchis purpurea vstavač nachový SO
Anodonta cygnea škeble rybničná SO
Lycaena dispar ohniváček černočárný SO
Hygrophorus piceae šťavnatka smrková SO
Amylocystis lapponica modralka laponská SO
Pipistrellus sp. netopýr SO
Pelophylax esculentus skokan zelený SO
Bombina bombina kuňka obecná SO
Pelobates fuscus blatnice skvrnitá SO
Thalictrum flavum žluťucha žlutá SO



Pelophylax lessonae skokan krátkonohý SO
Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex SO
Orchis pallens vstavač bledý SO
Cerambyx cerdo tesařík obrovský SO
Saxifraga rosacea subsp. sponhemica lomikámen trsnatý křehký SO
Osmoderma barnabita páchník hnědý SO
Anguis fragilis slepýš křehký SO
Zootoca vivipara ještěrka živorodá SO
Dactylorhiza sambucina prstnatec bezový SO
Vespertilio murinus netopýr pestrý SO
Stratiotes aloides řezan pilolistý SO
Viola lutea subsp. sudetica violka žlutá sudetská SO
Scutellaria hastifolia šišák hrálovitý SO
Tragosoma depsarium trnoštítec horský SO
Nyctalus leisleri netopýr stromový SO
Cypripedium calceolus střevíčník pantoflíček SO
Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší SO
Pseudorchis albida běloprstka bělavá SO
Myotis brandtii netopýr Brandtův SO
Colias myrmidone žluťásek barvoměnný SO
Dendrocopos syriacus strakapoud jižní SO
Eptesicus serotinus netopýr večerní SO
Myotis mystacinus/brandti netopýr vousatý/Brandtův SO
Pipistrellus nathusii netopýr parkový SO
Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý SO
Asplenium cuneifolium sleziník hadcový SO
Corallorhiza trifida korálice trojklaná SO
Nasturtium officinale potočnice lékařská SO
Montia hallii var. variabilis zdrojovka hladkosemenná horská SO
Dianthus superbus subsp. superbus hvozdík pyšný pravý SO
Motacilla flava thunbergi konipas luční severoevropský SO
Aconitum anthora oměj jedhoj SO
Centaurea montana subsp. montana chrpa horská pravá SO
Scilla bifolia agg. okruh ladoňky dvoulisté SO
Lanius senator ťuhýk rudohlavý SO
Lycaena helle ohniváček rdesnový SO
Entoloma dysthaloides závojenka tmavolupenná SO
Cortinarius nanceiensis pavučinec nancyský SO
Coronilla vaginalis čičorka pochvatá SO
Polystichum braunii kapradina Braunova SO
Unio crassus velevrub tupý SO
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata prstnatec pleťový pravý SO
Motacilla flava flava konipas luční středoevropský SO
Motacilla flava cinereocapilla konipas luční italský SO
Plecotus austriacus netopýr dlouhouchý SO
Myotis bechsteinii netopýr velkouchý SO
Bombus rupestris pačmelák cizopasný SO



Bombina variegata kuňka žlutobřichá SO
Motacilla flava feldegg konipas luční předoasijský SO
Turdus torquatus alpestris kos horský středoevropský SO
Turdus torquatus torquatus kos horský severoevropský SO
Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový SO
Gnorimus variabilis zdobenec proměnlivý SO
Epipactis albensis kruštík polabský SO
Pinguicula vulgaris subsp. vulgaris tučnice obecná pravá SO
Proserpinus proserpina lišaj pupalkový SO
Lacerta agilis ještěrka obecná SO
Lissotriton vulgaris čolek obecný SO
Hyla arborea rosnička zelená SO
Rana dalmatina skokan štíhlý SO
Ichthyosaura alpestris čolek horský SO
Triturus cristatus čolek velký SO
Orchis militaris vstavač vojenský SO
Bufotes viridis ropucha zelená SO
Coronella austriaca užovka hladká SO
Sorex alpinus rejsek horský SO
Cricetus cricetus křeček polní SO
Gratiola officinalis konitrud lékařský SO
Chazara briseis okáč skalní SO
Gnorimus nobilis zdobenec zelenavý SO
Dytiscus latissimus potápník široký SO
Ergates faber tesařík zavalitý SO
Saxifraga tridactylites lomikámen trojprstý SO
Salamandra salamandra mlok skvrnitý SO
Helichrysum arenarium smil písečný SO
Myotis sp. netopýr SO
Equisetum hyemale přeslička zimní SO
Elater ferrugineus kovařík rezavý SO
Woodsia ilvensis kapradinka skalní SO
Phyteuma orbiculare zvonečník hlavatý SO
Triturus cristatus s.l. čolek velký komplex SO
Calosoma maderae krajník zlatotečný SO
Carex hostiana ostřice Hostova SO
Montia fontana agg. zdrojovka hladkosemenná SO
Draba muralis chudina zední SO
Microglossum viride pazoubek zelený SO
Tropinota hirta zlatohlávek huňatý SO
Calamagrostis pseudophragmites třtina pobřežní SO
Cleistogenes serotina dvouřadec pozdní SO
Catocala electa stužkonoska vrbová SO
Allium angulosum česnek hranatý SO
Swertia perennis kropenáč vytrvalý SO
Phyteuma orbiculare subsp. flexuosum zvonečník hlavatý zprohýbaný SO



Myotis alcathoe netopýr alkathoe SO


