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Biologické hodnocení lokality  
Křižovatka silnice 37/I u Březhradu  

 
 Posouzení zájmového území bylo provedeno na nákladě jednorázových exkurzí v době zadání 
průzkumu. Zachycen byl orientačně pouze letní aspekt, který umožňuje provádět jen  dílčí  závěry k záměru 
stavby.      

Botanický posudek 
(Mgr. V ěra Samková)  

 
Lokalita plánované křižovatky se nachází mezi silnicí 37/I a pravým břehem Labe, 1 km východně 

obce Březhrad v nadmořské výšce 230 m n. m. Zkoumané území tvoří z větší části zruderalizovaná nesečená 
louka (pravděpodobně byla přeorána), zarostlá velkým množstvím pcháče osetu (Cirsium arvense), směrem 
k silnici pak rákosem (Phragmites australis). Uprostřed louky je solitérní velký strom vrby bílé (Salix alba), 
proti stávající odbočce na Březhrad roste větší strom - jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). Severní část 
území tvoří Labský náhon, zarostlý především zblochanem vodním (Glyceria maxima). V jižní části území jsou 
vodoteče lemované vlhkomilnou vegetací (Carex gracilis, Filipendula ulmaria, Lythrum salicaria ad.), na 
které navazují vlhké sekané louky a pole. Část vodoteče je lemována vzrostlými topoly kanadskými, několika 
velkými duby letními (Quercus robur) a křovinami, které tvoří kaliny (Viburnum opulus), brslen evropský 
(Euonymus europaeus), jilmy (Ulmus minor a U. laevis), hlohy (Crataegus sp.) a vrbami (Salix sp.). V remízu 
okolo menší vodní tůně rostly porosty ostřic (Carex sp.), zblochanu vodního (Glyceria maxima) a ohrožený 
druh rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion longifolium). U silnice pokračuje remíz jako řídký lesík z větších 
stromů borovice lesní (Pinus sylvestris)a břízy bělokoré (Betula pendula). Na vlhkých zachovalejších loukách, 
které leží východně od náhona (mimo naznačenou silnici) byly nalezeny ohrožené druhy rostlin - česnek 
hranatý (Allium angulosum), žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion 
longifolium). 
Okraj silnice lemují xerotermní trávníky se suchomilnou vegetací (Hieracium pilosella, Trifolium arvense).  
Podle mapy potenciální přirozené vegetace náleží území k jilmové doubravě (Querco-Ulmetum) 
(NEUHÄUSLOVÁ et al. 1998). Vytyčené území patří do oblasti termofytika, fytogeografický okres Východní 
Polabí, podokres Pardubické Polabí (SKALICKÝ 1988). 
Terénní botanický průzkum byl proveden dne 5. 8. 1999. V hodnocení jsou označeny nepůvodní druhy jako 
archeofyty = tj. rostliny zavlečené na naše území do 15. století a neofyty = tj. druhy zavlečené do Čech po 15. 
století.  

Vysvětlivky ke zkratkám:  

C3(II)  stupeň ohrožení rostliny podle Červeného seznamu ohrožené  květeny ČR - návrh 2. verze (HOLUB et 
al. 1995) 

C3(VČ)  stupeň ohrožení rostliny ve východních Čechách podle Přehledu vyhynulých, nezvěstných a 
ohroženýchtaxonů vyšších rostlin na území VČ (FALTYS 1991) 

Čísla lokalit: 

1) xerotermní trávníky podél silnice, vodoteč 2 m od silnice a sekaná louka mezi vodotečí a remízem 
2) vodoteč lemovaná vzrostlými topoly a křovinami, vodoteč navazující na remízy v jižním směru 
3) zruderalizovaná nesekaná louka 
4) okraj pole v jižní části území 
5) vlhké louky východně od náhona, které navazují na plánovanou silnici 
 

Seznam zjištěných druhů rostlin: 
Acetosa thyrsiflora (FINGERH.) Á. et D. LÖVE = kyseláč rozvětvený - neofyt: lok. č. 1 
Achillea millefolium L. = řebříček obecný: lok. č. 1 
Achillea ptarmica L. = bertrám obecný: ohrožený druh C3(VČ), lok. č. 2, 5. Druh roste roztroušeně na   

podmáčených loukách ve východních Čechách v nížinách a podhůří. 
Aegopodium podagraria L. = bršlice kozí noha: lok. č. 2 
Ajuga reptans L. = zběhovec plazivý: lok. č. 1 
Allium angulosum L. - česnek hranatý:, chráněný druh v kategorie silně ohrožený, lok. č. 5 – roste na 
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vlhké louce, východně od náhona, mimo naznačenou silnici. Tento druh roste vzácně na vlhkých loukách u 
slepých ramen a rybníků v Polabí a Poorličí. V minulosti byl hojnější, ale ubývá v důsledků odvodňování 
nebo zastavění přirozených biotopů.  

Allium scorodoprasum L. - česnek ořešec: lok. č. 2 
Alopecurus pratensis L. - psárka luční: 1, 5 
Anthriscus sylvestris (L.) HOFFM. = kerblík lesní: lok. č. 1 
Arctium minus (HILL.) BERNH. = lopuch menší: lok. č. 2 
Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. PRESL= ovsík vyvýšený: lok. č. 1 
Artemisia vulgaris L. = pelyněk černobýl: lok. č. 1 
Atriplex patula L. = lebeda rozkladitá: lok. č. 1 
Betonica officinalis L. = bukvice lékařská: lok. č. 1, 2 
Betula pendula ROTH = bříza bělokorá: lok č. 2 
Bistorta major S. F: GRAY = hadí kořen větší: lok. č. 1 
Bromus inermis LEYS. = sveřep bezbranný: lok. č. 2 
Calamagrostis epigeios (L.) ROTH = třtina křovištní: lok. č. 1 
Campanula patula L. - zvonek rozkladitý: lok. č. 3 
Capsella bursa-pastoris (L.) MED. = kokoška pastuší tobolka – archeofyt: lok. č. 3, 4 
Carex acutiformis EHRH. - ostřice ostrá: lok. č. 2 
Carex brizoides L. = ostřice třeslicovitá: lok. č. 2 
Carex gracilis CURT. = ostřice řízná: lok. č. 1, 2 
Carex vesicaria L. = ostřice měchýřkatá: lok. č. 2 
Carex vulpina L. = ostřice liščí: lok. č. 5 
Carpinus betulus L. = habr obecný : lok. č. 2 
Centaurea jacea L. subsp. jacea = chrpa luční: lok. č. 1 
Cerastium holosteoides FRIES = rožec obecný: lok. č. 1 
Cerasus avium (L.) MOENCH = třešeň ptačí: lok. č. 2 
Chamomilla suaveolens (PURSH) RYDB. = heřmánek terčovitý – neofyt: lok. č. 4 
Chenopodium album L. = merlík bílý – archeofyt: lok. č. 4 
Chelidonium majus L. = vlaštovičník větší: lok. č. 4 
Cichorium intybus L. = čekanka obecná: lok. č. 1 
Cirsium arvense (L.) SCOP. = pcháč rolní: lok. č. 1, 3 
Cirsium canum (L.) ALL. = pcháč šedý: lok. č. 1 
Cirsium oleraceum (L.) SCOP. = pcháč zelinný: lok. č.3 
Cirsium vulgare (SAVI) TEN. = pcháč obecný: lok. č. 1 
Crataegus cf. laevigata (POIRET) DC. = hloh obecný: lok. č. 2, 3 
Crataegus cf. monogyna JACQ. = hloh jednosemenný: lok. č. 2 
Dactylis glomerata L. = srha říznačka: lok. č. 2 
Daucus carota L. = mrkev obecná: lok. č. 1 
Deschampsia caespitosa (L.) P. BEAUV. = metlice trsnatá: lok. č. 1, 3 
Elytrigia repens (L.) DESV. = pýr plazivý: lok. č. 2, 3 
Epilobium ciliatum RAFIN. = vrbovka žlaznatá – neofyt: lok. č. 3 
Epilobium hirsutum L. = vrbovka chlupatá: lok. č. 3 
Epilobium tetragonum L. = vrbovka čtyřhranná : lok. č. 4 
Equisetum arvense L. = přeslička rolní: lok. č. 1 
Equisetum fluviatile L. = přeslička říční: lok. č. 2 
Euonymus europaeus L. = brslen evropský: lok. č. 2 
Festuca rubra L. = kostřava červená: lok. č. 1 
Filipendula ulmaria (L.) MAXIM. var. denudata (J. et C. PRESL) HAYEK = tužebník jilmový: lok. č. 2 
Filipendula ulmaria (L.) MAXIM. var. ulmaria - tužebník jilmový pravý: lok. č. 2 
Filipendula vulgaris MOENCH = tužebník obecný: lok. č. 1 
Fragaria viridis DUCHESNE = jahodník trávnice: lok. č. 1 
Frangula alnus MILL. = krušina olšová: lok. č. 2 
Fraxinus excelsior L. = jasan ztepilý: lok. č. 3 
Galium album MILL. = svízel bílý: lok. č. 1 
Galium aparine L. = svízel přítula: lok. č. 2 
Galium boreale L. = svízel severní: lok. č. 1 
Galium verum L. subsp. wirtgenii (W. SCHULTZ) OBORNY = svízel syřišťový  Wirtgenův: ohrožený 

druh  C3(VČ), lok. č. 1. Tento druh je charakteristický pro slatinné louky. 
Geranium pratense L. = kakost luční: lok. č. 1 
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Geum urbanum L. = kuklík městský: lok. č. 2 
Glyceria maxima (HARTM.) HOLUB = zblochan vodní: lok. č. 2 
Heracleum sphondylium L. = bolševník obecný: lok. č. 1 
Hieracium pilosella L. = jestřábník chlupáček: lok. č. 1 
Holcus lanatus L. = medyněk vlnatý: lok. č. 1 
Humulus lupulus L. = chmel otáčivý: lok. č. 2 
Hypericum perforatum L. = třezalka tečkovaná: lok. č. 1 
Impatiens parviflora DC. = netýkavka malokvětá - neofyt: lok. č. 2 
Iris pseudacorus L. = kosatec žlutý: lok. č. 2 
Juncus effusus L. = sítina rozkladitá: lok. č. 1 
Knautia arvensis (L.) COULT. = chrastavec rolní: lok. č. 1 
Lactuca serriola L. = locika kompasová – archeofyt: lok. č. 1 
Lathyrus pratensis L. = hrachor luční: lok. č. 1 
Lathyrus tuberosus L. = hrachor hlíznatý – archeofyt: lok. č. 3 
Lemna minor L. = okřehek menší: lok. č. 2 
Leontodon autumnalis L. = pampeliška podzimní: lok. č. 1 
Leucanthemum vulgare LAMK. agg. = kopretina luční: lok. č. 4 
Lotus corniculatus L. = štírovník růžkatý: lok. č. 1 
Lychnis flos-cuculi L. = kohoutek luční: lok. č. 1 
Lysimachia nummularia L. = vrbina penízková: lok. č.2 
Lysimachia vulgaris L. = vrbina obecná: lok. č. 2 
Lythrum salicaria L. = kyprej vrbice: lok. č. 1, 3 
Matricaria perforata MÉRAT = heřmánkovec nevonný - archeofyt: lok. č. 1, 4 
Mentha cf. spicata cv. undulata = máta -:zplaňující druh lok. č.3 
Myosotis arvensis (L.) HILL = pomněnka rolní: lok. č. 4 
Oenothera biennis L. agg. = pupalka dvouletá - neofyt: lok. č. 1 
Padus avium MILL. = střemcha hroznatá: lok. č. 2 
Papaver rhoeas L. = mák vlčí - archeofyt: lok. č. 4 
Pastinaca sativa L. = pastinák setý: lok. č. 1 
Persicaria amphibia (L.) S. F. GRAY = rdesno obojživelné: lok. č. 1 
Persicaria lapathifolia S. F. GRAY = rdesno blešník: lok. č. 4 
Persicaria maculata (RAF.) S. F. GRAY = rdesno červivec: lok. č. 4 
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá: lok. č. 1, 3 
Phragmites australis (CAV.) TRIN. ex STEUD. = rákos obecný:lok. č. 3 
Pimpinella major (L.) HUDS. = bedrník větší: lok. č. 1, 2 
Pinus sylvestris L. = borovice lesní: lok. č. 2 
Plantago lanceolata L. = jitrocel kopinatý: lok. č. 3 
Plantago major L. = jitrocel větší: lok. č. 3, 4 
Poa annua L. = lipnice roční: lok. č. 3 
Poa palustris L.  = lipnice bahenní: lok. č. 1, 2 
Poa pratensis L. = lipnice luční: lok. č. 4 
Polygonum aviculare L. s. l. = truskavec ptačí: lok. č. 3, 4 
Populus x canadensis MOENCH = topol kanadský - vysazený: lok. č. 2, lesík z několika stromů podél 

vodoteče 
Potentilla argentea L. = mochna stříbrná: lok. č. 1 
Prunus spinosa L. = slivoň trnka: lok. č. 2 
Pseudolysimachion longifolium (L.) OPIZ = rozrazil dlouholistý  – ohrožený druh C3(II, VČ): lok. č. 2, 3. 

Rozrazil roste roztroušeně podél slepých ramen a řek v Polabí.  
Quercus robur L. = dub letní: lok. č. 2 
Ranunculus acris L. subsp. acris = pryskyřník prudký: lok. č. 3 
Ranunculus auricomus L. agg. = pryskyřník zlatožlutý: lok. č. 2 
Reseda lutea L. = rýt žlutý – archeofyt: lok. č. 4 
Rhamnus catharticus L. = řešetlák počistivý: lok. č. 2 
Robinia pseudoacacia L. = trnovník akát - neofyt: lok. č. 2 
Rosa canina L. = růže šípková: lok. č. 2 
Rubus fruticosus agg. = ostružiník křovitý: lok. č. 1 
Rumex conglomeratus MURR. = šťovík klubkatý: lok. č. 2 
Rumex crispus L. = šťovík kadeřavý: lok. č. 1, 3 
Rumex hydrolapathum HUDS. = šťovík koňský - ohrožený druh C3(II) lok. č. 2. Tento druh roste 
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roztroušeně na březích slepých ramen a řek v Polabí a Poorličí. 
Rumex obtusifolius L. = šťovík tupolistý: lok. č. 2 
Salix alba L. = vrba bílá: lok. č. 3 
Salix cinerea L. = vrba popelavá: lok. č. 2 
Salix triandra L. = vrba trojmužná: lok. č. 2 
Salix viminalis L. = vrba košíkářská: lok. č. 2 
Salix x rubens  SCHRANK.= Salix alba x fragilis: lok. č. 2 
Sambucus nigra L. = bez černý: lok. č. 2 
Sanguisorba oficinalis SCOP. = krvavec toten: lok. č. 1 
Scrophularia nodosa L. = krtičník hlíznatý: lok. č. 2 
Sedum boloniense LOISEL = rozchodník tenkolistý: lok. č. 4 
Senecio viscosus L. = starček lepkavý: lok. č. 1 
Silene latifolia POIRET subsp. alba (MILLER) GREUTER et  BURDET = silenka širolistá bílá: lok. č. 3 
Leucosinapis alba (L.) SPACH = bělohořčice setá – zplaňující druh: lok. č. 4 
Sium latifolium L .  = sevlák širolistý: ohrožený druh C3(II): lok. č. 2. Sevlák roste roztrooušeně na březích 

slepých ramen a rybníků v Polabí, Poorličí a na Jičínsku. 
Solanum dulcamara L. - lilek potměchuť: lok. č. 2 
Solidago canadensis L. = celík kanadský - neofyt: lok. č. 1, 3 
Sonchus asper (L.) HILL= mléč drsný – archeofyt: lok. č. 1 
Symphoricarpos albus (L.) BLAKE = pámelník bílý - neofyt: lok. č. 1, 2 
Symphytum officinale L. = kostival lékařský: lok. č. 2, 3 
Tanacetum vulgare L. = vratič obecný: lok. č. 1, 3 
Taraxacum Sect. Ruderalia KIRSCHNER H. ILGARD et ŠTÉPÁNEK = smetanka lékařská : lok. č. 1, 3 
Thalictrum lucidum L. = žluťucha lesklá – ohrožený druh C3(II), C2(VČ), lok. č. 5. Žluťucha se vyskytuje 

na nivních loukách v Polabí, Poorličí i v podhůří. 
Torilis japonica (HOUTT.) DC. = tořice japonská: lok. č. 2 
Trifolium arvense L. = jetel rolní: lok. č. 1 
Trifolium hybridum L. = jetel zvrhlý: lok. č. 1, 3 
Trisetum flavescens (L.) PB. - trojštět žlutavý: lok. č. 1, 3 
Urtica dioica L. = kopřiva dvoudomá. Lok. č. 1, 2, 3 
Ulmus laevis PALL. - jilm vaz: ohrožený druh C3(VČ): lok. č. 2, malý stromek roste v křovinách u vodoteče 
Ulmus minor MILL. var. suberosa (MOENCH) SOÓ = jilm habrolistý  C3(VČ): lok. č. 2, malé stromky 

rostou v křovinách u vodoteče 
Verbascum thapsus L. = divizna malokvětá: lok. č. 3 
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek: lok. č. 1 
Viburnum opulus L. - kalina obecná: lok. č. 2 
Vicia cracca L. = vikev ptačí: lok. č. 1 
Viola arvensis MURR. = violka rolní - archeofyt: lok. č. 4 
 
Závěr:  
Ve zkoumaném území bylo zjištěno celkem 151 druhů rostlin. Z toho 1 druh - česnek hranatý (Allium 
angulosum) je chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 8 druhů je ohrožených podle Červeného seznamu ČR 
nebo východních Čech.Všechny ohrožené druhy, které byly nalezeny, rostly na louce východně od náhona 
nebo u vodoteče zarostlé křovinami a dále pokračující bez dřevin. Protože všechny tyto druhy jsou vázány na 
vlhké louky, bylo by žádoucí, aby jižní část vodoteče a louky východně od náhona nebyly při stavbě křižovatky 
odvodněny nebo zavezeny. 
 
Literatura: 
FALTYS V. (1991): Přehled vyhynulých, nezvěstných a ohrožených taxonů vyšších rostlin na území 

východních Čech.- Ms., 20 p., ČÚOP Pardubice. 
HOLUB J. et al. (1995): Červený seznam ohrožené květeny ČR - návrh 2. verze. - Ms., [materiál prac. 

konference ČBS 1995], 13 p., Praha. 
NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. – 341 p., Academia, 

Praha. 
SKALICKÝ V. (1988): Regionálně fytogeografické členění. -In: Hejný S. et Slavík B. [red.], Květena ČSR I: 

103 -121, Praha. 

 

 



 5 

Zoologický posudek 
(RNDr. Bohuslav Mocek - entomologie, RNDr. Karel Lohniský - zoologie) 
 Vzhledem k termínu zadání průzkumu (v závěru vegetační sezóny a hnízdního období ptactva) byl 

terénní průzkum limitován na ověření údajů o avifauně; v entomologii byly metody zaměřeny na inventarizaci 

pozdně letních druhů motýlů, lov imag vážek, příp. na zjišťování chráněných a ohrožených druhů jiných 

skupin. 

Entomologická exkurze se uskutečnila 3.8.1999. 

Zjišt ěné druhy: 

Vážky (Odonata) 

Motýlicovití (Calopterygidae) : Calopteryx splendens (Harris, 1782) .Hojně v okolí Labského náhonu, kde 

probíhá vývoj. Druh je vázán na čisté tekoucí vody. Protože ubývá je uveden v Červené knize. 

Šídlatkovití (Lestidae) : Lestes viridis (Van der Linden, 1825) 

Šidélkovití (Platycnemidae): Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) .Velmi hojně na celém území lokality, vývoj 

v Labském náhonu i Labi. 

Vážkovití (Libellulidae):    Sympetrum sanguineum (O.F.Mueller, 1764) 

    Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) 

Závěr : Celkem bylo zjištěno 5 druhů vážek, z toho jeden druh uveden v červené knize (Škapec a kol. 1992). 

Při ev. realizaci stavby je nutno pro zachování druhové diverzity vodních bezobratlých v Labském náhonu a 

okolních mokřadních biotopech nenarušit vodní režim území a neznečišťovat vodoteče cizorodými ani 

organickými látkami (zemina).  

Literatura:  ŠKAPEC a kol., 1992: Červená kniha ohrožených a vzácných  druhů rostlin a živočichů ČSFR - 3 

Bezobratlí. SZN Praha. 

Motýli (Lepidoptera) 

Běláskovití (Pieridae) 

bělásek zelný- Pieris brassicae L., (1758) 

bělásek řepový -Pieris rapae (L., 1758) 

bělásek řepkový - Pieris napi (L., 1758) 

žluťásek čičorečkový - Colias hyale (L., 1758)   

žluťásek řešetlákový - Gonepteryx rhamni (L., 1758) 

Babočkovití (Nymphalidae) 

babočka paví oko - Inachis io (L., 1758) 

babočka admirál - Vanessa atalanta (L., 1758) 

babočka bodláková - Cynthia cardui (L., 1758)8) 

babočka kopřivová - Aglais urticae (L., 1758) 

babočka bílé c - Polygonia c-album (L., 1758) 

babočka síťkovanaá - Araschnia levana (L., 1758) 

Okáčovití (Satyridae) 

okáč bojínkový - Melanargia galathea (L., 1758) - Typický motýl přirozených lučních porostů, v posledních 

 letech velice ubývá. 

okáč luční - Maniola jurtina (L., 1758) 
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okáč prosíčkový - Aphantopus hyperanthus (L., 1758) 

okáč strdivkový - Coenonympha pamphilus (L., 1758) 

okáč pýrový -Pararge aegeria (L., 1758) 

okáč zední - Lasiommata megera (L., 1767) 

Modráskovití (Lycaenidae) 

ohniváček černokřídlý - Lycaena phleas (L., 1761) 

modrádsek tmavohnědý -Aricia agestis (D.et S., 1775) - Vzácný druh, který obývá suché travnaté louky,                

 xerotermní trávníky. Vývoj na chrpě, devaterníku. 

Závěr:  Celkem bylo registrováno 19 druhů "denních" motýlů, z nichž 2 druhy jsou vzácnější a indikují 

přirozená luční společenstva.  

 

Zoologický průzkum zájmového území byl zaměřen na orientační zjišťování druhového složení ptáků, 

eventuelně savců. Exkurze byly uskutečněny ve dnech 3. a 4. 8. 1999. 

Seznam zjištěných druhů: 

Ptáci (Aves) 

budníček menší (Phylloscopus collybita) 

drozd zpěvný (Turdus phyllomelos) 

kos černý (Turdus merula) 

kalous ušatý (Asio otus) 

pěnice černohlavá (Sylvia atrticapilla) 

pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 

rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 

rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 

straka obecná (Pica pica) 

strnad obecný (Emberiza citrinella) 

sýkora babka (Parus palustris) 

sýkora uhelníček (Parus ater) 

Savci (Mammalia) 

ježek západní (Erinaceus europaeus) 

krtek obecný (Talpa europaea) 

Závěr: Přestože průzkum byl proveden již po skončení doby hnízdění, dá se předpokládat, že uvedené druhy 

ptáků na lokalitě hnízdí, neboť jejich hnízdění bylo prokázáno na podobné lokalitě necelý 1 km vzdálené (na 

jižním okraji Hradce Králové u labského ramene). Žádný z uvedených druhů ptáků a savců není nepatří do 

některé z kategorií ohrožení podle vyhlášky MŽP č.395/92 Sb. 

 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

srpen 1999 


