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http://www.nusl.cz/ntk/nusl-363501
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz


Posouzení trasy plánované výstavby vedení VN 110 kV mezi rozvodnami 
Nový Bydžov (Metličany) a Jičín (Staré Místo) 

 
 

Přírodovědecké hodnocení ( přírodní prvky, flóra a fauna) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracovali:  

RNDr. Bohuslav MOCEK (ÚZES, foto, mapové podklady, zoologické údaje) 

Mgr. Věra SAMKOVÁ  (Botanické hodnocení) 

Miroslav MIKÁT (Entomologické hodnocení ) 

 

 

 

 

 

 

 
Přílohy: 
 
Mapa 1:25 000  se zakreslením prvků ÚZES a komentovaných lokalit 
Foto - barevné kopie – 4 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hradec Králové  10.6.2000 

© Muzeum východních Čech Hradec Králové    
 
 



 2

Obecná charakteristika, zaměření průzkumu 
 

Plánovaná trasa výstavby vedení vysokého napětí 110 kV je situována od oblasti 
Východolabské tabule, resp. jejího podcelku Cidlinské tabule a na severu zasahuje do jižní části 
Jičínské pahorkatiny. Jedná se o liniovou stavbu o délce cca 25 km v šíři ochranného pásma 32 m 
s rozmístěním sloupů v rozmezí cca 100 m. 

Předmětem posouzení bylo zhodnocení přírodních prvků trasy, tzn. rozmístění biocenter a 
biokoridorů a  předpokládaný vliv na flóru a faunu. Orientační průzkum byl proveden  se zaměřením 
na zjištění bioindikačních druhů a druhů chráněných podle zákona, a to v oborech botanika a zoologie. 
Posouzení se nezabývalo ochranou ptáků, zejména dravců před účinky elektrického napětí, která bude 
investorem řešena s příslušnými odborníky na tuto problematiku.  

 
 

Přírodní prvky a jejich rozmístění 
 

Podstatná část plánované trasy VN 110 kV vede  mimo biokoridory a biocentra. Východně od 
zakresleného úseku trasy se nacházejí dvě regionální biocentra: lesní komplex Slatinský les u obce 
Milíčeves (č.5) a mokřadní louky a rybník Medříč na soutoku Cidliny a Javorky (č. 7). Tato biocentra 
jsou propojena jednotlivými úseky  významného regionálního biokoridoru niva Cidliny (č. 4, 6, 8). 
Plánovaná trasa vedení přetíná tento biokoridor v  úseku č. 8 u obce Metličany (podrobněji komentář – 
lokalita A).  Západně od plánované trasy leží regionální biocentrum Žlunické polesí (č. 2) - 
dubohabřina s teplomilnou květenou a dále biokoridor  Češovské valy (č. 1), který zahrnuje kótu Holý 
(323 m n.m.) a významný krajinný prvek Češovské valy.  Jižně na biocentrum Žlunické polesí 
navazuje biokoridor Polesí Osek (č. 3), který je tvořen lesními porosty.  

Trasa prochází převážně bezlesou zemědělskou krajinou, většinu biotopů na trase tvoří polní 
kultury. V menší míře jsou zastoupena luční společenstva a říční niva Cidliny a vodotečí s úzkým 
břehovým porostem.  Severovýchodně od obce Vinary prochází plánovaná trasa menším lesním 
celkem (podrobněji viz lokalita E).   

Lokality, ve kterých by mohlo dojít při výstavbě trasy vedení vysokého napětí 
k podstatnějšímu negativnímu vlivu na  flóru a faunu jsou označeny v mapě a komentovány 
v následujícím textu.     
 

Komentář k vyznačeným lokalitám 
 
 
Lokalita A   - Metličany, asi 300 severovýchodně od okraje obce. (Fotografie 1, 2) 

 
Plocha po těžbě hlíny s trvalými a periodickými vodními plochami ohraničená  strmými 

hlinitými břehy. V okolí vodních ploch bažinná vegetace, roste zde např. orobinec úzkolistý (Typha 
angustifolia), rákos obecný (Phragmites communis), sítina článkovaná (Juncus articulatus), karbinec 
evropský (Lycopus europaeus), ve vodě  rdest kadeřavý (Potamogetom crispus) a další. Místo vývoje 
vodních bezobratlých, např. šidélko větší (Ischnura elegans), vážka ploská (Libellula depressa),  
šidélko páskované (Coenagrion puella) z  řádu vážek (Odonata), vodní brouci čeledi potápníkovitých 
(Dytiscidae).  Byl zaznamenán výskyt obojživelníků - skokan (Rana sp.). Na obnažených plochách s 
řídkou vegetací žijí terikolní druhy hmyzu, doložen výskyt vzácnějšího potemníka Opatrum riparium 
a nosatce rodu Alophus.   Z obratlovců byla pozorována chráněná ještěrka obecná (Lacerta  agilis), 
která je zařazena v seznamu silně ohrožených druhů (příloha III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.) 

Závěr:  Jde o druhotné antropicky podmíněné stanoviště, které je však v okolní zemědělské 
krajině lokálním refugiem pro mokřadní vegetaci a faunu. Doporučujeme neumisťovat do lokality  
sloup el. vedení  ani jinak nenarušovat (zavážením, příp. deponováním stavebního materiálu). 
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Lokalita B -  Niva Cidliny a okolí menších vodotečí východně od Nového Bydžova.  
 
Lokalita je součástí regionálního biokoridoru Cidlina (úsek č. 8). Jedná se o tok Cidliny a 

systém kanálů, které jsou lemovány různě širokými břehovými porosty, na než navazují vlhké louky. 
Břehové porosty jsou převážně široké do 10m, jen místy se rozšiřují v souvislejší lužní les. Jsou 
tvořeny stromovitými i keřovými vrbami: vrba bílá (Salix alba), vrba trojmužná (Salix triandra), vrba 
košíkářská (Salix viminalis),  vrba nachová (Salix purpurea). Z dalších dřevin zde rostou olše lepkavá 
(Alnus glutinosa), lípa srdčitá (Tilia cordata), topol černý (Populus nigra), dub červený (Quercus 
rubra), javor jasanolistý (Acer negundo), místy je vytvořeno keřové patro, kde převládá střemcha 
hroznovitá (Padus avium) a svída krvavá (Swida sanguinea),  doložen je i výskyt nepůdních keřů - 
netvařec křovitý (Amorpha fruticosa) a pámelník bílý (Symphoricarpos albus). Z bylin se vyskytují 
druhy charakteristické pro lužní biotopy, hojný je např. chmel otáčivý (Humulus lupulus), blatouch 
bahenní (Caltha palustris), chrastice rákosovitá (Phalacris arundinacea), kopřiva dvoudomá (Urtica 
dioica) a další. 

Část luk je pravidelně sečena – jedná se především o travnaté ovsíkové louky (sv. 
Arrhenantherion) a porosty blízké psárkovým loukám (sv. Alopecurion).  Některé luční plochy jsou 
květnatější, z charakteristických druhů zde roste např.: psárka luční (Alopecurus pratensis), svízel 
severní (Galium boreale), pryskyřník zlatožlutý (Ranunculus auricomus), pryskyřník prudký 
(Ranunculus acris), kopretina obecná (Leucanthemum vulgare), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), 
rdesno hadí kořen (Bistorta major), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria).  Podél vodotečí a na 
vlhkých místech se vyskytuje početná populace druhu kostival český (Symphytum bohemicum), který 
je zařazen podle přílohy II Vyhlášky MŽP 395/1992 Sb. v kategorii ohrožený druh.  

Na vodní biotopy, lužní dřeviny a bylinnou luční vegetaci je vázán výskyt fauny bezobratlých. 
V Cidlině a kanálech se vyvíjí  několik druhů vážek (Odonata), hojné jsou motýlice obecná 
(Calopteryx splendens), šidélko větší (Ischnura elegans), velmi hojně šidélko brvonohé  (Platycnemis 
pennipes), ze vzácných bioindikačních druhů , které se vyskytují u čistých tekoucích vod je to klínatka 
obecná (Gomphus vulgatissimus). Z motýlů je bohatá populace babočky síťkované (Araschnia levana) 
a žluťáska řešetlákového (Gonepteryx rhamni).    

Závěr: Lokalita je regionálním biokoridorem s výskytem řady charakteristických mokřadních 
druhů flóry a fauny. Zároveň je niva podle § 3 Zákona ČNR 114/92 Sb. významným krajinným 
prvkem.  Doporučujeme proto při vlastní stavbě využívat k dopravě materiálu již existující cesty, co 
nejméně poškozovat drnový kryt srýpáváním, pojezdem a deponiemi materiálu. Sloupy el. vedení 
umístit, tak aby byl minimalizován negativní vliv na luční a lužní společenstva.  
 
 
Lokalita C.: Křičov – cca 500 jz, od obce 
 

Nalevo od silnice Starý Bydžov – Křičov  je v okolí svodnice a cesty topolový větrolam, který 
představuje nápadnou krajinnou dominantu v jednotvárné zemědělské krajině. Vyskytují se zde 
v ochuzeném spektru běžné lužní druhy hmyzu vázané na dřeviny a podrost. 

Závěr: Doporučujeme  trasu vést  východně od topolového větrolamu.  
 
 
Lokalita D.:  Vinary- les v okolí kóty „Vlčí hůrka“ 
 

Nalevo od silnice Smidarská Lhota – Vinary, jihovýchodně  od obce Vinary se nachází menší 
lesní porost v okolí kóty „Vlčí hůrka“ (278 m n.m.). 

Závěr: Předpokládá se, že do lokality nebude zasahováno bude dodržena plánovaná trasa, 
která probíhá poblíž lesa východně od této lokality. 
 
 
Lokalita E: Vinary – stráně a les na severovýchodním okraji obce (Fotografie 3). 
 

Lokalita zahrnuje stráně s xerotermní vegetací a menší smíšený lesík. Dále se zde nachází 
rybníček s navazující vodotečí.   Stráně mají jihozápadní expozici, na strmějších plochách se vyskytuje 
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kromě běžnějších lučních druhů i zajímavá teplomilná a suchomilná (xerotermní) flóra, např. šalvěj 
luční (Salvia pratensis), krvavec menší (Saguisorba minor), zběhovec ženevský  (Ajuga genevensis), 
pryšec chvojka (Tithymalus cyparissias).  

Na horní části stráně se nachází nesouvislý porost ovocných dřevin a smrků, na nejž navazuje  
křovitý porost trnek (Prunus spinosa), hlohu (Crataegus sp.), svídy (Swida sanguinea) a růží (Rosa 
sp.).  Severovýchodní svah je zarostlý listnatým lesem s převahou dubu zimního (Quercus petraea), 
dubu letního (Q. robur) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). Bylinný podrost je tvořen běžnými 
druhy jako lipnice hajní (Poa nemoralis),  kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a pod.. V okolí kůlny i 
v lemech lesa a okolí cest je patrný vliv chovu skotu v minulosti a porosty nesou známky nitrifikace. 

Z bezobratlých byl na stráni zaznamenán výskyt chráněného otakárka fenyklového (Papilio 
machaon) a soumračníka máčkového (Erynnis tages), který se vyskytuje na zachovalejších slunných 
stanovištích.  

Závěr: Přechod lokality řešit v místech, kde má lesní porost nejmenší šířku a tím omezit jeho 
mýcení.. Do xerotermních stanovišť neumisťovat sloupy, deponie a nesrýpávat drnovou vrstvu.  
 
 Lokalita F: Sběř – cca 2 km  západně od obce  (Foto 4)  
 

Topolový porost -větrolam, který je tvořen poměrně vzrostlými stromy. Porost je situován 
podle drobné vodoteče, na níž leží menší rybníček.  Kromě krajinářského významu jsou tyto prvky 
důležité pro uchování a zvýšení diverzity rostlinných a živočišných druhů uprostřed intenzívně 
obhospodařovaných polních kultur.  

Závěr:  Doporučujeme, aby trasa vedení byla umístěna mezi topolový porost a rybník.  
 
Lokalita G:  Volanice – cca 1km západně - jihozápadně od obce 
 

Přechod stavby přes potok Volanka, podle kterého se nacházejí ostrůvky lužních  porostů. Na 
úpatí kóty Bažantnice (284,6 m) v okolí samoty Patřim se nachází v okolí vodoteče mokřad. Na 
nejvlhčích místech je vytvořen porost rákosu (Phragmites communis) a podmáčená louka s běžnými 
druhy rostlin. Podél toku je vysázeno v řídkém sponu topolové stromořadí.  

Závěr: Trasu situovat východně od vzrostlého topolového porostu a mimo menší rybník, který 
leží na vodoteči na jižním okraji obce. Přechod vodoteče řešit šetrnou formou, pokud možno 
neumísťovat sloup v mokřadní louce.  
 
 
Lokalita H: Slatiny – les Kaplánek, 1,5 km jihozápadně od obce 
 

V lokalitě se plánovaná trasa přibližuje k listnatému lesu (převážně dubovému), který je 
součástí biokoridoru Češovské valy.  

Závěr: Plánovanou trasu, která probíhá východně od lesního porostu, nutno dodržet a 
nezasahovat do biokoridoru. 
 
Lokalita I: Jičíněves – les Obora východně od obce 
 

Rozsáhlejší listnatý les navazující na předchozí lokalitu.  
Závěr: Plánovaná trasa probíhá východně od lesního porostu, doporučení shodné jako u 

předchozí lokality.  
 
 
Lokalita J: Nemyčeves – cca 1,5 km jihozápadně od obce 
 

Nemyčeveský potok – zahloubený úsek vodoteče s ojedinělými stromy a travnatými břehy, 
biokoridor lokálního významu.   

Závěr: Při přechodu  stavby přes potok  neumísťovat sloupy do bezprostřední blízkosti 
vodoteče. 
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Lokalita K:  Vesec – cca 1 km jihovýchodně od obce 
 
Nalevo od silnice Jičíněves – Staré Místo před levou odbočkou na Veliš se nachází řídký břehový 
porost a jednotlivé soliterní stromy v okolí Černého potoka.  Vodoteč je jinak obklopena  polními 
kulturami, takže má význam pro zvýšení druhové pestrosti území.   

Závěr:  Vyhnout se stavební činnosti v nivě potoka (stavba sloupů, cesty apod.). 
 
 
 
 
 

Shrnutí a závěrečná doporučení 
   

Podstatná část plánované trasy VN 110 kV vede  mimo biokoridory a biocentra. Přímé 
negativní vlivy na flóru a faunu mohou být při respektování výše uvedených doporučení eliminovány 
na zanedbatelnou úroveň. Biologicky relativně nejcennější  lokality, kterých se stavba může dotknout 
představuje niva Cidliny s vlastním tokem a kanály (lokalita B) a xerotermní stráně u Vinařic lokalita 
E).  Citlivá jsou též místa přechodů el. vedení před drobné vodoteče, podél kterých je většinou vyvinut 
úzký břehový porost, který je nutno šetřit, neboť má v jednotvárné zemědělské krajině estetickou i 
biologickou funkci (lokality C, F, G, H, J, K).  Rámcově navržená trasa se přibližuje k několika dalším 
přírodním prvkům – listnatým lesním porostům   (D,H, I), které při podrobnějším projektování trasy 
však bude možno minout. Také z biologického hlediska zajímavou, uměle vytvořenou lokalitu 
zatopeného hliniště (A) je doporučeno zachovat. 

Při dodržení výše uvedených doporučení stavba plánovaného 110 kV vedení mezi rozvodnami 
Nový Bydžov (Metličany) v okrese Hradec Králové a Staré Místo v okrese Jičín neohrozí významně 
flóru a faunu. 
 
 
 
 
 
 


