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Biologické hodnocení lokality dotčené záměrem výstavby vodní nádrže 
"Cesta myslivců" v katastru Nového Hradce Králové 

 
1. Popis a vyhodnocení přírodních prvků studovaného území 

 
Charakteristika studovaného území 
Zájmové území leží v Novohradeckých lesích, v nadmořské výšce 260 m n.m., asi 2 km jihovýchodně 

od Nového Hradce Králové do jehož katastrálního území náleží. Pozemek o rozloze cca 2 ha, který bude přímo 
dotčen potenciální stavbou nádrže, tvoří v současnosti niva bezejmenného potoka, který byl v minulosti upraven 
napřímením koryta a vydřevením břehů. Porost v nivě tvoří převážně mladá olšina, která vyrostla od doby 
melioračních úprav zřejmě samovolně z náletu na místech smýcené původní olšiny.  Ojediněle se vyskytují  staré 
solitérní olše z původního porostu. Dále v dotčeném území rostou 3 větší exempláře dubu letního (Quercus 
robur), z nichž největší má obvod kmene cca 2,5 m a 2 starší exempláře borovice lesní (Pinus sylvestris). Na 
studovaném úseku melioračního odtoku jsou břehy většinou lemovány substrátem (jíl, písek, bahno) vytěženým 
při jeho údržbě.  Pás v šíři cca 1 m od vydřevení  na obou březích, byl po většinu jarního  a letního období  téměř 
bez vegetace a nesl známky ošetření herbicidy. Bylinné patro  v nivě  má charakter vysokého travního porostu, 
tvořeného zejména třtinou a chrasticí (Calamagrostis canescens,  Phalaroides arundinacea), metlicí trsnatou 
(Deschampsia cespitosa)  a ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides ).  Sledovány byly též stavbou nepřímo dotčené 
pozemky ležící na zvýšeném terénu navazujícím na údolní nivu. Ty jsou porostlé vysázenými jehličnatými lesy – 
na levém břehu smrčinou a mladou borovinou, na pravém břehu smrčinou. Tyto monokultury jsou většinou zcela 
bez podrostu, roztroušeně se zde vyskytují porosty mechů (Polytrichum sp., Leucobryum glaucum), kapradin 
(Athyrium filix-femina, Dryopteris dilatata, D. filix -  mas) a trav (Avenella flexuosa).   

Asi 200 m severně od plánované stavby se nachází přírodní památka " U císařské studánky". Mezi tímto 
chráněným územím a dotčenou lokalitou jsou na jižně exponovaném svahu nad pravým břehem údolnice 
dochovány fragmenty přirozené  doubravy s teplomilnými prvky.     

V rámci územního systému ekologické stability probíhá severně od plánované stavby regionální 
biokoridor, který zahrnuje i přírodní památku U císařské studánky. 

 
Metodika 

Přírodovědecký průzkum byl soustředěn zejména na území  pozemkové parcely p.č. 942/21 v k. ú. 
Nový Hradec Králové (stávající les), které je předmětem záměru výstavby retenční nádrže o ploše cca 2 ha. 
Sledovány byly i porosty  v okolí a to zejména v souvislosti s předpokládanými nepřímými vlivy a s ohledem na 
skutečnost, že jedním z hlavních deklarovaných cílů plánované stavby je zkvalitnění prvků systému ekologické 
stability regionálního biokoridoru.     

Vlastní průzkum zájmového území byl proveden v termínu od konce dubna do začátku srpna. Byl 
zachycen a vyhodnocen jarní a letní aspekt, který umožňuje provést odpovídající závěry k předpokládaným 
vlivům záměru na flóru a faunu. Průzkum byl zaměřen zejména na zjišťování výskytu druhů chráněných podle 
zákona, ohrožených nebo bioindikačních.  

Klasickými terénními metodami byl proveden floristický inventarizační průzkum vyšších rostlin, 
kritické taxony byly doloženy  herbářovými položkami. 

Základní terénní průzkum fauny  byl  zaměřen  na vybrané skupiny bezobratlých a obratlovců 
(obojživelníci, plazi). Fauna motýlů byla sledována pozorováním (druhy denní aktivitou) a lovem s použitím 
světelného zdroje. Z řádu brouků (Coleoptera) byly sledovány individuálním sběrem na vhodných stanovištích, 
sklepáváním a smýkáním mykoxylofágní, dendrofilní a fytofágní druhy.   

K zjištění druhového spektra  epigeických predátorů (zejména střevlíci rodu Carabus, pavouci) byly 
exponovány od 25.4. do 7.8.2002 dvě formalínové zemních pasti, z nichž byl materiál vybírán přibližně v 
třítýdenních intervalech. Umístění pastí a místa odchytu s použitím světla jsou zakresleny v schématické mapě 
(příloha 5.1.).  

Ostatní skupiny bezobratlých především druhy vázané na vodní biotopy, jako např. raci, druhy jiných 
řádů hmyzu (vážky, síťokřídlí) byly registrováni při terénních exkurzích, významné nálezy byly dokumentovány 
sběrem a jsou uloženy ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové.  

Byl pořízen soupis pozorovaných druhů obojživelníků a plazů. 
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1.1. Botanické hodnocení  (Mgr. Věra Samková, Ph.D.) 
 

Území dotčené stavbou vodní nádrže leží v Novohradeckých lesích, 2 km jihovýchodně od Nového 
Hradce Králové, v nadmořské výšce cca 260 m n. m.  

Podklad tvoří podél potoka holocénní fluviální hlinité až hlinitopísčité sedimenty. Dále navazují 
jemnozrnné svrchnokřídové sedimenty – vápnité jílovce a slínovce březenského souvrství (spodní až střední 
coniak) (STRAKA 1986). V území jsou vymapovány v rekonstrukční vegetační mapě dubohabrové háje 
(Carpinion betuli) a bikové bučiny (Luzulo-Fagion) (MIKYŠKA et al. 1969). Lokalita náleží k fytogeografické 
oblasti mezofytikum, fytogeografickému okresu Dolní Poorličí, podokresu Chvojenská plošina. Území patří do 
suprakolinního vegetačního stupně (SKALICKÝ 1988). V rámci územního systému ekologické stability probíhá 
severně od plánované stavby regionální biokoridor, který zahrnuje i přírodní památku U císařské studánky.  

V nivě potoka jsou podél vlastního vydřeveného koryta vytěžené haldy zeminy zarůstající především 
chrasticí a dále roztroušené porosty mladých olšin. Bylinné patro tvoří především porosty ostřic (Carex 
brizoides) a trav (Calamagrostis canescens, Deschampsia cespitosa, Phalaroides arundinacea), roztroušeny jsou 
kvetoucí byliny (sasanky, řeřišnice, pryskyřníky). Přírodovědecky cenné jsou zbytky olšin a mokřady s 
rašeliníky (Sphagnum sp.), ostřicí (Carex acutiformis), svízelem bahenním (Galium palustre), smldníkem 
bahenním (Peucedanum palustre). Na olšinu  navazují vysázené jehličnaté lesy – na levém břehu smrčiny a 
mladá borovina, na pravém břehu smrčina. Místy je les zcela bez podrostu, roztroušeně se vyskytují porosty 
mechů (Polytrichum sp., Leucobryum glaucum), kapradin (Athyrium filix-femina, Dryopteris dilatata, D. filix -  
mas) a trav (Avenella flexuosa). 

V nivě potoka se prolínají druhy mokřadních olšin (svaz Alnion glutinosae), které jsou vázané na 
zamokřené terénní sníženiny s půdami se stagnující vodou po většinu roku  v úrovni povrchu nebo jej 
dlouhodobě přeplavují a druhy údolních jasanovo-olšových luhů (svaz Alnion incanae), vázané na břehy vodních 
toků, s hladinou podzemní vody ležící v malé hloubce. Z  druhů charakteristických pro mokřadní olšiny jsou zde 
zastoupeny olše lepkavá (Alnus glutinosa), krušina olšová (Frangula alnus), třtina šedavá (Calamagrostis 
canescens), ostřice ostrá (Carex acutiformis), svízel bahenní (Galium palustre), vrbina obecná (Lysimachia 
vulgaris), smldník bahenní (Peucedanum palustre), rákos obecný (Phragmites australis), lilek potměchuť 
(Solanum dulcamara). Z druhů údolních jasanovo - olšových luhů rostou na lokalitě bršlice kozí noha 
(Aegopodium podagraria), blatouch bahenní (Caltha palustris), řeřišnice hořká (Cardamine amara), mokrýš 
střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), přeslička lesní 
(Equisetum sylvaticum), kostřava obrovská (Festuca gigantea), popenec obecný (Glechoma hederacea), bledule 
jarní (Leucojum vernum), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), čistec lesní (Stachys sylvatica), ptačinec hajní 
(Stellaria nemorum) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). V korytě potoka a na náplavech se vyskytuje pobřežní 
vegetace potoků (svaz Sparganio-Glycerion fluitans). K charakteristickým druhům patří zblochan vzplývavý 
(Glyceria fluitans), třezalka čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum), sítina rozkladitá (Juncus effusus), pomněnka 
bahenní (Myosotis palustris), chratice rákosovitá (Phaloroides arundinacea), lipnice bahenní (Poa palustris), 
rozrazil potoční (Veronica beccabunga). V tekoucí vodě potoka roste z vodních rostlin hvězdoš (Callitriche sp.). 

Z větších stromů v dotčeném území rostou: 3 stromy dubů letních (Quercus robur) (největší má obvod 
kmene 2,5 m), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a 2 stromy borovice lesní (Pinus sylvestris). 
 
Seznam zjištěných druhů rostlin 
Seznam byl zpracován podle terénních exkurzí, uskutečněných ve dnech 25. dubna, 7. května, 4. a 26. června, 
7.srpna 2002.  
 
Vysvětlivky ke zkratkám: 
§3 ohrožený druh chráněný podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 
C3 ohrožený druh podle Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (HOLUB et 

PROCHÁZKA 2000) 
C3(VČ) ohrožený druh podle Červeného seznamu rostlin východních Čechách (FALTYS 1995) 
C4(VČ) vzácnější druh, vyžadující další pozornost podle Červeného seznamu rostlin východních Čechách 

(FALTYS 1995) 
 
Achillea millefolium L. = řebříček obecný 
Aegopodium podagraria L. = bršlice kozí noha 
Ajuga reptans L. = zběhovec plazivý  
Alisma plantago-aquatica L. = žabník vodní 
Alnus glutinosa (L.) GAERTN.= olše lepkavá  
Alopecurus aequalis SOBOL. = psárka plavá 
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Anemonoides nemorosa (L.) HOLUB = sasanka hajní 
Anthoxanthum odoratum L. = tomka vonná 
Arrhenatherum  elatius (L.) P. BEAUV. ex J. PRESL et C. PRESL = ovsík vyvýšený 
Asarum europaeum L. = kopytník evropský 
Artemisia vulgaris L. = pelyněk černobýl 
Astragalus glycyphyllos L. = kozinec sladkolistý 
Athyrium filix-femina (L.) ROTH = papratka samičí 
Avenella flexuosa (L.) PARLAT.  = metlička křivolaká 
Betula pendula ROTH = bříza bělokorá 
Bidens frondosa L. = dvouzubec černoplodý – zavlečený druh 
Calamagrostis arundinacea (L.) ROTH = třtina rákosovitá 
Calamagrostis canescens (WEBER) ROTH = třtina šedavá 
Calamagrostis epigejos (L.) ROTH = třtina křovištní 
Callitriche sp. = hvězdoš   
Caltha palustris L. subsp. palustris = blatouch bahenní  
Calluna vulgaris (L.) HULL = vřes obecný 
Campanula patula L. = zvonek rozkladitý 
Cardamine amara L. = řeřišnice hořká 
Cardamine flexuosa WITH. = řeřišnice křivolaká 
Cardamine impatiens L. = řeřišnice nedůtklivá 
Carex acutiformis EHRH. = ostřice ostrá 
Carex brizoides L. = ostřice třeslicovitá 
Carex demissa HORNEM. = ostřice skloněná 
Carex hirta L. = ostřice srstnatá 
Carex pallescens L. = ostřice bledavá 
Carex pilulifera L. = ostřice kulkonosná 
Cerastium holosteoides FR. = rožec obecný 
Cerastium lucorum SCHUR = rožec hajní 
Chamerion angustifolium (L.) HOLUB = vrbka úzkolistá 
Chenopodium polyspermum L. = merlík mnohosemenný - zavlečený druh 
Chrysaspis dubia (SIBTH.) DESV. = jetel pochybný 
Chrysosplenium alternifolium L. = mokrýš střídavolistý 
Cichorium intybus L. = čekanka obecná 
Cirsium arvense (L.) SCOP. = pcháč rolní 
Cirsium palustre (L.) SCOP. = pcháč bahenní 
Convallaria majalis L. = konvalinka vonná 
Conyza canadensis (L.) CRONQUIST = turan kanadský – zavlečený druh 
Crepis biennis L. = škarda dvouletá 
Daucus carota L. = mrkev obecná 
Deschampsia cespitosa (L.) P. BEAUV. = metlice trsnatá  
Dryopteris carthusiana (VILL.) H. P. FUCHS = kapraď osténkatá  
Dryopteris dilatata (HOFFM.) A. GRAY = kapraď rozložená 
Dryopteris filix-mas (L.) SCHOTT = kapraď samec 
Epilobium ciliatum RAFIN. = vrbovka žlaznatá – zavlečený druh 
Epilobium palustre L. = vrbovka bahenní – C4(VČ) 
Epipactis helleborine (L.) CRANTZ = kruštík širolistý 
Equisetum arvense L. = přeslička rolní 
Equisetum sylvaticum L. = přeslička lesní 
Euonymus europaeus L. = brslen evropský  
Eupatorium cannabinum L. = sadec konopáč 
Fagus sylvatica L. = buk lesní 
Festuca gigantea (L.) VILL. = kostřava obrovská 
Frangula alnus MILL. = krušina olšová  
Gagea cf. lutea (L.) KER GAWL. = křivatec žlutý 
Galeopsis tetrahit L. = konopice polní 
Galium palustre L. = svízel bahenní  
Glechoma hederacea L. = popenec obecný 
Glyceria fluitans (L.) R. BR. = zblochan vzplývavý 
Hieracium lachenalii C.C. GMEL. = jestřábník Lachenalův 
Hypericum maculatum CRANTZ = třezalka skvrnitá 
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Hypericum perforatum L. = třezalka tečkovaná  
Hypericum tetrapterum FR. = třezalka čtyřkřídlá 
Hypochoeris radicata L. = prasetník kořenatý 
Juncus effusus L. = sítina rozkladitá 
Larix decidua MILL. = modřín opadavý 
Lathyrus pratensis L. = hrachor luční 
Leucojum vernum L. = bledule jarní - §3, C3, C3(VČ), několik trsů na 2 místech  na levém břehu potoka  
Lolium perenne L. = jílek vytrvalý 
Lotus corniculatus L. = štírovník růžkatý 
Lotus uliginosus SCHKUHR = štírovník bažinný 
Luzula campestris (L.) DC. = bika ladní  
Luzula pilosa (L.) WILLD. = bika chlupatá  
Lychnis flos-cuculi L. = kohoutek luční  
Lysimachia nummularia L. = vrbina penízková  
Lysimachia vulgaris L. = vrbina obecná  
Lythrum salicaria L. = kyprej vrbice 
Mainthemum bifolium (L.) F. W. SCHMIDT = pstroček dvoulistý 
Medicago lupulina L. = tolice dětelová 
Melampyrum pratense L. = černýš luční 
Melica nutans L. = strdivka nicí 
Mentha arvensis L. = máta rolní 
Mercurialis perennis L. = bažanka vytrvalá 
Moehringia trinervia (L.) CLAIRV. = mateřka trojžilná  
Molinia arundinacea SCHRANK = bezkolenec rákosovitý 
Myosotis palustris subsp. laxiflora (RCHB.) SYCHOWA = pomněnka bahenní volnokvětá 
Oxalis acetosella L. = šťavel kyselý  
Paris quadrifolia L. = vraní oko čtyřlisté  
Persicaria lapathifolia (L.) GRAY = rdesno blešník 
Persicaria minor (HUDSON) OPIZ  = rdesno menší 
Peucedanum palustre (L.) MOENCH = smldník bahenní – C4(VČ) 
Phalaroides arundinacea (L.) RAUSCHERT = chrastice rákosovitá 
Phleum pratense L. = bojínek luční  
Picea abies (L.) KARSTEN = smrk ztepilý  
Pinus strobus L. = borovice vejmutovka 
Pinus sylvestris L. = borovice lesní  
Plantago lanceolata L. = jitrocel kopinatý 
Plantago major L. = jitrocel větší 
Poa nemoralis L. = lipnice hajní 
Poa palustris L. = lipnice bahenní 
Poa trivialis L. = lipnice obecná 
Populus tremula L. = topol osika 
Prunella vulgaris L. = černohlávek obecný 
Pseudotsuga menziesii (MIRBEL) FRANCO = douglaska tisolistá – nepůvodní druh, stromky vysázeny v olšině 
Pteridium aquilinum (L.) KUHN = hasivka orličí 
Quercus robur L. = dub letní 
Ranunculus auricomus L. agg. = pryskyřník zlatožlutý  
Ranunculus repens L. = pryskyřník plazivý 
Roegneria canina (L.) NEVSKIJ = pýrovník psí 
Rorippa palustris (L.) BESSER = rukev bažinná 
Sambucus racemosa L. =  bez červený 
Scirpus sylvaticus L. = skřípina lesní  
Scrophularia nodosa L. = krtičník hlíznatý  
Scutellaria galericulata L. = šišák vroubkovaný  
Senecio ovatus (GAERTN., B. MEY. et SCHERB.) WILLD. = starček vejčitý 
Senecio sylvaticus L. = starček lesní 
Senecio viscosus L. = starček lepkavý 
Solanum dulcamara L. = lilek potměchuť 
Sonchus asper (L.) HILL = mléč drsný 
Sorbus aucuparia L. = jeřáb ptačí  
Stachys sylvatica L. = čistec lesní  
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Stellaria holostea L. = ptačinec velkokvětý  
Stellaria nemorum L. = ptačinec hajní  
Stellaria media (L.) VILL. = ptačinec prostřední   
Swida sanguinea (L.) OPIZ = svída krvavá 
Taraxacum Sect. Ruderalia KIRSCHNER H. ILGARD et ŠTÉPÁNEK = smetanka lékařská  
Tithymalus dulcis (L.) SCOP. = pryšec sladký  
Torilis japonica (HOUTT.) DC. = tořice japonská 
Tussilago farfara L. = podběl lékařský 
Typha latifolia L. = orobinec širolistý 
Urtica dioica L. = kopřiva dvoudomá  
Vaccinium myrtillus L. = borůvka černá 
Veronica arvensis L. = rozrazil rolní 
Veronica beccabunga L. = rozrazil potoční 
Veronica officinalis L. = rozrazil lékařský  
Veronica scutellata L. = rozrazil štítkovitý 
Veronica serpyllifolia L. = rozrazil douškolistý 
Vicia sepium L. = vikev plotní 
Viola arvensis  L. = violka rolní 
Viola riviniana RCHB. = violka Rivinova 
Xanthoxalis fontana (BUNGE) HOLUB = žlutošťavel křovištní – zavlečený druh 
 
Závěr botanického hodnocení 

V dotčeném území bylo nalezeno celkem 146 druhů rostlin. Byl zde zjištěn 1 druh bledule jarní 
(Leucojum vernum) chráněný podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. v kategorii ohrožený druh. Další 2 druhy 
patří mezi vzácné rostliny evidované v Červeném seznamu (FALTYS 1995). V případě stavby rybníka je třeba 
provést transfer bledulí do olšiny, která leží východně od zkoumaného území. 2 místa výskytu bledulí byla v 
terénu označena, neboť přenos je realizovatelný po zatažení nadzemních částí (podzim).  

K přírodovědecky velmi cenným biotopům patří v Novohradeckých lesích nivy potoků se zbytky 
mokřadních olšin. Tyto biotopy jsou ohroženy vysazováním smrčin a cizích dřevin, odvodňováním drenážemi, 
napřimováním toků a vysekáváním křovin. Z dalších negativních jevů zjištěných přímo na lokalitě je to 
pravděpodobný postřik vegetace selektivními herbicidy v pruzích podél vydřeveného potoka. Plánovaná stavba 
rybníka zabere území, kde stanovištní podmínky odpovídají přirozenému výskytu mokřadní olšiny.  

 
Navržená opatření: 
 Transfer vyznačených trsů bledulí do olšiny východně od dotčeného území 
 Obnovit a zachovat olšinu východně od plánované stavby. Tato mladá olšina zarůstá nálety smrku. Bylo by 

vhodné omezit nálety smrku a podpořit přirozenou skladbu ve prospěch olší, jasanů, jilmů a dubů.  
 V úseku východně od plánované stavby podpořit přirozený tok potoka tzn. neupravovat tok do vydřeveného 

koryta a ponechat tok meandrovat. 
 Vyloučit chemické postřiky podél vodoteče a vodní nádrže 
 Ve východní části plánované vodní nádrže vznikne postupem času litorál s mokřadními druhy rostlin a 

živočichů. Tuto část ponechat přirozenému vývoji, včetně nově vzniklých mokřadů, neosazovat ji 
jehličnany, nepůvodními listnáči a neosévat trávními směsmi 

 Na březích vodní nádrže doporučujeme zachovat dosavadní vzrostlé stromy, břehy dosazovat listnatými 
dřevinami (olše, dub, jasan, klen). 
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1.2. Zoologické hodnocení 
 
Ze zájmového území nebyly až na jednu výjimku konkrétní zoologické údaje. Průzkum a metodika byly 

přizpůsobeny charakteru lokality a časovým možnostem zpracování výsledků. Jako nejvhodnější bioindikační 
skupiny byly zvoleny druhy s vazbou na vodu (vážky, obojživelníci), dále motýli, brouci a plazi. Výsledky jsou 
uvedeny ve formě komentovaných seznamů druhů v jednotlivých systematických skupinách. Průzkum a 
zpracování prováděli: B. Mikátová (měkkýši, obojživelníci, plazi), M. Mikát (rak, brouci, motýli, blanokřídlí), B. 
Mocek (pavouci, vážky, síťokřídlí), determinaci pavouků prováděl J. Dolanský.     

 
1.2.1. Měkkýši (Mollusca) (RNDr. Blanka Mikátová) 

Seznam druhů je sestaven na základě vlastního orientačního průzkumu v letním období 2002. 
Vyhodnocení míry ohrožení druhů bylo provedeno dle  JUŘIČKOVÉ et al. (in prep.). Použité  zkratky: LC - 
"dosud málo dotčené",  NT - "téměř ohrožené". 

 
 Přehled druhů 

 
CARYCHIIDAE  (síměnkovití) 
Carychium minimum O. F. MÜLLER, 1774  
Carychium bidentatum O. F. MÜLLER, 1774  
  Status: oba druhy LC. Nálezy: oba druhy společně v rozkládajícím se olšovém listí v nivě potoka 
 
COCHLICOPIDAE  (oblovkovití) 
Cochlicopa lubrica (O. F. MÜLLER, 1774) – oblovka lesklá 
  Status: LC. Nálezy: jednotlivě v hrabance nivy potoka 
 
SUCCINEIDAE (jantarkovití) 
Succinea  putris (LINNAEUS, 1758) – jantarka obecná 
  Status: LC. Nálezy: druh byl jednotlivě nalézán na vlhkých místech na vegetaci  
 
DISCIDAE  (vrásenkovití) 
Discus rotundatus (O. F. MÜLLER, 1774) – vrásenka okrouhlá  
  Status: LC. Nálezy: jednotlivě v hromádce několika  kamenů na pokraji cesty  
 
GASTRODONTIDAE 
Zonitoides nitidus (O. F. MÜLLER, 1774) – zemounek lesklý 
  Status: LC. Nálezy: jednotlivě v hrabance 
 
HYGROMIIDAE 
Trichia sericea (DRAPARNAUD, 1801)  
  Status: LC. Nálezy: jednotlivě v hrabance 
Perforatella bidentata (GMELIN, 1791) – dvojzubka lužní 
  Status: NT. Nálezy: nález ulity, živý jedinec zde zjištěn nebyl 
Monachoides incarnatus (O. F. MÜLLER, 1774) – vlahovka narudlá 
  Status: LC. Nálezy: jednotlivě na vegetaci 
 
HELICIDAE (hlemýžďovití) 
Arianta arbustorum (LINNAEUS, 1758) – plamatka lesní 
  Status: LC. Nálezy: jednotlivě  
Cepaea hortensis (O. F. MÜLLER, 1774) – páskovka keřová 
 Status: LC. Nálezy: druh byl jednotlivě nalézán na cestě a u cesty 
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 – hlemýžď zahradní 
  Status: LC. Nálezy: druh byl jednotlivě nalézán po celé ploše vlhké louky 
 
Závěr malakologického hodnocení 

Během výzkumu byl na sledované lokalitě zjištěn výskyt 12 druhů měkkýšů (vše Mikátová observ., leg. 
et det.). Podle JUŘIČKOVÉ et al. (in prep.) patří většina taxonů mezi druhy „doposud málo dotčené“ („Least 
Concern“ – LC). Výjimkou je pouze nález druhu Perforatella bidentata, který je řazen mezi druhy „téměř 
ohrožené“ („Near Threatened“ - NT). U tohoto citlivého druhu však nebyl nalezen živý jedinec, ale pouze jedna 
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ulita. Druh se však v Novohradeckých lesích vyskytuje na více místech (JUŘIČKOVÁ 1998). Zjištěné taxony 
jsou typické pro nivy, celkově je však možné společenstvo charakterizovat jako druhově chudé.  

 
1.2.2. Korýši (Crustacea) (Miroslav Mikát) 
Astacus fluviatilis (LINNAEUS, 1758) – rak říční 

Zvláště chráněný druh podle Zákona ČNR 114/1992 Sb., ve Vyhlášce MŽP ČR č. 395/92 Sb. je 
uveden v kategorii „kriticky ohrožený druh“.  

Ojedinělý nález zbytků ektoskeletu (pravé klepeto) dospělého jedince ve vyhrnuté zemině u potoka – 
Samková leg. 7.5.2002, Lohniský det.. Rak říční se recentně vyskytuje v potoce Biřička, nad i pod 
stejnojmenným rybníkem (Mikát observ.) a dle nalezených zbytků žil i v úseku potoka ve zkoumaném území. 
Živé jedince se však během výzkumu v r. 2002 nepodařilo nalézt a je pravděpodobné, že v důsledku devastace 
sledovaného úseku potoka (napřímení toku, nepřirozená úprava břehů a zřejmě i aplikace herbicidů na březích) 
zde v současnosti nežije. Jeho opětovný výskyt je podmíněn vhodnou úpravou vodoteče nad a pod nádrží. 

 
1.2.3.  Pavouci (Aranea) (RNDr. Bohuslav Mocek) 

Seznam zahrnuje epigeické druhy zachycené metodou zemních pastí umístěných v nivě potoka v odbobí 
od 25.4. do 16.7. 2002. Determinaci provedl Mgr. Jan Dolanský (Východočeské muzeum Pardubice). 
 

Druh Čeleď Charakteristická stanoviště Reliktnost 
Agroeca brunnea 
(Blackwall, 1833) Liocranidae na rozmanitých stanovištích R 

Bathyphantes gracilis 
(Blackwall, 1841) Linyphiidae mokřiny a lužní lesy, ojediněle i na jiných 

stanovištích R 

Bathyphantes parvulus 
(Westring, 1851) Linyphiidae  E 

Ceratinella brevis 
(Wider, 1834) Linyphiidae na širším spektru stanovišť R 

Coelotes inermis 
(L. Koch, 1855) Amaurobiidae v různých typech lesů R 

Coelotes terrestris 
(Wider, 1834) Amaurobiidae v různých typech lesů, proniká i na lesní 

okraje R 

Dicymbium tibiale 
(Blackwall, 1836) Linyphiidae v horských smrčinách RI 

Diplostyla concolor 
(Wider, 1834) Linyphiidae v lužních lesích, roztroušeně i v jiných 

vlhkých lesích a na mokřadech E 

Episinus angulatus 
(Blackwall, 1836) Theridiidae  R 

Harpactea lepida 
(C. L. Koch, 1838) Dysderidae různé typy lesa i kamenité sutě R 

Histopona torpida 
(C. L. Koch, 1834) Agelenidae v listnatých i jehličnatých lesích R 

Ozyptila trux 
(Blackwall, 1846) Thomisidae lužní lesy i otevřené mokřady E 

Pachygnatha listeri 
Sundevall, 1830 Tetragnathidae lužní lesy R 

Pardosa lugubris 
(Walckenaer, 1802) Lycosidae jižní okraje všech typů lesů R 

Pirata hygrophilus 
Thorell, 1872 Lycosidae stinné mokřady: lužní lesy, podmáčené 

smrčiny, rákosové porosty na březích rybníků R 

Trochosa terricola 
Thorell, 1856 Lycosidae na rozmanitých stinných stanovištích E 

Walckenaeria alticeps 
(Denis, 1952) Linyphiidae  ? 
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Walckenaeria 
atrotibialis 
O. P.-Cambridge, 1878 

Linyphiidae na rozmanitých stanovištích R 

Zelotes subterraneus 
(C. L. Koch, 1833) Gnaphosidae na různých lesních stanovištích a v 

kamenitých sutích R 

Zora spinimana 
(Sundevall, 1833) Zoridae na rozmanitých stanovištích R 

 
Vysvětlivky: RI - vzácné indikačně významné druhy 
        R  - běžné druhy přirozených stanovišť   
        E  - expanzivní druhy 

V zájmovém území bylo zjištěno 20 druhů pavouků náležejících do 11 čeledí. Převažují běžné druhy 
polopřirozených lesů a podmáčených míst. Mezi vzácnější druhy patří Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 
a zejména druh Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836), který  BUCHAR (1989)  charakterizuje jako diploekní s 
výskytem na stepích a též vrcholcích Krkonoš. Podle současné databáze nálezů však existuje více nálezů z 
podobných lesních stanovišť jako je zkoumaná lokalita (např. lesy u Horního Jelení). 
 

 
1.2.4. Vážky (Odonata) (RNDr. Bohuslav Mocek) 
MOTÝLICOVITÍ (CALOPTERYGIDAE) 
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 

Motýlice obecná patří k ubývajícím druhům, vyvíjejícím se v tekoucích vodách. V území se nachází 
početná populace, vývoj larev probíhá v potoce, byly pozorovány stovky imag.    
 
ŠIDLATKOVITÍ (LESTIDAE) 
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) 
 
ŠIDÉLKOVITÍ (COENAGRIONIDAE) 
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 
Coenagrion puella (Linnaeus,1758)  
 
ŠÍDLOVITÍ (AESCHNIDAE) 
Aeshna cyanea (Müller, 1764) 
Aeshna grandis (Müller, 1764) 
 
PÁSKOVCOVITÍ (CORDULEGASTERIDAE) 
Cordulegaster boltoni Donovan, 1807  

Indikační poměrně vzácný druh obývající čisté lesní potoky s písčitým dnem. Larvy vyžadují 
oligosaprobní až betamezosaprobní vodu a jsou citlivé na znečišťování. V červené knize ČR (ŠKAPEC  et all. 
1992) je zařazen do kategorie silně ohrožených druhů. Jako příčiny ohrožení se uvádějí (mimo přímou likvidaci 
stanovišť a znečištění vody) zejména regulace toků,  pokles spodních vod, a změny skladby břehových porostů s 
následkem přílišného zastínění míst vývoje.   

V studovaném území se vyskytuje vitální populace, bylo pozorováno opakovaně 10 – 15 imag  podél 
celého toku potoka, 16.7. pozorována samice při kladení vajíček do vody.  
 
VÁŽKOVITÍ (LIBELLULIDAE) 
Libellula depresssa Linné, 1758  
Orthetrum cancellatum (Linneus, 1758) 

 
V předmětném území byl doložen výskyt 9 druhů vážek, významné jsou zejména motýlice obecná 

(Calopteryx virgo) a páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltoni), které se vyvíjejí v potoce a byla zde 
zaznamenána početná populace obou druhů. Realizací stavby druhy vázané na tekoucí vodu v zatopeném úseku 
ustoupí do nezasažených úseků toku. Z tohoto důvodu doporučujeme úseky pod a nad  nádrží revitalizovat.  

 
1.2.5.  Síťokřídlí (Neuroptera) (RNDr. Bohuslav Mocek) 
 
Osmylus fulvicephalus  (Scopoli, 1761) - strumičník zlatooký 

Bioindikační  vzácný druh. Larvy žijí v čistých tekoucích horských a podhorských potocích.  
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Imaga byla zjištěna v okolí vodoteče na různých místech, podél celého toku v zájmovém území.  
Realizací stavby populace strumičníka v zatopeném úseku zanikne. Vývoj druhu by mohl nadále probíhat 

v nezasažených úsecích toku pod a nad nádrží, pokud bude zachován proudný ráz potoka a čistota vody.  
Doporučujeme proto úseky pod a nad  nádrží revitalizovat. 
 

1.2.6.  Motýli (Lepidoptera) (Miroslav Mikát) 
Motýli byli sledováni během denních exkurzí (druhy s denní aktivitou) a při odchytu nočního hmyzu na 

světelný zdroj (rtuťová výbojka 150 W s luminoforem - místa odchytu na světelný zdroj viz příloha). Sledováno 
bylo jak vlastní zátopové území, tak i nejbližší okolí, především přilehlé dolní partie k jihu skloněného svahu nad 
zátopovým územím a paseka na východním okraji plánované nádrže.     

Komentovaný přehled nalezených druhů: 

HEPIALIDAE (hrotnokřídlecovití) 
Hepialus hecta (LINNAEUS, 1758) – hrotnokřídlec lesní 
 
PSYCHIDAE (vakonošovití) 
Canephora hirsuta (PODA, 1761) 
 
TORTRICIDAE (obalečovití) 
Eulia ministrana (LINNAEUS, 1758) 
Tortrix viridana (LINNAEUS, 1758) 
Ancylis laetana (FABRICIUS, 1775) 
Ancylis apicella (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
 
PYRALIDAE (zavíječovití) 
Conobathra repandana (FABRICIUS, 1798) 
Myelopsis tetricella (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)  
Synaphe punctalis (FABRICIUS, 1775)  
Endotricha flammealis (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)  
  
CRAMBIDAE (travaříkovití) 
Acentria ephemerella (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)   
Schoenobius forficellus (THUNBERG, 1794) 
Crambus lathoniellus (ZINCKEN, 1817) 
Catoptria permutatella (HERRICH-SCHÄFFER, 1848) 
Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (HÜBNER, 1796)  
Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796) 
Eurrhypara hortulana (LINNAEUS, 1758)  
Perinephela lancealis (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Udea prunalis (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Pleroptya ruralis (SCOPOLI, 1763)  
 
LASIOCAMPIDAE (bourovcovití) 
Malacosoma neustria (LINNAEUS, 1758) – bourovec prstnénčitý 
Dendrolimus pini (LINNAEUS, 1758) – bourovec borový  
Euthrix potatoria (LINNAEUS, 1758) – bourovec trávový 
Cosmotriche lobulina (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) – bourovec měsíčitý  
 
SPHINGIDAE (lišajovití) 
Sphinx ligustri LINNAEUS, 1758 – lišaj šeříkový 
Sphinx pinastri LINNAEUS, 1758 – lišaj borový 
Mimas tiliae (LINNAEUS, 1758) – lišaj lipový 
Smerinthus ocellatus (LINNAEUS, 1758) – lišaj paví oko 
Deilephila elpenor (LINNAEUS, 1758) – lišaj vrbkový 
 
SATURNIIDAE (martináčovití) 
Aglia tau (LINNAEUS, 1758) – martináček bukový 
Saturnia pavonia (LINNAEUS, 1758) – martináček habrový 
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HESPERIIDAE (soumračníkovití) 
Carterocephalus palaemon (PALLAS, 1771) – soumračník jitrocelový 
 
PAPILIONIDAE (otakárkovití) 
Papilio machaon LINNAEUS, 1758 – otakárek fenyklový 

Zvláště chráněný druh podle Zákona ČNR 114/1992 Sb., ve Vyhlášce MŽP ČR č. 395/92 Sb. je uveden 
v kategorii „ohrožený druh“.  Jednotlivé ex. pozorovány na okrajích stavbou dotčeného území (cesty, paseky). 
Realizace stavby jeho výskyt (který je v areálu lesního komplexu spíše okrajový) přímo neovlivní.   
 
PIERIDAE (běláskovití) 
Gonepteryx rhamni (LINNAEUS, 1758) – žluťásek řešetlákový 
 
NYMPHALIDAE (babočkovití) 
Nymphalis polychloros (LINNAEUS, 1758) – babočka jilmová 
Nymphalis antiopa (LINNAEUS, 1758) – babočka osiková 
Inachis io (LINNAEUS, 1758) – babočka paví oko 
Aglais urticae (LINNAEUS, 1758) – babočka kopřivová 
Vanessa atalanta (LINNAEUS, 1758) – babočka admirál 
Polygonia c-album (LINNAEUS, 1758) – babočka bílé c 
Araschnia levana (LINNAEUS, 1758) – babočka síťkovaná 
Argynnis paphia (LINNAEUS, 1758) – perleťovec  stříbropásek 
Argynnis adippe (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) – perleťovec prostřední 
Boloria euphrosyne (LINNAEUS, 1758) – perleťovec fialkový 

Početná populace byla zjištena zejména na zarůstající pasece východně od potenciálně zatopeného 
území, jednotlivé ex. byly pozorovány i v území plánované nádrže. Vývojem je vázaný na violky. V okolí 
Hradce Králové patří spíš k poměrně vzácným druhům (je zde mnohem vzácnější než příbuzný druh Boloria 
selene). Část místní populace je ohrožena plánovanou stavbou, většina však spíše přirozeným i umělým 
zalesněním lesních světlin a pasek v okolí.  
 
SATYRIDAE (okáčovití) 
Aphantopus hyperantus (LINNAEUS, 1758) – okáč prosíčkový 
Pararge aegeria (LINNAEUS, 1758) – okáč pýrový 
 
RIONIDAE (pestrobarvcovití) 
Hamearis lucina (LINNAEUS, 1758) – pestrobarvec petrklíčový 

Poměrně hojný výskyt byl opakovaně pozorován na světlinách přímo v nivě potoka v zátopové oblasti. 
Vývojem je vázán především na prvosenky (Primula spp.). Druh patří mezi lokální, nehojné motýly 
s pozorovaným úbytkem v současnosti. Plánovanou výstavbou zanikne podstatná část biotopu místní populace, 
v okolí jej může ohrozit sukcesní vývoj na světlinách a pasekách (především preference kultur konifer).   
 
LYCAENIDAE (modráskovití) 
Lycaena phleas (LINNAEUS, 1761) – ohniváček černokřídlý 
Lycaena virgaureae (LINNAEUS, 1758) – ohniváček celíkový 
Callophrys rubi (LINNAEUS, 1758) – ostruháček ostružinový 
Celastrina argiolus (LINNAEUS, 1758) – modrásek krušinový 
 
DREPANIDAE (srpokřídlecovití) 
Falcaria lacertinaria (LINNAEUS, 1758) – srpokřídlec březový 
Drepana falcataria (LINNAEUS, 1758) – srpokřídlec vrbový 
Drepana curvatula (BORKHAUSEN, 1790) – srpokřídlec olšový 

Ojedinělé nálezy u světelného zdroje. V rámci České republiky nehojný, resp. vzácný druh olšin s 
vývojem především na olších (Alnus). Na Hradecku a Týnišťsku je v zachovalých olšinách zřejmě lokálně 
poměrně hojný. Ve sledovaném území by se měl tento druh (podle poměrů v obdobných lokalitách na území 
Novohradeckých lesů) vyskytovat početně, populace však byla zřejmě postižena devastací nivy s olšinou 
v předchozím období. 
Watsonalla binaria (HUFNAGEL, 1767) – srpokřídlec dubový 
Watsonalla cultraria (FABRICIUS, 1775) – srpokřídlec bukový 
Thyatira batis (LINNAEUS, 1758) – můřice očkovaná 
Habrosyne pyritoides (HUFNAGEL, 1766) – můřice bělopásná 
Tethea ocularis (LINNAEUS, 1767)  
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Tetheella fluctuosa (HÜBNER, 1803) 
Ochropacha duplaris (LINNAEUS, 1761) 
Polyploca ridens (FABRICIUS, 1787) 

Ojedinělý nález u světelného zdroje. Lokální, nehojný druh doubrav v teplejších polohách. 
 
GEOMETRIDAE (píďalkovití) 
Geometra papilionaria (LINNAEUS, 1758) – zelenopláštník březový 
Comibaena bajularia (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 

Ojediněle pozorován u světelného zdroje. Lokální, nehojný druh doubrav v teplejších polohách. 
Hemithea aestivaria (HÜBNER, 1799) 
Cyclophora albipunctata (HUFNAGEL, 1767) 
Cyclophora punctaria (LINNAEUS, 1758) 
Cyclophora linearia (HÜBNER, 1799) 
Timandra comae SCHMIDT, 1931 
Scopula immorata (LINNAEUS, 1758) 
Scopula nigropunctata (HUFNAGEL, 1767) 
Idaea muricata (HUFNAGEL, 1767) 

Nehojný druh otevřených stanovišt, písčin, úhorů a vřesovišť. 
Idaea biselata (HUFNAGEL, 1767) 
Idaea emarginata (LINNAEUS, 1758) 
Idaea aversata (LINNAEUS, 1758) 
Xanthorhoe ferrugata (CLERCK, 1759) 
Xanthorhoe quadrifasciata (CLERCK, 1759) 
Cosmorhoe ocellata (LINNAEUS, 1758) 
Eulithis populata (LINNAEUS, 1758) 
Ecliptopera silaceata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Chloroclysta siterata (HUFNAGEL, 1767) 
Chloroclysta truncata (HUFNAGEL, 1767) 
Plemyria rubiginata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Electrophaes corylata (THUNBERG, 1792) 
Hydriomena impluviata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Spargania luctuata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Euphyia unangulata (HAWORTH, 1809) 
Perizoma alchemillatum (LINNAEUS, 1758) 
Eupithecia tantillaria BOISDUVAL, 1840 
Eupithecia lanceata (HÜBNER, 1825) 
Eupithecia indigata (HÜBNER, 1813) 
Eupithecia subumbrata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Rhinoprora debiliata (HÜBNER, 1817) 
Hydrelia flammeolaria (HUFNAGEL, 1767) 
Hydrelia sylvata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 

Ojediněle zjištěn u světelného zdroje. Vzácný a lokální druh, nalézaný především v zachovalých 
vlhkých lesních olšinách (v Novohradeckých lesích nalezen ještě v nivě Stříbrného potoka u PP Sítovka)  
Euchoeca nebulata (SCOPOLI, 1763) 
Lobophora halterata (HUFNAGEL, 1767) 
Pterapherapteryx sexalata (RETZIUS, 1783) 

Lokální, dříve vzácný druh mokřadních stanovišť a břehových porostů s vývojem na vrbách a topolech. 
Oproti předchozím dekádám 20. století vykazuje v současnosti tento druh ve východním Polabí nárůst početnosti 
(MIKÁT et MARŠÍK 1999). 
Lomaspilis marginata (LINNAEUS, 1758) 
Ligdia adustata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Semiothisa signaria (HÜBNER, 1809) 
Semiothisa liturata (CLERCK, 1759) 
Semiothisa clathrata (LINNAEUS, 1758) 
Semiothisa brunneata (THUNBERG, 1784) 
Plagodis pulveraria (LINNAEUS, 1758) 
Plagodis dolabraria (LINNAEUS, 1767) 
Petrophora chlorosata (SCOPOLI, 1763) 

Lokální druh lesních porostů s výskytem hasivky orličí, na níž se vyvíjí housenky.  
Selenia dentaria (FABRICIUS, 1775) 
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Odontopera bidentata (CLERCK, 1759) 
Angerona prunaria (LINNAEUS, 1758) 
Biston betularius (LINNAEUS, 1758) – drsnokřídlec březový 
Alcis repandata (LINNAEUS, 1758) 
Hypomecis roboraria (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Hypomecis punctinalis (SCOPOLI, 1763) 
Ectropis crepuscularia (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Paradarisa consonaria (HÜBNER, 1799) 
Paradarisa similaria (HUFNAGEL, 1767) 
Ascotis selenaria (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Aethalura punctulata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Bupalus piniarius (LINNAEUS, 1758) – píďalka tmavoskvrnáč 
Cabera pusaria (LINNAEUS, 1758) 
Campaea margaritata (LINNAEUS, 1767) 
Hylaea fasciaria (LINNAEUS, 1758) 
 
NOTODONTIDAE (hřbetozubcovití) 
Phalera bucephala (LINNAEUS, 1758) – vztyčnořitka lipová 
Furcula bicuspis (BORKHAUSEN, 1790) – hranostajník březový 
Stauropus fagi (LINNAEUS, 1758) – hřbetozubec bukový 
Drymonia dodonaea (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) – hřbetozubec hnědý 
Drymonia ruficornis (HUFNAGEL, 1766) – hřbetozubec dubový 
Harpyia milhauseri (FABRICIUS, 1775) – hřbetozubec Milhauserův 

Ojedinělý nález u světelného zdroje. Nehojný druh listnatých lesů teplejších poloh, troficky vázán 
především na duby (Quercus spp.). 
Pheosia tremula (CLERCK, 1759) – hřbetozubec osikový 
Ptilolodon capucina (LINNAEUS, 1758) – hřbetozubec olšový 
Eligmodonta ziczac (LINNAEUS, 1758) – hřbetozubec vrbový 
Odontosia carmelita (ESPER, 1798) – hřbetozubec mniší 

Ojedinělý nález u světelného zdroje. Lokální a nehojný jarní druh listnatých lesů, s vývojem na břízách 
a olších.  
Clostera anachoreta (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)  
Clostera anastomosis (LINNAEUS, 1758)  
 
LYMANTRIIDAE (bekyňovití) 
Calliteara pudibunda (LINNAEUS, 1758) – štětconoš ořechový 
Calliteara abietis (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) – štětconoš smrkový 

Ojediněle zjištěn u světelného zdroje (2 samci). Lokální a v některých oblastech vzácný druh 
podhorských jehličnatých porostů.  
Arctornis l-nigrum (MÜLLER, 1764) – bekyně černé L 
Lymantria monacha (LINNAEUS, 1758) – bekyně mniška 
Lymantria dispar (LINNAEUS, 1758) – bekyně velkohlavá 
 
ARCTIIDAE (přástevníkovití) 
Miltochrista miniata (FORSTER, 1771) 
Atolmis rubricollis (LINNAEUS, 1758) – přástevník rudokrký  

Ojediněle zjištěn u světelného zdroje. Nehojný druh, jehož housenky se vyvíjejí na řasách a lišejnících, 
porůstajících kmeny stromů. 
Eilema sororculum (HUFNAGEL, 1766) 
Eilema lutarellum (LINNAEUS, 1758) 
Eilema lurideolum (ZINCKEN, 1817) 
Eilema depressum (ESPER, 1787) 
Lithosia quadra (LINNAEUS, 1758) – lišejníkovec čtveroskvrnný 
Coscinia cribraria (LINNAEUS, 1758) – přástevník fialkový  

Na sledované lokalitě byl opakovaně zjištěn u světelného zdroje, vyvíjí se pravděpodobně na světlinách 
mimo vlastní potenciálně zatopené území. V rámci České republiky velmi lokální polyfágní druh písčin, suchých 
vřesovišť, suchých rašelinišť a podobných biotopů. Na Hradecku je rozšířen na okrajích lesů a na lesních 
světlinách (cf. MIKÁT et MARŠÍK 1997).  
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Hyphoraia aulica (LINNAEUS, 1758) – přástevník užankový 
Jediná samička spolu se snůškou oplodněných vajíček byla nalezena sedící na rostlině třezalky na 

písčité cestě nad severním okrajem areálu plánované vodní nádrže. Ve východních Čechách v současnosti velmi 
vzácný a ojediněle nalézaný druh, osídlující stanoviště stepního charakteru, písčiny, osluněné lesní okraje a 
palouky. Poslední (a jediný recentní) údaj  o výskytu tohoto druhu ve východních Čechách je z území PP Na 
Plachtě (MIKÁT et MARŠÍK 1997, cf. též ŠUMPICH 2001).  
Arctia caja (LINNAEUS, 1758) – přástevník medvědí 
Diacrisia sannio (LINNAEUS, 1758) 

Opakovaně pozorován především na osluněných místech (denní aktivita imag). LAŠTŮVKA (1993) 
uvádí tento druh jako typizační druh zachovalých polopřirozených lučních biotopů s extenzívním 
obhopodařováním.  
Spilosoma lubricipeda (LINNAEUS, 1758) 
Spilosoma luteum (HUFNAGEL, 1766) 
Phragmatobia fuliginosa (LINNAEUS, 1758) 
Callimorpha dominula (LINNAEUS, 1758) – přástevník hluchavkový 
 
NOCTUIDAE (můrovití)    
Parascotia fuliginaria (LINNAEUS, 1761) 

Ojedinělý nález u světelného zdroje. Nehojný, lokální druh vlhčích lesních stanovišť, housenka se vyvíjí 
na stromových houbách a lišejnících.   
Rivula sericealis (SCOPOLI, 1763) 
Colobochyla salicalis (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Hypena crassalis (FABRICIUS, 1787) 
Hypena rostralis (LINNAEUS, 1758) 
Laspeyria flexula (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Meganola strigula (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Nola aerugula (HÜBNER, 1793) 

Ojedinělý nález u světelného zdroje. Lokální, místy vzácný polyfágní druh, jehož některé populace jsou 
vyhraněně tyrfofilní.   
Bena bicolorana (FUESSLY, 1775)  
Panthea coenobita (ESPER, 1785) 
Colocasia coryli (LINAEUS, 1758) 
Moma alpium (OSBECK, 1778) 

Nehojný ale nápadný polyfágní druh, vývoj na listnatých stromech, především na dubech.. 
Acronicta auricoma (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Acronicta rumicis (LINAEUS, 1758) 
Simyra albovenosa (GOEZE, 1781) 

Lokální, v některých oblastech ČR velmi vzácný mokřadní polyfágní druh. Ve východním Polabí a v 
přilehlých oblastech východních Čech lze v současnosti zaznamenat šíření tohoto druhu oproti výskytu 
v minulosti (MIKÁT et MARŠÍK 1999).  
Protodeltote pygarga (HUFNAGEL, 1766) 
Deltote bankiana (FABRICIUS, 1775)  
Plusia putnami (GROTE, 1873) 
Diachrysia „tutti (KOSTROWICKI, 1961)“  
Autographa pulchrina (HAWORTH, 1809) 
Abrostola tripartita (HUFNAGEL, 1766) 
Abrostola triplasia (LINAEUS, 1758) 
Cucullia umbratica (LINAEUS, 1758) 
Amphipyra berbera RUNGS, 1949 
Elaphria venustula (HÜBNER, 1790) 
Rusina ferruginea (ESPER, 1785) 
Trachea atriplicis (LINAEUS, 1758) 
Euplexia lucipara (LINAEUS, 1758) 
Callopistria juventina (STOLL, 1782) 

Několik ex. pozorováno u světelného zdroje. V rámci celé ČR velmi vzácný druh s vývojem na hasivce 
orličí (Pteridium aquilinum). Lesní komplexy na písčitých půdách v okolí Hradce Králové a Týniště nad Orlicí s 
bohatým výskytem živné rostliny v podrostu jsou podle současných znalostí jediná místa recentního výskytu této 
nápadné můry v ČR (cf. MARŠÍK et MIKÁT 1997, MIKÁT et MARŠÍK 1997, 1999). 
Cosmia trapezina (LINAEUS, 1758) 
Apamea lateritia (HUFNAGEL, 1766) 
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Apamea remissa (HÜBNER, 1809) 
Nehojný, spíše podhorský a horský druh, jehož výskyt dokládá relativně chladnější a vlhčí mikroklima 

lesního komplexu. 
Apamea anceps (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Apamea scolopacina (ESPER, 1788) 
Oligia versicolor (BORKHAUSEN, 1792) 

Lokální, místy vzácný druh vlhčích lučních a lesních stanovišť.  
Oligia latruncula (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Chortodes fluxa (HÜBNER, 1709) 
Lacanobia suasa (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Melanchra persicariae (LINAEUS, 1761) 
Polia bombycina (HUFNAGEL, 1766) 
Mythimna turca (LINAEUS, 1761) 
Mythimna albipuncta (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Mythimna pudorina (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 

Opakovaná pozorování u světelného zdroje, velmi početný výskyt. Charakteristický druh vlhkých luk a 
mokřadních stanovišť, podle LAŠTŮVKY (1993) typizační druh bažinných biotopů.  
Mythimna impura (HÜBNER, 1808) 

Opakovaná pozorování u světelného zdroje. LAŠTŮVKA (1993) uvádí tento druh jako typizační druh 
zachovalých polopřirozených lučních biotopů s extenzívním obhopodařováním. 
Orthosia gothica (LINAEUS, 1758) 
Orthosia cruda (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Panolis flammea (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) – můra sosnokaz 
Ochropleura plecta (LINAEUS, 1761) – osenice čekanková 
Diarsia brunnea (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Noctua pronuba (LINAEUS, 1758) – osenice šťovíková 
Noctua fimbriata (SCHREBER, 1759) – osenice zemáková 
Noctua janthina DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775 
Eurois occultus (LINAEUS, 1758) 

Podhorský a horský druh, jehož výskyt dokládá relativně chladnější a vlhčí mikroklima lesního 
komplexu. 
Xestia c-nigrum (LINAEUS, 1758) 
Xestia baja (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Cerastis rubricosa (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
 

Ve zkoumaném území bylo nalezeno 211 druhů motýlů. Zvláště chráněným druhem podle 
Zákona ČNR 114/1992 Sb., je otakárek fenyklový (Papilio machaon), který je ve Vyhlášce MŽP ČR č. 
395/92 Sb. je uveden v kategorii „ohrožený druh“. K bioindikačně významným druhům zachovalých vlhkých 
olšin (původně hlavní společenstvo v nivě potoka) patří srpokřídlec olšový (Drepana curvatula) a píďalka 
Hydrelia sylvata. Za faunisticky nejpozoruhodnější zjištění lze považovat  nález přástevníka užankového 
(Hyphoraia aulica), který v současnosti patří na území východních Čech k mimořádným vzácnostem. Z 
celorepublikového hlediska je velmi lokálním a vzácným druhem můra Callopistria juventina, která se v ČR 
vyskytuje pouze na Hradecku a Týnišťsku. Další bioindikačně a faunisticky významné druhy jsou komentovány 
ve výše uvedeném seznamu. 

 
 

1.2.7.  Brouci (Coleoptera) (Miroslav Mikát) 
Brouci byli sledováni především během denních a podvečerních exkurzí za použití běžných sběrných 

metod (smýkáním a sklepáváním vegetace, individuálním sběrem na kvetoucích rostlinách, na dřevě apod.). 
Epigeické druhy (především většina střevlíků rodu Carabus) byly zjištěny metodikou odchytu do zemních pastí, 
které byly instalovány podél vodoteče v zátopovém území a pod plánovanou hrází nádrže. Odchov larev ze dřeva 
a ze stromových hub byl z časových důvodů realizován pouze v ojedinělém případě. Doplňkovou metodikou pro 
sledování této skupiny byl odchyt nočního hmyzu na světelný zdroj (rtuťová výbojka 150 W s luminoforem, 
místa odchytu na světelný zdroj viz příloha). Sledováno bylo především vlastní zátopové území, orientačně i 
nejbližší okolí, především přilehlé dolní partie k jihu skloněného svahu nad zátopovým územím a složiště dřeva 
v těsné blízkosti od zátopové oblasti (s čerstvě pokácenými kmeny, atraktivními pro arborikolní druhy).     

Do seznamu byl zahrnut i krasec Coraebus undatus, který byl nalezen 14.6.1998 v dubovém porostu 
nad územím budoucí nádrže.  

Přehled nalezených druhů je sestaven především na základě relativně snadno determinovatelného 
materiálu, určení dalších nalezených druhů vyžaduje spolupráci se specializovanými determinátory.  
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Komentovaný přehled nalezených druhů: 
 
CARABIDAE (střevlíkovití) 
Cicindela campestris LINNAEUS, 1758 – svižník polní 

Zvláště chráněný druh podle Zákona ČNR 114/1992 Sb., ve Vyhlášce MŽP ČR č. 395/92 Sb. uveden 
v kategorii „ohrožený druh“. Ve sledovaném území zjištěn opakovaně, a to i na vyhrnuté zemině na osluněných 
březích vodoteče v zátopovém území. Tento druh se na rozdíl od většiny příbuzných vyhýbá písčitému podkladu 
a v komplexu Novohradeckých lesů není na otevřených stanovištích (písčité cesty a paseky) příliš hojný, častější 
je na bezlesých hlinitých biotopech (okraje polí, slínové stráně apod.). Přestože je druhem zvláště chráněným, 
nepatří mezi přímo ohrožené živočichy. 
Carabus (Eucarabus) arcensis HERBST, 1784 – střevlík  

Zvláště chráněný druh podle Zákona ČNR 114/1992 Sb., ve Vyhlášce MŽP ČR č. 395/92 Sb. uveden 
v kategorii „ohrožený druh“. Ve sledovaném území byl opakovaně a ve více exemplářích zjištěn v nivě potoka 
v zemních pastech. 
Carabus (Carabus) granulatus LINNAEUS, 1758 – střevlík zrnitý 
Carabus (Oreocarabus) glabratus PAYKULL, 1790 – střevlík hladký 
Carabus (Oreocarabus) hortensis LINNAEUS, 1758 – střevlík zahradní 
Carabus (Tomocarabus) convexus FABRICIUS, 1775 – střevlík  
Carabus (Megodontus) violaceus LINNAEUS, 1758 – střevlík fialový 
Carabus (Chrysocarabus) auronitens FABRICIUS, 1792 – střevlík zlatolesklý 
Cychrus caraboides (LINNAEUS, 1758) – střevlík nosatý 

V olšině v nivě potoka bylo metodikou zemních pastí (a při nočních exkurzích) zjištěno relativně velké 
množství velkých střevlíků r. Carabus a Cychrus. To odpovídá příznivým a stabilním vlhkostním poměrům a 
bohaté potravní nabídce (měkkýši, dešťovky a další bezobratlí). Niva potoka se zbytky prvků přirozené olšiny je 
zřejmě stanovištěm se zvýšenou koncentrací epigeických predátorů (viz též Platydracus fulvipes) a jejím 
zatopením dojde k likvidaci příznivého prostředí pro tyto druhy, včetně druhu zvláště chráněného – Carabus 
arcensis). Kompenzací může být vytvoření obdobného stanoviště na březích ve východní části vodní nádrže. 
Předpokladem je ale respektování stanovištních a vlhkostních poměrů, vyloučení pesticidů a respektování 
přirozené dřevinné skladby v okolí budoucí nádrže.  
Pterostichus burmeisteri HEER, 1841 – střevlíček kovový 
Chlaenius vestitus (PAYKULL, 1790) – střevlíček   
 
HYDROPHILIDAE (vodomilovití) 
Hydrochara caraboides (LINNAEUS, 1758) 
 
SCAPHIDIIDAE 
Scaphidium quadrimaculatum OLIVIER, 1790 
 
STAPHYLINIDAE (drabčíkovití) 
Ontholestes murinus (LINNAEUS, 1758) – drabčík 
Platydracus fulvipes (SCOPOLI, 1763) – drabčík 

Vzácný a ojediněle nalézaný druh, predátor (v literatuře je citován též vztah k mravencům rodu 
Myrmica). Preferuje spíše podhorské až horské polohy a přírodně zachovalé prostředí. 2 ex. byly nalezeny 
v zemních pastech (viz poznámku u r. Carabus). 
Staphylinus fossor SCOPOLI, 1772 – drabčík 
 
LUCANIDAE (roháčovití) 
Platycerus caraboides (LINNAEUS, 1758) – roháček  

Ojedinělé ex. nalezeny v zemní pasti v nivě potoka a na okraji dubového porostu severně od areálu 
stavby.  Dosud poměrně hojný druh roháčka, jehož výskyt je omezován likvidací listnatých porostů. 
 
GEOTRUPIDAE (chrobákovití) 
Anoplotrupes stercorosus (HARTMANN in SCRIBA, 1791) – chrobák lesní 
Trypocopris vernalis (LINNAEUS, 1758) – chrobák jarní 
 
SCARABAEIDAE (vrubounovití) 
Serica brunnea (LINNAEUS, 1758) – chroustek hnědý 
Phyllopertha horticola (LINNAEUS, 1758) – listokaz zahradní 
Cetonia aurata (LINNAEUS, 1758) – zlatohlávek zlatý 
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BUPRESTIDAE (krascovití) 
Anthaxia helvetica STIERLIN, 1868 – krasec  
Anthaxia similis (SAUNDERS, 1871) – krasec  
Coraebus undatus (FABRICIUS, 1787) - krasec 

Jeden ex. byl nalezen 14.6.1998 v dubovém porostu nad areálem plánované nádrže. Vzácný druh 
teplých doubrav, který se však zřejmě v souvislosti s oslabením dubů tracheomykózou v poslední době poněkud 
rozšířil. Z oblasti Císařské studánky je známo z uplynulého desetiletí několik dalších nálezů (Mertlík, pers. 
comm.).   
 
ELATERIDAE (kovaříkovití) 
Denticollis linearis (LINNAEUS, 1758) 
Ctenicera pectinicornis (LINNAEUS, 1758) 
Actenicerus sjaelandicus (O.F.MÜLLER, 1764) 
Ampedus balteatus (LINNAEUS, 1758) 
Ectinus aterrimus (LINNAEUS, 1761) 
Sericus brunneus (LINNAEUS, 1758) 
Pozn.: V získaném materiálu této čeledi je několik dalších druhů r. Ampedus, které mohou mít bioindikační 
význam, jejich přesné určení je nutno zadat specialistům. 
 
LAMPYRIDAE (světluškovití) 
Lamprohiza splendidula (LINNAEUS, 1767) – světluška menší 
 
PTINIDAE (vrtavcovití) 
Ptinus pilosus P.W.J.MÜLLER, 1821  - vrtavec 
 
CLERIDAE (petrokrovečníkovití) 
Thanassimus formicarius (LINNAEUS, 1758) – pestrokrovečník mravenčí 
 
NITIDULIDAE (lesknáčkovití) 
Soronia grisea (LINNAEUS, 1758) 
Glischrochilus quadrisignatus (SAY, 1835) 
 
CUCUJIDAE (lesákovití) 
Laemophloeus kraussi GANGLBAUER, 1897 

Jediný ex. byl nalezen na okraji dubového porostu nad východním okrajem areálu plánované nádrže. 
Žije pod kůrou odumřelých, nahnilých větví listnatých dřevin. Velmi vzácný druh, bioindikačně i faunisticky 
nejvýznamnější nález z řádu brouků ve zkoumaném území, jehož výskyt dokládá kontinuitu a biologickou 
hodnotu fragmentů přilehlých listnatých porostů severně od plánované stavby. Druh není přímo dotčen 
výstavbou vodní nádrže, ale postupnou likvidací okolních listnatých porostů ve prospěch jehličnatých kultur. 
Z východního Polabí jsou známy pouze dvě další místa výskytu tohoto druhu s ojedinělými nálezy (porosty 
jihovýchodně od Vysoké nad Labem a v NPR Žehuňská obora). 
 
MELANDRYIDAE (lencovití) 
Orchesia luteipalpis MULSANT et GUILLEBEAU, 1857 

Několik  imag vypěstováno z larev, nalezených v plodnicích rezavce lesknavého - Inonotus radiatus 
(SOW. ex . FR.) P. KARST., rostoucího na staré olši v nivě potoka (poblíž mysliveckého posedu). V rámci 
České republiky jde o vzácný a málo známý mykofágní druh. Ve východních Čechách byl v posledním desetiletí 
m.s. vícekrát nalezen v podmáčených olšinách a na březích řek v inverzních polohách v údolích, téměř vždy v 
souvislosti s rezavcem lesknavým, v jeho plodnicích nebo oklepem kmenů a větví s porosty této houby (MIKÁT 
et HÁJEK, 1999). Smýcením několika posledních starých olší v areálu plánované nádrže výskyt tohoto vzácného 
druhu ve sledovaném území zanikne. Příznivé podmínky pro jeho existenci se mohou vytvořit s odstupem 
několika desetiletí v případě vzniku podmáčené olšiny s přirozeným vývojem na březích nádrže.  
 
PYROCHROIDAE (červenáčkovití) 
Pyrochroa coccinea (LINNAEUS, 1761) – červenáček ohnivý 
 
ANTHICIDAE 
Notoxus monoceros (LINNAEUS, 1761) 
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ALLECULIDAE (květomilovití) 
Allecula morio (FABRICIUS, 1787) 
Mycetochara linearis (ILLIGER, 1794) 

V Polabí dosud poměrně hojné arborikolní druhy, které jsou však vázané na staré, odumírající nebo 
odumřelé stromy. Druh Allecula morio byl zastižen několikrát u světelného zdroje, druh Mycetochara linearis 
(jediná samice) na staré olši v nivě potoka. 
 
TENEBRIONIDAE (potemníkovití) 
Melanimon tibiale (FABRICIUS, 1781) - potemník 

Několik ex. nalezeno na písčité cestě nad záplavovým územím. Typický druh otevřené krajiny, 
písčitých břehů, stepí a podobných stanovišť, v lesním komplexu je výskyt omezen pouze na osluněná, 
disturbovaná místa bez vegetace (cesty, pískovny, paseky).  
 
CERAMBYCIDAE (tesaříkovití) 
Prionus coriarius (LINNAEUS, 1758) – tesařík piluna 
Asemum striatum (LINNAEUS, 1758) – tesařík  
Molorchus minor (LINNAEUS, 1758) – tesařík polokrový 
Pyrrhydium sanguineum (LINNAEUS, 1758) – tesařík 
Plagionotus arcuatus (LINNAEUS, 1758) – tesařík dubový 
Chlorophorus figuratus (SCOPOLI, 1763) – tesařík 
Clytus arietis (LINNAEUS, 1758) – tesařík 
Rhagium mordax (DE GEER, 1775) – tesařík 
Carilia virginea (LINNAEUS, 1758) – tesařík panenský 
Anoplodera sexguttata (FABRICIUS, 1775) – tesařík 
Agapanthia villosoviridescens (DE GEER, 1775) – kozlíček 
Acanthocinus aedilis (LINNAEUS, 1758) – kozlíček dazule 
 
CHRYSOMELIDAE (mandelinkovití) 
Lilioceris merdigera (LINNAEUS, 1758) - chřestovníček 
 
ANTHRIBIDAE 
Brachytarsus nebulosus (FORSTER, 1771) 
 
CURCULIONIDAE (nosatcovití) 
Scythropus mustella (HERBST, 1797) 
Cleonis pigra (SCOPOLI, 1763) 

Jediný ex. nalezen na zruderalizovaném břehu v nivě potoka. Nález dokládá radikální změny 
v zátopovém území, kam na místo původní zlikvidované podmáčené olšiny pronikají druhy bezlesých biotopů, 
ruderálů a podobných stanovišť.  
Tapinotus sellatus (FABRICIUS, 1794) 
Gymnetron veronicae (GERMAR, 1821) 
Cionus tuberculosus (SCOPOLI, 1763) 
Pozn.: Většina ex. této čeledi není dosud determinována (nutno zadat specialistům). 

 
V zkoumaném území bylo nalezeno 62 druhů brouků. Zvláště chráněnými druhy podle Zákona 

ČNR 114/1992 Sb., jsou svižník polní (Cicindela campestris) a střevlík Carabus arcensis, které jsou ve 
Vyhlášce MŽP ČR č. 395/92 Sb. je uvedeny v kategorii „ohrožený druh“. Pozoruhodný je i výjimečně 
početný výskyt epigeických predátorů v nivě potoka (střevlíci r. Carabus a Cychrus). K bioindikačně 
významným druhům zachovalých vlhkých olšin (původně hlavní společenstvo v nivě potoka) patří druh 
Orchesia luteipalpis. Za faunisticky nejpozoruhodnější zjištění lze považovat  lesáka  Laemophloeus kraussi, 
který v současnosti patří na území východních Čech k velmi vzácným druhům. Další bioindikačně a faunisticky 
významné druhy jsou komentovány ve výše uvedeném seznamu. 

 
 

1.2.7.  Blanokřídlí (Hymenoptera) (Miroslav Mikát) 
Zaznamenána byla pouze ojedinělá pozorování nápadných druhů.  
 
Vespa crabro LINNAEUS, 1758 – sršeň obecná 

Pouze ojedinělý přílet na světelný zdroj, ve zkoumané oblasti nejsou vhodné možnosti k založení hnízda 
(není zde dostatek vhodných stromů s dutinami). 
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Dolichoderus quadripunctatus (LINNAEUS, 1771) – mravenec čtyřskvrnný 
Druh spíše teplejších, osluněných stanovišť. Výskyt, zjištěný na staré olši v nivě potoka (u posedu), je 

z hlediska nároků tohoto druhu na prostředí netypický. 
 
 
 
 
1.2.8.  Obojživelníci (Amphibia) (RNDr. Blanka Mikátová) 
 

Přehled nalezených druhů: 
 
Bufo bufo (LINNAEUS, 1758) – ropucha obecná  
   Status: §-O. Nálezy: 2 adultní, 1 subadultní, ropuchy zde byly zjištěny mimo období rozmnožování. 
Rana temporaria LINNAEUS, 1758 - skokan hnědý  

  Status: není chráněným druhem. Nálezy: 2 adultní jedinci mimo období rozmnožování.  
 

Na lokalitě byly zjištěny 2 druhy obojživelníků. Ropucha obecná je řazena mezi zvláště chráněné 
druhy (zákon ČNR 114/1992 Sb., vyhláška MŽP ČR č. 395/92 Sb.).  
Na lokalitě nebylo prokázáno rozmnožování obojživelníků. Všichni zastižení jedinci se zde vyskytovali mimo 
období rozmnožování. Podle dosavadních výsledků je lokalita obojživelníky využívána mimo období 
rozmnožování jako loviště.  

Druhové zastoupení i počet zjištěných jedinců je zde velmi nízký. V období duben – květen na lokalitě 
nebyli zjištěni žádní obojživelníci. Vzhledem k tomu, že se jedná o území, kde během výzkumu v r. 2002 voda 
nikdy nevyschla a kde se v nivě vedle vodoteče vyskytují i drobné vodní louže (kaliště, prohlubně 
v rozbahněných místech), je absence obojživelníků velmi nápadná. Je to patrně důsledek předchozích 
devastačních antropogenních vlivů v nivě potoka (napřímení toku, kolmé břehy toku opevněné výdřevou a 
textilií), včetně pravděpodobného postřiku vegetace selektivními herbicidy podél potoka.  

K podpoře výskytu obojživelníků (a dalších živočichů, vázaných na vodní prostředí, např. vážek) 
navrhujeme v řešeném území vytvořit 2 – 3 tůně v podmáčené východní části území. Tyto malé vodní 
plochy (cca 5x5 m) by měly být izolovány od hladiny hlavní vodní nádrže, hluboké max. 0,5 – 1 m , 
naplněné průsakem ze zvodnělých vrstev do úrovně hladiny hlavní vodní plochy. Jejich okolí by mělo být 
trvale odlesněné, předpokládá se postupný zárůst mokřadní bylinnou vegetací (rašeliník, bulty ostřic …).  
Samostatný management těchto tůní (údržba jejich okolí, případné odstraňování sedimentu) by měl být 
vypracován po jejich vybudování a ověření jejich funkce. Zákres návrhu viz příloha 5.2.  

Předpokládá se rovněž vytvoření litorální zóny na březích hlavní budované nádrže s lemem bylinné 
mokřadní vegetace, vyloučení používání pesticidů na březích nádrže. V navazujících úsecích nivy nad a pod 
vybudovanou nádrží by měl být obnoven přirozený charakter potoka (meandry, přirozené břehy) s porosty 
odpovídajícími charakteru stanoviště (olšina s příměsí dalších lužních dřevin a s bohatým bylinným patrem).  

Rybí osádku a zásady jejího obhospodařování v hlavní nádrži by měl schválit příslušný orgán ochrany 
přírody tak, aby nedocházelo k její jednostranné preferenci na úkor dalších vodních živočichů.  
 
1.2.9.  Plazi (Reptilia) (RNDr. Blanka Mikátová) 
Přehled nalezených druhů: 
 
Lacerta agilis LINNAEUS, 1758 – ještěrka obecná  
   Status: §-SO, chráněný na území EU (Příloha IV). Nálezy: Ještěrka obecná byla zjištěna opakovaně na 
osluněných místech v potenciálně zatopeném území v nivě podél potoka a na přilehlých k jihu exponovaných 
místech nad zátopovým územím. 
Zootoca vivipara (JACQUIN, 1787) – ještěrka živorodá  

  Status: §-SO. Nálezy: Opakovaně nalezena v potenciálně zatopeném území v nivě podél potoka. 
Anguis fragilis LINNAEUS, 1758 – slepýš křehký  

  Status: §-SO. Nálezy: 1 adultní jedinec v zátopovém území (Mikátová observ.), 1 mrtvý jedinec na 
cestě (Mocek observ.)  
Natrix natrix LINNAEUS, 1758 – užovka obojková  
   Status: §-O. Nálezy: 1 subadultní jedinec v olšině v zátopovém území (Mikátová observ.) 
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Celkem byly v potenciálně zatopeném území zjištěny 4 druhy plazů, které jsou všechny chráněny  
zákonem ČNR 114/92 Sb. 3 nalezené druhy jsou ve Vyhlášce MŽP ČR č. 395/92 Sb. uvedeny v kategorii 
„silně ohrožený druh“, 1 druh je zařazen do kategorie „ohrožený druh“. Niva potoka (s kombinací vlhkých 
a vyhřátých, osluněných disturbovaných ploch s řídkou bylinnou vegetací nebo obnaženým substrátem) 
v současnosti představuje stanovištní optimum pro výskyt ještěrky živorodé. Sušší, k jihu exponované svahy nad 
areálem zátopového území s nezarostlými a osluněnými plochami, včetně okrajů písčitých cest,  jsou naopak 
velmi vhodné pro výskyt ještěrky obecné. Tento druh proniká i na vhodná místa do nivy potoka.  

V území se pravděpodobně vyskytuje i zmije obecná (Vipera berus), která však zde nebyla během 
výzkumu nalezena, ale z obdobných nedalekých stanovišť v Novohradeckých lesích je její výskyt doložen. 

Stavbou plánované nádrže zanikne především na nivu vázaná místní populace ještěrky živorodé, která 
zde však prosperuje spíš v důsledku devastace (odlesnění, úpravy koryta potoka) původní olšiny. Vzhledem k  
výskytu ještěrky živorodé v Novohradeckých lesích lze předpokládat, že tento druh zpětně osídlí břehy nově 
zbudované nádrže, zejména osluněné, podmočené plochy navazující na litorál ve východní části území.  
 

2. Shrnutí 
 
V  území plánované stavby nádrže bylo nalezeno celkem 146 druhů cévnatých rostlin. 1 druh - bledule 

jarní (Leucojum vernum) je chráněný podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. v kategorii ohrožený druh. Další 2 
druhy patří mezi vzácné rostliny evidované v Červeném seznamu rostlin východních Čech (FALTYS 1995).  

Průzkumem bylo zjištěno a dosud determinováno 324 druhů živočichů, z nichž 9 patří mezi zvláště 
chráněné druhy podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 1 druh (rak říční) je zařazen v kategorii kriticky 
ohrožených, 3 druhy obratlovců (plazů) patří do kategorie silně ohrožených: ještěrka obecná, ještěrka živorodá, 
slepýš křehký. Do kategorie ohrožených je zařazeno 5 druhů: svižník polní, střevlík Carabus (Eucarabus) 
arcensis, otakárek fenyklový, ropucha obecná a užovka obojková.  

  
Z botanického hlediska jsou ve studovaném území cenné zbytky olšin a mokřady s rašeliníky (Sphagnum 

sp.), ostřicí (Carex acutiformis), svízelem bahenním (Galium palustre), smldníkem bahenním (Peucedanum 
palustre).  

V nivě potoka se prolínají druhy mokřadních olšin (svaz Alnion glutinosae), které jsou vázané na 
zamokřené terénní sníženiny s půdami se stagnující vodou po většinu roku v úrovni povrchu nebo ho 
dlouhodobě přeplavují a druhy údolních jasanovo-olšových luhů (svaz Alnion incanae), vázané na břehy vodních 
toků, s hladinou podzemní vody ležící v malé hloubce. Z  druhů charakteristických pro mokřadní olšiny jsou zde 
zastoupeny olše lepkavá (Alnus glutinosa), krušina olšová (Frangula alnus), třtina šedavá (Calamagrostis 
canescens), ostřice ostrá (Carex acutiformis), svízel bahenní (Galium palustre), vrbina obecná (Lysimachia 
vulgaris), smldník bahenní (Peucedanum palustre), lilek potměchuť (Solanum dulcamara). Z druhů údolních 
jasanovo - olšových luhů rostou na lokalitě blatouch bahenní (Caltha palustris), řeřišnice hořká (Cardamine 
amara), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), přeslička 
lesní (Equisetum sylvaticum), kostřava obrovská (Festuca gigantea), bledule jarní (Leucojum vernum), čistec 
lesní (Stachys sylvatica), ptačinec hajní (Stellaria nemorum). V korytě potoka a na náplavech se vyskytuje 
pobřežní vegetace potoků (svaz Sparganio-Glycerion fluitans). K charakteristickým druhům patří zblochan 
vzplývavý (Glyceria fluitans), třezalka čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum), sítina rozkladitá (Juncus effusus), 
pomněnka bahenní (Myosotis palustris), chratice rákosovitá (Phaloroides arundinacea), lipnice bahenní (Poa 
palustris), rozrazil potoční (Veronica beccabunga). V tekoucí vodě potoka roste z vodních rostlin hvězdoš 
(Callitriche sp.). 

Navazující  vysázené jehličnaté lesy mají druhotný charakter (místy je les zcela bez podrostu). Z větších 
stromů v dotčeném území rostou: 3 stromy dubů letních (Quercus robur) (největší má obvod kmene 2,5 m), olše 
lepkavá (Alnus glutinosa) a 2 stromy borovice lesní (Pinus sylvestris). 

Severně od dotčeného území se nachází na jižně exponované stráni fragment vzrostlého dubového lesa, 
jehož podrost je však ochuzen v důsledku dosazování smrku a borovice. Významným zjištěním je nález početné 
populace zeměžluči hořké (Centaurium erythraea) na lesní cestě mezi dubovým lesem a plánovanou stavbou. 
Jde o druh evidovaný v Červeném seznamu rostlin v kategorii C4 (HOLUB et PROCHÁZKA 2000).  

 
Ze zoologického hlediska představuje zkoumané území místo výskytu a vývoje vodní a mokřadní 

fauny. K bioindikačním druhům čistých proudících vod patří zejména strumičník zlatooký (Osmylus 
fulvicephalus), páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltoni) a motýlice obecná (Calopteryx virgo) a další. 
Rak říční se zde pravděpodobně vyskytoval před regulací, v současnosti byly nalezeny pouze zbytky skeletu ve 
vyhrnuté zemině.  

K bioindikačně významným druhům zachovalých vlhkých olšin (původně hlavní společenstvo v nivě 
potoka) patří z motýlů srpokřídlec olšový (Drepana curvatula) a píďalka Hydrelia sylvata, z brouků druh 
Orchesia luteipalpis.  
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Pozoruhodný je i výjimečně početný výskyt epigeických predátorů v nivě potoka (střevlíci r. Carabus 
a Cychrus a drabčík Platydracus fulvipes). 

V údolní nivě byly zjištěny další druhy živočichů, které jsou typické spíše pro nezapojený a řídký les a 
lesní paseky. Tyto druhy se sem rozšířily v důsledku narušování původních porostů. Zástupci této fauny jsou 
např. denní motýli pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina) a  perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne), 
svižník polní (Cicindela campestris) a početná populace ještěrky živorodé (Zootoca vivipara).  

Z okolních porostů jsou zoologicky cenné zejména jižně exponované stráně s fragmentem dubového 
porostu a lesními pasekami a světlinami, které přímo navazují na dotčené území. Zde byly zjištěny zástupci 
ohrožené teplomilné fauny. Za faunisticky nejpozoruhodnější zjištění na tomto biotopu lze považovat  nálezy 
přástevníka užankového (Hyphoraia aulica) a lesáka  Laemophloeus kraussi, kteří v současnosti patří na 
území východních Čech k velmi vzácným druhům. Byl zde nalezen i přástevník fialkový (Coscinia cribraria), 
který patří k lokálním druhům písčin a suchých vřesovišť. 

 Dalším pozoruhodným faunistickým nálezem je např. můra Callopistria juventina, která se v ČR 
vyskytuje pouze na Hradecku a Týnišťsku. Mezi vzácnější druhy patří i pavouk Dicymbium tibiale (Blackwall, 
1836). 

Další bioindikačně a faunisticky významné druhy jsou komentovány ve výše uvedených seznamech. 
 
 

Celkový počet zjištěných druhů podle taxonomických skupin 
 

Skupina 
Počet 

 zjištěných  
druhů 

Počet 
chráněných 

druhů 

Kriticky 
ohrožené 

Silně 
ohrožené Ohrožené 

Vyšší rostliny (Tracheophyta) 146 1 - - 1 
Měkkýši (Mollusca) 12 - - - - 
Korýši (Crustacea) 1 1 1 - - 
Pavouci (Aranea) 20 - - - - 
Vážky (Odonata) 9 - - - - 
Blanokřídlí (Hymenoptera) 2 - - - - 
Brouci (Coleoptera) 62 2 - - 2 
Motýli (Lepidoptera) 211 1 - - 1 
Síťokřídlí (Neuroptera) 1 - - - - 
Obojživelníci (Amphibia) 2 1 - - 1 
Plazi (Reptilia) 4 4 - 3 1 
Celkem !Syntaktická 

chyba, )  
10 1 3 6 

  
 
 
3. Charakteristika zásahu a negativní vlivy na flóru a faunu  

 
Realizací stavby vodní nádrže dojde k likvidaci stávajícího vegetačního krytu v nivě potoka a na 

něj vázané fauny.  Zaniknou populace druhů živočichů (včetně druhů zvláště chráněných), které se na 
lokalitě vyvíjejí a dále dojde k zmenšení prostoru pro druhy z bezprostředního okolí, které zde 
vyhledávají potravu nebo úkryt. V tomto úseku dojde k likvidaci proudící vodoteče a zániku místních 
populací na ni vázaných druhů (strumičník zlatooký, motýlice obecná, páskovec kroužkovaný). Smýcením 
starých olší zaniknou populace některých arborikolních druhů brouků (Orchesia luteipalpis). Zaniknou 
početné populace epigeických predátorů (střevlíci rodu Carabus a Cychrus). Stavbou plánované nádrže 
zanikne též na nivu vázaná místní populace ještěrky živorodé. 

Pozitivním důsledkem vybudování nádrže (včetně malých tůní na jejím břehu) bude rozšíření 
stanovišť pro rozmnožování obojživelníků a některých druhů vodních bezobratlých.   Při dodržení 
doporučených opatření (pozvolné břehy ve východní části, podpora přirozené skladby dřevinných 
porostů) se zlepší podmínky pro výskyt mokřadní a litorální vegetace a fauny vázané na mokřadní až 
zrašeliněná stanoviště.    
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4. Návrhy opatření 
Navržená opatření k minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na flóru a faunu v dotčeném území 
 Pro záchranu bledulí jarních doporučujeme zajištění přenosu vyznačených trsů do olšiny východně od 

dotčeného území. Transfer musí být uskutečněn nejpozději před započetím zemních prací, nejlépe během 
podzimu  

 Obnovit a zachovat olšinu východně od plánované stavby. Tato mladá olšina zarůstá nálety smrku. Bylo by 
vhodné tyto nálety omezit a podpořit přirozenou skladbu ve prospěch olší, jasanů, jilmů a dubů  

 V úseku východně od plánované stavby podpořit přirozený tok potoka tzn. neupravovat tok do vydřeveného 
koryta a ponechat tok meandrovat 

 Zamezit chemickému znečištění vody a okolí podél vodoteče a vodní nádrže během stavby i později 
 Předpokládáme, že ve východní části plánované vodní nádrže vznikne postupem času litorál s mokřadními 

druhy rostlin a živočichů. Tuto část je nutno ponechat přirozenému vývoji, včetně nově vzniklých mokřadů, 
neosazovat ji jehličnany, nepůvodními listnáči a neosévat trávními směsmi 

 Na březích vodní nádrže doporučujeme zachovat dosavadní vzrostlé stromy, břehy dosazovat listnatými 
dřevinami (olše, dub, jasan, klen) 

 
Doporučená opatření pro začlenění nově vybudované nádrže do prvků ÚSES (regionální biokoridor U 
císařské studánky)   
 Na jižně exponované stráni mezi PP U císařské studánky a  vodní nádrží zachovat fragmenty dubového 

porostu a cíleně podpořit jeho rozvoj. Cílovým stavem by měla být prosvětlená doubrava s vtroušenými 
borovicemi v okrajových partiích. Odstranit smrkové výsadby a dále zde jehličnany nevysazovat 

 Obnovit a zachovat mladou olšinu východně od plánované stavby nad plánovanou nádrží. Odstranit zde 
nálety smrku a omezit a podpořit přirozenou skladbu ve prospěch olší, jasanů, jilmů a dubů.  Porost 
zachovalého lužního lesa cca 1 km východně od dotčeného území zachovat a v nově připravovaném LHP 
začlenit do systému lokalit, které tvoří přirozené jádro městských lesů 

 V přírodní památce U císařské studánky, která je nejzachovalejší částí zmíněného biokoridoru podpořit 
přirozenou obnovu listnatých dřevin (buk, habr, lípa), zejména  oplocením částí s výskytem semenáčků 
buků  

 Nedoporučujeme stavbu dalších vodních nádrží na této vodoteči, pro zajištění hlavní funkce regionálního 
biokoridoru je třeba provést revitalizaci nivy potoka, tzn. obnova přirozeného toku s nivou, včetně lužních 
porostů 

 
 
Poznámky k materiálu "Zadání stavby - výstavba vodní nádrže Cesta myslivců"; vypracované J. 
Dlabáčkem, J. Sokolem (květen 2002) 
  

ad A.3.:  
Hodnocen je stav lokality po provedení ekologicky nevhodných úprav v nivě potoka (likvidace 

přirozené olšiny, narovnání a problematická úprava koryta potoka). Není zvážena možnost revitalizace území, 
která by směřovala k obnovení stanovištně nejvhodnějšího společenstva, tj. vlhké olšiny s revitalizovaným, 
meandrujícím potokem v ose údolí.  

 
ad A.11.: 
Vliv navrhované vodní plochy bude "vysoce pozitivní" pouze podmíněně. Vybudováním vodní nádrže 

budou zlikvidovány zbytky původní olšiny (která je v dané lokalitě přirozeným společenstvem) a  stanoviště více 
zvláště chráněných druhů organismů. Pozitivní vliv bude mít navržená nádrž při realizaci navržených opatření, 
týkajících se úprav břehů a navazujících porostů v okolí nádrže. Jedině tak bude existující biokoridor v prostoru 
stavby plně funkční.  

Předpoklad, že se v předmětném území nenacházejí zvláště chráněné druhy organismů nebyl ani před 
zahájením průzkumu odůvodněn. Během průzkumu byl výskyt zvláště chráněných druhů v území doložen. 

Biologický průzkum nebyl zadán na celé vegetační období., byl prováděn v termínu 25.4. do 15.8.2002, 
nebyl tudíž zachycen časný jarní ani podzimní aspekt. 

 
ad A.15.:  
Nedoporučujeme stavbu dalších vodních nádrží na této vodoteči, pro zajištění hlavní funkce 

regionálního biokoridoru je třeba provést revitalizaci nivy potoka, tzn. obnova přirozeného toku s nivou, včetně 
lužních porostů. 
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