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Licence Creative Commons Uveďte původ 4.0
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ROUDNICE  - záměr otvírky zemníku 
Biologické hodnocení 

 
Posuzované území se nachází severně od zástavby obce Roudnice na rozloze cca 20 ha. Nachází se v k. ú. 

Roudnice na parcelách p. č. 2195, 2196, 2201, 2204, 2207, 2210, 2193, 2062.  
Povrch území tvoří hlinitopísčitý až štěrkopískový substrát. Většinu dotčeného území představuje k jihu 

mírně svažité dosud obdělávané pole, ze západu a jihu ohraničené  zpevněnými polními cestami. Nadmořská 
výška je 270 – 278 m n. m. K severnímu okraji přiléhá lesní komplex, tvořený především acidofilními 
doubravami. Na východním okraji pokračují polní kultury. Na jižní okraj zkoumaného území navazuje remíz s 
menším písníkem. Většinu plochy remízu tvoří porosty vysázených dřevin – borovice, modřín, bříza, na menších 
plochách se vyskytuje teplomilná psamofilní a ruderální vegetace.  

Vlastní polní plocha je intenzivně obhospodařována (kultury máku a obilovin v roce 2003). Biologicky 
pestřejší a cennější jsou okrajové plochy, zejména travnaté pásy mezi polem a zpevněnými cestami. Tato 
společenstva lemující v liniích polní biotop mají význam pro vývoj a šíření rostlin a bezobratlých bezlesých 
stanovišť. Mohou poskytovat i omezené možnosti hnízdění ptactva a výskytu drobných savců. 

Protože se zájmová plocha nachází v odlesněné, zemědělsky intenzívně využívané krajině, lze předpokládat 
druhově velice omezené spektrum flóry a fauny. Detailní biologický průzkum, který by bylo nutno provádět 
celou vegetační sezónu, nebyl proto (po dohodě se zadavatelem) realizován. Zejména zoologické výsledky byly 
zkresleny pozdním zadáním, dále krátkou dobou výzkumu a rovněž extrémně suchým počasím. Biologický 
posudek byl sestaven na základě terénních exkurzí ve dnech 6., 12. a 25. srpna 2003. Seznamy zjištěných druhů 
rostlin a živočichů jsou uvedeny v přílohách. 

 
Podle geobotanické rekonstrukční mapy byly v území vymapovány acidofilní doubravy (Quercion robori-

petraeae) (MIKYŠKA et al. 1969). Podle mapy potenciální přirozené vegetace náleží území k černýšové 
dubohabřině (Melampyro nemorosi-Carpinetum) (NEUHÄUSLOVÁ et al. 1998). Lokalita patří 
k fytogeografické oblasti termofytikum, fytogeografickému okresu Cidlinská pánev a podokresu Bydžovská 
pánev. Lokalita náleží do kolinního vegetačního stupně (SKALICKÝ 1988). 

Z botanického hlediska většinu dotčeného území tvoří pole, na němž a po jeho okrajích rostou běžné polní 
plevele (např. pcháč rolní Cirsium arvense, merlíky Chenopodium sp., mák vlčí Papaver rhoeas, heřmánkovec 
nevonný Tripleurospermum inodorum ad.). Na poli se v srpnu 2003 kromě plevelů a ruderálních druhů 
vyskytovaly zbytky pěstovaných plodin ječmene a máku. Ze vzácnějších druhů roste na poli plevel ostrožka 
stračka (Consolida regalis), která se řadí mezi druhy vzácnější vyžadující pozornost podle Červeného seznamu 
východních Čech (FALTYS 1995). Pole je z jižní a západní strany lemováno travnatými pruhy. Zde se vyskytují 
druhy mezofilních luk svazu Arrhenatherion (např. ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius, řebříček obecný 
Achillea millefolium, rožec rolní Cerastium arvense, šťírovník růžkatý Lotus corniculatus, lipnice luční Poa 
pratensis, kozí brada východní Tragopogon orientalis ad.). V jihozápadní části rostou na mezi teplomilnější 
druhy (pelyněk ladní Artemisia campestris, chrpa latnatá Centaurea stoebe, chrpa čekánek Centaurea scabiosa).  

 
Fauna lokality odpovídá poloze lokality v Cidlinsko – chrudimském bioregionu   (CULEK 1996). Většina 

dotčeného území, kde se nachází obdělávaná orná půda, je ze zoologického hlediska vhodná pouze pro velice 
omezené spektrum druhů.  Na polní ploše byl pozorován např. zajíc polní, několik jedinců skřivana polního, 
který zde pravděpodobně i hnízdí  a konipas bílý, který sem zalétá za potravou a hnízdí pravděpodobně v 
nedalekých staveb. Uprostřed polní plochy byla nalezena uhynulá samice zvláště chráněného druhu (kategorie 
ohrožený druh) motáka pochopa, kde byla dokumentována početná nekrofágní fauna hmyzu, včetně vzácného 
hrobaříka Nicrophorus sepultor. 

Přírodě bližší jsou úzké pásy v okrajové části dotčené plochy mezi polem a zpevněnou komunikací (ev. 
mezi dvěma polními kulturami), které mají ráz  úhorů a ruderálů. Na ruderální vegetaci (pcháče, heřmákovec, 
pelyňky) je vývojově nebo potravně vázána druhově pestřejší entomofauna. Z dvoukřídlých zde byla zjištěna 
např. teplomilná vrtule Campiglossa absinthii, vyvíjející se na pelyňku a dosud neurčené fytofágní druhy z 
čeledi vrtalkovitých (Agromyzidae) a zelenuškovitých (Chloropidae). Na kvetoucích rostlinách heřmánkovce 
nevonného na jižním okraji pole byl zjištěn velmi početný výskyt teplomilného a relativně vzácného heliofilního 
motýla zavíječe Heliothela wulfeniana a můr Tyta luctuosa a Emmelia trabealis.  Byl zde zjištěn i výskyt 
typických motýlích migrantů – běláska rezedkového (Pontia daplidice), babočky bodlákové (Vanessa cardui) a 
můr černopásky štětkové (Heliothis viriplaca) a relativně vzácné, xerofilní černopásky Heliothis maritima. K 
pozdně letnímu aspektu patří i výskyt perleťovce malého (Isoria lathonia).  

Při okrajích polních cest a na úhorech se předpokládá výskyt epigeických druhů brouků, např. 
střevlíkovitých (Carabidae) a hnízd soliterních blanokřídlých (Hymenoptera).    

Z plazů byl na jižním i severním okraji pole zjištěn výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis), která je 
zařazena mezi zvláště chráněné druhy živočichů dle vyhlášky 395/92 Sb. v kategorii silně ohrožený. 
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V rámci širšího území jsou zoologicky významnější lokality v blízkosti přímo dotčené plochy, které mají na 
její faunu bezprostřední vliv.  Jedná se o zachovalou doubravu  se starými dutými stromy na severním okraji a 
pískovnu s větším remízem na jižní hranici dotčeného území.  Na okraji lesa byl zjištěn  zlatohlávek zlatý 
(Cetonia aurata), z motýlů je na tyto biotopy vázán ostruháček dubový (Neozephyrus quercus). V starých dutých 
dubech lze předpokládat vývoj mykoxylofágních druhů brouků, v době průzkumu zde byla zaregistrováno 
hnízdo sršně obecné (Vespa crabro).   

Remíz a pískovna za zpevněnou cestou na jihu sledovaného území představují lokality, které poskytují 
úkryt a potravní možnosti některým obratlovcům (např. srnec obecný, ještěrka obecná) a přežívají zde prvky 
dříve mnohem více rozšířené xerofilní entomofauny. Byl zde zjištěn např. v hradeckém regionu vzácný motýl 
vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes).  

  
 
Shrnutí a závěr:  

1. Posuzované území tvoří polní kultura v intenzívně obhospodařované zemědělské krajině, čemuž odpovídá 
složení flóry a fauny. Pouze severní a jižní okraj je ovlivňován přírodě bližšími prvky (dubový les, remíz).   
 

2. Na lokalitě bylo zjištěno 84 druhů rostlin, z nichž žádné nepatří ke chráněným druhům. Ze vzácnějších 
druhů roste na poli ostrožka stračka (Consolida regalis), která se řadí mezi druhy vyžadující pozornost podle 
Červeného seznamu východních Čech (FALTYS 1995). 

3. Ze zvláště chráněných živočichů byl zjištěn výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis), která je dle vyhlášky 
395/92 Sb. zařazena v kategorii "silně ohrožený". Tento druh byl opakovaně nalezen na severním a jižním 
okraji pole. Pravděpodobně jde o jedince z populací žijících na jižním okraji dubového lesa a v remízu. 
Nález mrtvého jedince zvláště chráněného druhu motáka pochopa (v kategorii "ohrožený" ) na ploše pole je 
náhodný a souvisí s jeho výskytem v okolí (např. hnízdění na Třesickém rybníku).   
 

4. Vzhledem k charakteru lokality nebude  mít realizace záměru podstatný vliv na místní flóru a faunu.  
 

5. Při realizaci zemních prací (skrývka zeminy,  výstavba zázemí, těžba a odvoz materiálu) je třeba zamezit 
poškození cennějších lokalit v blízkosti zemníku (les, remíz). V těchto místech nedoporučujeme umístění 
ani dočasných deponií, výstavby zázemí, parkování strojů a vozidel apod.    
 

6. Vzhledem k tomu, že po provedení rekultivačních prací se uvažuje o navrácení do ZPF, obě navržené 
varianty rekultivace lze považovat z biologického hlediska za rovnocenné. V rámci biorekultivací 
navrhujeme ponechání části vytěžené plochy samovolnému vývoji. Tuto plochu o minimální velkosti 500 
m2 navrhujeme zřídit v severní části vytěženého území v blízkosti lesa ( severní část parcel č. 2207 a 2210). 
Návrh je zdůvodněn potřebou zvýšit biologickou hodnotu území a zajistit vhodné podmínky pro druhy 
rostlin a živočichů otevřené krajiny, včetně zvláště chráněných a ohrožených druhů (např. ještěrka obecná). 
Technické parametry tohoto biocentra navrhujeme řešit v rámci plánu rekultivace.  
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Příloha č. 1 :  Seznam zjištěných druhů rostlin na lokalit ě Roudnice 
Achillea millefolium L. = řebříček obecný – roste na trávnících lemujících pole 
Amaranthus retroflexus L. = laskavec ohnutý – nepůvodní druh, roste na poli  
Amaranthus powelii S. WATSON = laskavec zelenoklasý – nepůvodní druh, roste na poli a rumišti u myslivec. 

domu  
Anagallis arvensis L. = drchnička rolní – roste na poli 
Anthriscus sylvestris (L.) HOFFM. = kerblík lesní  
Apera spica-venti (L.) P. BEAUV. = chundelka metlice – roste na poli 
Arctium minus (HILL.) BERNH. = lopuch menší  
Arrhenatherum elatius (L.) P. BEAUV. ex J. PRESL et C. PRESL = ovsík vyvýšený – roste na trávnících 

lemujících pole 
Artemisia campestris L. = pelyněk ladní – na mezi v JZ části lokality, charakteristický druh na písčitých 

substrátech 
Artemisia vulgaris L. = pelyněk černobýl 
Atriplex patula L. = lebeda rozkladitá – roste na poli 
Ballota nigra L. subsp. nigra = měrnice černá 
Bromus hordeaceus L. = sveřep měkký 
Calamagrostis epigejos (L.) ROTH = třtina křovištní 
Capsella bursa-pastoris (L.) MED. = kokoška pastuší tobolka 
Carduus acanthoides L. = bodlák obecný – roste na okraji pole 
Centaurea stoebe L. = chrpa latnatá – roste na mezi v JZ části lokality 
Centaurea scabiosa L. = chrpa čekánek – roste na trávníku v JZ části lokality 
Cerastium arvense L. subsp. arvense = rožec rolní pravý – roste na trávnících lemujích pole 
Chamomilla recutita (L.) RAUSCHERT = heřmánek pravý – roztroušeně roste na poli 
Chenopodium album L. = merlík bílý – roste na poli 
Chenopodium pedunculare BERTL. = merlík stopečkatý – roste na poli 
Chenopodium strictum ROTH = merlík tuhý – nepůvodní druh, roste na poli  
Cichorium intybus L. = čekanka obecná – roste na okraji pole 
Cirsium arvense (L.) SCOP. = pcháč rolní 
Cirsium vulgare (SAVI) TEN. = pcháč obecný  
Consolida regalis S. F. GRAY = ostrožka stračka – roztroušeně roste na poli, ve východních Čechách druh 

vyžadující pozornost (C4) 
Convolvulus arvensis L. = svlačec rolní 
Conyza canadensis (L.) CRONQUIST = turan kanadský – nepůvodní druh  
Dactylis glomerata L. = srha laločnatá 
Datura stramonium L.  = durman obecný – roste na rumišti u mysliveckého domu 
Daucus carota L. = mrkev obecná  
Echinochloa crus-galli (L.) P. BEAUV. = ježatka kuří noha – roste na poli 
Echium vulgare L. = hadinec obecný – roztroušeně roste na okraji pole 
Elytrigia repens (L.) DESV. = pýr plazivý 
Equisetum arvense L. = přeslička rolní – roste na okraji pole 
Euphorbia helioscopia L. = pryšec kolovratec – roztroušeně roste na okraji pole 
Fallopia convolvulus (L.) Á. LÖVE = pohanka svlačcovitá – roztroušeně roste na poli 
Festuca rubra L. = kostřava červená – roste na trávnících lemujících pole 
Galinsoga quadriradiata RUIZ et PAVÓN. = pěťour srstnatý – nepůvodní druh 
Galium album MILL. = svízel bílý – roste na trávnících lemujících pole 
Galium verum L. subsp. verum = svízel syřišťový – roste na trávnících lemujících pole 
Gnaphalium uliginosum L. = protěž bažinná – ojediněle roste na jižním okraji pole 
Hordeum vulgare L. = ječmen obecný – pozůstatky pěstované plodiny 
Hylotelephium jullianum (BOR.) GRULICH = rozchodník křovištní – roste na mezi v JZ části lokality 
Hypericum perforatum L. = třezalka tečkovaná – roste na trávníku na Z okraji lokality 
Juncus inflexus L. = sítina sivá – roste vzácně v příkopu v jižní části lokality 
Knautia arvensis (L.) COULT. = chrastavec rolní – roste na trávnících lemujících pole 
Lactuca serriola L. = locika kompasová – roste na okraji pole 
Lamium purpureum L. = hluchavka nachová – ojediněle roste na poli  
Leucosinapis alba (L.) SPACH = bělohořčice setá – pěstovaná plodina  
Lolium perenne L. = jílek vytrvalý – roste na trávnících lemujících pole 
Lotus corniculatus L. = štírovník růžkatý – roste na trávnících lemujících pole 
Malva neglecta WALLR. = sléz přehlížený  
Malva sylvestris L. = sléz lesní – roste na rumišti u mysliveckého domu 
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Papaver rhoeas L. = mák vlčí – roste na severním okraji pole   
Papaver somniferum L. = mák setý – pěstovaná plodina na poli 
Persicaria lapathifolia S. F. GRAY = rdesno blešník – ve větším množství roste na poli 
Pimpinella saxifraga L. = bedrník obecný – roste na trávníku na Z okraji lokality 
Plantago lanceolata L. = jitrocel kopinatý  
Plantago major L. = jitrocel větší 
Poa compressa L. = lipnice smáčknutá 
Poa pratensis L. = lipnice luční – roste na trávnících podél pole 
Polygonum arenastrum BOREAU em. Á. et D. LÖVE = truskavec obecný  
Potentilla argentea L. = mochna stříbrná – roste na trávnících podél pole 
Rosa canina L. = růže šípková – keř v JZ části lokality 
Rubus fruticosus agg. = ostružiník křovitý – roste na okraji trávníku v JZ části lokality 
Rumex acetosella L. = šťovík menší 
Rumex crispus L. = šťovík kadeřavý – roste na poli 
Rumex obtusifolius L. = šťovík tupolistý  
Salix caprea L. = vrba jíva  
Sarothamnus scoparius (L.) WIMM. = janovec metlatý, zdomácnělý psamofilní druh, roste na okraji pole a také 

v remízu jižně od pole 
Silene latifolia subsp. alba (MILL.) GREUTER ET BURDET = silenka širolistá bílá - roste na trávnících podél 

pole 
Solanum nigrum L. = lilek černý 
Sonchus oleraceus L. = mléč zelinný 
Stellaria media (L.) VILL. = ptačinec prostřední   
Taraxacum Sect. Ruderalia KIRSCHNER H. ILGARD et ŠTÉPÁNEK = smetanka lékařská 
Thlaspi arvense L. = penízek rolní – roste na poli 
Torilis japonica (HOUTT.) DC. = tořice japonská  
Tripleurospermum inodorum (L.) SCHULTZ-BIP. = heřmánkovec nevonný – hojný druh na poli 
Tragopogon orientalis L. = kozí brada východní  – roste na trávnících lemujících pole 
Urtica dioica L. = kopřiva dvoudomá  
Verbascum thapsus L. = divizna malokvětá  
Viola arvensis MURR. = violka rolní –  roste hojně na poli 
 
 
Příloha č. 2 :  Seznam zjištěných druhů živočichů na lokalitě Roudnice 
 
Pavouci (Aranea) 
Agriope bruennichi (SCOPOLI, 1772) = křižák pruhovaný -  byl nalezen v remízu jižně od pole. Druh je uveden 

v Červené knize ohrožených živočichů (ŠKAPEC A KOL. 1992), kde charakterizován jako "ohrožený druh v 
ČSFR na okraji areálu. V posledních 10 letech se však rozšiřuje a je běžným druhem.  

 
Dvoukřídlí (Diptera) 
Physiphora alceae (PREYSSLER, 1791) – na ruderální vegetaci v okolí zpevněné cesty 
Campiglossa absinthii (FABRICIUS, 1805) - na ruderální vegetaci v okolí zpevněné cesty, teplomilný vzácnější 

druh s vývojem na pelyňku 
Sepsis fulgens HOFFMANNSEGG, 1826 
 
Motýli (Lepidoptera) 
Zygaena ephialtes (LINNAEUS, 1767) = vřetenuška čičorková - 2 suché ex. v pavučině na květenství Carduus 

n. Cirsium, remíz. V regionu vzácnější druh patří k ohrožené luční fauně, která je v posledních letech na 
ústupu. Rychle mizí zejména z lokalit ovlivněných zemědělskou činností, devastací drnového krytu apod.   

 Heliothela wulfeniana (SCOPOLI, 1763) = zavíječ  - početný výskyt na květenstvích heřmánkovce nevonného 
(Tripleurospermum inodorum) 

Loxostege sticticalis (LINNAEUS, 1761) = zavíječ  
Pieris rapae (LINNAEUS, 1758) = bělásek řepový 
Pontia daplidice (LINNAEUS, 1758) = bělásek rezedkový - tažný druh,  vyskytuje lokálně v otevřené krajině 
Neozephyrus quercus (LINNAEUS, 1758) = ostruháček dubový - 2 ex. na okraji lesa 
Vanessa cardui (LINNAEUS, 1758) = babočka bodláková – hojný migrant otevřené krajiny 
Isoria lathonia (LINNAEUS, 1758) = perleťovec malý – druh typický pro pastviny i jiné biotopy bezlesé krajiny 
Coenonympha pamphilus (LINNAEUS, 1758) = okáč poháňkový 
Chiasmia clathrata (LINNAEUS, 1758) = kropenatec jetelový 
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Timandra comae SCHMIDT, 1931 = žlutokřídlec šťovíkový   
Tyta luctuosa (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) = tmavoskvrnka svlačcová  - hojný výskyt na okraji pole 

v jižní části 
Emmelia trabealis (SCOPOLI, 1763) = světlopáska svlačcová - hojný výskyt na okraji pole v jižní části 
Heliothis viriplaca (HUFNAGEL, 1766) = černopáska štětková 
Heliothis maritima GRASLIN, 1855 = černopáska  - relativně vzácný, xerofilní druh, migrant 
Xestia c-nigrum (LINNAEUS, 1758) = osenice čené C 
 
Blanokřídlí (Hymenoptera) 
Vespa crabro L. = sršeň obecná - hnízdo v dutině jednoho z mohutných Quercus (se starou cedulkou, snad 

chráněný strom) 
 
Brouci (Coleoptera) 
Thanatophilus sinuatus (FABRICIUS, 1775) = mrchožrout – na kadaveru motáka pochopa   
Necrodes littoralis (LINNAEUS, 1758) = mršec černý – na kadaveru motáka pochopa   
Nicrophorus fossor ERICHSON, 1837 = hrobařík – na kadaveru motáka pochopa   
 Nicrophorus humator OLIVIER, 1790 = hrobařík černý – na kadaveru motáka pochopa   
Nicrophorus sepultor CHARPENTIER, 1825 = hrobařík– na kadaveru motáka pochopa,   
vzácný druh 
Nicrophorus vespillo (LINNAEUS, 1758) = hrobařík obecný – na kadaveru motáka pochopa   
Cetonia aurata (LINNAEUS, 1758) = zlatohlávek zlatý - okraj lesa, 1 ex. v letu 
 
Plazi (Reptilia) 
Lacerta agilis  L.= ještěrka obecná – zvláště chráněný druh v kategorii "silně ohrožený", jednotlivé exempláře 

pozorovány v na okrajích pole v úzkém pásu úhorů. Větší počet juvenilních jedinců byl pozorován v 
pískovně za jižní hranicí dotčeného území. Výskyt byl zaznamenán též na okraji dubového lesa. 

 
Ptáci (Aves) 
Montacilla alba L. = konipas bílý – zastižen na okraji pole, hnízdí pravděpodobně v okolí přilehlých staveb a do 

pole zaletuje za potravou  
Alauda arvensis L.  = skřivan polní – možnost hnízdění i na dotčené ploše  
Circus aeruginosus (L.) = moták pochop - 1 mrtvá samice v poli (det. Mikátová) pod ní několik desítek 

zaschlých (!) brouků, především Siplhidae: Nicrophorus 4 spp. (leg.), Thanatophilus sinuatus (leg.), 
Necrodes littoralis (obs.), Carabidae, živí Staphylinidae, Histeridae, chráněný druh v kategorii " ohrožený"   

 
Savci (Mammalia) 
Lepus europaeus (PALLAS, 1778) = zajíc polní, více ex. 
Capreolus capreolus L. = srnec obecný -  1 ex. v remízu 
 
 
 
 

 


