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Vstupní údaje 

a) Přesné zadání 

Předmětem Objednávky je zpráva o inventarizačním průzkumu za sezónu 2015 

v uvedeném oboru: 

Lokalita rozloha (ha) 
druh inventarizačního 

průzkumu 

Cihelna Chmeliště 3.7    
Hmyz obecně (bez motýlů a 

vodního hmyzu)
 

 

Součástí předmětu objednávky je: 

a) vlastní terénní průzkum, seznam pozorovaných druhů, zpracování závěrečné zprávy, 

b) informace o početnosti pozorovaných druhů, rozšíření na lokalitách, populačních 

hodnotách, trendech výskytu (populací) i areálech vhodných pro výskyt diagnostických 

druhů a realizaci budoucích managementů v území, 

c) hodnocení kvality prostředí lokality na základě zjištěných dat. 

 

 

b) Rozloha zkoumaného území a vyhlášeného ochranného pásma 

Rozloha: 3.7 ha, na PK 35/1 a KN 35/2  

 

c) Zdroj použité nomenklatury 

Nomenklatura brouků (Coleoptera) je dominantně užívána podle Jelínka (1993), 

nomenklatura ploštic (Heteroptera) je dle Kmenta (cit. 2011), blanokřídlí (Hymenoptera) jsou 

dle Macek et al. (2010), rovnokřídlí (Orthoptera) dle Kočárek et al. (2015), ostatní méně 

početné řády nebo v citovaných publikacích nezpracované skupiny vesměs podle současné 

terminologie užívané na internetu. Materiál byl určován na základě znalostí autora 

zpracování (vše V. Vrabec det.) eventuálně pomocí běžných určovacích příruček: Hůrka 

(2005), Macek et al. (2010), Kočárek et al. (2015), apod.   
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d) Metody 

Inventarizační průzkum v území cihelna Chmeliště dle předmětu objednávky (viz výše) 

vychází vzhledem k zadání z neúplného jednoletého průzkumu. Průzkum byl prováděn 

pozorováním a sběrem materiálu podle metodiky, která vychází ze standardních 

entomologických metod shrnutých v pracech Novák et al. (1969), Winkler (1974). Dominantní 

užitou metodou bylo sklepávání a smýkání vegetace a sběr na květech. Sbíráno bylo 25. 6., 

20. 7., 24. 8. a 15. 9. 2015. Kontrola lokality proběhla ještě v termínu 15. 3. 2016. U druhů, 

které bylo možno determinovat na místě, nebyly odebírány dokladové exempláře, jedinci byli 

zapsáni a vypuštěni, malé množství dokladového materiálu je uloženo in coll. V. Vrabec. 

Materiál byl roztříděn a zapsán. Četnost jednotlivých druhů je zaznamenána ve 

zjednodušené semilogaritmické stupnici obdobné té, která je oficiálně navržena a užívána v 

NDOP: 1 = pozorován nebo zachycen 1 jedinec či jednotlivci při opakovaných návštěvách či 

odchytech (= velmi vzácně), 2 = pozorováno do 10 jedinců (= jednotlivě), 3 = pozorovány 

desítky jedinců (= hojně), 4 = pozorovány stovky jedinců (= velmi hojně).   

 

e) Stručná charakteristika přírodních poměrů zkoumaného území  

Lokalita se nachází na území okresu Kutná Hora, nedaleko Uhlířských Janovic, 

severovýchodně od obce Chmeliště. Vymezení území ukazuje obrázek 1. Nadmořská výška 

území je 395 – 401 m n. m., kód čtyřúhelníku faunistického mapování je 6156 (Pruner et 

Míka 1996). Lokalita je přístupná po silnici z Chmeliště směrem na Žíšov. Od železniční 

zastávky Chmeliště je vzdálenost něco málo přes půl kilometru. 

Těžba zde byla ukončena začátkem 90. let 20. stol. Plocha měla být rekultivována a 

navrácena zemědělskému využití. Jelikož k tomu však bezprostředně po ukončení těžby 

nedošlo, jámu osídlila samovolně divoká příroda. Když se začalo o rekultivaci (tady zavezení 

bývalé cihelny) opět mluvit, již by toto znamenalo velkou újmu pro přírodu. Proto byla 

nejcennější část cihelny v roce 2010 vykoupena ČSOP. V současné době probíhají jednání o 

trvalém vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu a změně rekultivačního plánu. 

V bývalé cihelně se přirozenou sukcesí vytvořila unikátní společenstva organismů, 

osídlující nejen několik různě velkých a hlubokých jezírek s přilehlými mokřady a křovinami, 

ale i suché výslunné stráně na svazích těžební jámy. Díky tomu se zde na malém prostoru 

vyskytuje nebývalé množství zajímavých živočišných druhů, nemajících v širokém okolí 

obdoby. 

Z hmyzu je nejlépe prozkoumána skupina vážek: v letech 2009 a 2010 zde bylo zjištěno 

26 druhů, z toho šest (šídlatka tmavá, šídlatka hnědá, šidélko malé, šídlo rákosní, vážka 

hnědoskvrnná, vážka žíhaná) je uvedeno v Červeném seznamu. Z dalších zajímavějších 

druhů hmyzu byl zjištěn zlatohlávek tmavý. Na suchých, řídce porostlých plochách v okolí 
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jezírek se hojně vyskytuje svižník polní. Významné jsou také populace obojživelníků (čolek 

velký, čolek obecný, kuňka obecná, rosnička zelená, zelení skokani, ropucha obecná a 

ropucha zelená). Z plazů tu lze potkat užovku obojkovou, slepýše křehkého a ještěrku 

obecnou. Z vzácnějších ptáků hnízdí v litorálních porostech moták pochop, v křovinách ťuhýk 

obecný, hnízdní výskyt zde byl zjištěn i u kulíka říčního. Mokřady využívá jako loviště 

ledňáček říční, hnízdící nedaleko na potoku. Na tahu zde byli pozorováni např. bekasína 

otavní, vodouš bahenní, zalétá sem též ostříž lesní a včelojed lesní. 

Ze zajímavějších rostlin se zde vyskytuje masožravá bublinatka. 

 

Obrázek 1: Vymezení zájmového území cihelna Chmeliště. 

 

 

Pro zachování nejcennějších druhů, které se v bývalé cihelně vyskytují, je třeba „zastavit 

sukcesi“ – tedy částečně redukovat křoviny a rákosiny, které celou plochu postupně 

zarůstají, a zanášející se tůňky občas prohloubit či na vhodném místě vytvořit novou, aby na 

lokalitě bylo vždy dostatečné množství vodních ploch různých hloubek a v různém stádiu 

zarůstání. Část pole, která do vykoupených pozemků zasahuje, je v plánu osít trávou, od 

zbytku pole oddělit pásem křovin a případně i zde vytvořit nějakou tůň. Zvažuje se citlivé 

zpřístupnění lokality veřejnosti – vybudování naučné stezky, ptačí pozorovatelny či na 

vhodném místě povalového chodníku pro snazší pozorování vodních živočichů; to však 

přichází v úvahu až po zrušení dobývacího prostoru. 
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Výsledky 

a) Přehled zjištěných druhů a jejich abundance 

 Přehled zjištěných druhů je sestaven do seznamu níže. Relativní počet: 1 = velmi 

vzácně, 2 = ojediněle, 3 = hojně, 4 = velmi hojně. 

 

Brouci (Coleoptera) 

 

Střevlíkovití – Carabidae 

svižník polní – Cicindela campestris L., 2 – zvláště chráněný druh, všude po obnažených 

půdách v cihelně 

svižník zvrhlý – Cicindela hybrida L., 1  

střevlík hajní - Carabus nemoralis Müll., 1 

střevlík fialový - Carabus violaceus L., 1 

střevlík hladký - Carabus glabratus Payk., 1 

střevlík zrnitý - Carabus granulatus L., 2 

vousáč rezavý - Leistus ferrugineus L., 2 

vláhomil - Notiophilus aestuans Dejean, 1 

šídlatec - Bembidion properans Gepn., 1 

střevlíček měděný - Poecilus cupreus L., 3 

kvapník plstnatý - Harpalus pubescens Müll., 2 

 

Hrobaříkovití – Silphidae 

mrchožrout zploštělý - Aclypea opaca L., 1 

mrchožrout načernalý – Phosphuga atrata L., 2  

hrobařík obecný - Nicrophorus vespilio L., 3 

 

Chrobákovití – Scarabaeidae 

hnojník - Aphodius distinctus O. F. Müller, 2 

hnojník jarní – Aphodius prodromus Brahm., 3 

chrobák velký – Anoplotrupes stercorarius L., 3 

listokaz zahradní - Phyllopertha horticola L., 1 

zlatohlávek zlatý - Cetonia aurata L., 2 

lejnožrout malý - Onthophagus ovatus L., 2 

 

Lesknáčkovití – Nitidulidae 



Mgr. Vladimir Vrabec, Ph.D. - Autorizovaná osoba pro biologická hodnocení ve smyslu § 67 podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. , Znalec z oboru ochrana přírody, specializace ekologie bezobratlých živočichů a jejich krajinné vazby 
Na magistrále 768, Kolín II., CZ – 280 00 

Korespondence: Uhlířská Lhota 65, pošta Týnec nad Labem, 281 26, E-mail: vrabecvlada@seznam.cz, Tel.: 721023208 

7 

lesknáček – Glischrochilus sp., 1 

 

Krascovití – Buprestidae 

krasec lesklý – Anthaxia nitidula L., 1 

 

Kovaříkovití – Elateridae 

kovařík šedý - Agrypnus murinus L., 1 

kovařík hladký - Athous subfuscus Müll., 1 

kovařík zarudlý – Agriotes ustulatus (Schall.), 2 

 

Páteřníčkovití - Canthariidae 

páteříček sněhový - Cantharis fusca L., 2 

páteříček obecný - Cantharis rustica Fall., 1 

páteříček žlutý – Rhagonycha fulva Scop., 2 

 

Bradavičníkovití - Malachiidae 

bradavičník dvojskvrnný - Malachius bipustulatus L., 3 

 

Pestrokrovečníkovití – Cleridae 

pestrokrovečník včelový – Trichodes apiarius L., 1 

 

Slunéčkovití – Coccinellinae 

slunéčko dvojtečné - Adalia bipunctata L., 2 

slunéčko sedmitečné - Coccinella septempunctata L., 3 

slunéčko dvacetidvoutečné – Psyllobora vigintiduopunctata L., 1 

slunéčko východní - Harmonia axyridis Pall., 2 

slunéčko čtrnáctitečné - Propylea quatuordecimpunctata L., 1 

 

Tesaříkovití – Cerambycidae 

tesařík skvrnitý - Ruptela maculata Poda, 3 

kozlíček topolový - Saperda populnea L., 1 

tesařík tesaříkovitý - Pachytodes cerambyciformis Sch., 1 

tesařík obecný - Corymbia rubra L., 1 

tesařík černohrotý - Strangalia melanura L., 3 

 

Mandelinkovití – Chrysomelidae 

kohoutek černý – Lema melanopus L., 2 
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vrbař uhlazený – Clytra laeviscula ratzeburg, 2 

mandelinka topolová – Melasoma populi L., 1 

bázlivec olšový – Agelastica alni L., 2 

 

Nosatcovití – Curculionidae 

Phyllobius sp., 2 

 

Kobylky (Ensifera) 

 

kobylka zelená – Tettigonia viridissima L., 1 

kobylka luční – Metrioptera roeselii Hagenbach, 1 

 

Saranče (Caelifera) 

 

marše tenkorohá – Tetrix tenuicornis Sahlberg, 2 

saranče modrokřídlá – Oedipoda coerulescens L., 2 

saranče – Chorthippus sp. – více ex, pravděpodobně více druhů pozorováno na místech bez 

vegetace nebo s nízkou vegetací  

 

Škvoři (Dermaptera) 

 

škvor obecný – Forficula auricularia L., 2 

 

Ploštice (Heteroptera) 

 

hrabulka dvojbarevná – Tritomegas bicolor L., 2 

kněžice obilná – Eurygaster maura  L., 2 

kněžice pásovaná – Graphosoma lineatum L., 2 

kněžice kuželovitá – Aelia acuminata L., 3 

kněžice – Palomena sp. patrně (podle rozdílné velikosti) dva druhy: kněžice zelená – 

Palomena viridissima Poda a k. trávozelená P. prasina L. ve více ex. 

kněžice chlupatá – Dolycoris baccarum L., 1 

kněžice zelná – Eurydema oleraceum L., 3 

vroubenka smrdutá – Coreus marginatus L., 2 

ruměnice pospolná – Pyrhocoris apterus L., 1 

klopuška bramborová – Lygocoris pabulinus L., 2 
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Křísi (Auchenorrhyncha) 

 

pěnodějka nížinná - Cercopis sanguinolenta L., 2 

pěnodějka obecná – Philaenus spumarius St., 3 

ostrohřbetka křovinná - Centrotus cornutus L., 1 

 

Střechatky (Megaloptera) 

 

střechatka obecná – Sialis lutaria L., 2 

 

Síťokřídlí (Neuroptera) 

 

zlatoočka obecná – Chrysopa carnea Stephens, 2 

zlatoočka velká – Chrysopa pallens Ramb., 1 

zlatoočka skvrnitá - Chrysopa perla L., 2 

denivka – Hemerobius lutescens F., 2 

denivka obecná – Hemerobius humulinus L., 1 

 

Blanokřídlí – Hymenoptera 

 

Mravencovití – Formicidae 

mravenec obecný – Lasius niger L., 3 

mravenec otročící - Formica fusca L., 1, zvláště chráněný druh 

mravenec - Formica cunicularia Latr., 2, zvláště chráněný druh, společně s předchozím po 

okrajových zatravněných místech dolíku cihelny 

mravenec – Myrmica scabrinodis Nylander, 2 

mravenec – Myrmica sp., 1 

 

Sršňovití – Vespidae 

sršeň obecná – Vespa crabro L., 2 

vosa útočná – Vespula germanica F., 3 

vosa ryšavá - Vespula rufa L., 1 

 

Včelovití – Apidae 

ploskočelka – Halictus spp. – pozorovány nejméně tři druhy tohoto determinačně obtížného 

rodu, hojně na žlutých květech 

čmelák zemní – Bombus terrestris L., 2, zvláště chráněný druh 
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čmelák skalní – Bombus lapidarius L., 2, zvláště chráněný druh 

čmelák luční – Bombus pratorum L., 1, zvláště chráněný druh 

čmelák rolní – Bombus pascuorum Scop., 1, zvláště chráněný druh 

– pozorován nejméně jeden další nedeterminovaný druh čmeláka, zvláště chráněný druh 

Dělnice všech druhů čmeláků rozptýleny v zájmovém území, hnízda se dohledat nepodařilo 

včela medonosná – Apis melifera L., 3 

 

Srpice (Mecoptera) 

 

srpice obecná – Panorpa communis L., 2 

 

Dvoukřídlí – Diptera 

 

Ovádovití – Tabanidae 

bzikavka dešťová – Haematopota pluvialis L., 3 

 

Dlouhososkovití – Bombyliidae 

dlouhososka velká - Bombylius major L., 1 

 

Pestřenkovití – Syrphidae 

pestřenka -  Syrphus sp. (S ribesii ?), 2 

pestřenka - Episyrphus (E. balteatus ?), 1 

pestřenka čmeláková – Volucella bombylans L., 2 

pestřenka prosvítavá – Volucella pellucens L., 1 

 

Bzučivkovití – Calliphoridae 

bzučivka – Lucilia caesar L., 2 

 

Shrnutí výsledků inventarizačního průzkumu 

 

V cihelně Choťovice bylo tímto inventarizačním průzkumem celkem nalezeno pouze 45 

druhů brouků příslušných k 13 čeledím. Jediný druh (Cicindela campestris) je chráněný. 

Nebyl zjištěn v internetových zdrojích udávaný zvláště chráněný druh zlatohlávka Oxythyrea 

funesta, ale jeho setrvalý výskyt je vysoce pravděpodobný. Dále byly determinovány 2 druhy 

kobylek, 3 druhy sarančí, 1 škvor, 12 druhů ploštic, 3 druhy křísů, 1 druh střechatek, 5 druhů 

síťokřídlých, nejméně 17 druhů blanokřídlých, 1 druh srpic a 7 druhů dvoukřídlých, vesměs 

hojné a obecné. Za zmínku však stojí přítomnost 2 druhů mravenců rodu Formica a nejméně 
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5 druhů čmeláků (Bombus), kteří, byť v nejnižší kategorii patří mezi druhy zvláště chráněné 

podle přílohy vyhlášky 395/1992 Sb. 

Výsledky jsou silně ovlivněny termínem zadání a zpracování, kdy zakázku bylo nutno 

vysoutěžit, takže práce byly zahájeny až v pozdním červnu, tedy v období již na konci 

fenologicky nejsilnějšího výskytu hmyzu, na základě toho lze předpokládat, že fauna 

zejména nosatců, mandelinek, tesaříků a kovaříků, jakož i drobných včel bude mnohem 

bohatší. Lze očekávat i mnohem širší spektrum druhů střevlíkovitých brouků než bylo 

pozorováno. Bylo vhodné zadat speciální průzkum za pomoci zemních pastí a dále 

specializovaný průzkum zaměřený na blanokřídlé (např. s využitím žlutých misek). 

 

Komentáře ke zjištěným chráněným druhům 

 

Svižník polní (Cicindela campestris) – ohrožený druh dle zákona je druhem otevřených 

ploch s podkladem s malým zápojem vegetace, takže obnažené dno hliníku cihelny je pro 

něj vhodným stanovištěm. Je vhodné udržet alespoň část území v ranných sukcesních 

stadiích bez zárustu náletem křovin a stromů. Rekultivací lokality na zemědělskou půdu by 

bylo stanoviště pro tento druh znehodnoceno. 

Bombus spp. - pozorovány s určitostí tyto druhy: B. terrestris, B. lapidarius, B. pratorum, 

B. pascuorum a ještě jeden další druh – ohrožené druhy dle zákona. Jde o druhy málo 

narušené a nevytrávené krajiny, většinou teplejších poloh. V zemědělsky intenzivně 

využívané krajině poklesla jejich populační hustota. Čmeláci jsou potravně vázáni na 

nektarodárné rostliny (sběr nektaru). Matky po přezimování zakládají hnízda. Ohrožení 

spočívá v  poklesu potravních zdrojů pro čmeláky při případné rekultivaci lokality na 

zemědělskou půdu, eventuálně v zániku čmeláčích hnízd, která by takto byla zlikvidována. 

Zachování stávajícího stavu a postupná částečná rejuvenace lokality k mladším stadiím 

sukcese představuje vhodnou strategii podpory čmeláků. 

- Formica spp. druhy Formica fusca L. a F. cunicularia Latr. – ohrožené druhy dle 

zákona. Důvod zákonné ochrany rodu tkví spíše v jeho užitečnosti z hlediska ochrany lesa 

než ve skutečném ohrožení, tito mravenci jsou v ČR rozšířeni plošně na většině území státu. 

Uvedené druhy jsou spíše druhy otevřenějších ploch, pro které není nutné navrhovat zvláštní 

strategii podpory. 

 

Návrh managementových opatření 

a) Zhodnocení předchozí péče a dosavadních zásahů do území 

Dosavadní péče o území, která v roce 2015 – 2016 spočívala v odstraňování části 

náletových dřevin, obnažování ploch a úpravy louží prpo obojživelníky se autorovi jeví jako 
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vhodnější režim než ponechání lokality bez zásahu. Je však nutno skloubit zájmy více skupin 

přítomných živočichů a neodstranit dřeviny všechny (zástin vhodný pro řadu bezobratlých a 

hnízdění ptactva).  

b) Rámcové zásady péče o území 

 Ekosystémy by měly být udržovány v zájmu co nejvyšší druhové diverzity. To 

znamená, že by podle mého názoru měla být alespoň jednou za tři čtyři roky provedena 

probírka náletu na obnažených plochách, aby se omezilo rozšiřování olšin, dále případně i 

částečná seč, kterou by byl potlačován rákos, avšak s výhradou údržby okrajů větších 

vodních ploch a svahů hliníku, kde by naopak měl zůstat ochranný vegetační pás. Část 

svahů s vhodnou orientací (jih, jihovýchod)v délce asi 20 – 30 % by však měla být zbavena 

dřevin rovněž až na hlínu, jako vhodné stanoviště samotářských včel a jiných blanokřídlých.  

   

c) Závěry pro ochranu přírody 

 Cihelna Chmeliště je podle mého názoru z hlediska významné hmyzí fauny 

(chráněné druhy a druhy červeného seznamu) fauny poměrně chudá, což je dáno okolím, 

rozlohou a charakterem společenstev botanických. Nicméně jako prvek oživující krajinu a 

zvyšující celkovou diverzitu má rozhodně smysl ji zachovat ve stávajícím stavu než 

rekultivovat v druhově chudou agrocen 

 

Je nutno upozornit, že seznam druhů zaznamenaných v rámci krátkodobého IP 

zdaleka nelze považovat za uzavřený.  
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Přílohy: 
Příloha 1: Vstupní část lokality cihelna Chmeliště s nefunkční informační cedulí. 

 
 

Příloha 2: Mozaika drobných otevřených stanovišť, vodních ploch s kolísavou hladinou a 
ostrůvků křovin, jakož i soliterními jehličňany a občasnou náletovou dřevinou měkkého 
luhu představuje ideální stav, který je vhodné udržet 
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Příloha 3: Pohled na probíhající management spočívající v probírce náletových dřevin a 
odstraňování souvislých porostů na vnitřní odhalené ploše. 

 
Příloha 4: Celkový pohled na zjevně správně managovanou plochu. Porosty po okrajích a na 

obvodovém svahu s výjimkou míst vhodných pro hnízdění blanokřídlých by však již měly 
zůstat ušetřeny. 
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Příloha 5: Celkový pohled na lokalitu od přístupové cesty. 

 
 
 
Závěrečná ustanovení: 
 

Text této objednané závěrečné zprávy obsahuje vědecké výsledky v textové, a 
obrazové podobě (fotografie) a dále názorové teze a nástin doporučení v celkovém rozsahu 
16 stran. Jejich autorství přísluší předkladateli této zprávy. 

Objednatel má právo používat zprávu jako dále nedělitelné dílo pro své potřeby a 
účely na základě objednávky. 

Nikdo není oprávněn údaje v této zprávě publikovat jiným způsobem a jinde nebo 
používat jinak než je účel použití uvedený v objednávce tj. jako podkladů pro management 
lokality a její další ochranu včetně propagace aktivit ČSOP a pozemkových spolků, a to bez 
písemného svolení autora a bez uvádění původního zdroje (tato zpráva). Užíváním zprávy 
pro objednané účely nejsou dotčena autorská práva zpracovatele k vědecké publikaci 
výsledků. 

Při jakémkoliv použití zprávy při dalších jednáních dotčených úřadů a jiných subjektů 
musí být vždy uváděno autorství a zdroj těchto výsledků. 

 

Datum zpracování definitivní podoby zprávy: 15. 3. 2016 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele zprávy: 

Vladimír Vrabec, Na magistrále 768, Kolín II., 280 02, mobilní telefon: 721023208 
 
Podpis: 

 


