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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 

Na ostrově 5.7    
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: 5.7 ha, na parcelách KN 457/1, 457/3, 458, 470, 471/1, 745/1, 745/2, 455, 456 v k. 

ú. Nemíž  

 

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 Na ostrově 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. 4. 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  

Přírodní památka leží jihozápadně od obce Nemíž na pravém svahu údolí Petřinského 

potoka (též zvané "Údolí ticha"), ústícího západně od území do řeky Blanice (topografie viz. 

obrázek 1). Svah má J až JV expozici, je poměrně strmý, s vystouplými skalisky. Nadmořská 

výška území se pohybuje od 340 do 390 m n. m., kód čtyřúhelníku faunistického mapování je 

6255 (Pruner et Míka 1996). Z obce Nemíž je lokalita přístupná polní cestou asi 0,5 km k 

jihozápadu. V době pastvy je stanoviště ohrazeno, přístupné je vrátky z cesty po horní hraně 

stráně ke studánce. 

Podle ochranářského plánu je území v regionálně biogeografickém členění České 

republiky (Culek, 1996) řazeno do Posázavského bioregionu (1.22). V geobotanické 

rekonstrukční mapě (Mikyška) jsou v území vyznačeny acidofilní doubravy a v údolí luhy a 

olšiny. V mapě potenciální přirozené vegetace (Neuhauslová, 1998) je v území vymapována 

biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petrae, Abieti-Quercetum). 

Většinu území tvoří lesní kultury s dominantní borovicí lesní (Pinus sylvestris) s 

přimíšeným smrkem ztepilým (Picea abies), břízou bradavičnatou (Betula pendula), dubem 

letním (Quercus robur) a zimním (Q. petrea). Z výsadeb se do území rozšiřuje též akát 

(Robinia pseudoacacia). V keřovém patře roste jalovec obecný (Juniperus communis), 

rostoucí samostatně i ve skupinách. Dalšími druhy jsou růže šípková (Rosa canina), bez 

hroznatý (Sambucus racemosa). Bylinné parto je v kultuře chudé, nicméně zde nalezneme 

druhy acidofilních a teplomilných doubrav: kostřavu ovčí (Festuca ovina), smolničku obecnou 

(Viscaria vulgaris), silenku nicí (Silene nutans), mateřku trojžilnou (Moehringia trinervia). 
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Na prosvětlených místech se zachovaly zbytky společenstva širokolistých suchých 

trávníků (svaz Bromion erecti), dříve udržovaných pastvou. 

Dominantním druhem je válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), dále se vyskytují 

chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), chrastavec rolní (Knautia arvensis), smělek 

jehlancovitý (Koeleria pyramidata), devaterník penízkový (Helianthemum nummularium), 

violka chlupatá (Viola hirta) a bojínek Boehmerův (Phleum boehmeri). Výskyt tohoto 

společenstva je regionálně velmi významný, zvláštní pozornost je mu věnována též v rámci 

soustavy NATURA 2000. 

Na prosvětlených místech po vykácení borovice nastupují i druhy lesních pasek jako je 

třtina výběžkatá (Calamagrostis epigejos), ostružiník (Rubus fruticosus), maliník (R. idaeus), 

konopice ozdobná (Galeopsis speciosa) a jahodník obecný (Fragaria vesca). 

Ve spodní části svahu a na přechodu lesa a louky se vyskytuje biotop suchých vřesovišť 

nížin a pahorkatin (svaz Genistion). Význačný je vřes obecný (Calluna vulgaris), dále zde 

rostou suchomilné acidofyty jako kostřava ovčí (Festuca ovina), jestřábník chlupáček 

(Hieracium pilosella), pavinec horský (Jasione montana) a další druhy jako třezalka 

tečkovaná (Hypericum perforatum) a mateřídouška vejčitá (Thymus pulgeoides). I do těchrto 

částí zasahuje jalovec (Juniperus communis), doprovázený janovcem metlatým 

(Sarothamnus scoparius). I toto společenstvo je významné z hlediska ochrany přírody i 

fytogeograficky. 

Na vlhčích místech s hlubší půdou se tvoří přechody k trávníkům mezofilních ovsíkových 

luk (svaz Arrhenatherion). Nalezneme zde druhy jako ovsík vyvýšený (Arrhenatherum 

elatius), lipnice luční (Poa pratensis), zvonek rozkladitý (Campanula patula), mrkev obecnou 

(Daucus carota) a medyněk vlnatý (Holcus lanatus). 

V údolí u potoka se rozkládají vlhké pcháčové louky (svaz Calthion) částečně obnovené 

redukcí mladého potočního luhu. Roste zde skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), blatouch 

bahenní (Caltha palustris), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) a pomněnka bahenní 

(Myosotis palustris). Při okrajích louky jsou přechody k potočnímu luhu, který nalézáme i v 

západním pokračování údolí směrem k Blanici, kde roste olše lepkavá (Alnus glutinosa) a 

střemcha obecná (Prunus padus). Všechny části louky jsou pravidelně koseny. 

Na svahu se vyskytují i maloplošné biotopy, které zvyšují diverzitu území. Jedná se o 

svahová prameniště, které doprovází vlhkomilné rostliny jako sítina klubkatá (Juncus 

conglomeratus) a sítina rozkladitá (J.effusus), dále máta rolní (Mentha arvensis) a karbinec 

evropský (Lycopus europaeus). 

V západní části se na obnažených výslunných skalách vyskytuje štěrbinová vegetace 

silikátových skal a drolin zastoupená sleziníkem severním (Asplenium septentrionale), 

kostřavou ovčí (Festuca ovina), řeřišničníkem písečným (Cardaminopsis arenosa), zvonkem 
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okrouhlolistým (Campanula rotundifolia), jestřábníkem chlupáčkem (Hieracium pilosella) a 

chmerkem vytrvalým (Scleranthus perennis). 

 

Obrázek 1: Vymezení zájmového území Na ostrově. 

 

 

Území je bohaté mykologicky. Mykologický průzkum (Svrček, 1982) popsal v území 

výskyt celkem 123 druhů hub. K nejpozoruhodnějším patří výskyt askomycetu Chloroscypha 

sabinae a kornatcovité houby škrobntce dvouvýtrusého (Aleurodiscus norvegicus, české 

jméno dle Fr. Kotlaby), které zde mají jediný známý nález na území České republiky. Oba 

druhy jsou vázány na jalovec. 

Ucelený faunistický průzkum území nebyl proveden. Dílčí průzkum zaměřený na motýly 

(Záruba,1997b) potvrdil výskyt zajímavých druhů jako je Dichomeria juniperella (druh 

lesostepí, vázaný na jalovec) nebo Eupithecia sorbinata. 

Stejný autor provedl dílčí průzkum jepic (Záruba,1997a). Průzkum byl proveden v 

Petřinském potoce včetně úseku u chráněného území. Byl zjištěn výskyt např. druhů Baetis 

rhodani a Baetis vernus. Průzkum jepic potvrdil kvalitní čistou vodu v potoce, tento fakt 

podporuje i výskyt střevle potoční (Phoxinus phoxinus).  

Dílčí údaj o broucích přinesl Špryňar (2002), který uvádí výskyt druhu Trachodes 

hispidus. Hojná je drobná ptačí fauna, která v jalovcích nalézá příležitost k hnízdění. 

Vyskytuje se zde např. ubývající konopka obecná (Acanthis cannabina). 
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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 

kvapník plstnatý - Harpalus pubescens Müll., 2 

kvapník – Harpalus distinguendus Duftschmid, 1 

kvapník – Amara plebeja Gyllenhall, 1 

střevlíček měděný - Poecilus cupreus L., 3 

střevlíček ošlejchový – Anchomenus dorsalis Pontopiddan, 1 

střevlíček šestitečný - Agonum sexpunctatum L., 1 

střevlíček – Abax carinatus Duftschmit, 1 

střevlíček – Calathus fuscipes, 1 

střevlíček - Pterostichus melanarius Illiger, 2 

střevlíček – Pterostichus oblongopunctatus Fabricius, 1 

svižník polní – Cicindela campestris L., 1 – zvláště chráněný druh v kategorii ohrožených 

svižník zvrhlý – Cicindela hybrida L., 1  

úzkohrdlec přizpůsobený - Platynus assimilis Payk., 2 

vláhomil dvouskvrnný – Notiophilus biguttatus Fabricius, 1 

vousáč rezavý - Leistus ferrugineus L., 2 

 

Hrobaříkovití – Silphidae 

mrchožrout načernalý – Phosphuga atrata L., 2  

mrchožrout rudoprsý – Oiceoptoma thoracicum L., 2 

mrchožrout zploštělý - Aclypea opaca L., 1 

hrobařík obecný - Nicrophorus vespilio L., 3 

 

Chrobákovití – Scarabaeidae 

hnojník - Aphodius distinctus O. F. Müller, 2 

hnojník obecný – Aphodius fimetarius L., 1 

hnojník – Aphodius granarius L., 1 

hnojník jarní – Aphodius prodromus Brahm., 3 
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chrobák velký – Anoplotrupes stercorarius L., 3 

listokaz zahradní - Phyllopertha horticola L., 1 

zlatohlávek zlatý - Cetonia aurata L., 2 

 

Krascovití – Buprestidae 

krasec čtyřtečný – Anthaxia quadripunctata L., 2 

krasec lesklý – Anthaxia nitidula L., 1 

krasec lesní - Buprestis rustica L., 1 – druh je veden jako téměř ohrožený v červeném 

seznamu (Farkač et al. 2005). 

 

Kovaříkovití – Elateridae 

kovařík šedý - Agrypnus murinus L., 1 

kovařík hladký - Athous subfuscus Müll., 1 

kovařík zarudlý – Agriotes ustulatus (Schall.), 2 

kovařík – Ampedus pomorum Herbst, 1 

 

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 mravenčí – Thanaisimus formicarius L., 1 

 

Slunéčkovití – Coccinellinae 

slunéčko čtrnáctitečné - Propylea quatuordecimpunctata L., 1 

slunéčko dvacetidvoutečné – Psyllobora vigintiduopunctata L., 1 

slunéčko dvojtečné - Adalia bipunctata L., 2 

slunéčko sedmitečné - Coccinella septempunctata L., 3 

slunéčko velké – Anatis ocellata L., 1 

 

Potemníkovití – Tenebrionidae 

potemník kovový - Cylindronotus aeneus Scopoli, 1 

květomil žlutý – Cteniopus sulphureus L., 1 
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Tesaříkovití – Cerambycidae 

kousavec hlodavý - Rhagium mordax De Geer, 1 

kousavec korový - Rhagium inquisitor L., 2 

kuloštítník beraní - Clytus arietis L., 1 

polokrovečník menší - Molorchus minor L., 1 

tesařík černohrotý - Strangalia melanura L., 3 

tesařík obecný - Corymbia rubra L., 1 

tesařík skvrnitý - Ruptela maculata Poda, 3 

tesařík tesaříkovitý - Pachytodes cerambyciformis Sch., 1 

tesařík úzkoštítý - Agapanthia villosoviridescens De Geer, 1 

tesařík - Gramoptera ruficornis Fabricius, 1 

úzkořitník dvoupruhý - Strangalia bifasciata O. F. Müller, 2 

 

Mandelinkovití – Chrysomelidae 

bázlivec olšový – Agelastica alni L., 2 

dřepčík polní – Phyllotreta undulata Kutsch., 1 

kohoutek černý – Lema melanopus L., 2 

mandelinka bramborová – Leptinotarsa decemlineata Say, 1 

mandelinka nádherná – Chrysolina fastuosa Scopoli, 2 

mandelinka vratičová – Galeruca tanaceti L., 1 

vrbař uhlazený – Clytra laeviscula Ratzeburg, 2 

 

Nosatcovití – Curculionidae 

Phyllobius sp., 2 

Nosatec lískový – Curculio nucum L., 1 

 

Lýkožroutovití – Scolytinae 

Lýkožrout smrkový – Ips typographus L., 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  
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Škvoři (Dermaptera) 

 

škvor obecný – Forficula auricularia L., 2 

 

Ploštice (Heteroptera) 

 

hrbulka dvojbarevná – Tritomegas bicolor L., 2 

hrbulka jižní - Tritomegas sexmaculatus Rambur, 1 

klopuška bramborová – Lygocoris pabulinus L., 2 

klopuška měnlivá – Deraeocoris ruber L., 1 

klopuška stehnatá Stenodema laevigata L., 2 

kněžice chlupatá – Dolycoris baccarum L., 1 

kněžice kuželovitá – Aelia acuminata L., 3 

kněžice obilná – Eurygaster maura  L., 2 

kněžice pásovaná – Graphosoma lineatum L., 2 

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

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

kněžice zelná – Eurydema oleraceum L., 3 

ploštice - Sehirus luctuosus Mulsant & Rey, 1 

pozemka obecná - Rhyparochromus vulgaris Schilling, 3 

kněžovka – Elasmucha fieberi Jakovlev, 1 

vroubenka smrdutá – Coreus marginatus L., 2 

zákeřnice tmavá Rhynocoris annulatus L., 1 

 

Křísi (Auchenorrhyncha) 

 

pěnodějka nížinná - Cercopis sanguinolenta L., 2 

pěnodějka obecná – Philaenus spumarius St., 3 

ostrohřbetka křovinná - Centrotus cornutus L., 1 

sítinovka zelená – Cicadella viridis L., 1 

 

Střechatky (Megaloptera) 

 

střechatka obecná – Sialis lutaria L., 2 

 

Síťokřídlí (Neuroptera) 
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zlatoočka obecná – Chrysopa carnea Stephens, 2 

zlatoočka skvrnitá - Chrysopa perla L., 2 

denivka – Hemerobius lutescens F., 2 

 

Blanokřídlí – Hymenoptera 

 

Mravencovití – Formicidae 

mravenec obecný – Lasius niger L., 3 

mravenec – Lasius fuliginosus Latreille, 1 

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

mravenec - Formica polyctena Forster, 1, zvláště chráněný druh, společně s předchozím 

mravenec – Myrmica sp., 1  

 

Sršňovití – Vespidae 

sršeň obecná – Vespa crabro L., 2 

vosa útočná – Vespula germanica F., 3 

 

Ploskočelkovití - Halictidae 

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

rodu, hojně na žlutých květech 

 

Včelovití – Apidae 

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

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 

včela medonosná – Apis melifera L., 3 

 

Srpice (Mecoptera) 

 

srpice běžná – Panorpa vulgaris Imhoff & Labram, 1 

 

Dlouhošíjky (Raphidioptera) 

 

dlouhošíjka žlutonohá - Dichrostigma flavipes Stein, 1 

 

Dvoukřídlí – Diptera 
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Ovádovití – Tabanidae 

bzikavka dešťová – Haematopota pluvialis L., 3 

 

Muchnicovití – Bibionidae 

muchnice – Bibio sp., 1 

 

Dlouhososkovití – Bombyliidae 

dlouhososka velká - Bombylius major L., 1 

 

Pestřenkovití – Syrphidae 

pestřenka -  Syrphus sp., 2 

pestřenka - Episyrphus (E. balteatus ?), 1 

pestřenka prosvítavá – Volucella pellucens L., 1 

 

Bzučivkovití – Calliphoridae 

bzučivka – Lucilia caesar L., 2 

 

Shrnutí výsledků inventarizačního průzkumu 

 

Na lokalitě Na ostrově bylo tímto inventarizačním průzkumem celkem nalezeno 66 druhů 

brouků příslušných ke 14 čeledím (15 druhů střevlíkovitých, 4 hrobaříkovití, 7 

chrobákovitých, 3 druhy krascovitých, 4 druhy kovaříkovitých, 3 druhy páteřníčkovitých, 1 

bradavičníkovitý, 1 pestrokrovečníkovitý, 5 slunéčkovitých, 2 potemníkovití, 11 

tesaříkovitých, 7 mandelinkovitých, 2 nosatcovití a 1 lýkožrout), 4 druhy sarančí, 1 škvor, 16 

druhů ploštic, 1 střechatka, 3 síťokřídlí, nejméně 15 druhů blanokřídlých, 1 srpice, 1 

dlouhošíjka a 7 druhů dvoukřídlých. Celkem jde o 115 taxonů. Za zmínku stojí přítomnost 1 

chráněného svižníka (Cicindela campestris), 2 druhů mravenců rodu Formica a nejméně 4 

druhů čmeláků (Bombus), kteří, byť v nejnižší kategorii patří mezi druhy zvláště chráněné 

podle přílohy vyhlášky 395/1992 Sb. Rovněž je vhodné zmínit nález krasce Buprestis rustica, 

který patří mezi ustupující druhy a je veden v červeném seznamu. 

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.  
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Komentáře ke zjištěným chráněným druhům 

 

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

ploch s podkladem s malým zápojem vegetace. Je vhodné udržet alespoň část území 

v ranných sukcesních stadiích, druhu vyhovuje pastva a sešlap.  

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

B. pascuorum – 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 (snižování zakmenění) představuje 

vhodnou strategii podpory čmeláků. 

- Formica spp. druhy Formica fusca L. a F. polyctena 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 

Zdrojem následujících informací je Ochranářský plán a vlastní pozorování zpracovatele. 

Podle plánu péče bylo v 1. polovině 20. století území využíváno jako obecní pastvina s 

pastvou koz a ovcí. V období kolem roku 1950 byla pastva ukončena v souvislosti 

s hospodářsko-společenskými změnami. Následoval nástup dřevin - jednak cílený (zalesnění 

borovicí), jednak náletovými dřevinami - bříza. Pastviny jsou dobře zachyceny na dobových 

mapových podkladech. Jalovec jako světlomilný druh špatně snášel zastínění vzrůstajícími 

dřevinami, slábl, prosychal a na řadě míst i odumíral. Louky v jihovýchodní části jsou 

nanadále  vedeny jako travní porost. Na lokalitu tak stále negativně působí splachy z orné 

půdy na sever od lokality. 

V 60. letech se o lokalitu začínají zajímat přírodovědci z regionu. Ochranu přírody na 

lokalitu upozornil Zelený (1966). V roce 1968 lokalitu navštívili pracovníci státní ochrany 

přírody, bylo doporučeno vyhlásit zde chráněné naleziště a byla konstatována nutnost 

prosvětlení porostu. V roce 1972 bylo území vyhlášeno jako chráněné naleziště. V letech 
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1973 a 1974 byl proveden první těžební zásah, kterým se odstranila část borovicového 

porostu. Stav části populace jalovce se tím zlepšil. 

V průběhu 70. let bylo území několikrát navštíveno pracovníky státní ochrany přírody za 

účelem získání dalších informací o území. V roce 1977 byla M. Molíkovou zpracována 

botanická inventarizace území, v práci bylo zakresleno i rozšíření biotopů v území. Následně 

v roce 1979 byla provedena další opatření k prosvětlení porostu. Opatření realizoval LZ 

Kácov.  

V 80. letech se území dostává do zájmu i dobrovolných ochránců přírody (ČSOP 

Benešov). Pozoruhodná jsou zjištění mykologického průzkumu z těchto let (Svrček 1982). V 

roce 1989 zpracoval J. Unar lesnickou inventarizaci území. V tomto období bylo také území 

označeno pásovým značením a tabulemi. 

Od počátku 90. let provádí managementová opatření v území ZO ČSOP Vlašim. Zásahy 

spočívají v sečení luk, odstraňování padlých stromů z území, údržby značení a informačních 

tabulí. Z podnětu organizace proběhly i dílčí průzkumy bezobratlých (Záruba 1997a,b). V 

rámci záchranného programu bylo v letech 1997 a 1998 dosazeno do území cca 300 

mladých jedinců jalovce. Sadební materiál pocházel z řízků a plodů ze starších místních 

jedinců. Bohužel výsadba nemohla být v té době doplněna rozsáhlejším prosvětlením a 

většina z vysazených jedinců uhynula. Od roku 1997 byl ZO ČSOP Vlašim nájemcem 

pozemků a louky v údolí potoka pod lesem byly i odkoupeny. 

Od roku 1991 se na části louky v jižním okraji PP koná letní tábor mladých ochránců 

přírody. Po dobu 15 dnů (přelom července a srpna) je tak louka vystavena intenzivnímu 

sešlapu. V dlouhodobém horizontu 20 let nejsou na louce pozorovány známky degradace. 

Existenci letního tábora je nutno hodnotit pozitivně, protože plní nezanedbatelnou funkci 

v EVVO a účastníci letního tábora podílí i na managementových opatřeních (práce s ovcemi, 

odstraňování křovin). 

V roce 2006 zpracoval ČSOP Vlašim pro Krajský úřad Středočeského kraje plán péče, 

do kterého byl zahrnut i návrh obnovy pastvy na lokalitě. Na základě plánu péče byla 

zpracována žádost o výjimku z lesního zákona pro pastvu na lesních pozemcích, která byla v 

roce 2008 rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje povolena. Již v roce 2008 byla 

realizována pilotní pastva s velmi dobrými výsledky. 

V letech 2010-2012 bylo na lokalitě vybudováno trvalé ohrazení z prostředků Operačního 

programu Životní prostředí na základě územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem 

Vlašim. Zázemí pastvy zabezpečuje dřevěná salaš, která je součástí rozhodnutí. Ohrazení 

rozděluje lokalitu do několika oplůtků, ve kterých je možno regulovat stupeň vypasení plochy. 

Lokalita je pravidelně přepásána stádem ovcí. 

V roce 2012 byla lokalita vykoupena z prostředků sbírky „Místo pro přírodu“ do majetku 

ÚVR ČSOP. Kromě majetkové stabilizace byl výkup pozemků důležitým krokem v posílení 
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statutu pozemkového spolku na lokalitě, neboť Krajský úřad v rámci zajišťování 

managementových prací na zvláště chráněných územích ve své správě preferoval najaté 

smluvní dodavatele. 

 

b) Rámcové zásady péče o území 

 Pro zjištěnou faunu uvedenou v tomto průzkumu není nutné přijímat zvláštní opatření. 

Na základě seznámení se se stavem lokality se domnívám, že by bylo velmi vhodné 

pokračovat v pastvě. Managementovými zásahy v poslední době došlo k prosvětlení na 

horní straně údolí. Zpočátku poměrně intenzivní pastvu by bylo vhodné nastavit právě na 

těchto nově prosvětlených částech nad vrstevnicovou cestou na okraji údolí (pod chatami), a 

to minimálně na 2 roky i zvýšeným množstvím zvířat, aby se obnovil výrazný sešlap a došlo 

k disturbancím v půdním povrchu (rozdělení lokality na sektory oplocením toto umožňuje). 

Poté je možno intenzitu pastvy snížit a zkusit zde dosadbu jalovce z místních zdrojů, 

sazenicím je však třeba zajistit alespoň minimální péči. 

 Pastvu v ostatních částech lokality doporučuji v nejbližších letech provozovat ve 

stejné míře jako dosud s tím, že přítomnost ovcí by byla vhodná již z jara (počátek léta 2015 

a jaro 2016 se s určitostí nepáslo). Vhodné by bylo důsledně odklízet kadavery po uhynulých 

zvířatech. 

 Ohledně lesního porostu na jiho a jihozápadním svahu rezervace (jalovcová stráň) 

bych se přimlouval za ještě větší otevření (snížení zakmenění) a to především důsledným 

odtěžením smrku a akátu, tyto dřeviny považuji za naprosto nevhodné. Borovice je méně 

riskantní, nicméně i ta by měla být postupně odstraňována až na jednotlivé solitéry, které 

mohou být ponechány přestárnutí. Lesní porost je možné ponechat bez zásahu v pramenné 

strži zhruba v polovině zájmového území, která nemá úplně vhodnou orientaci pro rozvoj 

společenstev s jalovcem. 

 Velmi žádoucí by byl zákrok v území západně od zájmové plochy, které však je dle 

značení stále součástí rezervace, kde je vytvořen doslova akátový prales, který představuje 

nebezpečný zdroj diaspor nežádoucích dřevin pro zájmové území v budoucnosti. 

   

c) Závěry pro ochranu přírody 

 Lokalita Na ostrově představuje významné stanoviště především z hlediska flóry a 

mykoflóry. Provedený orientační průzkum nepotvrdil přítomnost překvapivých druhů 

entomofauny, nebyly dokonce doloženy ani druhy specializované na jalovec, což lze 

odůvodnit zadáním průzkumu a specializací zpracovatele. Stanoviště nicméně funguje jako 

významný bod zvyšující biodiverzitu a vhodné místo pro přežívání chráněných taxonů 

Cicindela campestris a zástupců rodů Bombus a Formica a pro ještěrku obecnou (Lacerta 
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agilis). Ochrana a managování takového stanoviště je velmi žádoucí. Doporučuji provedení 

specializovaného revizního průzkumu motýlů po dobu minimálně 2 – 3 sezón a studii 

zaměřenou na fytofágní hmyz s vazbou na význačné druhy. 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 Na ostrově je opatřena velmi dobře zpracovanou informační 

cedulí. 

 
Příloha 2: Přechod otevřených stanovišť údolní louky do zalesněné stráně, dřívější pastviny.  
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Příloha 3: Pohled na jednu z mála kvalitních ploch z hlediska jalovce vpravo za branou nad 
přístupovou cestou do údolí. 

 
Příloha 4: Ačkoliv je pastva v území pozitivní, neměly by zde zůstávat nežádoucí artefakty po 

ní jak z hlediska hygienického (organizace táborů), tak estetického pro případné 
návštěvníky území (fotografováno 25. 6. 2015, v té době se zde nepáslo). 

 



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 

19 

Příloha 5: Celkový pohled na lokalitu přes louky v údolí, nejcennější porost jalovců se 
nachází na stráni vpravo. 

 
 
Příloha 6: Detail jalovcových porostů odspoda z údolí vlevo, patrna přístupová cesta na dno 
v pravé části snímku. 
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Příloha 7: Časně jarní pohled shora přes jalovcovou část na dno údolí. 

 
 
Příloha 8: Detail vitálních jalovců. 
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Příloha 9: Pohled nahoru na část lokality nad cestou vedoucí po vrstevnici. Zde je patrno 
provedené prosvětlení a je pravděpodobné, že stanoviště bude vhodné pro dosadbu 
jalovce. 

 
Příloha 10: Ačkoliv je porost západně od lokality stále vyznačen jako chráněné území, jeho 

stav je velmi neutěšený. Ruderalizující akátový porost a nálety zde by bylo velmi 
žádoucí odstranit, tím by došlo k úplnému odlesnění a velmi pravděpodobně by se 
vytvořila nová vhodná xerotermní stanoviště. 
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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 
22 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: 30. 4. 2016 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele zprávy: 

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

 


