
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 

 

Inventarizační průzkum 

 

Na pramenech 
 

Z oboru:   hmyz obecně a celkové posouzení bioty 

      

Kód ZCHÚ podle ÚSOP:  není 

 

Zadavatel:    ČSOP 

 

Řešitel:     Vladimír Vrabec 

 

Zpracováno na základě objednávky č. 24/15 ze dne 8. 7.2015 

 
 

Terénní průzkum byl proveden v období od   25/6/2015 do 15/4/2016 

Zpracováno ke dni:      25/4/2016 

 

Průzkum byl realizován v rámci veřejné zakázky „Zajištění biologických průzkumů pro 
projekt Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím 
pozemkových spolků“  



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednatel: Český svaz ochránců přírody, Kancelář Ústřední výkoné rady 

  Michelská 5, 140 00, praha 4 

Zhotovitel:   Vladimír Vrabec, Poradenská činnost v oblasti ekologie 

    Na magistrále 768, 280 00 Kolín; IČ: 62474961, vrabecvlada@seznam.cz 

 

 

mailto:vrabecvlada@seznam.cz


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 

3 

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 pramenech 
3,35 (dle aktuálního 

Ochranářského plánu)    
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: 3,35 ha, na parcelách 2793, 2794, 2490, 2491, 2492, 2493, 2531, 2588, 2591, 

2675, 3036.  

 

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 pramenech 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  

Lokalita se nachází na území okresu Benešov, západně od obce Horní Lhota, severně 

od silnice Horní Lhota - Načeradec. Vymezení území ukazuje obrázek 1. Nadmořská výška 

území je 595 – 620 m n. m., kód čtyřúhelníku faunistického mapování je 6455 (Pruner et 

Míka 1996). Lokalita není přístupná po silnici, nicméně lze na ní pohodlně dojít z louky vlevo 

od silnice ve směru Horní Lhota – Buková, na kterou po jejím okraji s opatrností dojet lze. 

Odsud z okraje louky přes lesík je vzdálenost do středu zkoumaného stanoviště něco málo 

přes 500 m. 

Lokalita je vyhlášenou evropsky významnou lokalitou CZ0210003 - Na pramenech. Větší 

část lokality (s výjimkou pozemků 2490, 2491 a 3036) je smluvně chráněným územím dle 

§39 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vlastníci se ve smlouvě zavazují 

hospodařit na lokalitě způsobem šetrným k předmětu ochrany (společenstva na přechodu od 

přechodových rašelinišť do slatinných kyselých luk a pcháčových luk), provádět kosení 

travních porostů v intervalu 1 x za rok mozaikovým způsobem a zdržet se odvodňování 

formou meliorací, rozorání a znovu zakládání travních porostů, hnojení průmyslovými i 

statkovými hnojivy (přípustné je hnojení pastvou), použití pesticidů a změny kultury. 
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Obrázek 1: Vymezení zájmového území Na pramenech. 

 

 

Lokalita se skládá ze dvou oddělených částí – části západní – „rašeliniště“ - a části 

východní, větší – „mokřadní louky“. Obě části jsou odděleny pásem lesa, který celou lokalitu i 

obklopuje. Ve východní části se na louku napojuje pásmo vrb a olší, zřejmě vzniklé ze 

zarostlých částí louky. Reliéfem jde o závěr mělkého údolí v pramenné oblasti 

Hornolhotského potoka mírně se svažujícího k JV. Západní část lokality má charakteristický 

kopečkovitý mikroreliéf. 

Lokalita je pramennou oblastí místního drobného vodního toku. Vlastní pramenná oblast 

v užším slova smyslu se nachází v západní části lokality u rašeliniště. Tato část je 

dlouhodobě podmáčená, shromažďuje se zde voda i z okolního lesa. Zamokřená část 

přesahuje i do okolního lesa, zejména západním směrem. Voda dále poměrně úzkým 

pruhem lesa směřuje k mokřadní louce ve východní části. Zde protéká mělkým korytem 

směrem na východ. V celé východní části jsou na louce drobné kanálky, které zásobují potok 

další vodou. Odtok vody z území je na východním okraji lokality, kde pokračuje potok 

regulovanou částí. Na sever od východní části lokality se nachází několik studní 

provozovaných městysem Načeradec. Studny se na stavu lokality nijak neprojevují. Další 

studna (vodojem) je uváděna na pozemku p. č. 2491 (viz. Ochranářský plán). 

Na západní ploše lokality se vyskytuje dobře vyvinuté přechodové rašeliniště s 

charakteristickými bulty ploníku obecného (Polytrichum comune) a vysokou pokryvností 

rašeliníku (Sphagnum sp. div.). Mezi bulty se drží voda, na bultech roste i rosnatka 
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okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), vytvářející populaci o ploše cca 30 m2. Přechodové 

rašeliniště tvoří severovýchodní část plochy a je nejcennější částí lokality. Jako dominanta 

bylinného patra se uplatňuje ostřice zobánkatá (Carex rostrata), z dalších typických druhů se 

vyskytují vrbovka bahenní (Epilobium palustre) a suchopýr úzkolistý (Eriophorum 

angustifolium). Na ploše přechodového rašeliniště se vyskytují na severní polovině zbytky 

porostu dřevin a ojediněle i nálety dřevin z okolního lesa – smrk, bříza a olše. Vzrostlé 

stromy jsou postupem k severu postupně mýceny, ponecháni byli pouze kvalitní jedinci. 

Po obvodu přechodového rašeliniště je vytvořen pás statinné louky. Nacházíme zde tak 

druhy rašelinišť – přeslička poříční (Equisetum fluviatile), suchopýr úzkolistý (Eriophorum 

angustifolium) a mechorosty, tak druhy mokřadních luk – skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), 

violka bahenní (Viola palustris), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), pcháč bahenní 

(Cirsium palustre), ostřice obecná (Carex nigra). Objevují se i přechody k vlhkým 

tužebníkovým ladům, kdy se objevuje tužebník jilmový (Filipendula ulmaria). V této části jsou 

vytvořeny i tůně využívané hmyzem (vážky) a obojživelníky. Z nejhojněji zastoupených druhů 

zde najdeme skokany zelené (Rana kl. esculenta). 

Na většině východní plochy lokality se vyskytují společenstva na přechodu od 

přechodových rašelinišť, do slatinných kyselých luk a pcháčových luk, resp. jejich lad. Jako 

dominanty se v těchto porostech uplatňují vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), sítina 

rozkladitá (Juncus effusus) a ostřice zobánkatá (Carex rostrata). Velmi cennou vegetaci 

představují části se společenstvem dominantní ostřice zobánkaté (Carex rostrata) a dalších 

ostřic, kde se také vyskytuje zábělník bahenní (Potentilla palustris). Z dalších druhů se 

vyskytují violka bahenní (Viola palustris), blatouch bahenní (Caltha palustris), pcháč bahenní 

(Cirsium palustre), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), sítina niťovitá (Juncus filiformis). V 

obtížně sekaných místech přistupuje tužebník jilmový (Filipendula ulmaria). V typických 

rašelinných částech nacházíme celou řadu ostřic – ostřici šedavou (Carex canescens), ostřici 

obecnou (Carex nigra) a ostřici prosovou (Carex panicea). Na okrajích louky roste vzácně 

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a starček potoční (Tephroseris crispa). Zarostlé 

okraje louky tvoří hlavně krušina olšová (Frangula alnus). V louce jsou ojedinělé náletové 

dřeviny – břízy, smrky, vrby. 

Východní část lokality zahrnuje porost směsi vrb – vrba ušatá (Salix aurita), vrba křehká 

(Salix fragilis) a dalších světlomilných dřevin – bříza (Betula pendula), topol osika (Populus 

tremula), olše lepkavá (Alnus glutinosa). Charakter i skladba dřevin nasvědčují, že plocha 

byla v minulosti součástí louky a zarostla po ukončení seče. 

V okolí luk se vyskytují podmáčené smrčiny, v této nadmořské výšce s neobvyklým, 

nicméně vzhledem k hydromorgologickým podmínkám lokality pravděpodobně přirozeným 

výskytem. Podmáčené smrčiny relativně plynule přechází do okolních kulturních smrčin. Na 
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přechody podmáčené smrčiny do luk a na přechody olšových luhů do luk je vázána 

pozoruhodná diverzita hub včetně vzácných druhů Červeného seznamu (Špinar, 2014). 

Z významných živočichů zmiňuje ochranářský plán (ČSOP 2015) následující: skokana 

zeleného (Pelophylax kl. esculenta), čolka horského (Mesotriton alpestris), skokana hnědého 

(Rana temporaria) a ještěrku živorodou (Lacerta vivipara). 

 

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 – Harpalus distinguendus Duftschmid, 1 

kvapník – Amara plebeja Gyllenhall, 1 

kvapník kovový – Amara aenea De Geer, 2 

kvapník modrý – Harpalus affinis Schrank, 2 

střevlíček - Pterostichus melanarius Illiger, 2 

střevlíček – Pterostichus oblongopunctatus Fabricius, 1 

střevlíček černohlavý – Calathus melanocephalus L., 1 

střevlíček měděný - Poecilus cupreus L., 3 

střevlíček ošlejchový – Anchomenus dorsalis Pontopiddan, 1 

střevlíček vroubený – Agonum marginatum L., 1 

střevlíček – Loricera pilicornis Fabricius, 1 

svižník zvrhlý – Cicindela hybrida L., 1  

úzkohrdlec přizpůsobený - Platynus assimilis Payk., 2 

vláhomil - Notiophilus aestuans Dejean, 1 

 

Hrobaříkovití – Silphidae 

mrchožrout načernalý – Phosphuga atrata L., 2  

mrchožrout rudoprsý – Oiceoptoma thoracicum L., 2 

 

Chrobákovití – Scarabaeidae 

hnojník - Aphodius distinctus O. F. Müller, 2 

chrobák velký – Anoplotrupes stercorarius L., 3 
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listokaz zahradní - Phyllopertha horticola L., 1 

lejnožrout malý - Onthophagus ovatus L., 2 

 

Lesknáčkovití – Nitidulidae 

lesknáček – Glischrochilus sp., 1 

 

Krascovití – Buprestidae 

krasec čtyřtečný – Anthaxia quadripunctata L., 2 

krasec – Agrilus sp., 1 

 

Kovaříkovití – Elateridae 

kovařík šedý - Agrypnus murinus L., 1 

kovařík hladký - Athous subfuscus Müll., 1 

kovařík zarudlý – Agriotes ustulatus (Schall.), 2 

kovařík – Agriotes lineatus L., 1 

kovařík – Agriotes sputator L., 2 

kovařík – Ampedus pomorum Herbst, 1 

kovařík – Ampedus sp., 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 

 

Slunéčkovití – Coccinellinae 

slunéčko dvojtečné - Adalia bipunctata L., 2 

slunéčko sedmitečné - Coccinella septempunctata L., 3 

slunéčko velké – Anatis ocellata L., 1 

 

Scaphidiidae 

člunotvárník čtveroskvrnný - Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 2 

 

Tesaříkovití – Cerambycidae 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Scaphidium_quadrimaculatum&action=edit&redlink=1
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kousavec korový - Rhagium inquisitor L., 3 

kuloštítník beraní - Clytus arietis L., 1 

tesařík černohrotý - Strangalia melanura L., 3 

tesařík skvrnitý - Ruptela maculata Poda, 3 

tesařík obecný - Corymbia rubra L., 1 

tesařík smrkový - Isathron castaneum L., 1 

tesařík tesaříkovitý - Pachytodes cerambyciformis Sch., 1 

tesařík úzkoštítý - Agapanthia villosoviridescens De Geer, 1 

 

 

Mandelinkovití – Chrysomelidae 

kohoutek černý – Lema melanopus L., 2 

vrbař uhlazený – Clytra laeviscula ratzeburg, 2 

bázlivec olšový – Agelastica alni L., 2 

 

 

Nosatcovití – Curculionidae 

křovinář kostkovaný - Liophloeus tessulatus O. F. Müller, 1 

listohlod - Phyllobius sp. 1, 2 

listohlod - Phyllobius sp. 2, 2 

nosatec - Dorytomus ictor Herbst, 1 

zobonoska lísková - Apoderus coryli L., 1 

zobonoska révová - Byctiscus betulae L., 1 

zobonoska topolová - Byctiscus populi L., 1 

 

Kobylky (Ensifera) 

 

kobylka zelená – Tettigonia viridissima L., 1 

kobylka luční – Metrioptera roeselii Hagenbach, 1 

 

Saranče (Caelifera) 

 

marše tenkorohá – Tetrix tenuicornis Sahlberg, 2 

saranče vlhkomilná – Chorthippus montanus Charpentier, 1 

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

místech s nízkou i vyšší vegetací  

saranče zelená – Omocestus viridulus L., 2 
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Škvoři (Dermaptera) 

 

škvor obecný – Forficula auricularia L., 2 

 

Ploštice (Heteroptera) 

 

hrabulka dvojbarevná – Tritomegas bicolor L., 2 

klopuška bramborová – Lygocoris pabulinus L., 2 

klopuška dravá - Liocoris tripustulatus Fabricius, 1 

kněžice obilná – Eurygaster maura  L., 2 

kněžice pásovaná – Graphosoma lineatum L., 2 

kněžice kuželovitá – Aelia acuminata L., 3 

kněžice chlupatá – Dolycoris baccarum L., 1 

kněžice rudonohá – Pentatoma rufipes L., 1 

kněžice měnlivá – Carpocris pudicus Poda, 1 

kněžice zelná – Eurydema oleraceum L., 3 

ploštička běžná – Rhyparochromus pini L., 2 

pozemka obecná - Rhyparochromus vulgaris Schilling, 3 

vroubenka smrdutá – Coreus marginatus L., 2 

 

Křísi (Auchenorrhyncha) 

 

pěnodějka nížinná - Cercopis sanguinolenta L., 2 

pěnodějka obecná – Philaenus spumarius St., 3 

pěnodějka olšová – Aphrophora alni Fall., 1 

sítinovka zelená – Cicadella viridis 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 
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Blanokřídlí – Hymenoptera 

 

Pilořitkovití – Siricidae 

pilořitka velká – Urocerus gigas L., 1 

 

Pilatkovití – Tenthredinidae 

pilatka zelená – Rhagogaster viridis L., 2 

pilatka řepková – Athalia colibri Christ., 2 

 

Lumkovití – Ichneumonidae 

lumek – Ophioninae sp., 1 

lumek – Ichneumon stramentarius Grav., 1 

 

Mravencovití – Formicidae 

mravenec obecný – Lasius niger L., 1 

mravenec – Formica sp., 1, mraveniště některého z druhů lesních mravenců, jejichž odlišení 

v terénu je obtížné, chráněný taxon 

mravenec – Myrmica sp., 4, velmi hojné zastoupení mravenců tohoto rodu v prostoru 

mokřadu, materiál je předán k determinaci odborníkům. 

 

Sršňovití – Vespidae 

vosa útočná – Vespula germanica F., 3 

vosa obecná – Vespula vulgaris L., 2 

vosa ryšavá - Vespula rufa L., 1 

 

Pískorypkovití – Andrenidae 

pískorypka – Andrena sp., 1 

 

Ploskočelkovití - Halictidae 

ploskočelka – Halictus spp. – pozorovány nejméně 2 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 rolní – Bombus pascuorum Scop., 1, zvláště chráněný druh 
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– pozorovány nejméně další 2 nedeterminované druhy čmeláků, 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 

srpice běžná – Panorpa vulgaris Imhoff & Labram, 1 

 

Dlouhošíjky (Raphidioptera) 

 

dlouhošíjka žlutonohá - Dichrostigma flavipes Stein, 1 

dlouhošíjka znamenaná - Phaeostigma notata Fabricius, 1 

 

Dvoukřídlí – Diptera 

 

Ovádovití – Tabanidae 

ovád – Heptatoma pellucens Fabricius, 1 

bzikavka dešťová – Haematopota pluvialis L., 3 

 

Muchničkovití – Simuliidae 

muchnička – Simulium sp., 2 

 

Muchnicovití – Bibionidae 

muchnice – Bibio sp., 1 

 

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 
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Shrnutí výsledků inventarizačního průzkumu 

 

Celkem je v rámci tohoto průzkumu pro lokalitu Na pramenech zjištěno 56 druhů brouků 

(14 druhů střevlíkovitých, 2 hrobaříkovití, 4 chrobákovití, 1 lesknáčkovitý, 2 krascovití, 7 

kovaříkovitých, 3 páteřníčkovití, 1 bradavičníkovitý, 3 slunéčkovití, 1 brouk čeledi 

Scaphididae, 8 tesaříkovitých, 3 mandelinkovití, 7 nosatcovitých), 2 druhy kobylek, 4 druhy 

sarančí, 1 druh škvora, 13 druhů ploštic, 4 křísi, 1 střechatka, 3 síťokřídlí, nejméně 20 druhů 

blanokřídlých, 2 srpice, 2 dlouhošíjky, 10 druhů dvoukřídlých, to je celkem 118 taxonů 

hmyzu. 

Za zmínku však stojí přítomnost mravenců rodu Formica a nejméně 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.  

 

Komentáře ke zjištěným chráněným druhům 

 

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

pascuorum a ještě 2 další – 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. Zachování stávajícího stavu 

představuje vhodnou strategii podpory čmeláků. 

- Formica spp. – 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 



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 

14 

Na ploše mokřadní louky byly pravidelně kosené louky soukromých vlastníků, příp. 

obecní. S příchodem intenzifikace zemědělství bylo kosení louky střídavé, odvodňovací 

práce se této louce vyhnuly. V devadesátých letech 20. století s rozpadem kolektivního 

zemědělství kosení louky na čas ustalo. Plocha lokality byla dříve sečena celá. Pro seč 

podmáčených ploch byla vytvořena soustava stružek, svádějící vodu do potoka. Stružky 

nebyly v následném období udržovány a zanikly. 

Rašeliniště jako enkláva v lese bylo v minulosti zalesňováno, nicméně vzhledem ke 

značnému zamokření se střídavým výsledkem. Zamokřená plocha při nemožnosti lesního 

využití byla kosena a tráva využívána. V místě rašeliniště byl zřejmě řídký porost nebo bylo 

bez dřevin.  

První dva pozemky (celkem 0,78 ha, p. č. 915 a 917/1 po pozemkových úpravách 

pozemky č. 2531 a 2794) byly do majetku ÚVR ČSOP vykoupeny v roce 2005, kdy akutně 

hrozilo jejich zalesnění. Třetí pozemek (p. č. 2493; 0,46 ha) byl přikoupen v roce 2013. O 

zbytek pozemků na lokalitě pozemkový spolek pečuje na základě dohod s vlastníky, 

především obcí Načeradec. V roce 2015 byla s Krajským úřadem Středočeského kraje 

uzavřena dohoda o smluvní ochraně této lokality, zařazené mezi evropsky významné 

lokality. 

Před rokem 2004 nebylo na lokalitě sečení až na výjimky prováděno. V roce 2004 bylo 

rašeliniště a převážná část mokřadní louky pokosena lehkou mechanizací, příp. ručně 

vedenou sekačkou. V roce 2005 bylo kosení opakováno, na jaře 2005 bylo provedeno 

prosvětlení části rašeliniště v západní části lokality pro zlepšení podmínek populace 

rosnatky.  

Postupně se podařilo navázat spolupráci se všemi vlastníky pozemků a většina lokality je 

sečena pravidelně. V letech 2008-9 byly provedeny zásahy pro prosvětlení rašeliniště, kde 

byly ponechány pouze perspektivní stromy. V roce 2009 byly vybudovány na lokalitě 4 tůně. 

V roce 2010 byl pro lokalitu zpracován ochranářský plán. V letech 2011 – 2013 nebyla 

sečena plocha ve východní části lokality. Mezi lety 2015 – 2016 proběhlo odstranění části 

lesního pláště v okrajích východní části lokality. 

Péči o území od roku 2005 výše hodnotím jako vhodnou a její pozitivní výsledky jsou 

dobře patrny na stavu rostlinného pokryvu. 
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b) Rámcové zásady péče o území 

 V současnosti je rašeliniště odlesněno, nicméně plocha je nadále vedena jako lesní 

půda (resp. PUPFL). V platné LHO z roku 2011 je severní část pozemků zařazena do 

porostní půdy (PSK 461Av4 a 461Aw4), jižní část rašeliniště je v bezlesí. V porostních 

skupinách je v LHO navržena výchovná těžba do 3 m3. V okolí je vymapován lesní typ 5G1, 

potenciálním biotopem jsou zde podmáčené smrčiny, nicméně v současnosti se vyskytují v 

hospodářsky intenzivně využívané formě. Doporučuji usilovat o změnu statutu celého území 

vynětím z lesní půdy, a pokud to dostupné finanční prostředky umožní, usilovat i o výkup 

části podmáčených lesních pozemků mezi stávajícími dvěma částmi území, které jsou 

tvořeny relativně mladou výsadbou. Při jejím odstranění by šla poměrně jednoduše i tato část 

území zvrátit k mokřadnímu a rašelinnému charakteru a došlo by k navýšení rozlohy biotopů. 

Vlastní nezalesněnou plochu je vhodné udržovat sečí v souladu s ochranářským plánem, 

nicméně zde bych se přiklonil k vyšší diverzifikaci seče z hlediska mozaiky ploch a termínu. 

Území jak rašeliniště, tak slatinných luk bych dle možnosti rozdělil do sektorů (pruhů) a část 

z nich (ca ¼) v rámci sezóny pokosil již v květnu, další ¼ rozlohy nechal v dané sezóně 

nepokosenou a zbytek (½) pokosil v termínu daném ochranářským plánem (tj. v červenci až 

září). V dalších letech samozřejmě je třeba zajistit rotaci pruhů. 

V území je patrna jistá snaha o obnovu stružek, které loukami procházejí. To nemusí být 

na škodu, pokud se to nepřežene a stružky nebudou fungovat jako odvodňovací a nebudou 

tak plochu nežádoucím způsobem meliorovat. Na to je třeba dát pozor při jejich případném 

zahloubení. Takový zásah je nutno velmi pečlivě monitorovat a v případě vysychání lokality 

nutno stružky na několika místech přehradit a vodu zadržet a rozlít po okolí. Vyloženě 

nežádoucí je pozorovaná tvorba rýh svádějících vodu do potoka v úseku mezi oběma částmi 

managovaných cenných ploch. To je možno hodnotit jako vyloženě meliorační opatření ve 

prospěch zde provedené výsadby smrků a prakticky to vzdaluje tuto část území od možného 

návratu k rašelinné podobě. Další poznámku je možno mít k deponii posečené biomasy, 

která je navrstvena v nejvyšším bodě lokality nad vzdálenější západní ploškou. To je chyba, 

protože tlející biomasa bude obohacovat okolí o organické látky, které budou po spádu 

splavovány přímo do cenného území a mohou vést k jeho obohacení a částečné 

ruderalizaci. Deponie neodvezené biomasy po seči důsledně doporučuji zakládat spíše po 

stranách území (mimo centrální spádnici) nebo v jeho dolní části na pokraji lesa. V okrajové 

části území s větší rozlohou během zimy 2015 – 2016 proběhlo odstranění lesního pláště a 

náletu s cílem udržet, případně zvětšit rozsah cenných ploch, což je pozitivní. Část území se 

však nevyhnula tomu, že dřevo po vytěžení bylo stahováno přes louku (partny koleje). 

Ohledně zavedení případné pastvy na otevřených plochách lokality se v současnosti vyjadřuji 

negativně a nepovažuji nasazení pastevního režimu za vhodné, vzhledem k možným rizikům 
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přepasení, přílišného obohacení o ústrojné látky (přehnojení) a narušení půdního povrchu pohybem 

pasených zvířat, který ve zvýšené míře rozhodně nelze považovat za vhodný. 

Okolní lesy jsou převážně soukromé, se smrkovým hospodářstvím. Běžné jsou paseky a 

náseky, obnova využívá smrkových náletů, ale běžná je výsadba školkových sazenic. Je-li 

zalesnění určitých míst v okolí nevyhnutelné, doporučuji výhradně využití přirozeného náletu 

a zmlazení. Během zimy 2015 – 2016 byly odstraněny některé nálety u východní větší části 

lokality a provedena probírka okrajových smrkových porostů a lesního pláště vůbec, čímž 

došlo k mírnému zvětšení odlesněných nezarostlých zamokřených ploch a prosvětlení 

některých míst lesa. To je pozitivní. 

   

c) Závěry pro ochranu přírody 

 Lokalita Na pramenech se podle tohoto orientačního průzkumu z hlediska významné 

hmyzí fauny (chráněné druhy a druhy červeného seznamu) jeví poměrně chudá. Nicméně 

vzhledem k unikátnosti vegetačního pokryvu a reprezentativnímu charakteru mizejícího 

biotopu má velký smysl ji zachovat ve stávajícím stavu a chránit, k čemuž se autor tohoto 

rukopisu přiklání s veškerou autoritou svých zkušeností znalce v oboru ochrana přírody. 

Doporučuji provést specializované průzkumy orientované na fytofágní hmyz vázaný na 

význačné rostliny (motýli, mandelinky, nosatci), který odhalil významné druhy, které lze 

očekávat. 

 

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

zdaleka nelze považovat za uzavřený.  
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Přílohy: 
Příloha 1: Celkový pohled na východní část lokality na pramenech. 

 
 

Příloha 2: Pohled na západní část lokality Na pramenech. 
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Příloha 3: Porosty suchopýru ve východní části lokality Na pramenech. 

 
Příloha 4: Mladý náletový porost podél potoka mezi oběma částmi lokality. Po odstranění 

dřevin by toto území dle názoru zpracovatele šlo ještě invertovat k žádoucímu 
zamokřenému bezlesí. 
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Příloha 5: Charakter porostu východně od zájmové plochy. Zde pravděpodobně ještě 
nedávno byly rovněž cenné mokřadní louky, které však zarostly náletem olše a břízy. 
Nyní je zde vodní zdroj. 

 
 
Příloha 6: Informační cedule v mokřadní olšině východně od lokality Na pramenech. 
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Příloha 7: Managementové zákroky (odstranění lesního pláště a probírka náletu ve východní 
části bezlesí) Na pramenech. 

 
Příloha 8: Pohled na jiné místo, kde bylo provedeno prosvětlení okrajů plochy. 
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Příloha 9: Jedna z odvodňovacích stružek ve východní části lokality Na pramenech, patrna 
její částečná záměrná obnova. K té je nutno přistupovat velmi opatrně, aby nedošlo 
k přílišnému odvodnění stanoviště. 

 
Příloha 10: Podobný záhrab v mladé výsadbě mezi oběma částmi lokality má ovšem výrazně 

meliorační charakter s cílem odvodnění do spádové vodoteče a umožnění rozvoje 
lesního porostu. To vzhledem k potenciálu biotopu žádoucí není. 
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Příloha 11: Pohled směrem k západní plošce lokality, patrny odumřelé smrky, patrně 

v důsledku zamokření. 

 
Příloha 12: Informační cedule v západní části lokality. 
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Příloha 13: Nevhodně umístěná deponie biomasy po sečích v nejvyšším místě západní části 
lokality. Je zde riziko nežádoucího obohacování území výluhem z tlející hmoty. 
Doporučuji umísťovat tyto deponie spíše po bočních stranách území, raději ovšem 
biomasu odvážet. 

 
Příloha 14: Pohled na stejné místo z větší vzdálenosti. Hromada je vpravo od cedule. 
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Příloha 14: Jarní pohled na lokalitu směrem k západu. 

 
 
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 
25 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: 25. 4. 2016 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele zprávy: 

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

 


