
Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených 
lokalitách. 
 

motýli 

Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem 
nalezených druhů včetně uvedení jejich početnosti na jednotlivých lokalitách a stručné 
zhodnocení jednotlivých lokalit. Výskyt vzácnějších či z hlediska ochrany lokality 
významnějších druhů bude blíže lokalizován, budou uvedené jejich živné rostliny a další 
okolnosti nutné pro zachování jejich výskytu. 

Průzkum je prováděn na těchto lokalitách: 

− Hádecké lomy 

− Chvojnov 

− Ještěrčí ráj 

− Jinošovské údolí 

− Milská stráň 

− Mokřady Jablonné 

− Na ostrově 

− Na pramenech 

− Nad Svitákem 

− Zázmoníky 
 

vodní hmyz 

Průzkum bude zaměřen na vodní hmyz. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených 
druhů včetně uvedení jejich početnosti na jednotlivých lokalitách a stručné zhodnocení 
jednotlivých lokalit. Výskyt vzácnějších či z hlediska ochrany lokality významnějších druhů 
bude blíže lokalizován a budou uvedeny okolnosti nutné pro zachování jejich výskytu. 

Průzkum je prováděn na těchto lokalitách: 

− Cihelna Chmeliště 

− Drahňovická mokřadla 

− Chvojnov 

− Nad Svitákem 

− Jinošovské údolí 

− Mokřady Jablonné 

− Šamonín 
 

lišejníky 

Průzkum bude zaměřen na lišejníky. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů 
včetně uvedení jejich početnosti na jednotlivých lokalitách a stručné zhodnocení jednotlivých 
lokalit. Výskyt vzácnějších či z hlediska ochrany lokality významnějších druhů bude přesně 
lokalizován a budou uvedeny okolnosti nutné pro zachování jejich výskytu. 

Průzkum je prováděn na těchto lokalitách: 

− Hádecké lomy 

− Milská stráň 



− Zázmoníky 

− Na ostrově 

− Cihelna Chmeliště 

 
 

Hmyz (mimo motýlů a vodního hmyzu) 

Průzkum zaměřený na hmyz (bez motýlů a vodního hmyzu), jehož cílem je obecný screening 
lokalit. 

Průzkum je prováděn na těchto lokalitách: 

- Cihelna Chmeliště 

- Na ostrově 

- Na pramenech 
 



bližší specifikace lokalit 
 

Cihelna Chmeliště 
K.ú. Chmeliště, okres Kutná Hora 
Bývalá cihelna s několika jezírky, porosty křovin, rákosinami a jen sporadicky zarostlými 
svahy těžební jámy + navazující úhor 0,5 km severovýchodně od vsi Chmeliště.  
Průzkum by měl probíhat na ploše cca 3,5 ha, z čehož cca 0,5 ha tvoří vodní plochy. 
 

 
 



Drahňovická mokřadla 
k.ú. Drahňovice, okres Benešov 
Rozsáhlý komplex mokřadních luk v údolí Křešického potoka severovýchodně od Drahňovic 
s několika tůněmi, vybudovanými zde v roce 2004. 
Průzkum by měl probíhat na ploše cca 9 ha, z čehož vodní plochy ovšem tvoří pouze cca 10 
arů. Přesnou polohu tůní v terénu určí Martin Klaudys ze ZO ČSOP Vlašim. 
 

 
 



Hádecké lomy 
k.ú. Maloměřice, Židenice, Kanice, okres Brno-město, Brno-venkov 
Komplex opuštěných vápencových lomů (Etážový lom, Růženin lom, Džungle) a fragmentů 
lesostepních společenstev (přírodní památky Kavky a Velká Klajdovka) na jižním úbočí Hádů; 
severovýchodní okraj Brna. V jednom z lomů jezírko s mokřadem, v jednom veřejnosti 
přístupný chov lam.  
Průzkum by měl probíhat na ploše cca 40 ha. 
 

 



Chvojnov 
k.ú. Milíčov u Jihlavy, Dušejov, okres Jihlava 
Prameništní svahové rašeliniště, částečně degradované, s bohatými mechovými společenstvy 
(přírodní rezervace) a navazující meliorované (postupně revitalizované) louky podél 
Jedlovského potoka 1 km západně od Dušejova. 
Průzkum by měl probíhat na ploše cca 24 ha. 
 

 
 



Ještěrčí ráj 
k.ú. Brod nad Labem, okres Náchod 
Křovinatý svah s teplomilnými společenstvy, fragment starého sadu a navazující úhor na 
východním okraji Brodu. Součástí zkoumané plochy jsou i sousedící okrajové části lesa. 
Průzkum by měl probíhat na ploše 8 ha. 
 

 
 



Jinošovské údolí 
k.ú. Vlašim, okres Benešov 
Údolí potoka Orlina a jeho přítoků s 9 rybníky, vlhkými loukami, břehovými porosty a 
olšinami jižně od Vlašimi. 
Průzkum by měl probíhat na ploše cca 20 ha, z čehož cca 5 ha tvoří vodní plochy. Průzkum 
vodního hmyzu navíc proběhne i v rybnících Punčoška a Orlinská nádrž.  
 

 
 



Milská stráň 
k.ú. Milý, okres Rakovník 
K jihu obrácený opukový svah se šrokolistými trávníky s rozptýlenou stromovou i keřovou 
zelení severovýchodně od vsi Milý. Některé partie zcela zarostlé. V horní části svahu drobné 
lůmky a kamenné sutě. 
Průzkum by měl probíhat na ploše cca 10 ha (plocha se zcela nekryje se stejnojmennou 
přírodní rezervací) se zvláštním zřetelem na plochy, v mapě vyznačeny zeleně. 
 



Mokřady Jablonné 
k.ú. Česká Ves v Podještědí, okres Liberec 
Původně zanedbaná rákosina a mokřad s lužním lesem jižně od zámečku Nový Falkenburk na 
okraji města Jablonné v Podještědí. V roce 2012 zde bylo vybudováno 8 tůní. 
Průzkum by měl probíhat na ploše cca 4,5 ha, z čehož cca 0,8 ha tvoří vodní plochy. 
 

 
 



Na ostrově 
k.ú. Nemíž, okres Benešov 
Bývalé obecní pastviny s hojným výskytem jalovce obecného v údolíčku pravostranného 
přítoku Blanice pod vsí Nemíž; dnes z větší části borový les. Několik skalních výchozů. V nivě 
potoka fragment tužebníkových lad. 
Průzkum by měl probíhat na ploše cca 5,5 ha (plocha se zcela nekryje z přírodní památkou, 
zejména v severovýchodní části zahrnuje i pozemek mimo zvláště chráněné území). 
 

 



Na pramenech 
k.ú. Horní Lhota, okres Benešov 
Lokalita v pramenné oblasti Hornolhotského potoka 3 km východně od Načeradce, skládající 
ze dvou samostatných částí – malého přechodové rašeliniště a vlhké pcháčové louky. Okolní 
les má charakter podmáčených smrčin. Na lokalitě vybudovány dvě menší tůně. 
Průzkum by měl probíhat na ploše cca 3 ha. 
 



Nad Svitákem 
k.ú. Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava 
Komplex vlhkých a rašelinných luk se zbytky přechodových rašelinišť podél Milíčovského 
potoka (především na jeho pravém břehu) nad rybníkem Sviták, cca 750 m východně od 
Milíčova. Podstatná část je tvořena mozaikou vlhkých pcháčových luk a vysokobylinnými 
lady. V nivě potoka je vyvinuta vegetace nevápnitých mechových slatinišť a přechodových 
rašelinišť. Na sušších místech tato společenstva přecházejí k podhorským typům mezofilních 
ovsíkových luk a podhorských smilkových trávníků. Významně jsou zastoupeny i mokřadní 
vrbiny. 
Průzkum by měl probíhat na ploše cca 2 ha. Zkoumané území tvoří jen menší část 
stejnojmenné přírodní rezervace. 
 

 
 



Salátův kopec 
k.ú. Zašovice, okres Třebíč 
Fragmenty bývalé pastviny, dnes místy zarostlé téměř neprostupným porostem křovím, na 
Salátově kopci jižně od Zašovic. Lokalitu tvoří tři samostatné části, obklopené poli a 
obhospodařovanými loukami.  
Průzkum by měl probíhat na ploše cca 13 ha. 
 

 



Šamonín 
k.ú. Brtnice, okres Jihlava 
Dvě tůně, vybudovaných v letech 2010-11 nad rybníkem Šamonín v nivě říčky Brtnice 
severně od Brtnice. 
Průzkum by měl probíhat na ploše cca 0,5 ha, z čehož většinu tvoří vodní plocha. 
 

 
 
 



Údolí Radonínského potoka 
k.ú. Brtnický Číchov, Radonín, okres Třebíč 
Rozsáhlé území bývalého pastevního areálu na obou březích Radonínského potoka 
severovýchodně od Radonína. Jedná se o pestrou mozaiku suchých trávníků, pramenišť, 
vlhkých luk a teplomilných křovin. 
Průzkum by měl probíhat na ploše cca 12 ha. 
 

 



Zázmoníky 
k.ú. Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav 
Soubor stepních a lesostepních společenstev a drobných lesíků (často tvořených 
nepůvodními druhy dřevin) na místě bývalých vinic, sadů, políček a pastvin na prudkém 
svahu severně od Bořetic. 
Průzkum by měl probíhat na ploše cca 10 ha. Zkoumané území leží mimo stejnojmennou 
přírodní rezervaci, jižně od ní. 
 

 


