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Textová část 
                                                                                                 
 
Cíl 

Cílem studie je prověření ploch Z9a, K1 a ploch funkčního využití OS 
jižně od ploch Z9a a K1 dle Změny č. 1 Územního plánu Spojil tak, aby byl 
vytvořen podklad pro následné stupně projektových dokumentací.   
 
Úvodem   

Předložená studie řeší rozvojovou lokalitu označenou v územním plánu 
Z9a  a  K1, a ploch funkčního využití OS jižně od ploch Z9a a K1. Tyto plochy 
kompletují severovýchodní okraj obce a mění problematické zamokřené 
pastviny na velice kvalitní obytnou zónu využívající fenomén lesa jako nedílnou 
součást obohacující bydlení. 

Plocha Kl zprostředkovává využití souběžného lesa pro ekologickou 
stabilizaci krajiny a případné rekreační využití. Vlastní plocha K1 pak řeší 
problematiku srážkových vod a vazby kompoziční zeleně situované na ploše K1 
a zeleně v přechodovém nezastavitelném pásu parcel. 

Plocha Z9a umožňuje výstavbu rodinných domů příměstského 
venkovského bydlení, je řešena jako obytná zóna. 

Plocha funkčního využití OS jižně od ploch Z9a a K1 kompletuje stávající 
sportovně kulturní zařízení obce. 

 
Širší vztahy 

Řešené území je součástí obce Spojil, ležící v příměstské oblasti 
aglomerace města Pardubic. 

Obec se dopravně připojuje na komunikaci  Pardubice - Sezemice. 
Cyklostezkou a pěší trasou je v bezprostřední vazbě na obytný obvod Pardubice 
- Dubina, který toto území využívá jako zónu volnočasových aktivit 
reprezentovaných pásem lesa a Farmou Apolenka. 
 
Vymezení řešeného území 

Území označené ve změně územního plánu č.1 jako zastavitelné území 
Z5, navazující na stávající sportoviště, se rozkládá na východním okraji obce, 
jižně pod stávajícími pastvinami Farmy Apolenka, na západní straně k němu 
přiléhá stávající zástavba rodinnými domy, na jižní straně navazuje na stávající 
obecní sportovně kulturní areál, východní hranici tvoří pás lesa. 

Řešená zóna dotváří východní část obce, navazující na historické jádro, se 
všemi příznivými vazbami obytné zóny. 
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Splnění požadavků územního plánu 
 
Z 9a  

Plochy venkovského bydlení příměstského typu, řešené jako obytná zóna. 
Zástavba rodinnými domy o max. dvou podlažích, na parcelách cca 1 000 m2, se 
zastavěností parcel max. 40 %. 
 
K 1  

Plocha s rekreačním využitím krajiny, bez možnosti výstavby objektů. 
V rámci ploch se řeší problematika srážkových vod - je zpracován hydrologický 
rozbor odsouhlasený MmP OŽP. 

Veřejná prostranství – navržené řešení přináší cca 8.900 m2 (z požadavku 
Změny č. 1 ÚP Spojil vyplývá potřeba cca 5.000 m2) veřejných prostranství pro 
vlastní plochu Z9a, veřejné prostranství je pro plochu Z9a a další plochy v lokalitě 
vymezené Změnou č.1 ÚP Spojil. 
 Byl proveden průzkum stavu flory a fauny, dochází ke změně orné půdy na 
udržovaný ozeleněný volnočasový areál, s vodními plochami dokomponovanými v 
bezprostředním okolí vodomilnými rostlinami. 
 
OS 

Plochy funkčního využití OS jižně od ploch Z9a a K1, rozšiřují stávající 
plochy pro sport a vytvářejí jejich přímou vazbu na nově vzniklou obytnou zónu 
Z9a. 

Ke stávající sportovní ploše ukončující celé území na jižním okraji obce se 
přidává plocha mezi stávajícím sportovištěm a novou zástavbou RD. 
Nově vytvořená a ucelená plocha umožňuje ke stávajícímu klubovému zařízení 
přikomponovat travnatou sportovní hrací plochu, universální plochu se zpevněným 
povrchem (tenis, volejbal, basketbal, házená, fotbal), s návazností na cvičnou 
odrazovou stěnu a lezeckou stěnu, u vstupu do sportovně kulturního areálu je 
možno realizovat dětské hřiště a hřiště na plážové sporty  
   
Urbanistická koncepce 

Kompozice řešení uzavírá obytnou zástavbu rodinnými domy ve východní 
části obce a dotváří její přechod do krajiny (pás lesa) prostřednictvím ozeleněného 
pásu pro volnočasové aktivity a sportovně kulturního areálu obce. 

Uspořádání a tvarové řešení parcel je optimálně orientováno vůči světovým 
stranám a dává možnost dokomponování průhledů a pohledů na lesní masiv. 

Mezi zástavbou a lesem vzniká pás přírodních útvarů řešících problematiku 
dešťových vod a zároveň volnočasových aktivit, s přechodovým ozeleněným 
pásem přiléhajícím k rodinné zástavbě. 

Komunikační páteř využívá možnost koncipovat veřejné prostranství jako 
obytnou zónu s veřejnou zelení, vytvářející před jednotlivými objekty klidné 
prostředí. V místě zlomu směru komunikace je navržen vstup do volnočasové 
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plochy, obohacené dvojicí retenčních nádrží řešících nezávisle systém retence a 
likvidace dešťových vod, nabízející plochy pro volnočasové aktivity krátkodobého 
charakteru, využívané hlavně místními obyvateli, s návazností na sportovně 
kulturní areál obce v jižní partii a pastviny Farmy Apolenka v partii severní. V 
nejjižnější části komunikace je vytvořeno náměstíčko s obratištěm zklidněného 
charakteru, umožňující vstup z obytné zóny do sportovně kulturního areálu obce. 
 
Regulační prvky 

Vzhledem k orientaci Parcel vůči výhodným světovým stranám (jih, západ) 
jsou vytvořena pravidla osazení jednotlivých rodinných domů na parcelách pro 
možnost intenzivního a účelného využití jižních a západních poloh na parcelách. 

Záměr je vytvořit skutečně obytnou a zelenou ulici. Je vyžadován minimálně 
6,0 m odstup staveb od uliční linie oplocení. Odstupem vznikající pás slouží mj. 
pro odstavení vozidel na parcele a zároveň umožní zakomponování vyšší zeleně.  

Přechodový nezastavitelný pás, při východní hranici východní linie parcel, je 
určen pro kompoziční zeleň, neumožňuje realizaci žádných stavebních, a to i 
drobných objektů, nelze vytvářet neprůhledné bariéry oplocení pro zachování 
průhledů do a skrze kompoziční zeleň. 
 
Obytná zóna (Z9a) 

Zónu tvoří zklidněné komunikace s převahou pobytové funkce, s přímou 
obsluhou parcel - staveb, a ve které je umožněn pohyb cyklistů, chodců, 
motorových vozidel a hry dětí, a to ve společném prostoru označeném příslušným 
dopravním značením a příslušnými dopravními opatřeními. 

Provozní podmínky (Z9a): 
- rychlost max. 20 km/hod. 
- řidiči nesmí ohrozit chodce, v případě potřeby musí zastavit - viz TP 103 

obytné zóny 
- stání je dovoleno pouze na místech označených jako parkoviště 
- chodec smí využívat zónu v celé šířce 
- chodci a hrající si děti musí umožnit vozidlům jízdu 
- při vyjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič 

přednost v jízdě 
 
Pás volnočasových aktivit  -  plocha K 1 

Probíhá podél lesního masivu ve směru sever - jih v šíři 40 m, z toho na 
západní straně 10 m široký přechodový nezastavitelný pás kompoziční zeleně, 
přináležející parcelám rodinných domů, a dotvářející kompozici ozelenění 
veřejných prostranství. 

Do plochy K1 se umísťují retenční nádrže o ploše cca 2 600 m2 zabezpečující 
zcela nezávislé odvodnění dešťových vod z přiléhající navrhované lokality RD Z9a 
(komunikace, chodníky). Minimální hloubka retencí 150 cm zajišťuje dostatečnou 



4 
 

průběžnou filtraci vody a tomu odpovídající životnost flóry a fauny. Útvary retencí 
jsou pojaty jako plochy mokřadního společenství. 

Veřejnosti je umožněn průchod územím od sportovně kulturního areálu obce 
po pastviny Farmy Apolenka.  

Plocha v ose příjezdové komunikace bude využita pro kompoziční zeleň 
signalizující nástup do těchto veřejných ploch. 

Součástí plochy K1 je ve vstupní partii ze zóny Z9a, v přechodovém pásu, 
výtvarně pojatý objekt řešící problematiku hospodaření s tříděným odpadem. 
 
Plochy funkčního využití OS jižně od ploch Z9a a K1 

Rozšíření stávajících ploch obecního sportovně kulturního areálu dovoluje 
dokomponovat areál o travnatou hrací plochu (cca 80 x 50 m), universální hřiště 
(cca 40 x 20 m) s pevným povrchem pro míčové sporty, doplněné o odrazovou a 
lezeckou stěnu, na jižním okraji areálu o hřiště pro plážové sporty a o dětské hřiště 
s odpočivnými plochami 
 
Posouzení stavu fauny a flory  

V současné době celá řešená plocha slouží zemědělským účelům, jako 
pastvina, která je ohrazena. Celoročně jí pokrývá travní porost, který je dvakrát 
ročně sečen. Vyskytují se zde běžné hospodářsky využitelné traviny. 
 Návrh: 
Vytvořit předpoklady pro krajinnou úpravu oddělující zónu bydlení od rekreačního 
a volnočasového území, řešícího formou retencí problematiku povrchových vod 
v území. 

Volně tvarované linie zeleně tvoří kombinovaný pás jehličnanů (smrky, 
borovice, jalovce) dotvářený skupinami keřů (dřišťály, mahonie, rakytníky). 
Signální solitéry – u vjezdu do obytné zóny vystupují do zorného pole smrky, na 
ose průhledu k lesu javory, a uvnitř obytné zóny v ose komunikace magnoliemi. 

Zelené pásy v obytné zóně vymezí plochy mezi komunikací a hranicemi 
parcel, a vytvoří postupně nakvétající kompaktní skupiny (cotoneaster – skalník, 
pyracantha – hlohyně, azalea – azalka, rhododendron, ribes – meruzalka, spirea – 
tavolník, atp.  

Okolí retencí bude lemováno travinami (osík – ve slunných polohách, 
ječmenka – pro zpevnění svahů, zblochan – na okrajích mokřadů, medyněk, 
miscanthus - adekvátní rákosu, kavyl – pro vyprahlé pásy před lesním masivem. 
Území kolem retencí zvyšuje obytnost celého území, vytváří komunikační vazby 
mezi zastavěnou částí obce a přírodním rámcem okolí, umožnuje průchod do 
lesního masivu, a cílenou docházku do prostoru s rekreační a volnočasovou funkcí.  
 Vizte příloha 2: „Posouzení ploch Z9a, K1 a ploch funkčního využití OS 
jižně od ploch Z9a a K1 dle Změny č.1 Územního plánu Spojil území z hlediska 
kvality mokřadní flóry a fauny a vliv navrhovaných změn na tyto přírodní 
prvky“, kterou zpracoval RNDr. Jiří Veselý 
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Návrh řešení dopravní infrastruktury 

Celý útvar je řešen jako obytná zóna. Lokalita je připojena na stávající 
místní komunikaci šířky 6,0 m. Vlastní komunikace obytné zóny je obousměrná s 
prostřídáním polohy sjízdného pásu 3,50 m v rámci veřejného prostranství. Sjízdný 
pás je vsazen do veřejného prostranství šíře 10 m, což umožňuje kompoziční 
výsadbu zeleně a zobytnění veřejného prostranství s potlačením dopravní funkce. 
        Na konci stávající komunikace je navržen zpomalovací práh zabezpečující 
bezpečný vjezd do lokality a odpovídající snížené rychlosti na 20 km/hod. Místa 
pro vyhýbání vozidel jsou ve vzdálenosti kratší jak 50 m, v enklávách jsou 
potřebná parkovací stání. Ve vjezdové partii do lokality Z9a je zakomponován 
prvek pro regulaci rychlosti, ve formě solitérních stromů obohacujících estetický 
vjem lokality. Na jižním okraji souboru končí komunikace obratištěm a 
náměstíčkem odpočivného charakteru, před vstupem do sportovně kulturního 
areálu. 
 
Návrh řešení technické infrastruktury 
 
Úprava terénu    

Po sejmutí ornice se celé území pro realizaci obytné skupiny (Z9a) navyšuje 
cca o 30 cm, tak aby byla umožněna realizace gravitační kanalizace. 
 
Retenční nádrže 

Hloubka nádrží bude cca 180 cm, budou organicky tvarované, a kapacitně 
zajistí potřebu pojmout dešťové vody z veřejných zpevněných ploch (Z9a). 

Hladina Q 100 ve Spojilském odpadu je 221,87. 
Povrch terénu v místě retenčních nádrží je 223,00, z čehož vyplývá, že k ohrožení 
nové zástavby ze Spojilského odpadu  nedojde  -  vizte elaborát  ADONIX  - 
POSOUZENÍ ODTOKOVÝCH  POMĚRŮ  - LOKALITA SPOJIL  -  U  LESA. 
 
Splašková kanalizace 

Gravitačně svedena do stávající šachy v komunikaci u RD 1, délka 
nového vedení DN 300 bude 240 m. 
 Výpočet odpadních vod: 
                                                                    l.den-1               průtok 
      obyvatel  53   150  7.950 l.d-1 
      celkem                                                                7.950 l.d-1 

      Qd  =       8 m3/den-1 
                                                                                           0,185 l.s-1 

       Kn      =   8 
       Qmax  =  0,75 l.s-1 
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Dešťová kanalizace 
Plochy komunikací a parkovišť budou odkanalizovány přes odlučovač 

ropných látek do retenčních nádrží. 
  Vlastní parcely řešeny individuálně na vlastních pozemcích do vlastních  
retenčních jímek a vsakovacích galerií v zahradách 
 Bilance srážkových vod: 
 1 RD    200 m2  x  600 mm/rok   -    120 m3/rok 

Posouzení odtokových poměrů pro návrh odvodnění srážkových vod 
Lokalita "Spojil Východ -  U Lesa" zpracoval ADONIX s. r. o. 
 
Vodovod 
 Vodovod bude připojen na stávající řad Js 160 v křižovatce stávající místní 
komunikace. Potřeba vody bude 53 x 240 l = 12,72 m3/den. Nové vedení bude 
potrubím PVC 110 v délce 248,5 m. Na hlavním vedení bude požární hydrant. 
 
Plynovod 

Napojovací místo bude u parcely 157/10. Potřeba plynu pro parcely na 
plochách Z9a bude 16 x 4 500 m3/rok = 72.000 m3/rok. Bude proveden středotlaký 
plynovod DN/PE 63 délky 247 m a přípojky DN/PE 32 ukončené HUP na 
parcelách v linii uličního oplocení.    
 
Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení doplní obytnou funkci lokality Z9a. Budou použita 
parková svítidla, jednostranná osvětlovací soustava se stožáry B5 s výbojkovými 
svítidly HELLUX, typ NMS 401/70 s výbojkou 70 W. 

Napojovací bod bude na stávajícím stožáru v křižovatce u napojení lokality 
na komunikaci. Délka vedení Veřejného osvětlení bude 256 m. 

V rámci rozvodů elektro NN bude v lokalitě vytvořeno rezervní připojovací 
místo s měřením pro rozvoj soustavy veřejného osvětlení. 
 
Místní rozhlas 
 Technologie místního rozhlasu bude umístěna na stožárech veřejného 
osvětlení. Kabelové vedení bude uloženo v chráničkách v souběhu s vedením 
veřejného osvětlení v délce 256 m. 
 
Slaboproud 
          Jsou definovány prostorové rezervy pro trasy sdělovacích vedení, pro jejich 
případnou realizaci. Pod nerozebíratelnými zpevněnými plochami budou uloženy 
chráničky. 
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Návrh etapizace 
Území je rozděleno do čtyř etap, které na sebe bezprostředně navazují a 

spolu souvisí. 
Hranici první a druhé etapy tvoří jižní líc veřejného prostranství části nové 

komunikace vedené ve směru západ – východ. Hranice třetí etapy oddělující od 
sebe první a druhou etapu je tvořena východními hranicemi parcel obytné lokality. 
Čtvrtá etapa je ohraničena plochami pro rozvoj sportovně kulturního areálu obce. 

V první etapě se řeší napojení všech inženýrských sítí včetně komunikace. 
Na druhou etapu pak je připojen nástup do sportovně kulturního areálu obce. Třetí 
etapa řeší plochy veřejných prostranství s retencemi, a vytváří území 
volnočasových aktivit. Čtvrtá etapa rozvíjí plochy stávajícího sportovně kulturního 
areálu obce. 
  
Závěrečná rekapitulace 

Předložené řešení přinese obci vyřešení problematiky hospodaření 
s dešťovými a povrchovými vodami ve východní části obce, dokomponování 
struktury zástavby ve východní partii obce, vyřešení bilancí veřejných prostranství 
v rámci Změn č. 1 ÚP Spojil, výrazné zatraktivnění a zpřístupnění ploch pro 
volnočasové aktivity, dořešení vazby a přechodu zástavby do přírodního rámce 
přiléhajícího k východní partii obce, a dokomponování a zpřístupnění stávajícího 
sportovně kulturního areálu obce. 
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Příloha 1: 
Detaily řešení veřejných prostranství – Ideové skici    
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Příloha 2: 
Posouzení ploch Z9a, K1 a ploch funkčního využití OS jižně od ploch Z9a a K1 
dle Změny č.1 Územního plánu Spojil území z hlediska kvality mokřadní flóry a 
fauny a vliv navrhovaných změn na tyto přírodní prvky 
Zpracoval RNDr. Jiří Veselý 



 

 

 

Název 

Posouzení ploch Z9a, K1 a ploch funkèního vyu�ití OS ji�nì od ploch 

Z9a a K1 dle Zmìny è.1 Územního plánu Spojil území z hlediska kvality 

mokøadní flóry a fauny a vliv navrhovaných zmìn na tyto pøírodní prvky. 

 

Pro studii 

Provìøení ploch Z9a, K1 a ploch funkèního vyu�ití OS ji�nì od ploch Z9a 

a K1 dle Zmìny è.1 Územního plánu Spojil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: RNDr. Jiøí Veselý  

8.10.2015 
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Umístìní zámìru  

Umístìní zámìru je v �ir�ích souvislostech naznaèeno na následujícím obrázku. 

 

 

Obr. Umístìní zámìru na okraji intravilánu mìsta Pardubice. Mapový podklad  www.Mapy.cz, umístìní 

zámìru Atelier Macas. 

 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) 

V území dotèeném zámìrem se nenacházejí �ádné prvky ÚSES (lokální, regionální nebo 

nadregionální úrovnì) dle § 3, odst. 1a zákona è. 114/1992 Sb., v platném znìní. 

Severnì a severovýchodnì od posuzovaného zámìru ve vzdálenosti cca 650 m prochází 

regionální biokoridor RBK 1281 Louèná � Halda, k jeho� dotèení v�ak nedojde. 
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Obr. Výøez z Plánu RÚSES Pardubického kraje, www.pardubickykraj.cz 

 

Významné krajinné prvky (VKP) 

V samotném území posuzovaného zámìru se nenacházejí �ádné významné krajinné 

prvky ve smyslu § 3, písm. b) a § 6 zákona è. 114/1992 Sb., v platném znìní. 

V nejbli��ím okolí zámìru se nacházejí významné krajinné prvky ve smyslu § 3, písm. b) 

zákona è. 114/1992 Sb., v platném znìní, a to: 

lesy: 

! Bìlobranská dubina � 480 m severovýchodnì zámìru 

! Pipenec � lesopark, asi 750 m ji�nì zámìru, za sídli�tìm Dubina 

vodní toky: 

! Labe � cca 1,2 km severnì zámìru 

! Halda � cca 1 km severnì zámìru 

! Spojilský odpad � 320 m severnì zámìru 

K dotèení vý�e jmenovaných VKP zámìrem v�ak nedojde. 

V okolí zámìru se nacházejí registrované významné krajinné prvky ve smyslu § 6 zákona 

è. 114/1992 Sb., v platném znìní, a to: 

! Ramena Chrudimky � cca 3 km ji�nì zámìru 

K dotèení registrovaného VKP zámìrem nedojde. 

 

Zvlá�tì chránìná území, pøírodní parky, památné stromy 

Na území dotèeném zámìrem se nenacházejí �ádná zvlá�tì chránìná území ani pøírodní 

parky podle § 12 a § 14 zákona è. 114/1992 Sb., v platném znìní. Posuzovaný zámìr 
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nezasahuje do ochranného pásma ZCHÚ. K dotèení památného stromu definovaného § 46 

zákona è. 114/1992 Sb., v platném znìní rovnì� nedojde. 

Severnì zámìru le�í navrhovaná pøírodní památka Kunìtická hora. Pøedmìtem ochrany 

je páchník hnìdý (Osmoderma barnabita). Cílem ochrany je proto zachování tohoto 

významného prioritního druhu. 

Na katastru obce Lány u Da�ic, jihovýchodnì od zámìru, se nachází pøírodní památka 

Pøesyp u Malolánského. V souèasné dobì je hlavním pøedmìtem ochrany populace kriticky 

ohro�ené ostøice pískomilné vèetnì jejího biotopu. Základním cílem péèe je ochrana 

a zlep�ení stavu této populace. Této ochranì a podpoøe musí být zcela podøízeny v�echny 

zámìry a opatøení na daném biotopu. S tím souvisí výrazné utlumení a� zamezení bì�ného 

lesnického hospodaøení. 

Ji�nì zámìru se nachází pøírodní památka Nemo�ická stráò. Rozkládá se na katastrech 

obcí Drozdice, Nemo�ice a Pardubièky. Pøedmìtem ochrany je terasa dolního toku 

Chrudimky porostlá dubohabøinou. Terasa je významným nalezi�tìm paleontologickým, 

zoologickým a zejména botanickým. 

Pøírodním parkem, který je ji� znaènì vzdálen od místa zámìru jihozápadním smìrem, je 

PøP Heømanùm Mìstec. Je rovnì� evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000. 

Jeho hlavním úèelem zøízení je ochrana komponované historické krajiny, zahrnující zámecký 

park anglického stylu a pøilehlý lesní komplex (Vítek et al. 2007). 

 

 

 

Obr. Výøez z map obecné ochrany pøírody, chránìných území,  www.pardubickykraj.cz 
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NATURA 2000 

Západnì zámìru se pod pardubickým zámkem rozkládá EVL CZ0533309 Pardubice. 

Biotou je zde stará lipová alej, zbytek rozsáhlej�í aleje, pùvodnì vedoucí a� k Lázním 

Bohdaneè. Dnes nìkolik desítek starých lip, vèetnì dutých stromù. Ve ztrouchnivìlém døevì 

výskyt páchníka hnìdého (Osmoderma barnabita). 

 

Ji�ním smìrem od zámìru se nachází EVL CZ0533305 Chrudimka v Pardubicích. Jedná 

se o úsek øeky Chrudimky, v bývalém vojenském prostoru. Koryto øeky s bohatým bøehovým 

porostem je lokalitou vzácné klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia). Larvy této vá�ky se 

ukrývají v slabých nánosech detritu v místech bez vegetace, preferují øeky s písèitým dnem 

(�krabalová et al. 2006). 
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Severnì zámìru le�í dal�í evropsky významná lokalita CZ0533307 Kunìtická hora. 

Pøedmìtem ochrany je páchník hnìdý (Osmoderma barnabita). Území tvoøí starý sad 

zalo�ený kolem roku 1930 na svazích hradního vrchu. Kunìtická hora je rovnì� významným 

krajinným prvkem, lokalita je zajímavá z geologického i botanického hlediska. 

 

 

 

 

Zamý�lený zámìr nemá vliv na evropsky významné lokality ani ptaèí oblasti. 
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Charakteristika souèasného stavu �ivotního prostøedí v dotèeném území 

Flóra 

Fytogeografické �len�ní 

Podle regionálnì fytogeografického èlenìní (Skalický 1988) le�í území ve fytogeografické 

oblasti termofytika (Thermophyticum), fytogeografickém obvodu Èeské termofytikum 

(Thermobohemicum), fytogeografickém okresu 15 Východní Polabí a ve fytogeografickém 

podokresu 15c Pardubické Polabí. 

Potenciální p�irozená vegetace 

Na základì mapy potenciální pøirozené vegetace (Neuhäuslová et al. 1997) je zájmové 

území øazeno k jednotce 5 Jilmová doubrava (Querco-Ulmetum), která je vázána na 

zaplavované øíèní nivy v teplých ní�inách. 

D�eviny 

Na lokalitì nebyly zji�tìny �ádné døeviny. 

Byliny 

Inventarizace rostlinných spoleèenstev 

Terénním mapováním bylo zji�tìno, �e pøedmìtné lokality jsou v souèasné dobì oplocené 

signálními páskami a slou�í jako pastvina pro pasení koní. Vlivem pastvy resp. pøítomností 

pomìrnì velkých býlo�ravcù na malé plo�e, trpí lokalita znaènou disturbancí. Ta je patrná 

pøedev�ím na místech s vy��í vlhkostí. Na místech s vy��í vlhkostí by se za normálních 

podmínek vyvíjela vlhkomilná spoleèenstva. Vzhledem k silné disturbanci v�ak jsou tato 

spoleèenstva redukována a nedochází k vývoji ani efemérních spoleèenstev po zaklesnutí 

vody. 

Proto zde nalézáme sporadickou druhovì chudou vegetaci s velmi jednoduchou strukturou a 

pøevahou malé skupiny pøizpùsobivých druhù, které patøí pøevá�nì mezi ruderální (R-

stratégové) a ruderálnì-strestolerantní (RS-stratégové) stratégy z tøídy Polygono arenastri-

Poëtea annuae s dominujícím Polygonum aviculare agg., který vytváøí mezernaté porosty 

v typické poléhavé formì. S vy��í stálostí jsou zastoupeny bì�né druhy se�lapávaných míst 

jako Poa annua subsp. annua, Plantago major subsp. major, vìt�inou nekvetoucí Lolium 
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perenne a Taraxacum sect. Ruderalia s druhy jílkových pastvin Lolio perennis-Cynosuretum 

jako Achillea millefolium agg., Trifolium repens, Dactylis glomerata, Leontodon autumnalis, 

Festuca pratensis, Plantago lanceolata, Poa pratensis aj. 

V ménì exponovaných èástech kde se také projevuje eutrofizace pøevládají mezofilní a� 

vlhkomilné druhy (Alopecurus pratensis, Anthriscus sylvestris, Cirsium oleraceum, 

Convolvulus arvensis, Dactylis glomerata, Heracleum sphondylium s. lat., Chaerophyllum 

aromaticum, Elytrigia repens, Symphytum officinale, Calamagrostis epigeios, Galium mollugo 

agg., Arrhenatherum elatius, Geranium pratense, Poa trivialis, Stachys sylvatica). S vy��í 

pokryvností se vyskytují ruderální druhy (Galium aparine, Artemisia vulgaris, Rumex 

obtusifolius, Cirsium arvense, Urtica dioica). 

Z hlediska biotopù, lze stanovi�tì zaøadit jako stanovi�tì X7B (Ruderální bylinná vegetace 

mimo sídla, ostatní porosty)  

Seznam druhù zaznamenaných v zájmovém území obsahuje celkem 112 taxonù vy��ích 

cévnatých rostlin (následující  tabulka ) 

Latinské jméno taxonu Èeské jméno taxonu 
Ochrana/ 

ohro�ení 

  Aegopodium podagraria L. br�lice kozí noha   

  Agrostis capillaris L. psineèek obecný   

  Agrostis stolonifera L. psineèek výbì�katý   

  Ajuga reptans L. zbìhovec plazivý   

  Alchemilla spp.,  kontryhel   

  Alopecurus pratensis L. psárka luèní   

  Anagallis arvensis L.  drchnièka rolní    

  Anthoxanthum odoratum L. tomka vonná   

  Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. kerblík lesní   

  Apera spica-venti (L.) P. B. chundelka metlice   

  Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. huseníèek rolní   

  Arctium lappa L. lopuch vìt�í   

  Arctium tomentosum Mill. lopuch plstnatý   

  Armoracia rusticana G., M. et Sch. køen selský   

  Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl  ovsík vyvý�ený pravý   

  Artemisia vulgaris L. pelynìk èernobýl   

  Astragalus glycyphyllos  L. kozinec sladkolistý   

  Atriplex patula L. lebeda rozkladitá   

  Atriplex sagittata Borkh.  lebeda lesklá     

  Avena fatua L. oves hluchý   
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  Bellis perennis L. 
sedmikráska obecná 

(chudobka) 
  

  Brassica napus L.  brukev øepka olejka   

  Bromus sterilis L. sveøep jalový   

  Caltha palustris s. lat. blatouch bahenní   

  Capsella bursa-pastoris (L.) Med. koko�ka pastu�í tobolka   

  
Cerastium holosteoides Fries subsp. triviale (Spenner) 

Möschl 
ro�ec obecný pravý   

  Cichorium intybus L. subsp. intybus èekanka obecná pravá   

  Cirsium arvense (L.) Scop. pcháè oset   

  Cirsium palustre (L.) Scop. pcháè bahenní   

  Cirsium vulgare (Savi) Ten.  pcháè obecný   

  Consolida regalis S. F. Gray  ostro�ka straèka   

  Convolvulus arvensis L. svlaèec rolní   

  Conyza canadensis (L.) Cronquist turanka kanadská    

  Dactylis glomerata L. srha laloènatá   

  Daucus carota L. mrkev obecná    

  Echinochloa crus-galli (L.) P. B. je�atka kuøí noha   

  Echium vulgare L. hadinec obecný   

  Elytrigia repens (L.) Nevski pýr plazivý   

  Epilobium angustifolium L. vrbovka úzkolistá   

  Equisetum arvense L. pøeslièka rolní   

  Erigeron acris L. s. str. turan ostrý   

  Erigeron annuus (L.) Pers.  turan roèní   

  Erophila verna (L.) DC. osívka jarní   

  Euphorbia cyparissias L. pry�ec chvojka   

  Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve opletka obecná   

  Festuca pratensis Huds. kostøava luèní   

  Festuca rubra s. lat. kostøava èervená   

  Ficaria verna Huds. subsp. bulbifera orsej jarní hlíznatý   

  Gagea lutea (L.) Ker-Gawler køivatec �lutý   

  Galeobdolon luteum Huds. pitulník �lutý   

  Galinsoga parviflora Cav. pì�our maloúborný   

  Galium aparine L. svízel pøítula   

  Galium mollugo agg. svízel povázka   

  Galium verum L.  svízel syøi��ový   

  Geranium pratense L. kakost luèní   

  Geum urbanum L. kuklík mìstský   

  Chenopodium album agg.  merlík bílý    
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  Chenopodium hybridum L. merlík zvrhlý   

  Chenopodium polyspermum L.  merlík mnohosemený    

  Chenopodium suecicum J. Murr merlík �védský    

  Impatiens parviflora DC. netýkavka malokvìtá   

  Juncus conglomeratus L. sítina klubkatá   

  Juncus effusus L. sítina rozkladitá   

  Lactuca serriola L.  locika kompasová    

  Lamium album L. hluchavka bílá   

  Lamium amplexicaule L. hluchavka objímavá   

  Lathyrus pratensis L. hrachor luèní   

  Lepidium ruderale L. øeøicha rumní   

  Lolium perenne L. jílek vytrvalý   

  Matricaria discoidea DC. heømánek terèovitý   

  Medicago falcata L. tolice srpovitá   

  Origanum vulgare s.lat. dobromysl obecná   

  Papaver rhoeas L. mák vlèí   

  Persicaria amphibia (L.) Delarbre  rdesno oboj�ivelné   

  Phalaris arundinacea L. chrastice rákosovitá   

  Phleum pratense L. bojínek luèní   

  Phragmites australis (Cav.) Steud. rákos obecný   

  Picea abies (L.) Karsten smrk ztepilý   

  Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý   

  Plantago major subsp. major jitrocel vìt�í pravý   

  Plantago media agg. jitrocel prostøední   

  Poa angustifolia L. lipnice úzkolistá   

  Poa annua subsp. annua  lipnice roèní pravá   

  Poa palustris subsp. palustris lipnice bahenní pravá   

  Poa trivialis L. lipnice luèní   

  Polygonum aviculare agg. truskavec ptaèí   

  Potentilla reptans L. mochna plazivá   

  Potentilla tabernaemontani Aschers. mochna jarní   

  Prunella vulgaris L. èernohlávek obecný   

  Ranunculus repens L. pryskyøník plazivý   

  Raphanus raphanistrum L. øedkev ohnice   

  Rumex acetosa L. ��ovík kyselý   

  Rumex acetosella subsp. acetosella ��ovík men�í pravý   

  Scirpus sylvaticus L. skøípina lesní   

  Scrophularia nodosa L. krtièník hlíznatý   

  Senecio vulgaris L. starèek obecný   
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  Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris silenka nadmutá pravá   

  Spergularia rubra (L.) J. Presl et C. Presl kuøinka èervená   

  Stachys palustris L.  èistec bahenní   

  Symphytum officinale L. kostival lékaøský   

  Tanacetum vulgare L. vratiè obecný   

  
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. !llgaard et 

�tìpánek 
pampeli�ka "lékaøská"   

  Thlaspi arvense L. penízek rolní   

  Trifolium campestre Schreber jetel ladní   

  Trifolium hybridum L. jetel zvrhlý   

  Trifolium pratense s. lat. jetel luèní    

  Trifolium repens L. jetel plazivý   

  Tussilago farfara L. podbìl lékaøský   

  Urtica dioica L. kopøiva dvoudomá   

  Verbascum thapsus L. divizna malokvìtá   

  Vicia angustifolia L. vikev úzkolistá   

  Vicia cracca L. vikev ptaèí   

  Viola arvensis Murray violka rolní   

 

Bìhem botanického prùzkumu nebyl v zájmovém území zji�tìn výskyt chránìných druhù 

podle vyhlá�ky è. 395/1992 Sb. k zákonu è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, 

v platném znìní a podle Èerného a èerveného seznamu cévnatých rostlin ÈR (Procházka 

2001). 

 

Fauna 

Biogeografické �len�ní 

Podle biogeografického èlenìní Èeské republiky (Culek et al. 2005) je zájmové území 

zastoupeno bioregionem hercynské podprovincie 1.8 Pardubický a biochorou 2RN Plo�iny 

na zahlinìných píscích 2. vegetaèního stupnì. 

Aktuální fauna zájmového území 

P�ehled!zji�t"ných!druh# 

Jména rodù a druhù jsou v seznamu øazena abecednì. U pavoukù za specifickým 

jménem je uvedena charakteristika druhù podle Katalogu pavoukù Èeské republiky (Buchar 

& Rù�ièka 2002: preference pùvodnosti stanovi�tì, stupeò hojnosti a preference 

fytogeografické oblasti). Stupeò bioindikaèních hodnot u vá�ek (Odonata) je uveden podle 

Hanela & Zeleného (2000). 
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U støevlíkovitých broukù (Coleoptera: Carabidae) je uvedena bioindikaèní skupina druhu 

podle Hùrky et al. (1996): 

A � adaptabilní; druhy osídlující více nebo ménì pøirozené nebo pøirozenému stavu blízké 

habitaty. Vyskytují se i na druhotných, dobøe regenerovaných biotopech, zvlá�tì v blízkosti 

pùvodních ploch. Tato nejpoèetnìj�í skupina zahrnuje pøedev�ím typické druhy lesních 

porostù, i umìlých, pobøe�ní druhy stojatých i tekoucích vod, druhy luèin, pastvin a jiných 

travních porostù typu paraklimaxù. 

E � eurytopní; druhy, které nemají èasto �ádné zvlá�tní nároky na charakter a kvalitu 

prostøedí, druhy nestabilních, mìnících se habitatù, stejnì jako druhy, které obývají silnì 

antropogennì ovlivnìnou, tedy po�kozenou krajinu. Zahrnuje i expansivní druhy, �íøící se 

v souèasné dobì na tìchto nestabilních habitatech a roz�iøující svùj areál, stejnì jako 

expansivní druhy, které v souèasné dobì ustupují, i nestálé migranty. 

Pro èeleï Chrysomelidae a nadèeleï Curculionoidea je pou�ito hodnocení podle Strejèka 

(2000, 2001): 

T � je druh typický pro urèitý charakteristický biotop (schopný adaptace i na odpovídající 

náhradní biotopy shodného charakteru). 

E � druh expanzivní (pøizpùsobivý i na rùzné typy biotopù a schopný adaptace i na 

druhotné biotopy, napø. ruderály apod.). 

U denních motýlù následuje za specifickým jménem druhu jeho biotopová vazba 

upravená podle Bene�e et al. (2002) pro pomìry v ÈR: U � Ubikvista (generalisté schopni �ít 

na v�ech biotopech, vèetnì ruderálù, agrocenóz a intravilánù obcí); M2 � Mezofil-2 (druhy 

preferující rozhraní lesních a luèních biotopù, lesní louky a svìtliny apod.). Uveden je stupeò 

ohro�enosti v ÈR a ochranáøský status v evropských zemích: LI � v Èeské republice 

v souèasnosti není ohro�en, M � migrant. 

Symbol § oznaèuje druhy zvlá�tì chránìné podle pøíl. III, vyhlá�ky M�P ÈR è. 395/1992 

Sb. (SO � druh silnì ohro�ený, O � druh ohro�ený). U druhù, které jsou zaøazeny do 

jednotlivých kategorií v Èervených seznamech Plesníka et al. (2003) a Farkaèe et al. (2005), 

je jejich status oznaèen VU � zranitelný, NT � témìø ohro�ený, LC � málo dotèený. Legenda: 

+ (plus/ano), � (mínus/ne). V poznámce je uvedena hojnost výskyt druhu na dané lokalitì 

vycházející z odhadnutého poètu jedincù: velmi vzácný � druh vyskytující se v jednotlivých 

exempláøích (subrecedentní [poèet zji�tìných exempláøù n] = 1 ex.); vzácný � druh 

vyskytující se nepravidelnì v malém poètu jedincù, vìt�inou pouze v omezené oblasti 

(recedentní [n] = 2-10 ex.); hojný � druh dosti rovnomìrnì roz�íøený s pravidelným výskytem 

(subdominantní [n] = 10-20 ex.); velmi hojný � druh vyskytující se ve vysokých poètech 

jedincù (dominantní [n] > 20 ex.). 
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Poø. 
è. 

Druh 
Na lokalitì 

se 

rozmno�uje 

Potravnì 
vázán na 
lokalitu 

Stupeò 
ochrany 

Poznámka 

 mìkký�i (Mollusca): pl�i (Gastropoda)     

1 hlemý�ï zahradní (Helix pomatia) LC + +  velmi hojný 

2 páskovka keøová (Cepaea hortensis) LC + +  hojný 

3 plzák �panìlský (Arion lusitanicus) LC + +  hojný 

 

Poø. 
è. 

Druh 
Na lokalitì 

se 

rozmno�uje 

Potravnì 
vázán na 
lokalitu 

Stupeò 
ochrany 

Poznámka 

 pavouci (Araneae)     

1 køi�ák luèní (Mangora acalypha) csd, va, TM + +  hojný 

2 
køi�ák obecný (Araneus diadematus) csa, va, 

TMO 
+ +  vzácný 

3 
pavuèenka rolní (Oedothorax apicatus) csd, 

va, TM 
+ +  velmi hojný 

4 
plachetnatka obecná (Meioneta rurestris) csd, 

va, TMO 
+ +  velmi hojný 

5 slíïák men�í (Pardosa pullata) csd, va, TMO + +  velmi hojný 

 

Poø. 
è. 

Druh 
Na lokalitì 

se 

rozmno�uje 

Potravnì 
vázán na 
lokalitu 

Stupeò 
ochrany 

Poznámka 

 hmyz (Insecta): vá�ky (Odonata)     

1 
�idélko páskované (Coenagrion puella) I=2 

Si=2 
+ +  velmi hojný 

2 vá�ka rudá (Sympetrum sanguineum) � + +  hojný 

 

Poø. 
è. 

Druh 
Na lokalitì 

se 

rozmno�uje 

Potravnì 
vázán na 
lokalitu 

Stupeò 
ochrany 

Poznámka 

 saranèe (Caelifera)     

1 
saranèe suchobytná (Chorthippus parallelus 

parallelus) 
+ +  vzácný 

 �kvoøi (Dermaptera)     

1 �kvor obecný (Forficula auricularia) + +  velmi hojný 
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 køísi (Auchenorrhyncha)     

1 køísek obecný (Euscelis incisus) + +  hojný 

2 køísek polní (Psammotettix alienus) + +  velmi hojný 

3 mokøatka polní (Aphrodes bicincta) + +  hojný 

4 ostnohøbetka køovinná (Centrotus cornutus) � �  vzácný 

5 pìnodìjka obecná (Philaenus spumarius) + +  velmi hojný 

6 pidikøísek luèní (Emelyanoviana mollicula) + +  velmi hojný 

7 pidikøísek polní (Eupteryx atropunctata) + +  velmi hojný 

8 tykadlatka topolová (Populicerus populi) + +  hojný 

 plo�tice (Heteroptera)     

1 klopu�ka bì�ná (Calocoris affinis) + +  velmi hojný 

2 klopu�ka chlupatá (Lygus rugulipennis) + +  velmi hojný 

3 
klopu�ka kopøivová (Adelphocoris 

quadripunctatus) 
+ +  velmi hojný 

4 klopu�ka knotovková (Dicyphus globulifer) + +  hojný 

5 klopu�ka obecná (Plagiognathus arbustorum) + +  velmi hojný 

6 klopu�ka polní (Plagiognathus chrysanthemi) + +  velmi hojný 

7 klopu�ka úhorní (Phytocoris varipes) + +  velmi hojný 

8 klopu�ka zelená (Orthotylus marginatus) + +  hojný 

9 knì�ice chlupatá (Dolycoris baccarum) + +  velmi hojný 

10 knì�ice obecná (Carpocoris purpureipennis) + +  velmi hojný 

11 knì�ice pásovaná (Graphosoma italicum) + +  velmi hojný 

12 knì�ice rudonohá (Pentatoma rufipes) + +  velmi hojný 

13 knì�ice trávozelená (Palomena prasina) + +  hojný 

14 knì�ice zelná (Eurydema oleraceum) + +  velmi hojný 

15 pozemka kopøivová (Scolopostethus thomsoni) + +  velmi hojný 

16 rumìnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) + +  velmi hojný 

17 sí�natka kostivalová (Dictyla humuli) + +  hojný 

18 �títovka obilní (Eurygaster maura) + +  velmi hojný 

19 
vroubenka keøová (Gonocerus 

acuteangulatus) 
+ +  hojný 

20 vroubenka smrdutá (Coreus marginatus) + +  hojný 
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 brouci (Coleoptera): støevlíkovití (Carabidae)     

1 kvapník Amara plebeja E + +  hojný 

2 kvapník mìnivý (Harpalus affinis) E + +  velmi hojný 

3 kvapník plstnatý (Harpalus rufipes) E + +  velmi hojný 

4 
støevlíèek mìdìný (Poecilus cupreus cupreus) 

E 
+ +  velmi hojný 

5 støevlíèek o�lejchový (Anchomenus dorsalis) E + +  velmi hojný 

6 støevlíèek Notiophilus palustris E + +  velmi hojný 

7 
støevlíèek Pterostichus melanarius melanarius 

E 
+ +  hojný 

8 støevlíèek Pterostichus nigrita E + +  vzácný 

9 støevlíèek Pterostichus strenuus E + +  hojný 

10 
støevlík zrnitý (Carabus granulatus granulatus) 

E 
+ +  hojný 

11 støevlík Abax parallelepipedus A + +  hojný 

12 støevlík Agonum muelleri E + +  hojný 

13 støevlík Agonum viduum A + +  hojný 

14 støevlík Ophonus azureus E + +  hojný 

15 støevlík Trechus quadristriatus E + +  velmi hojný 

16 
svi�ník polní (Cicindela campestris campestris) 

A 
+ + § O hojný 

17 �ídlatec Bembidion lampros E + +  velmi hojný 

18 
�ídlatec Bembidion quadrimaculatum 

quadrimaculatum E 
+ +  velmi hojný 

 vrubounovití (Scarabaeidae)     

1 hnojník obecný (Aphodius fimetarius) + +  velmi hojný 

2 hnojník Aphodius rufipes + +  velmi hojný 

3 lejno�rout malý (Onthophagus ovatus) + +  hojný 

4 lejno�rout Onthophagus fracticornis + +  hojný 

5 listokaz zahradní (Phyllopertha horticola) + +  velmi hojný 

6 zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata aurata) + +  hojný 
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 kovaøíkovití (Elateridae)     

1 kovaøík �edý (Agrypnus murinus) + +  hojný 

2 kovaøík Agriotes obscurus + +  velmi hojný 

3 kovaøík Agriotes ustulatus + +  hojný 

4 kovaøík Athous haemorrhoidalis + +  hojný 

5 kovaøík Hemicrepidius niger + +  hojný 

6 kovaøík Melanotus villosus + +  hojný 

 páteøíèkovití (Cantharidae)     

1 páteøíèek Cantharis pellucida + +  hojný 

2 páteøíèek Cantharis rustica + +  hojný 

3 páteøíèek �lutý (Rhagonycha fulva) + +  velmi hojný 

 slunéèkovití (Coccinellidae)     

1 slunéèko dvojteèné (Adalia bipunctata) + +  hojný 

2 
slunéèko sedmiteèné (Coccinella 

septempunctata) 
+ +  velmi hojný 

3 slunéèko Harmonia axyridis + +  hojný 

4 slunéèko vojtì�kové (Subcoccinella 

vigintiquatuorpunctata) 
+ +  vzácný 

 tesaøíkovití (Cerambycidae)     

1 kozlíèek Agapanthia villosoviridescens + +  vzácný 

2 tesaøík èerno�pièký (Stenurella melanura) + +  velmi hojný 

3 tesaøík Pachytodes cerambyciformis + +  hojný 

4 tesaøík Pseudovadonia livida + +  hojný 

 mandelinkovití (Chrysomelidae: 
Chrysomelinae, Galerucinae) 

    

1 bázlivec vrbový (Lochmaea caprea) E + +  hojný 

2 
mandelinka nádherná (Chrysolina fastuosa 

fastuosa) E 
+ +  hojný 

3 mandelinka topolová (Chrysomela populi) E + +  hojný 

4 mandelinka Chrysolina herbacea herbacea T + +  vzácný 

5 mandelinka Gastrophysa polygoni polygoni E + +  hojný 

6 mandelinka Phratora vitellinae E + +  hojný 

 
nosatcovití (Curculionoidea): zobonoskovití 

(Rhynchitidae, Attelabidae) 
    

1 zobonoska Tatianaerhynchites aequatus E � �  vzácný 
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denní motýli (Lepidoptera: Hesperioidea, 

Papilionoidea) 
    

1 baboèka admirál (Vanessa atalanta) U, LI, M + +  hojný 

2 baboèka paví oko (Inachis io) U, LI + +  hojný 

3 baboèka sí�kovaná (Araschnia levana) M-2, LI + +  hojný 

4 bìlásek øepkový (Pieris napi) U, LI + +  hojný 

5 
okáè poháòkový (Coenonympha pamphilus) U, 

LI 
+ +  hojný 

6 okáè zední (Lasiommata megera) U, LI + +  vzácný 

7 
�lu�ásek øe�etlákový (Gonepteryx rhamni) M-

2, LI 
+ +  hojný 

 
blanokøídlí (Hymenoptera): mravencovití 

(Formicidae) 
    

1 mravenec obecný (Lasius niger) + +  velmi hojný 

 vèelovití (Apidae: Bombini, Apini)     

1 èmelák skalní (Bombus lapidarius) � + § O velmi hojný 

2 èmelák zemní (Bombus terrestris) � + § O hojný 

3 vèela medonosná (Apis mellifera) � +  velmi hojný 
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obratlovci (Vertebrata): 

oboj�ivelníci (Amphibia): �áby (Anura) 
    

1 ropucha zelená (Bufo viridis) NT � � § SO hojný 
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 plazi (Reptilia): je�tìøi (Sauria)     

1 je�tìrka obecná (Lacerta agilis) NT + + § SO hojný 
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 ptáci (Aves): vrubozobí (Anseriformes)     

1 kachna divoká (Anas platyrhynchos) � �  
hojný 

(pøelety) 

 dravci (Falconiformes)     

1 kánì lesní (Buteo buteo) � +  hojný 

 hrabaví (Galliformes)     

1 ba�ant obecný (Phasianus colchicus) + +  hojný 

 mìkkozobí (Columbiformes)     

1 holub domácí (Columba livia domestica) + +  hojný 

2 holub høivnáè (Columba palumbus) � +  
hojný 

(pøelety) 

3 hrdlièka zahradní (Streptopelia decaocto) + +  velmi hojný 

 �plhavci (Piciformes)     

1 strakapoud velký (Dendrocopos major) � �  vzácný 

 pìvci (Passeriformes)     

1 brhlík lesní (Sitta europaea) � �  
velmi 

vzácný 

2 havran polní (Corvus frugilegus) VU � +  hojný 

3 jiøièka obecná (Delichon urbica) NT � +  velmi hojný 

4 kos èerný (Turdus merula) + +  velmi hojný 

5 pìnice pokøovní (Sylvia curruca) + +  hojný 

6 rehek domácí (Phoenicurus ochruros) + +  hojný 

7 skøivan polní (Alauda arvensis) + +  hojný 

8 sojka obecná (Garrulus glandarius) + +  hojný 

9 straka obecná (Pica pica) + +  velmi hojný 

10 sýkora koòadra (Parus major) + +  velmi hojný 

11 sýkora modøinka (Parus caeruleus) + +  velmi hojný 

12 �paèek obecný (Sturnus vulgaris) + +  hojný 

13 vrabec polní (Passer montanus) LC + +  hojný 

14 zvonek zelený (Carduelis chloris) + +  hojný 
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 savci (Mammalia): �elmy (Carnivora)     

1 kolèava Mustela nivalis � �  vzácný 

 hmyzo�ravci (Insectivora)     

1 je�ek východní (Erinaceus concolor) + +  hojný 

2 krtek obecný (Talpa europaea) + +  hojný 

 zajíci (Lagomorpha)     

1 zajíc polní (Lepus europaeus) NT + +  hojný 

 hlodavci (Rodentia)     

1 hrabo� polní (Microtus arvalis) + +  velmi hojný 

 

Pøi zoologickém prùzkumu zájmového území bylo zji�tìno celkem 125 druhù �ivoèichù, 

z toho 97 druhù bezobratlých a 28 druhù obratlovcù. Zji�tìné druhy mìkký�ù a pavoukù patøí 

mezi druhy bì�nì roz�íøené po celém území na�eho státu od ní�in do hor. Rovnì� tak 

nálezy plo�tic lze øadit mezi hojné druhy hmyzu. Bìhem terénních exkurzí se zjistily bì�né 

druhy støevlíkovitých broukù nivních luk a otevøených biotopù. Pøevládají zde bì�né, 

eurytopní a adaptabilní druhy. Na zkoumané lokalitì trvale �ijí tito zvlá�tì chránìní 

�ivoèichové: èmeláci (Bombus lapidarius, B. terrestris), dále ropucha zelená (Bufo viridis) 

a hojná je�tìrka obecná (Lacerta agilis). Tito ohro�ení �ivoèichové byli na lokalitì zji�tìni 

v silnìj�ích populacích, na lokalitu zalétají nebo zacházejí za potravou.  
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Závìr 

Závìrem lze konstatovat, �e posuzované plochy Z9a, K1 a plochy funkèního vyu�ití OS 

ji�nì od ploch Z9a a K1 dle Zmìny è.1 Územního plánu Spojil, jsou mokøadem podle definice 

mokøadu v �ir�ím chápání. Vzhledem k ruderalizaci a disturbanci, které jsou vyvolány 

stávajícím u�íváním, v�ak tyto funkce neplní. 

Z hlediska botanického nebyl na lokalitì zji�tìn �ádný zvlá�tì chránný druh rostliny. Také 

se zde nevyskytují botanicky cenná spoleèenstva.  

 Na lokalitì bylo zji�tìno celkem pìt  zvlá�tì chránìných druhù �ivoèichù jednalo se o tøi 

druhy bezobratlých (svi�ník polní - Cicindela campestris campestris,  èmelák skalní - 

Bombus lapidarius,  èmelák zemní - Bombus terrestris) a dva druhy obratlovcù (ropucha 

zelená - Bufo viridis,  je�tìrka obecná - Lacerta agilis). Jedná se o druhy �ir�ího okolí a jejich 

výskyt lze sledovat i v samotném zastavìném území, které na lokalitu sledování navazuje 

(Spojil). Zástavbou tedy nedojde k negativní zmìnì z hlediska populací zvlá�tì chránìných 

druhù �ivoèichù.  

Pøi realizaci zámìru pova�ujeme za cenné vytvoøení dvou ploch slou�ících k zadr�ení 

de��ových vod (SO 3). Lze pøedpokládat, �e se tyto plochy stanou základem skuteènì 

mokøadních ploch. Doporuèujeme tyto plochy ponechat samovolnému vývoji, který jistì 

pøinese i mo�nosti rozmno�ování v okolí bì�ných oboj�ivelníkù (roucha zelená, r. obecná a 

skokan hnìdý).  
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FOTODOKUMENTACE 

 

Lokalita s dobøe patrnými disturbovanými plochami, které jsou v období se zvý�enými 

srá�kami zalita mìlkou hladinou vody. 

 

 

Na nepasených okrajích má lokalita zdánlivì charakter mokøadu. 



 26 

 

Hranici sledované plochy tvoøí odvodòovací pøíkop a dále jsou pomìrnì stabilní lesní porosty 

s dominancí dubu a borovice. Dal�í døeviny v rozsahu do 1%. 


