


 

 

 

 

 

 

 

 

Příroda dala člověku rozum,  
aby se jí bránil,  

a srdce,  
aby se jí neubránil 

 
 

                      Jean Galbert de Campriston 
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PÍSKY Z MOŘSKÝCH BOUŘÍ  

NA HOSTIBEJKU 
 

 

Kralupské návrší Hostibejk, 

zejména jeho výběţek nad ţelezniční 

tratí, prodělaly v poslední době řadu 

změn. Bohuţel nejen v kladném slo-

va smyslu. Přírodní památka, vyhlá-

šená v roce 2002, byla postupně 

zbavena označení a navíc velmi zá-

vaţným zpŧsobem poškozena vanda-

ly – sprejery (foto 1). Mezinárodně 

známou a dŧleţitou lokalitu tak bude 

nutné velmi nákladně sanovat, aby 

se vrátila do pŧvodního stavu. Za 

peníze, které mohly být pouţity jin-

de pro zlepšení ţivotního prostředí, 

například na výsadbu nové zeleně. Je 

otázkou, jak obstojí 6 informačních 

tabulí a panelŧ nové naučné stezky 

(foto 2), která patří k těm příjemněj-

ším změnám na Hostibejku. Na tabu-

lích jsou podány informace o přírodě 

a historii Hostibejku, Kralup nad Vl-

tavou i okolí. Z pohledu geologa 

jsou bohuţel některé údaje na tabuli 

č. 2 poněkud nepřesné či zkreslené, 

někdy pak vyloţeně chybné (např. 

fotografie „styku karbonu a permu“ 

u Lobče). V tomto příspěvku   bych 

se chtěl stručně zmínit především 

o jedné zajímavé vrstvě pískovce na 

Hostibejku, která je na informační 

tabuli prezentována jako „přechodná 

vrstva“ mezi jezerními a mořskými 

usazeninami. 

Tato vrstva poměrně špatně vy-

tříděného pískovce s valounky kře-

mene představuje nápadný horizont 

mezi kompaktními jemnozrnnými 

pískovci v podloţí i deskovitými 

pískovci v nadloţí této polohy (foto 

3, 4). V době, kdy byly tyto horniny 

intenzivně těţeny, tedy někdy před 

100 lety, byla skalníky označována 

jako „droţdí“, a jak pro účely sklář-

ské, tak kamenické byla zcela nepo-

uţitelná. Je zajímavé, ţe tato poloha 

je vázána jen na nejbliţší okolí Kra-

lup nad Vltavou. Kromě Hostibejku 

byla zjištěna i ve vrtech 

v kralupském okolí a ve výchozech 

a odkryvech ještě v Nelahozevsi.  

Pŧvodně byla skutečně interpretová-

na jako poloha mezi sladkovodními, 

jezerními písky pod ní a mořskými 

písky v jejím nadloţí (Frič – Bayer 

1901). Výzkumy v 80. letech minu-

lého století (např. Čech et al. 1980) 

však jednoznačně prokázaly, ţe jak 

pískovce, označené na informační 

tabuli jako „jezerní“, tak „přechodná 

vrstva“ – „droţdí“ jsou mořského 

pŧvodu. Zajímavý je  ovšem zpŧsob  

vzniku polohy označované jako 

„droţdí“: Ze srovnání  se současný-

mi uloţeninami moří a oceánŧ 

a s podmínkami jejich vzniku je 

zřejmé, ţe popisovaná poloha mini-

málně zčásti odpovídá tomu, co je 

označováno jako tempestity, tedy 

usazeniny vzniklé pŧsobením moř-

ských bouří. Hrubší materiál od po-

břeţí je vysokými vlnami a mořský-

mi proudy odplaven dál do hlubších 

částí moře, a vytvoří tak jakousi „ci-

zorodou“ polohu, markantně odliš-
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nou od jemnozrnných pískŧ pod ní i 

nad ní. Je dokladem tzv. eventu – 

významné události, která tak zŧstane 

viditelně zapsána ve sledu hornino-

vých vrstev. Zajímavé je i to, ţe 

do tohoto bouřkového horizontu by-

ly spláchnuty i velké šišky borovic 

(aţ 30cm), rostoucích na pobřeţí. A 

kdyţ tyto písky tvořily mořské dno, 

zavrtávaly se do něj na něm ţijící 

organizmy, především mořští raci, 

kteří toto mělké a teplé moře před 

zhruba 100 miliony let obývali. Ná-

sledné překrytí jemným pískem vše 

zakonzervovalo do podoby, jak mŧ-

ţeme horninu pozorovat dnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura: 

Čech, S. et al. (1980): Revision 

of the Upper Cretaceous stratigraphy 

of the Bohemian Cretaceous Basin. – 

Věst. Ústř. Úst. geol., 55, 5, 277-

296. Praha. 

Frič, A. – Bayer, E. (1901): Stu-

dien im Gebiete der böhmischen 

Kreideformation. Palaeontologische 

Untersuchungen der einzelnen 

Schichten. Perucer Schichten. – 

Arch. naturwiss. Landes-

durchforsch. Böhm., XI, 2. Prag.  

 

Přemysl Zelenka 

ČGS Praha 

 

 

Foto 1 – Pracovník Krajského úřadu Středočeského kraje dokumentuje roz-

sah poškození přírodní památky 
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Foto 2 – Jeden z panelŧ naučné stezky na Hostibejku 

Foto 3 – Nápadná poloha mezi masivními a deskovitými pískovci, označova-

ná jako „droţdí“ 
 

 

 

 

 



6  SOSNA 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA CHKO KOKOŘÍNSKO 

VÝROČNÍ ZPRÁVA - ROK 2008 
 

 

Státní správa 
 

Výkon státní správy měl v roce 

2008 mírně klesající trend, pravdě-

podobně v souvislosti se zmenšením 

územního obvodu Správy o části 

Pardubického a Královéhradeckého 

kraje. Nejsloţitější případy se řeší v 

souvislosti s povolováním výjimek 

z ochrany silně a kriticky ohroţe-

ných druhŧ mimo vlastní území 

CHKO. Na území CHKO pak admi-

nistrativně převaţuje řešení staveb-

ních záměrŧ a neustupující snahy 

o další urbanizaci volné krajiny. 

Opětovně byly ukládány i sankce, 

celkem v sedmnácti případech  

v celkové výši 120,2 tisíce Kč. 

Foto 4 – Detail polohy             Foto: P. Zelenka 
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Sumář Správou vydaných opat-

ření v roce 2008 má následující po-

dobu: 71 správních rozhodnutí, 617 

odborných stanovisek, 419 stanovi-

sek a souhlasŧ. Niţší počet rozhod-

nutí je dán institutem závazného sta-

noviska jako podkladového opatření 

pro rozhodnutí jiného správního or-

gánu (např. stavebního úřadu). Cel-

kový počet poloţek v podacím dení-

ku činí 2 637. 

 

Na území CHKO Správa aktuál-

ně nepřipravuje ţádné nové malo-

plošné chráněné území (přírodní re-

zervaci či památku) k vyhlášení, zá-

měry správy jiţ byly naplněny 

v minulých deseti letech (přehlášení 

pŧvodních devíti PR a PP a vyhláše-

ní 12 nových).  

Rozsáhlou činností je však pří-

prava na vyhlášení (příp. přehlášení) 

národních kategorií chráněných 

území. MŢP obdrţelo kompletní 

podklady pro přehlášení NPR Hra-

banovská černava, NPR Velký a Ma-

lý Bezděz (dnes PR), NPP Swamp, 

Rečkov a Ţehuňský rybník (dnes 

NPR). Byly projednány připomínky 

k přehlášení NPR Novozámecký 

rybník a díky novým skutečnostem 

se opět předělává plán péče o návrh 

NPP Jestřebské slatiny.  

 

Obnova a tvorba plánŧ péče je 

činností, kterou Správa vykonává ve 

značném rozsahu z dŧvodu odborné 

péče a přípravy nových MCHÚ mi-

mo vlastní CHKO.  

Na území CHKO má všech 21 

PR a PP schválený plán péče.  

Mimo území CHKO byly do-

končeny plány péče pro území NPR 

Libický luh, NPP Slatinná louka u 

Vekenky a jako podklady pro vyhlá-

šení v nových hranicích plány péče 

pro NPP Swamp a Rečkov. Schválen 

byl plán péče pro PR Velký a Malý 

Bezděz.  

 

V roce 2008 byl dokončen 

a schválen lesní hospodářský plán 

pro lesní hospodářský celek Agentu-

ra ochrany přírody a krajiny ČR – 

Středočeský kraj. Tento lesní hospo-

dářský plán je výsledkem sloučení 

dvou stávajících plánŧ do jednoho 

a přičlenění (zařízení) nově předa-

ných částí lesního majetku, proto 

zŧstává pŧvodní platnost (2006 – 

2015), ale změna LHP je zpracována 

na stav k 1.1.2008.  

 
Další rozsáhlou činností bylo 

posuzování územněplánovacích do-

kumentací. Dokončen a schválen byl 

Návrh zásad územního rozvoje Libe-

reckého kraje. Dokončené a schvále-

né byly územní plány obcí Dobřeň, 

Ţelízy, Tachov, Snědovice. Správa 

se také zabývala dalšími dokumenty 

v rŧzném stupni přípravy: Blíţeved-

ly - návrh zadání ÚP, Štětí - návrh 

zadání změny č. 2 a č. 3,  Doksy - 

návrh zadání změny č. 1, Medonosy 

- návrh zadání změny č. 2,  Tuhaň - 

návrh zadání ÚP, Vysoká - návrh 

zadání změny č. 2 a č. 3. Pracovně se 

Správa zabývala i dokumenty územ-

ního plánovaní v ptačích oblastech 

Českolipsko – Dokeské pískovce 

a mokřady a Ţehuňský rybník – obo-

ra Kněţičky.   
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Odborná činnost  

 

V oboru zoologie v roce 2008 

pokračoval čtvrtým rokem rozsáhlej-

ší projekt monitoringu vybraných 

skupin bezobratlých ţivočichŧ ve 42 

vybraných tŧních vytvořených od 

roku 1996. Vybrány byly rŧzně vel-

ké tŧně na území celé CHKO a vy-

tvořené v rŧzném období. Sledován 

je zooplankton, vodní měkkýši a vy-

brané skupiny hmyzu (jepice, 

pošvatky, váţky, ploštice, brouci). 

Po dobu 5 let by mělo probíhat sle-

dování těchto skupin a následné vy-

hodnocení. Výzkum je v případě 

hmyzu součástí rozsáhlejšího projek-

tu a je hrazen z grantu Entomologic-

kého ústavu AV ČR, Správa pouze 

odebírá materiál. Omezeně probíhal 

monitoring populací obojţivelníkŧ 

především na vodních plochách vy-

tvářených v rámci Programu péče o 

krajinu. V CHKO Kokořínsko 

v současné době zpracovávají 2 stu-

denti své diplomové práce věnované 

zooplanktonu vybraných tŧní a stu-

diu populací rakŧ v potoce Pšovka. 

Správa se také podílí na zjišťování 

případného vlivu solení silnice I/9 (v 

CHKO Kokořínsko) na populace 

vrkoče baţinného (Vertigo moulinsi-

ana) a vrkoče útlého (Vertigo angus-

tior). Příleţitostně bylo prováděno 

síťové mapování denních motýlŧ, 

velkých nočních motýlŧ a vřetenu-

šek. 

V oboru botaniky se Správa po-

dílela na dalším ročníku týdenního 

určovacího semináře pro botaniky 

JČU, tentokrát na Dokesku, a dalších 

určovacích exkurzí odborných insti-

tucí. Byly zorganizovány botanické 

exkurze pro veřejnost – 

v Kokořínském dole a na Ronově 

a mykologická v okolí údolí Libě-

chovky. Správa spolupracuje i na 

zajímavých studiích  – např. 

k problematice invazních druhŧ na 

Kokořínsku (netýkavka malokvětá), 

rozšíření vstavače bahenního či 

měkkyně baţinné v ČR atd.  

Na základě Správou připrave-

ných podkladŧ byla na podzim uza-

vřena dohoda s LČR, s. p., o pone-

chání lesŧ v lokalitě Havrany (sou-

část NPR Libický luh) samovolnému 

vývoji jako první lokality mimo 

chráněné krajinné oblasti.  

Správa se podílela na zpracování 

souhrnu doporučených opatření pro 

ptačí oblast Českolipsko – dokeské 

pískovce  a mokřady.  

 

Monitoring, inventarizační 

a jiné průzkumy 

 

V roce 2008 se pracovníci Sprá-

vy intenzívně podíleli na monitorin-

gu evropsky významných druhŧ ţi-

vočichŧ a rostlin, a to nejenom na 

území CHKO Kokořínsko. Pokračo-

val monitoring populace vrkoče ba-

ţinného (Vertigo moulinsiana) a 

vrkoče útlého (Vertigo angustior) na 

vytyčených monitorovacích plo-

chách v mokřadech Pšovky a Libě-

chovky v CHKO Kokořínsko. Cílem 

monitoringu je mimo jiné zjištění 

vlivu kosení na jeho výskyt a stano-

vení vhodného managementu lokalit, 

kde se tyto evropsky významné dru-

hy vyskytují. Zároveň je tento moni-

toring součástí celostátního monito-

ringu populací tohoto druhu. Kromě 
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CHKO je vrkoč baţinný prŧběţně 

monitorován Správou i v nivě Bělé 

(Valcha, NPP Klokočka, NPP Reč-

kov) a v Dokeské pánvi, kde byly 

v roce 2008 nalezeny další lokality 

zejména na březích Máchova jezera. 

V CHKO Kokořínsko probíhal pra-

videlný monitoring netopýrŧ (zimo-

višť, letních kolonií) a monitoring 

obojţivelníkŧ a plazŧ. Mimo CHKO 

druhým rokem proběhl monitoring 

ještěrky zelené (Lacerta viridis) 

v NPR Větrušické rokle, kde byla 

doloţena existence slabé populace 

na březích Vltavy podél cyklostezky 

na hranicích mezi NPR a ochranným 

pásmem. Populace je ohroţena uva-

ţovanými úpravami cyklostezky. 

V Polabí probíhal monitoring oboj-

ţivelníkŧ a plazŧ na lokalitách Li-

bický luh, Ţehuňská obora. Zajíma-

vým výsledkem činnosti mimo 

CHKO bylo např. nalezení nové lo-

kality čolka velkého (Triturus crista-

tus).   

Na území celé ČR zajišťovala 

Správa monitoring evropsky vý-

znamných druhŧ vodních měkkýšŧ – 

velevruba tupého (Unio crassus) 

a svinutce tenkého (Anisus vorticu-

lus). Výsledky v případě velevruba 

tupého dokládají relativně stabilní 

situaci (v rámci celé ČR nikoli na 

jednotlivých lokalitách), na rozdíl od 

svinutce tenkého, kde se situace stá-

vá velmi váţnou, a to i přesto, ţe 

v roce 2008 došlo k nalezení slabé 

populace v NPP Kopičácký rybník, 

která je tak jediná v Čechách (v Če-

chách byl tento druh povaţován po 

zničení 2 lokalit v uplynulých letech 

za nezvěstný).  

V roce 2008 byly s ohledem na 

přípravu rozšíření NPR Polabská 

černava provedeny inventarizační 

prŧzkumy této NPR. Zadán byl prŧ-

zkum pavoukŧ, broukŧ, rovnokřídlé-

ho hmyzu a váţek. Všechny prŧ-

zkumy potvrdily přírodovědnou 

hodnotu tohoto území. Významným 

zjištěním je především nález potáp-

níka Dytiscus semisulcatus, který byl 

povaţován za vymizelého, neboť od 

jeho posledního nálezu uplynulo ví-

ce neţ 30 let. Zjištěn byl v tŧni vy-

tvořené Správou před několika lety. 

Bylo zjištěno celkem 124 druhŧ pa-

voukŧ, z velmi vzácných druhŧ lze 

jmenovat např. druhy Mysmenella 

jobi a Troxochrus nasutus. 

Dále byl zadán prŧzkum fauny 

váţek NPR Ţehuňský rybník. Zjiště-

no bylo celkem 18 druhŧ jako např.  

ohroţená   lesklice skvrnitá (Soma-

tochlora flavomaculata). 

Byl proveden pilotní monitoring 

efektivity opatření financovaných 

z dotačního programu PPK. Na šesti 

lokalitách byla monitorována péče 

o trvalé travní porosty (včetně moni-

toringu denních motýlŧ na dvou 

z těchto lokalit), na dvou lokalitách 

byla monitorována péče o nelesní 

zeleň a na dalších dvou lokalitách 

byla monitorována opatření 

k podpoře druhové rozmanitosti 

a populací ohroţených druhŧ (vytvá-

řením a údrţbou tŧní a mokřadŧ). 

Správa zajistila monitoring soko-

la stěhovavého na území Kokořínska 

a jeřába popelavého, motáka pocho-

pa, bukače velkého, bukáčka malé-

ho, chřástala kropenatého, chřástala 

malého, lelka lesního na území Ptačí 

oblasti Českolipsko – Dokeské pís-



10  SOSNA 2009 

kovce  a mokřady, lelka lesního 

v lokalitě Stráţ pod Ralskem. Pokra-

čoval projekt CES v lokalitě Lhotka. 

Správa se zúčasnila Mezinárodního 

sčítání vodních ptákŧ na vodních 

plochách v ptačí oblasti –

Novozámecký rybník, Břehyně, Ro-

bečský potok, Máchovo jezero. 

Proběhla realizace první etapy 

monitoringu vlivu zvěře na stav ve-

getačních poměrŧ v NPR Břehyně - 

Pecopala a PR Velký a Malý 

Bezděz. 

V roce 2008 byl z dŧvodu nepří-

znivého vývoje počasí (sucho) pro-

váděn monitoring pouze dvou druhŧ 

hub (Tuber aestivum, Boletus sata-

nas) na vybraných lokalitách.   

Také bylo ověřováno několik 

starších lokalit vláskatce tajemného 

(Trichomanes speciosum) se zřete-

lem na moţné změny v ţivotnosti 

jednotlivých kolonií a nalezeno ně-

kolik nových kolonií i v dosud ne-

sledovaných lokalitách.  

Obě botaničky Správy se zapoji-

ly do aktualizace mapování biotopŧ.  

Rovněţ byl zajištěn monitoring 

evropsky významných druhŧ (stře-

víčník, hlízovec), monitoring vzác-

ných druhŧ v CHKO a v ZCHÚ 

v péči Správy (např. koniklec jarní, 

lýkovec vonný, křivatec český), 

a ověřování historických lokalit stře-

víčníku pantoflíčku a vstavače na-

chového. Prŧzkum vegetace v NPR 

Břehyně - Pecopala bude slouţit jako 

podklad pro nový plán péče. 

Bylo provedeno vyhotovení fy-

tocenologických snímkŧ na ma-

nagementových plochách v NPR 

Novozámecký rybník. 

Zajímavé výsledky přineslo 

i dokončení algologického prŧzkumu 

v NPP Swamp. 

Specifické úkoly Správy 
 

Tyto úkoly vyplývající z Plánu 

hlavních úkolŧ 2008 AOPK ČR. 

Vedle naplnění přípravy plánŧ péče 

(uvedeno ve zvláštní části) to byla 

příprava podkladŧ pro rozšíření 

CHKO Kokořínsko – vymezení hra-

nice návrhu včetně textového popisu 

a orientační vymezení návrhu zón 

ochrany přírody.  

Náročnou činností byla realizace 

praktických opatření financovaných 

ze dvou zdrojŧ – Programu péče 

o krajinu MŢP (částka 6.272 tis. Kč) 

a programového financování státního 

majetku (opatření na pozemcích 

AOPK ČR – částka 831 tis. Kč).  

Od května do prosince probíhaly 

stavební práce na objektu 

v Kokořínském dole čp. 13 (celková 

rekonstrukce – výměna střechy, 

změna vytápění, zásadní úprava 

vnitřních prostor) a následné nové 

vybavení nábytkem. Z objektu pŧ-

vodní terénní stanice se stalo zaříze-

ní umoţňující prŧběh školení a se-

minářŧ.  

 

Řada popsaných úkolŧ pokračuje 

i v roce 2009. Správa např. jiţ při-

pravila ve spolupráci s ústředním 

pracovištěm AOPK ČR první verzi 

návrhu a plánu péče pro rozšíření 

CHKO Kokořínsko o oblast Dokes-

ka (zatím se rozšíření jeví jako reál-

né), na druhou stranu finanční vý-

hled moţností realizace krajinotor-

ných opatření jiţ tak optimistický 
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není. Ale na závěry je opravdu brzy, 

ty najdeme aţ v další ročence. 
Ladislav Pořízek 

Správa CHKO Kokořínsko

HABR OBECNÝ 
STROM ROKU 2008 

 

Lesy České republiky pro letošní rok 

zvolily stromem roku habr. 

 

Habr obecný – Carpinus betulus L.  

dřevina mezi lesníky obecně zná-

má a přece pěstebně opomíjená. 

V literatuře se více dozvíme o tom, 

jak habr hubit, neţ jak jej pěsto-

vat. Jaké má místo v našich lesích 

a jaká je jeho budoucnost? 

 

 

Základní údaje (podrobný popis 

druhu též Sosna 2007): 

Je to strom středních rozměrŧ se 

štíhlou metlovitou korunou. Nápad-

ná je hladká, šedě mramorovaná kŧ-

ra na (často) svalcovitém kmeni. 

V našich podmínkách dosahuje výš-

ky aţ 26 m a prŧměru kmene výji-

mečně aţ 1 m. Obvykle ale dosahuje 

menších dimenzí, coţ je dáno jednak 

stanovištěm, jednak sociálním po-

stavením v porostu. Dŧleţité je také, 

zda se jedná o jedince semenného, 

nebo vegetativního pŧvodu. 

Obvykle se habr doţívá 120–150 

let, výjimečně 300–400 let. Kmen 

nebývá často prŧběţný, větve odstá-

vají v ostrém úhlu. Jedná se o dřevi-

nu jednodomou, plodící v porostu 

zhruba od 40 let. Plody (oříšky) se 

dostavují kaţdoročně a udrţují si 

klíčivost 2–3 roky. Mladé rostliny 

rostou několik let zvolna, později 

rychleji neţ buk. Kořenový systém 

je bohatý, na hlubokých pŧdách srd-

čitý nebo panohovitý, jinak spíše 

mělký a na mělkých pŧdách trpí vý-

vraty. Pro habr je charakteristická 

silná a dlouho přetrvávající pařezová 

výmladnost a schopnost snášet dlou-

hodobý okus zvěří a sestříhávání. 

Pro tuto vlastnost je vyuţíván do ţi-

vých plotŧ. Opad listí má dobré me-

liorační účinky díky svému snadné-

mu rozkladu. 

Habr je dřevina na našem území 

relativně mladá. Šířil se od východu 

po vnějším okraji karpatského ob-

louku. Do lesŧ postupně pronikal 

v prŧběhu subboreálu (před 4500–

2500 lety) a obsazoval polohy 

zejména smíšených doubrav a suťo-

vých lesŧ, jejichţ se stal součástí. 

V Evropě má podobný areál jako 

buk, ale zasahuje více na východ, 

kde lépe snáší kontinentální klima. 

Například ve známém Bialowieţ-

ském pralese nahrazuje buk. V Čes-

ké republice je dřevinou především 

níţin a pahorkatin. Prosazuje se 

zejména tam, kde je nějakým zpŧso-

bem znevýhodněn buk. Výškové 

rozpětí zastoupení habru se udává od 

200 do 700 m n. m. Rozhodující jsou 

nadmořské výšky 200–400 m. Na 

mapě potenciální přirozené vegetace 

ČR bychom lesy se zastoupením 

habru nalezli především 
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v Moravských úvalech, v Polabí 

a Poohří a ve všech navazujících pa-

horkatinách (s výjimkou vlhčích 

luţních poloh). Navazují na pásmo 

bučin, kde se ještě habr mŧţe vysky-

tovat, ale buk je dominantní. 

Jaké jsou ekologické nároky 

habru? Především je to dřevina sná-

šející stín, ne však v takové míře ja-

ko buk. Dobře zastiňuje pŧdu a vy-

tváří spodní patro doubrav. Obvykle 

dává přednost vlhčím stanovištím, 

snese i občasné záplavy, takţe mŧţe 

rŧst i v sušších částech luhu (jilmová 

doubrava, jilmová jasenina). Je 

schopen rŧst i na suchých, slunných 

a vysýchavých stanovištích. Má 

střední nároky na pŧdu, vyhýbá se 

jen kyselým a chudým podkladŧm. 

Nejvíce mu vyhovují hlubší, kypřejší 

a vlhčí pŧdy. Je odolný vŧči klima-

tickým výkyvŧm, netrpí mrazy ani 

suchem a vydrţí i v mrazových kot-

linách. Občas trpívá mykózami listŧ, 

roztoči, z hub např. dřevomorem ko-

řenovým. 

Dřevo habru je tvrdé, těţké, 

špatně štípatelné, ale málo trvanlivé. 

Největší význam má jako palivo, 

protoţe je velmi výhřevné. Další vy-

uţití má jako speciální technické 

dřevo například k výrobě nástrojŧ, 

v modelářství; pouţívalo se v kolář-

ství. V současnosti lze na našem trhu 

kromě paliva obchodovat i habrovou 

kulatinu. 

 

Historie porostů 

Neznáme přesné potenciální za-

stoupení habru v našich lesích, ale 

lze předpokládat, ţe je vyšší neţ jsou 

současné odhady. O jeho výskytu 

svědčí také místní názvy nebo názvy 

obcí (Habry, Habrŧvka, Hrabyně, 

Habří apod). Habr je součástí smíše-

ných listnatých porostŧ. Ovlivňování 

lesŧ lidskou činností (pastva, toulavá 

těţba, nevhodné lesnické zásahy) 

vedlo k převládnutí habru aţ na čisté 

porosty. Habr byl součástí pařezin 

a sdruţeného (středního) lesa. S pře-

vodem lesŧ na vysokokmenný tvar 

a zaváděním především smrku došlo 

k jeho potlačování. V současnosti je 

obvykle trpěn jako příměs nebo vyu-

ţíván jako krycí etáţ dubových po-

rostŧ. 

 

Pěstování habru 
Pro pěstování habru je podstatný 

jeho pŧvod. V případě jedincŧ 

vzniklých pařezovou výmladností 

nelze očekávat zvláštní kvalitu ani 

vzrŧst. Takovéto stromy mají smysl 

tam, kde není primární produkční 

funkce nebo tam, kde počítáme 

s produkcí paliva – v pařezině nebo 

ve sdruţeném lese. Tyto historické 

tvary lesa mají mnohdy význam 

z hlediska ochrany přírody – jsou na 

ně vázány např. některé vzácné dru-

hy hmyzu. Ve vhodných podmín-

kách (především sdruţený les) mo-

hou být zajímavou alternativou pro 

drobné vlastníky lesa (produkce pa-

livového i uţitkového dříví). Habr se 

obvykle těţí naholo v krátkém ob-

mýtí bez zvláštní pěstební péče. Zce-

la jinou kvalitu poskytují jedinci se-

menného pŧvodu. Takto vzniklé 

stromy mohou mít kvalitní prŧběţný 

kmen. Při výchově mladých porostŧ 

je dŧleţité dodrţování pěstebních 

zásad pro listnaté porosty. Odstraňo-

vat předrostlíky a obrostlíky, podpo-

rovat příměs ostatních dřevin a po-
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nechávat porost dostatečně hustý. 

Zdá se, ţe je vhodné mírné přistínění 

shora a vytváření takového prostředí, 

kde se stromky táhnou vzhŧru za 

světlem. Vytváří se štíhlý hladký 

kmen a omezuje se tak nutnost pěs-

tebních zásahŧ. V probírkách je ţá-

doucí podpořit cílové stromy včetně 

příměsi ostatních dřevin. Obvykle 

pracujeme se smíšenými po-

rosty, ve kterých habr není pr-

vořadý. Přesto i zde lze jistě za 

vhodných podmínek pěstovat 

habr na kvalitu. 

 

Zkušenosti ze za hraničí 
V letošním červnu měla 

skupina českých lesníkŧ moţ-

nost zúčastnit se Evropského 

kongresu Pro Silva ve Freu-

denstatdtu v SRN (Schwar-

zwald). Součástí programu by-

ly i ukázky hospodaření na 

rŧzných lesních majetcích. 

Část našich lesníkŧ měla moţ-

nost navštívit obecní les Neu-

ried v Hornorýnské níţině 

(prŧměrná roční teplota 10 °C, 

sráţky 750 mm). Hospodaří se 

zde v porostech tvrdého luhu 

se zastoupením dubu. Pěstová-

ní dubu vyţaduje intenzivní 

výchovu. Dub sice přináší vy-

soké výnosy, zároveň vyţaduje 

i vysoké náklady. Správci lesa 

nechali mnohé plochy nalét-

nout habrem, klenem a dalšími dře-

vinami. Při výšce porostu 12 m vy-

brali cílové stromy, které 1–2 zásahy 

uvolnili, aby podnítili jejich tloušť-

kový přírŧst. Habr v takových poros-

tech dosahuje výšek 30 m a délky 

kmene aţ 20 m. Takto vzniklá hlad-

ká bezsuká kulatina (výřezy mini-

mální délky 15 m) je prodávána fir-

mě na výrobu kladívek do klavírŧ. 

Cena kulatiny dosahuje 300 eur za 

plnometr. Při minimalizaci pěsteb-

ních nákladŧ je finanční efekt z takto 

pěstovaných porostŧ větší neţ z du-

bových s intenzivní (ale drahou) vý-

chovou. 

 

 

 

Význam habru 

Habr má nesmírný význam pro 

pěstování dubových porostŧ. Velice 

dobře se ekologicky doplňuje s du-
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bem. Nejenţe tvorbou spodní krycí 

etáţe kryje kmeny dubu, ale také 

udrţuje příznivé vlhčí mikroklima 

porostu. Svým stínem zabraňuje za-

buřenění pŧdy, udrţuje ji v přízni-

vém stavu a vytváří podmínky pro 

dlouhodobé zmlazování. Přirozená 

obnova dubu je v takovýchto poros-

tech snadnější a odebíráním habru 

lze řídit clonu porostu pro odrŧstání 

náletu. Intenzita clonění závisí také 

na tom, zda se pohybujeme v poros-

tech dubu zimního nebo letního. 

Z Německa je známo, ţe dub se mŧ-

ţe dlouhodobě zmlazovat ve skupi-

nách o velikosti 500–2000 m
2
. Ob-

dobou  prostorové výstavby porostŧ 

dubohabřin je i jejich kořenový 

prostor, který je optimálně vyplněn. 

Dub s kŧlovými kořeny je doplněn 

habrem s mělčí kořenovou sousta-

vou. V dubových porostech na bo-

hatších pŧdách vzniká spodní etáţ 

habru spontánně a není třeba ji ná-

kladně vytvářet. Také v jehličnatých 

porostech dochází ke zmlazování 

habru. Zde je především ţádoucí vy-

uţívat jeho melioračních účinkŧ, 

zvláště na bohatších pŧdách. Na bo-

hatších stanovištích lze počítat s 

habrem jako produkční dřevinou. 

Podmínkou je semenný pŧvod a 

podpora kvalitních jedincŧ. Dŧleţité 

je podrostní hospodaření a práce se 

světlem, aby se mohly uplatnit i další  

dřeviny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V době probíhající klimatické 

změny vystupují do popředí příznivé 

ekologické  vlastnosti habru a jeho 

schopnost rŧst v poměrně extrém-

ních podmínkách. Navíc k jeho 

zmlazování dochází bez náročných 

opatření. Jde jen o to tento fakt 

vhodně vyuţít. 

  

 

Závěr 

Habr si jistě zaslouţí větší po-

zornost neţ doposud. Dŧvody jsou 

pro to jak ekologické, tak ekonomic-

ké. Dřevo habru mŧţe nacházet 

uplatnění jako speciální technické 

dřevo. Rostoucí význam má i jako 

palivo. Díky zvýšenému zájmu 

o palivové dříví se dnes listnaté po-

rosty mohou stát rentabilními jiţ v 

poměrně mladém věku. Lesnictví tak 

mŧţe přispět svým dílem k tvorbě 

trvale obnovitelných zdrojŧ energie 

souběţně s tvorbou ekologicky sta-

bilních lesŧ.  

 

 
 

 
Podle článku ing. Pavla Starého pro 

časopis Lesu zdar.  

Upravila Zdenka Šafránková
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STROM PRO ŢIVOT - ŢIVOT PRO STROM 

VII. - ARBORISTICKÁ KONFERENCE                         A 

MISTROVSTVÍ ČR VE STROMOLEZENÍ 
 

Společnost pro zahradní a kraji-

nářskou tvorbu, občanské sdruţení, 

Sekce péče o dřeviny – ISA, člen 

International Society of Arboricultu-

re a European Arboricultural Coun-

cil uspořádalo ve dnech 16.–19. srp-

na 2008 pod záštitou primátora měs-

ta Brna Romana Onderky 7. ročník 

národní arboristické konference 

Strom pro ţivot – ţivot pro strom 

VII. - ALEJE V KRAJINĚ a 8. mis-

trovství ČR ve stromolezení. Konfe-

rence se konala v  BRNĚ, v parku na 

Špilberku a v areálu MZLU. 

 

Vlastní konference byla dvou-

denní 18. a 19. 8. 2008, ale bohatý 

program závodŧ, exkurze a dílen 

probíhaly od soboty 16. 8. 2008. 

Účastníci konference  se měli 

opravdu na co těšit. Nabitý program 

konference se dotýkal tématu aktu-

álního - a to Aleje v krajině a byl 

proloţen řadou doprovodných akcí 

a spolu s mistrovstvím ČR ve 

stromolezení nabízel účastníkŧm ne-

zapomenutelné záţitky a cenné in-

formace pro praxi..  

V pátek 15. 8. 2008 v parku na 

Špilberku proběhla prezence závod-

níkŧ-stromolezcŧ, rozdělení do sku-

pin, kontrola vybavení. V sobotu   

16. 8. 2008 se konaly vlastní  soutě-

ţe 8. mistrovství ČR ve stromolezení 

- Práce v koruně stromu, Záchrana 

zraněného, Jištěný šplh do koruny 

stromu, Jištěný výstup po větvích 

a Instalace lana do koruny stromu.  
 

8. Mistrovství ČR ve stromole-

zení se uskutečnilo 16.8.08 

v brněnském parku Špilberk. Na 

pomyslném startu se sešlo 19 

stromolezcŧ. Naše lezce doplnili Ju-

raj Saidl ze Slovenska, Florim Ajda 

ze Švýcarska a Sebastian Fluch 

z Rakouska. Pánskou společnost 

zjemnila jediná soutěţící ţena, Alţ-

běta Malotínová. Počasí stromolez-

cŧm nepřálo, plánovaný začátek zá-

vodŧ se kvŧli silnému dešti o hodinu 

a pŧl posunul. Déšť pak provázel 

celé závody a činil je tak velice ná-

ročnými. A to jak pro soutěţící lez-

ce, tak pro rozhodčí. I za těchto 

podmínek proběhlo vše podle regulí 

a do odpoledního finále se probojo-

vali Jiří Kořínek, David Peřina a 

překvapení závodŧ – Roman Šimŧ-

nek. V tomto pořadí postoupili ze 

základního kola a finálové klání na 

tom nic nezměnilo. Odměnou pro 

první tři muţe a první ţenu je jiţ tra-

dičně moţnost startovat na evrop-

ských závodech. V roce 2009 se naše 

české kvarteto vydá reprezentovat do 

Švédska.  
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V neděli 17. 8. 2008 proběhla 

exkurze „Aleje Lednicko-valtického 

areálu“ pro účastníky konference 

a arboristický workshop Marka Bri-

dţe.  

  

V pondělí 18. 8. 2008 od 8.30 

začal blok přednášek na téma  ALE-

JE V KRAJINĚ - Ing. Pavel Chotě-

bor MŢP - Chystané změny v záko-

ně č. 114/1992 Sb., o ochraně příro-

dy a krajiny, Péče o dřeviny v kraji-

ně, jejich  poškozování a ničení se 

zaměřením na aleje a stromořadí -  

Ing. Tomáš Mařík (ČIŢP),  Přístup k 

alejím a jejich ochraně v Německu - 

Erik Brudi,  Stromy jako doprovod 

pozemních komunikacích a jejich 

postavení v právních předpisech -  

Ing. Daniela Švédová (ŘSD), Ope-

rační program ţivotní prostředí: Osa 

6 – obnova krajinných prvkŧ -  Ing. 

Irena Vágnerová, Ing. Šárka Mazán-

ková (AOPK ČR), Technologie vý-

sadby, výchovný řez - Ing. Marek 

Ţďárský (ARBONET), Ing. Franti-

šek Smýkal (VOŠZa a SZaŠ Měl-

ník). 

 

Od 13.00– 18.00 zároveň probí-

hal KULATÝ STŦL pro zvané pod 

odbornou záštitou doc. Dr. Ing. Petra 

Horáčka, děkana LDF MZLU na té-

ma „Zeleň podél pozemních komu-

nikací“. 

 

Od 18.00 proběhla veřejná před-

náška spojená s výstavou Stromy 

a mystika ve Středisku volného času 

Luţánky. Paní Ljuba Václavová, re-

ţisérka a  Ing. Markéta Veličková  

představily televizní dokument o ale-

jích, RNDr. Pavel Klimeš přednášel 

o  Obnovování štetových cest s do-

provodem alejí a Ing. Michal Veselý 

na téma  Aleje lidem – program 

Strom ţivota Nadace Partnerství. 

 

V úterý 19. 8. 2008 pokračovala 

konference blokem přednášek na 

téma ALEJE V KRAJINĚ, kde vy-

stoupil Mgr. Dr. Jaroslav Knotek 

(ÚAKE AF MZLU)  s přednáškou 

Legislativní úpravy – jak mohou na-

pomoci návratu alejí do krajiny, Ing. 

Petr Lázňovský, Ing. Jana Pivcová 

(Pozemkový úřad MZe)  

s přednáškou Pozemkové úpravy 

a návrat alejí do krajiny. Ing. Miro-

slav Jaroš (Plzeňský kraj), Ing. Jaro-

slav Kolařík, Ph.D. (Safe Trees, 

s.r.o.) přednesli příspěvky na téma 

Péče o doprovodnou zeleň komuni-

kací v Plzeňském kraji na příkladu 

Klatovska a David Hora, DiS. 

(TREEWALKER, s. r. o.)  informo-

val o Péči o stromy podél komunika-

cí – pozitivní a negativní příklady. 

Odpoledne proběhla velmi zají-

mavá přednáška Philipa van Wasse-

naer na téma Moţnosti rozšiřování 

alejí v urbanizované krajině Kanady 

a Ing. Roman Chaloupka (ÚKZÚZ) 

referoval o Specifikách ovocných 

alejí v krajině – péče a zakládání. 

 

Následovalo shrnutí z jednání 

u kulatého stolu a závěr konference. 

 
Během úterý probíhaly téţ záro-

veň vědecké bloky na téma  Nede-

struktivní testování dřeva - doc. Dr. 

Ferenc Divós, pan John Morre  vedl 

blok Biomechanika stromŧ a prof. 

Ing. Jan Čermák, CSc.  blok  Koře-
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nové systémy stromŧ – fyziologie 

a detekce. 

 

Aleje a stromořadí doprovázející 

cesty jsou charakteristickým a vý-

znamným rysem české kulturní kra-

jiny. Existují po staletí, jsou na jedné 

straně předmětem památkové ochra-

ny, ochrany z hlediska své ekologic-

ké a estetické hodnoty, na druhé 

straně mohou jako součást pozemní 

komunikace představovat překáţku 

bezpečného provozu, ačkoliv v tom-

to případě plní i pozitivní funkce. 

Zvláště v uplynulých letech jsme 

byli svědky razantních, někdy i 

likvidačních zásahŧ, které vyvolaly 

zájem veřejnosti. Na téma alejí v 

krajině bylo uspořádáno mnoho se-

minářŧ a konferencí. Cílem této kon-

ference a také setkání představitelŧ 

dotčených institucí a organizací u 

kulatého stolu bylo především 

umoţnit dialog vedoucí k vysvětlení 

rozdílných postojŧ a přístupŧ a nale-

zení styčných bodŧ v problematice 

alejí, na kterých bude moţné stavět 

hledání moţností, jak aleje jako ne-

dílnou součást krajinného rázu chrá-

nit, umoţnit jejich trvalou udrţitel-

nost a zároveň zajistit bezpečnost 

silničního provozu. 

Přednášky byly  zaměřeny pře-

devším na legislativní i praktické 

moţnosti zachování a obnovy alejí, 

specifické přístupy k péči a ošetřo-

vání stávajících alejí i k jejich obno-

vování či zakládání, k výběru místa, 

druhŧ pro nové výsadby i k nezbytné 

povýsadbové péči. Přednášeli jak 

čeští specialisté z oblasti arboristiky, 

ochrany přírody a krajiny i správy 

silnic, tak zahraniční kolegové, kteří 

se s účastníky konference podělili 

o zkušenosti z Německa a Kanady. 

     

  Zdenka Šafránková 

  OŽP MěÚ Neratovice   
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AKCE BUTEO 2007/08 
 

Garantem akce je ZO ČSOP 31/O1 

Tachov 

 
      Napřed tabulka ukazující celko-

vý počet sčítaných transektŧ v dané 

zimě a prŧměrné počty jedincŧ na 

jeden transekt. Po loňském výraz-

ném poklesu početnosti káně nastal 

opět docela solidní rŧst. Zdá se tedy, 

ţe pokračuje situace, kdy celková 

tendence v delší řadě let nevede 

k výraznému poklesu ani rŧstu, ale 

stále se zvětšuje kolísání početnosti 

mezi jednotlivými roky. 
 

Zima  2006-7 2007-8 

Počet transektů  114 139 

Hodnota XI 3,7 5,3 

  I 3 4,4 

  III 3,66 4-5 

rozdíl  XI -3,64 +1,57 

  I -2,69 +1,35 

  III -1,85 +0,81 

% předchozího roku XI 50,4 143 

  I 52,7 147 

  III 66,4 125 

 

Hodnota - prŧměrný počet kání na 

1 transekt zjištěný na všech transek-

tech sledovaných v danou zimu. 

Rozdíl - rozdíl těchto prŧměrných 

hodnot mezi dvěma po sobě následu-

jícími zimami. 

% předchozího roku – hodnota 

v druhém srovnávaném roce vyjád-

řena v % hodnoty předchozího roku. 

Je-li hodnota nad 100%, pak to zna-

mená, ţe počet v druhém roce vzros-

tl, jestli je pod  100% pak v druhém 

roce byl pokles. 

 

 

Následuje tabulka s porovnáním po-

čtŧ kání na všech dvojicích transektŧ 

sčítaných v obou srovnávaných zi-

mách.  

Hodnoty jsou uspořádány shodně 

jako v předchozí tabulce. První číslo 

v dvojici v rubrice hodnota je za 

první porovnávaný rok, druhé za 

druhý rok. 
 

 

Srovnání stejných transektů    
2005-6 a 
2006-7 

2006-7 a 
2007-8 

počet dvojic transektů   74 89 

Hodnota XI 547-291 358-459 

  I 361-233 259-417 

  III 432-254 131-158 

rozdíl  XI -256 +101 

  I  -233 +158 

  III -186 +27 

% předchozího roku XI 53,2 128 

  I 64,5 161 

  III 58,8 141 

 

 

 

 

                                                                              
Podle zprávy pana  Pavla Řepy 

Správa CHKO Slavkovský les  

zpracovala Zdena Šafránková 
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ZÁCHRANNÝ PROGRAM                              

PRO SOVU PÁLENOU, KALOUSE UŠATÉHO 

A PUŠTÍKA OBECNÉHO V ROCE 2008 
 

 

Ochrana a podpora genofondu 

sovy pálené v působnosti MÚ Ne-

ratovice v roce 2008 
 

V rámci projektu probíhala kont-

rola a údrţba instalované sítě 19 bu-

dek pro sovu pálenou – 17 budek na 

území okresu Mělník a 2 budky na 

území okresu Praha–východ. Sledo-

vána byla obsazenost budek sovou 

pálenou a dalšími (necílovými) dru-

hy ptákŧ. Zaznamenávány byly úda-

je z hnízdní biologie sovy pálené, 

mláďata byla krouţkována, budky 

byly po vyhnízdění v případě potře-

by vyčištěny, poškozené budky (ze-

mědělskou mechanizací, vandaly 

apod.) opraveny, v případě změny ve 

vyuţití objektu (např. po jeho uza-

vření) byly budky přemístěny do ji-

ných vhodnějších objektŧ. Prŧběţně 

byly na zemědělských farmách mo-

nitorovány technické nástrahy pro 

sovy a další druhy ptákŧ s cílem je-

jich zabezpečení po dohodě 

s majitelem (nádrţe s melasou, ver-

tikální roury).  

 

Ochrana a podpora genofondu 

puštíka obecného v působnosti 

MÚ Neratovice v roce 2008 
V tomto roce probíhala také kon-

trola a údrţba 5 instalovaných budek 

pro puštíka obecného. Obsazené 

budky byly po vyvedení mláďat vy-

čištěny a doplněna v nich byla vý-

stelka. Jelikoţ puštík obecný začíná 

hnízdit jiţ v předjaří a svá mláďata 

vyvádí v prŧběhu dubna nebo počát-

kem května, byla kontrola těchto bu-

dek přizpŧsobena termínu vyvádění 

mláďat. 

 

Ochrana a podpora genofondu 

kalouse ušatého v působnosti MÚ 

Neratovice v roce 2008 

V prŧběhu roku 2005 bylo insta-

lováno v pŧsobnosti MÚ Neratovice 

celkem 5 plastových budek pro ka-

louse ušatého v zemědělské krajině 

v širším okolí Neratovic. Instalované 

budky byly dŧsledně zabezpečeny 

plechovým límcem proti predaci ku-

nou. V roce 2008 probíhala kontrola 

a údrţba těchto budek. 
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Výsledky 

 

Sova pálená (Tyto alba) 

 

V roce 2008 bylo prokázáno 

hnízdění sovy pálené na 3 lokalitách, 

viz tab. níţe. V Nedomicích bylo 

zjištěno druhé hnízdění sovy pálené. 

Do přírody bylo z obsazených vyve-

deno celkem 15 mláďat sovy pálené. 

 

 

 

 

 

 
 

Ostatní kontrolované budky 

v roce 2008 zŧstaly sovou pálenou 

neobsazené. Lze usuzovat, ţe 

v tomto roce byl zřejmý nedostatek 

potravy (drobných savcŧ). Obsazené 

budky sovou pálenou byly vyčištěny. 
 

 

Hnízdění v roce  2008 

Lokalita (nadmořská výška) Budka č. první druhé 

Chlumín (166 m) - Mělník 23 5 / 4 / 4  

Nedomice (169) - Mělník 4 ? / ? / 3 ? / ? / 2 

Zálezlice (160 m) - Mělník 25   

Kojetice (190 m) - Praha-východ 16 7 / 6 / 6  

 

 

Krouţkování mláďat i hnízdících 

ptákŧ má nesporný význam, neboť 

pomáhá  získávat poznatky o pozděj- 

 

 
 

ším   přesunu   mláďat z hnízdiště, 

věrnosti hnízdícího páru hnízdní lo-

kalitě, stáří ptákŧ apod. 
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Z oblasti spadající pod MÚ 

Neratovice jsou známa tato zpětná 

hlášení: 

1) Kojetice, budka č. 16, 

okres Praha - východ 

Počátkem září 2006 byl v budce 

odchycen nehnízdící pár sovy pále-

né; samice bez krouţku (okrouţko-

vána D 163320), samec jiţ s krouţ-

kem (D 161078), který byl krouţko-

ván 15.6.2004 v budce číslo 24 na 

zemědělské farmě Zálezlice, okres 

Mělník. 

2) Mládě s krouţkem D 157576 

krouţkované v budce dne 28.6.2002 

na zemědělské farmě v Zálezlicích 

(první hnízdění) bylo nalezeno 

15.3.2003 u obce Úţice (okres Měl-

ník) na silnici sraţené autem (stáří 

úhynu méně neţ 1 týden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puštík obecný (Strix aluco) 
 

V roce 2008 byly puštíkem ob-

sazeny 2 budky - 352, 353, ze kte-

rých  bylo  vyvedeno  celkem 6 mlá- 

 

 

 

ďat.  V  budce  č.  194  byl zastiţen 

 jeden ad. jedinec puštíka, který však 

nehnízdil. 
 

Číslo 

budky 

Obsazenost 

budek 

Počet vy-

vedených 

mláďat 

Počet okrouţ-

kovaných mlá-

ďat 

Poznámka k hnízdění 

194 neobsazena     
1 ex. puštíka vyletěl z budky, 

nehnízdí 

195 neobsazena       

352 Puštík obecný 4 4   

353 Puštík obecný 2 2   

354 neobsazena       

 

Kalous ušatý (Asio otus) 
 

V roce 2008 byly obsazeny bud-

ky č. 213 a 215 poštolkou obecnou 

(Falco tinnunculus), počet vyvede-

ných mláďat se však nepodařilo zjis-

tit. 

Kalous ušatý v Neratovicích 

opět hnízdil i přírodně. Kaţdoročně 

je orgán ochrany přírody upozorňo-

ván na hlasité volání kalousŧ 

v oblasti sídliště (cca kolem bývalé 

EDEKY,  nyní  TESCO ).  V  oblasti  

 
 

 

atriových  domŧ   v  Nerudově ulici 

bylo pozorováno na jednom místě 11 

kalousŧ v korunách 4 u sebe rostou-

cích borovic 

 

 

 

Ze závěrečné zprávy za r. 2008    

vypracované Karlem  Poprachem 

zpracovala Zdenka Šafránková, 

OŽP MěÚ Neratovice 
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MONITORING HNÍZDNÍ POPULACE      

LUŇÁKA ČERVENÉHO A LUŇÁKA HNĚDÉHO 

V OBVODU MĚÚ NERATOVICE 
 

 
 

Luňák červený (Milvus milvus) 
a luňák hnědý (Milvus migrans) 

patří v obvodu územní pŧsobnosti 

MÚ Neratovice k pravidelně se vy-

skytujícím druhŧm dravcŧ 

v hnízdním období. Luňák červený – 

na rozdíl od luňáka hnědého – zde 

dosahuje vyšší početnosti. Vzhledem 

k vzácnosti obou druhŧ luňákŧ na 

území ČR, ale i na území státŧ Ev-

ropských společenství, jsou oba dru-

hy luňákŧ chráněny legislativou ČR 

jako kriticky ohroţené a legislativou 

ES zařazeny do přílohy I směrnice 

o ptácích. 

Prŧzkum hnízdního výskytu 

obou druhŧ luňákŧ byl prováděn 

v celé oblasti územní pŧsobnosti MÚ 

Neratovice od počátku jara do po-

čátku léta 2008. Cílené návštěvy 

probíhaly od příletu obou druhŧ 

luňákŧ na hnízdiště od počátku břez-

na do konce června 2008, kdy luňáci 

vyvádí z hnízd poslední mláďata. 

Nejdříve byly kontrolovány 

všechny potenciálně vhodné lokality, 

zvláště s výskytem luňákŧ v minu-

lých letech a další potenciálně vhod-

né oblasti či biotopy, později (květen 

- červen) probíhalo dohledávání 

hnízd s výskytem luňákŧ v jarním 

období.  

Byla kontrolována stará a regis-

trována nová dravčí hnízda. Hnízda, 

která se jevila jako pouţitelná pro 

luňáky byla kontrolována i  později 

v období krmení mláďat, luňáci byli 

v té době hledáni rovněţ formou 

volné pochŧzky. 

 

Na tradiční hnízdní lokalitě Úpor 

probíhalo sledování luňákŧ od data 

prvního pozorování luňáka červené-

ho. Toto území bylo několikrát na-

vštíveno v rŧzných termínech a 

v rŧzné denní době tak, aby bylo 

projito celé území v době před olis-

těním stromŧ, kdy lze oba luňáky 

poměrně snadno pozorovat a kdy se 

zdrţují v hnízdním teritoriu. 

Termíny hlavních kontrol: 11.3., 

27.3.,1.4., 27.4., 29.4., 2.5., 6.5., 

20.5., 26.6. 

V roce 2008 byly kontrolovány 

zejména tyto oblasti a potenciální 

hnízdiště luňákŧ: 

1) Úpor (lesní komplex v oblasti 

soutoku Vltavy a Labe, část chrá-

něna jako PR) 

2) Lobkovice (luţní les kolem 

Labe, včetně odstaveného meand-

ru) 

3) Libiš (luţní les kolem odsta-

veného ramene Labe – Černínov-

sko) 

4) Obříství (Baţantnice) 

5) Jiřice (lesní porost kolem La-

be) 

6) Kostelec nad Labem (lesní po-

rost kolem Labe) 
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Na monitoringu a zpracování dat 

obou druhŧ luňákŧ se v roce 2008 

podíleli: Petr Lumpe, Martin Kodera,  

 

Karel Poprach, Aleš Poprach.  

Dílčí informace o pozorování 

luňákŧ poskytla Zdena Šafránková. 

 

 

Výsledky 
 

Oblast byla sledována poměrně in-

tenzivně, avšak výskyt obou druhŧ 

luňákŧ byl zaznamenáván nepravi-

delně či zřídka. 

 

Luňák červený (Milvus milvus) 

 

V severní části Úporu bylo nalezeno 

hnízdo, ze kterého byla úspěšně vy-

vedena 2 - 4 mláďata. Dvě mláďata 

byla pozorována 2 rŧznými pozoro-

vateli současně z rŧzných míst, ale 

nebylo zřejmé, zda se jednalo o ty 

samé jedince, nebo o rŧzné souro-

zence. Poloha hnízda je znázorněna 

na přiloţené mapce. Mláďata na 

hnízdě byla kontrolována dne 26.6., 

kdy uţ byla vylétaná a pohybovala 

se v blízkém okolí hnízda. Krouţko 

 

vání nebylo proto provedeno. 

V květnu byl pozorován jedinec po-

hybující se v oblasti loňského hníz-

da, které však bylo letos neobsazené. 

 

 

 

Druhé hnízdo luňáka červeného na 

Neratovicku bylo prokázáno u Lob-

kovic nedaleko toku Labe. Další třetí 

hnízdo, avšak jiţ mimo zájmové 

území, bylo prokázáno východně od 

obce Záryby. 

 

 

Hnízdo č. 1 – obsazené hnízdo 

v roce 2008 
Obec: Neratovice-Lobkovice 

Kontroly v roce 2008: 
 24.4. – samice pozorována na 

hnízdě, samec v okolí hnízda 
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 28.5. – na hnízdě pozorována 

3 mláďata, rodiče létají 

v okolí hnízda 

 24.6. – v okolí hnízda pozoro-

vána 3 jiţ poletující mláďata a 

oba rodiče 

 

Hnízdo č. 2 – neobsazené hnízdo 

v roce 2008 

Obec: Obříství 

Popis hnízda: hnízdo je umístěno na 

topolu ve výšce 25 - 30 m, cca 20 m 

od okraje lesa 

Kontroly v roce 2008: 
 hnízdo obsazené v roce 2007, 

v roce 2008 zŧstalo neobsaze-

na 

 

Hnízdo č. 3 – obsazené hnízdo 

v roce 2008 
Obec: Obříství 

Kontroly v roce 2008: 
 6.3. – na Kelštici, v těsné blíz-

kosti hnízdiště, zaznamenáno 

první pozorování luňáka čer-

veného v roce 2008 

 20.3. – nedaleko místa první-

ho výskytu pozorováno páření 

luňákŧ červených 

 29.3. – pozorován pár u hníz-

da, ptáci na hnízdě sice nese-

děli, ale poletovali v jeho těs-

né blízkosti, později se hnízdo 

ukázalo jako obsazené 

 14.6. – kontrola úspěšnosti 

hnízdění, pozorován pár krou-

ţící nízko nad porostem, pod 

stromem s hnízdem stříkance 

mláďat, počet mláďat se pří-

mým pozorováním nepodařilo 

zjistit 

 poč. VII. – kontrola lokality za 

účelem krouţkování mláďat, 

pozorována minimálně 2 jiţ 

plně vzletná mláďata cca 300 

m od hnízda 

 

Hnízdo č. 4 – obsazené hnízdo 

v roce 2008, avšak mimo zájmovou 

oblast Neratovicka 

Obec: Záryby 

Kontroly v roce 2008: 

 28.5. – na hnízdě pozorována 

2 mláďata, rodiče létají 

v okolí hnízda 

 25.6. – 2 mláďata na hnízdě a 

v okolí hnízda, oba rodiče po-

zorováni kolem hnízda 

 

 

Ostatní pozorování luňáka červe-

ného (Milvus milvus) v hnízdním 

období v roce 2008 
 

Přílet luňáka červeného byl v roce 

2008 poprvé zaznamenám neobvykle 

brzy, a to jiţ 5.2. pozorováním jed-

noho páru (dvojice) v oblasti Kelšti-

ce. 

 

 

Přehled pozorování (Úpor): 

5.2. - první záznam luňáka červené-

ho - pár v oblasti Kelštice 

23.2. - 1 ex. u obce Vrbno 

23.2. - 1 ex. u obce Zálezlice (autoři 

Švecová, Švec, web ČSO) 

20.3. - 1 ex. odlétá z Kelštice smě-

rem na Úpor, v zobáku nese trávu, 

kterou záhy pouští  

27. a 29.5. - 1 ex. v místě loňského 

hnízda, asi 2 km od obsazeného 

26.6. - vylétaná mláďata v okolí 

hnízda 

1.7. - výskyt 1 ex. v širším okolí loň-

ského hnízda  
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Luňák hnědý (Milvus migrans) 

 

Luňák hnědý byl v roce 2008 pozo-

rován velmi vzácně, hnízdění se ne-

podařilo prokázat vŧbec. 

 

Zjištěné lokality výskytu: 

 

Dne 2.3. pozorovala (cca v 9.30 

hod.) 1 lovící ex. Z. Šafránková (in 

litt.) mezi obcemi Tišice a Mlékoje-

dy. 

Dne 12.3. pozoroval Toman (Lumpe 

in litt.) 1 ex. u obce Červená Piska. 

V PR Úpor luňák hnědý pozorován 

nebyl vŧbec. 

 

Závěr 
 

V roce 2008 byl ve správním obvodu 

MÚ Neratovice zaznamenán 

v hnízdním období pouze luňák čer-

vený. Luňák hnědý se na Neratovic-

ku v hnízdním období nevyskytoval, 

u tohoto druhu jsou známa pouze 

dvě pozorování z jarního období ta-

hu. 

 

Luňák červený (Milvus milvus) 
V roce 2008 bylo prokázáno hnízdě-

ní 2 párŧ luňáka červeného nálezem 

hnízd, z obou hnízd byla později vy-

vedena mláďata – 1x3, 1x2 (4?) 

mláďata. 

Mimo území správního obvodu MÚ 

Neratovice bylo nalezeno třetí 

hnízdo luňáka červeného, ze kterého 

byla vyvedena další 2 mláďata. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Podle zprávy Karla Popracha,     

Petra Lumpeho a Martina Kodery 
zpracovala Zdenka Šafránková 
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ATMOSFÉRICKÉ DÝCHÁNÍ SUMEČKA 

AMERICKÉHO (AMIURUS NEBULOSUS) 
 

Náleţí do řádu sumcŧ Silurifor-

mes, čeledi sumečkovití Ictaluridae, 

rodu Amiurus zahrnujícího 7 druhŧ, 

z toho Amiurus nebulosus. 

 

V lednových mrazivých dnech 

tohoto roku (2009), při pochŧzce 

Mělníkem - Podolím, v parku mezi 

autobusovým nádraţím a prodejnou 

Tesco, při pohledu na zamrzlý ryb-

ník, zaujal mě zajímavý jev. Souvis-

lý led byl u břehu přerušen a ve 

vzniklé spáře volné vody zvedal nad 

hladinu hlavy "rybí dav". Zástup ma-

lých hastrmánčích obličejíčkŧ. Inu, 

sumečci. Dusí se, ihned mě napadlo. 

Stačil ale tvrdší úder nohy, prudší 

krok a rybí hlavy ve vteřině hbitě 

zmizely! 

Přinutilo mě to přemýšlet. A mŧj 

poznatek mohl být jediný. Sumečci 

pod ledem sice strádají, kyslík se 

nedostává, dokáţí však situaci řešit. 

Mlaskání a zvuky polykání, bubliny 

na hladině, to vše se mi v té chvíli 

zdálo jasné. Sumeček v období nou-

ze umí vyuţíti kyslík atmosferický. 

Tento zpŧsob pomocného dýchání je 

popsán u piskořŧ (gen. Misgurnus), 

také však u mřenek a nebo u sekav-

cŧ. Lze se o něm dočíst v knize Naše 

ryby (Dyk,V., 1952).  

Pokud jde skutečně o zmíněný 

zpŧsob, vstřebává se po polknutí 

kyslík ve střevě do krevních vláseč-

nic prostřednictvím speciálního bu-

něčného epitelu (tzv. dýchací střevní 

epitel). Zbylý vzduch + kysličník 

uhličitý vypouští pak ryba koneční-

kem. 

Je s podivem, kolik dŧmyslu je 

schopen vynaloţit ţivot jako takový, 

jen aby si uchoval svou prostou exis-

tenci. 

 

Jiří Veselý

 

 
Poznámka odborníka: 

Doplňování obsahu kyslíku v orga-

nismu pomocí přídatného příjmu 

střevním epitelem, tedy polykáním 

vzduchu, v deficitních kyslíkových 

poměrech, je známo u celé řady če-

ledí a skupin řádu Siluriformes, tedy 

sumcŧ. Např. populární a často cho-

vaní pancéřoví sumečci čeledi Cal-

lichthyidae, ale také sumečci čeledi 

Ictaluridae (kam patři ryby na ob-

rázku) atd. U našeho druhu sumce S. 

glanis se tak děje více méně omylem 

při lovu jeho hlavní kořisti - ouklejí, 

které ţijí při hladině (jinak je kupo-

divu sumec velký v přírodních pod-

mínkách obyvatel silně reofilniho 

prostředí, kde stojí v proudu a čeká 

co mu proud přinese). Druhý evrop-

ský sumec S. aristotelis však takové 

přídatné dýchání hojně vyuţívá, pro-

toţe je obyvatelem jezer v západním 

Řecku, kde to s kyslíkem hlavně 

v létě moc slavné není. Jestliţe se 
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jev přídatného dýchání trochu zo-

becní, tak se vţdy vyskytuje tam, 

kde jsou občasné výpadky v dotaci 

vody kyslíkem, v našich poměrech je 

to typicky slepé rameno nebo tŧň v 

posledním sukcesním stadiu (jinak 

biotop téměř vymizelý, ale u nás v 

oblasti soutoku přece jen něco ještě 

zbylo), kde se typicky vyskytuje pis-

koř, karas (proto také jsou to druhy 

téměř vymizelé), zavlečený sume-

ček, lín, v povodí Dunaje ješte blat-

ňák. Navíc kdyţ jsou dýchací pomě-

ry opravdu špatné a nepomŧţe ani 

polykání vzduchu, mají tyto typy 

schopnost anaerobně vyrábět kyslík 

ze svých vlastních tkání. Zaslané 

obrázky jsou opravdu zajímavé a 

stojí za informaci. Ty ryby na obráz-

cích vypadají jako stejně veliké, coţ 

by mohlo znamenat, ţe, např., se 

jedná o mimořádně úspěšný popu-

lační ročník, nebo ţe ty menší se tam 

prostě k té díře nedostanou nebo 

vzhledem k malé velikosti deficit 

nepociťují, nebo uţ pozdechali. 

Kaţdopádně je to druh, který je na 

seznamu a při ulovení nesmí být 

vrácen do vody. Čili autor těch ob-

rázkŧ měl běţet domŧ pro keser 

a všechny je vybrat. 

 

Petr Ráb 
ÚŽFG AVČR 
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ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM U OVČÁR 
 

 

V létě 2008 byl u Ovčár prová-

děn prŧzkum ptactva, který byl sou-

částí biologického hodnocení dané 

oblasti v níţ by měla být rozšířena 

těţba štěrkopísku. Vzhledem k tomu, 

ţe se jednalo o velmi pozdní termín, 

nebylo moţné zachytit stav celého 

hnízdního období, ale pouze jeho 

závěrečné etapy. 

Území, kde se prŧzkum prová-

děl, se nachází na pravém břehu La-

be mezi obcemi Záryby, Kostelec 

n.L., Ovčáry a Křenek. Jedná se o 

poměrně rozsáhlou oblast mezi Kos-

teleckou a Křeneckou tŧní s několika 

strouhami a doprovodnou zelení. 

Orientačně je zkoumané území vy-

značeno na následujícím obrázku: 

 

 
 
Prŧzkum probíhal od 21.VI. do 

9.IX., navštíveno bylo toto území 

celkem sedmkrát. Vzhledem k pře-

vaţujícím polím a pozdní době byla 

lokalita vyhodnocována spíše kvali-

tativně. Pozorování byla prováděna 

v ranních a dopoledních hodinách 

a ačkoliv se jednalo převáţně o po-

hnízdní období, byla některá pozo-

rování ptákŧ s hnízdními projevy 

zařazena do kategorií hnízdní prŧ-

kaznosti podle zavedené metodiky. 

 

 

 

Výsledky 

Tab.č.1: Přehled druhŧ ptákŧ 

podle prokázané kategorie hnízdění.  
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Druh Species Kategorie 

Baţant obecný Phasianus colchicus D12 

Brhlík lesní Sitta europaea B1 

Břehule říční Riparia riparia A0 

Budníček menší Phylloscopus collybita B2 

Cvrčilka říční Locustella fluviatilis A0 

Cvrčilka zelená Locustella naevia B1 

Čáp bílý Ciconia ciconia B1 

Drozd brávník Turdus viscivorus B1 

Drozd zpěvný Turdus philomelos B1 

Holub hřivnáč Columb palumbus B1 

Jestřáb lesní Accipiter gentilis B1 

Jiřička obecná Delichon urbica A0 

Kachna divoká Anas platyrhynchos D12 

Káně lesní Buteo buteo B1 

Konipas bílý Motacilla alba B1 

Konopka obecná Carduelis cannabina B1 

Koroptev polní Perdix perdix D12 

Kos černý Turdus merula D12 

Kukačka obecná Cuculus canorus B1 

Labuť velká Cygnus olor A0 

Ledňáček říční Alcedo atthis B1 

Linduška lesní Anthus trivialis B2 

Luňák červený Milvus milvus B1 

Mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus B1 

Moták pochop Circus aeruginosus B1 

Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla D12 

Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis B1 

Pěnice slavíková Sylvia borin B2 

Pěnkava obecná Fringilla coelebs B2 

Pěvuška modrá Prunella modularis B1 

Poštolka obecná Falco tinnunculus B1 

Rákosník obecný 

Acrocephalus scirpa-

ceus B2 

Rákosník prouţkova-

ný 

Acrocephalus schoeno-

baenus B2 

Rákosník velký 

Acrocephalus arundina-

ceus B2 

Rákosník zpěvný Acrocephalus palustris B2 

Rehek domácí Phoenicurus ochruros B1 

Skřivan polní Alauda arvensis B2 

Slavík obecný Luscinia megarhynchos B2 

Slípka zelenonohá Galinula chloropus D12 

Sojka obecná Garrulus glandarius B1 

Stehlík obecný Carduelis carduelis B1 

Straka obecná Pica pica B1 
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Strakapoud velký Dendrocopos major B1 

Strnad obecný Emberiza citrinella D12 

Strnad rákosní Emberiza schoeniclus C3 

Sýkora babka Parus palustris B1 

Sýkora koňadra Parus major B2 

Sýkora modřinka Parus caeruleus D12 

Špaček obecný Sturnus vulgaris D12 

Ťuhýk obecný Lanius collurio D12 

Ťuhýk šedý Lanius excubitor D12 

Vlaštovka obecná Hirundo rustica B1 

Volavka popelavá Ardea cinerea B1 

Vrabec polní Passer montanus D12 

Vrána šedá Corvus cornix B1 

Zvonek zelený Carduelis chloris D12 

Ţluna zelená Picus viridis B1 

Ţluva hajní Oriolus oriolus B1 

  

Kategorie hnízdní průkaznosti: 
A – předpokládané hnízdění (výskyt v hnízdní době) 

B – moţné hnízdění (B1-výskyt ve vhodném prostředí, B2-zpěv) 

C – pravděpodobné hnízdění (C3-výskyt páru) 

D – prokázané hnízdění (D12-vyvedená mláďata) 

 

 

 

 

Odchyt a krouţkování: 

Vizuální pozorování byla dopl-

něna odchytem ve dvou termínech 

pro zjištění hŧře pozorovatelných 

druhŧ. Odchyt se prováděl v termí-

nech 1.VII. a 31.VII. do nárazových 

sítí japonského typu o velikosti oka 

16 mm, ptáci byli následně krouţko-

váni 

Během dvou cca 4 hodinových 

odchytŧ bylo okrouţkováno 20 ptá-

kŧ 10 druhŧ. Potěšující byl fakt, ţe 

se tímto zpŧsobem podařilo doloţit 

jeden nový druh - pěvušku modrou 

a dva druhy (rákosník velký, slavík 

obecný), které byly dosud pozorová-

ny jen mimo hranice daného území.  

Celkem 3 sítě (první odchyt 2, 

druhý 1) byly umístěny na okraji 

lesního porostu s navazující rákosi-

nou. 

 

Tab.č.2: Přehled chycených ptákŧ. 

 

Druh Počet 

Kos černý 2 

Sýkora 

modřinka 3 

Budníček 

menší 1 

Sýkora ko-

ňadra 3 

Rákosník 

velký 1 

Slavík obec-

ný 1 
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Pěnice černo-

hlavá 4 

Rákosník 

zpěvný 2 

Rákosník 

obecný 1 

Pěvuška 

modrá 2 

Celkem 20 

 

 

Závěr 

Na lokalitě bylo na konci hnízd-

ní sezóny pozorováno 57 druhŧ ptá-

kŧ, z nichţ 12 jich patří mezi zvláště 

chráněné podle zák. 114/92 Sb. Je-

den je kriticky ohroţený (luňák čer-

vený), dva silně ohroţení (ledňáček 

říční, ţluva hajní) a 9 patří mezi 

ohroţené (břehule říční, čáp bílý, 

jestřáb lesní, koroptev polní, moták 

pochop, slavík obecný, ťuhýk obec-

ný, ťuhýk šedý, vlaštovka obecná). 

Většina z těchto druhŧ vyuţívá roz-

sáhlá pole s okolní zelení pouze jako 

potravní lokalitu. Mezi potenciálně 

hnízdící však mŧţeme zařadit ko-

roptev polní, ťuhýka obecného, ťu-

hýka šedého, slavíka obecného a 

případně i ledňáčka říčního a motáka 

pochopa.  

Především koroptev polní zde 

má optimální podmínky, a i kdyţ byl 

pozorován pouze pár bez mláďat, lze 

jejich hnízdění zde povaţovat téměř 

za jisté. Výborné hnízdní podmínky 

zde má i ťuhýk obecný, který patří 

k nejběţnějším druhŧm této lokality, 

biotop mu naprosto vyhovuje a zajis-

té zde vyhnízdilo více párŧ. Byla 

pozorována vylétaná mláďata ještě 

dokrmovaná rodiči. Jedním 

z nejvzácnějších ptákŧ tohoto území 

je ťuhýk šedý, který s největší prav-

děpodobností na lokalitě nebo 

v blízkém okolí vyhnízdil, neboť se 

zde delší dobu pohybovala skupina 

(rodina) minimálně 5 ptákŧ. 

Co se biotopŧ týče, překvapivě 

mezi nejzajímavější patří relativně 

malé území uprostřed plochy zarost-

lé víceméně ruderálním rostlinstvem, 

kde pobývala např. rodinka ťuhýka 

šedého a vyskytovaly se zde oba 

druhy cvrčilek. Bohaté na ptáky jsou 

samozřejmě rovněţ pásy vzrostlé 

zeleně jak u centrální strouhy, tak 

okolo kanálŧ lemujících některé ob-

dělávané plochy. 

 

 

Petr Lumpe 

        RMM
 

 

 

 

 

 

 



32  SOSNA 2009 

 

 

 

 
Obr. 2: Pěnice slavíková (Sylvia borin)
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BŘEHULE V HOŘÍNSKÝCH VÝKOPECH 
 

 

Na jaře 2008 byly prováděny na 

okraji obce Hořín výkopové práce, 

které připravily vhodné podmínky 

pro zahnízdění břehulí. Asi metr ši-

roký výkop do hloubky cca 1,5 m 

vytvořil stěny, které sice byly pod 

úrovní okolního terénu, ale břehulím 

plně vyhovovaly. Ptáci vyuţívaly jen 

určitou část profilu s vhodnou tvr-

dostí materiálu, do něhoţ se dalo 

poměrně snadno vyhrabávat a záro-

veň byl dostatečně pevný, aby udrţel 

tvar hnízdní nory. 

Jelikoţ měly navazovat další 

zemní práce, byl doporučen biolo-

gický dohled, který by zajistil ochra-

nu hnízd při dalších zásazích. Kvŧli 

posunu harmonogramu však nakonec 

nebylo o dohled poţádáno, přesto 

byla kolonie sledována alespoň ne-

pravidelně při náhodných návštěvách 

okolí nebo na poţádání investora. 

Vývoj kolonie je zajímavý z hle-

diska adaptačního chování břehulí 

a úspěšnosti hnízdění při obsazování 

atypických míst. 

Stav kolonie byl dŧkladně 

zkoumán dne 17.6.2008, kdy bylo 

třeba objasnit, v jaké fázi hnízdění se 

nachází. 

Břehule obsadily výkop na 

4 místech, z nichţ jako jádrová se 

jevila kolonie na úseku podél silnice 

nejvíce postiţeném sesuvem. Stěny 

zde jsou relativně měkké, proto láka-

jí k hloubení nor, ale špatně drţí 

a dochází k odtrhávání částí stěn, 

především ze strany od silnice, která 

je v těsné blízkosti. Zde bylo napočí-

táno 145 otvorŧ, z nichţ bylo dokon-

čeno a pravděpodobně i obsazeno 

111, tj. 76,6 %.  

Nad touto kolonií se nacházela 

další, obsazená tentokráte z obou 

stran výkopu, coţ pro sesuv pŧdy 

nebylo u  předešlé kolonie moţné. 

Stav hnízdních nor byl následující – 

na stěně přilehlé k silnici 23 obsaze-

ných a 17 načatých či nedokonče-

ných, na odlehlé stěně 8 obsazených 

a 9 načatých. Takţe 31 obsazených 

z celkového počtu 57, tj. 54,4 %. 

Blíţe nekontrolované pro špatný pří-

stup (bahnité dno výkopu a špatná 

přístupnost) zŧstaly další nory ve 

zbývajícím úseku výkopu u silnice, 

kterých bylo 30. 

Další dílčí kolonie vznikly 

v odbočkách z hlavního výkopu. 

V té, která byla realizována jako po-

slední, vzniklo 8 otvorŧ, ţádný 

z nich však nebyl dokončen – zda 

z dŧvodu nevhodného podloţí nebo 

prozatímního nedostatku času, neby-

lo moţné stanovit. Druhá odbočka 

byla poměrně silně obsazena jiţ při 

první návštěvě 12.06. Nyní bylo na-

počítáno na vnější straně 77 otvorŧ, 

z nichţ 34 bylo dokončeno a obsa-

zeno, 33 bylo načatých nebo nedo-

končených, většinou pro vysoký vý-

skyt oblázkŧ v písčitém podkladu. 

Na přilehlé straně k silnici bylo 26 

dokončených a 29 načatých nor. 

Procentuálně - na tomto místě bylo 

obsazeno 60 nor ze 132, tj. 45,5 %. 

Pokud bychom tedy ze zjiště-

ných čísel chtěli stanovit obsazenost 
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nor, pak přibliţně polovina byla ob-

sazena a polovina nedokončená -

většinou díky nepřekonatelné pře-

káţce v podobě většího kamene 

v ose budoucí chodby. 

Všechny nory byly prozkoumá-

ny pomocí baterky, pouze u někte-

rých však bylo moţné vidět hnízdní 

kotlinku, protoţe chodbičky jsou 

málokdy rovné a přizpŧsobují se 

struktuře pŧdy. Tam, kde bylo moţ-

no kontrolovat obsah hnízda, byla 

zjištěna vejce nebo sedící pták. Pro-

toţe byly nalezeny i skořápky pod 

hnízdní stěnou, lze předpokládat, ţe 

v této době probíhaly v kolonii 

všechny fáze hnízdění od vyhrabá-

vání nor (nové stopy po hrabání), aţ 

po krmení čerstvě vylíhlých mláďat. 

Další kontroly kolonie probíhaly 

buď na popud investora nebo při ná-

vštěvách blízkého okolí. Při návštěvě 

29.7. byla zjištěna vyhrabaná a pre-

dovaná hnízda v niţších polohách 

stěny a hnízda jiţ opuštěná, pravdě-

podobně po úspěšném vyvedení 

mláďat. Stanovit procentuální úspěš-

nost hnízdění nebylo moţné pro ne-

dostatek materiálu, posedávání mlá-

ďat na drátech v těsné blízkosti vý-

kopu však vypovídalo o tom, ţe 

mnoho párŧ své potomstvo skutečně 

vyvedlo a vyuţití neobvyklé hnízdní 

příleţitosti tak splnilo svŧj účel. Po-

slední kontrola 19.9. jiţ pouze kon-

statovala opuštění lokality. 

Břehule říční je typickým ptá-

kem pro regiony s podkladem sedi-

mentŧ, kde se těţí štěrkopísky. Ptáci 

vyhledávají vhodná stanoviště, kte-

rými jsou nejlépe čerstvě odtrţené 

kolmé stěny s vhodnou konzistencí 

materiálu. Vzhledem k nestandard-

ním hnízdním příleţitostem je tento 

pták zařazen mezi druhy zvláště 

chráněné v kategorii ohroţené, proto 

je třeba jim věnovat zvýšenou po-

zornost a ponechávat jejich kolonie, 

které mohou vznikat i na atypických 

místech, aţ do konečného vylétnutí 

mláďat v neporušeném stavu. 

 

 

 

Petr Lumpe 

         RMM
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 KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE SPRÁVNÍHO             

OBVODU MĚÚ NERATOVICE 
jako obce s rozšířenou působností 

 

 

Polabská cyklostezka v okolí 

Brandýsa nad Labem 

Dle předloţené dokumentace se 

jedná o liniovou stavbu, která bude 

spojnicí měst a obcí leţících na le-

vém břehu Labe a je součástí cyk-

lotrasy 0019 – Labská levobřeţní 

(Přerov n/L – Čelákovice – Lázně 

Toušeň – Brandýs n/L - Martinov – 

Záryby – Kostelec n/L). Předmětná 

dokumentace řeší střední část od 

Lázní Toušeň po Kostelec n/L.  

Jde o vybudování nové cyklis-

tické stezky v délce cca 10 km, při-

čemţ ve správním obvodu MěÚ Ne-

ratovice se nachází pouze část cyk-

lostezky, která leţí v katastrálním 

území Kostelec nad Labem. Šířka 

cyklotrasy se pohybuje v rozmezí 

1,5 – 3,5 m. 

Navrhovaná stavba převáţně vy-

uţívá stávajících polních a lesních  

cest a potahových stezek, které jsou 

v rámci stavby rekonstruovány, čás-

tečně doplněny v chybějících úse-

cích a hlavně zpevňovány (jedná se 

o rozšíření a opravu stávající stav-

by). 

Stavba je členěna na 4 stavební 

objekty: SO 01 – Trasa cyklostezky, 

SO 02 -  Objekty, SO 03 – Odpočí-

vadla, SO 04 - Parkovací stání. 

V trase cyklostezky se střídají 

úseky z minerálního betonu (zpravi-

dla šíře 2,5 m) a asfaltu (zpravidla 

v šíři 3,0 – 3,5 m). V úsecích z mi-

nerálního betonu se počítá 

s vyuţitím výhradně pro cyklisty, 

v místech s asfaltovým povrchem je 

plánován provoz kombinovaný – 

cyklisté a bruslaři na kolečkových 

bruslích. 

Odpočívadla (SO 03)  jsou umís-

těna cca 1,5 km od sebe. Povrch od-

počívadel bude řešen betonovou 

dlaţbou do obrubníkŧ. Předběţně se 

počítá s altánem se stolem a dvěma 

lavičkami, 2x samostatná lavička, 

stojan na kola, informační tabule – 

plocha cca 50 m
2
. Na úseku v k.ú. 

Kostelec n/L se nachází odpočívadlo 

č. 1 (u parkoviště) a odpočívadlo č. 2 

(u konce úseku č. 2 v blízkosti k.ú. 

Záryby). Pro odpočívadla bude ve-

deno stavební řízení, v rámci kterého 

bude navrţeno stavební a architekto-

nické řešení. 

Parkovací stání (SO 04.1) je na-

vrţeno na poz. 1234/1 v k.ú. Koste-

lec n/L (u mostku přes Mlýnský ná-

hon), povrch je navrţen asfaltový, 

kapacita 9 stání o rozměrech 5,0 x 

2,5 m pro jedno stání, celkový zábor 

120 m
2
. Jedná se začátek části cyk-

lostezky s asfaltovým povrchem, ná-

stup na část trasy určené i bruslařŧm. 

Na základě poţadavku MěÚ Koste-

lec n/L je navrţeno ještě nové par-

kovací stíní SO 04.2 na poz. 
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č. 1299/2. Jedná se o 9 kolmých stá-

ní 5 x 2,5 m se štěrkovým povrchem 

pod svahem nájezdu na most 

v Kostelci. Pro parkoviště bude ve-

deno stavební řízení, v rámci kterého 

bude navrţeno stavební a architekto-

nické řešení. 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce silnic II/331 a II/244 

 

 
II/244 propojení silnic I/9 a I/16, 

rekonstrukce 

Projektová dokumentace řeší re-

konstrukci stávající komunikace 

II/244 v délce cca 19,5 km za úče-

lem odstranění jejího nevyhovujícího 

technického stavu a zvýšení bezpeč-

nosti provozu. V celé trase bude šíř-

ka silnice sjednocena s návrhovou 

kategorií S 7,5 (minimum pro silnice 

II. třídy) Součástí stavby jsou nutné 

opravy stávajících mostŧ a vyvolané 

přeloţky inţenýrských sítí. Kapacita 

komunikace nebude rekonstrukcí 

zvýšena. Stavbou, situovanou na tra-

se Líbeznice – Kostelec nad Labem 

– Všetaty – Byšice, jsou dotčeny 

v územní pŧsobnosti odboru ţivotní-

ho prostředí Městského úřadu Nera-

tovice, obce s rozšířenou pŧsobností 

(dále ORP)  následující obce a  kata-

strální území: obec Kostelec nad La-

bem – k.ú. Kostelec nad Labem 

a k.ú. Rudeč, obec Ovčáry – k.ú. 

Ovčáry u Dřís, obec Nedomice – k.ú. 

Nedomice, obec Všetaty – k.ú. Vše-

taty. 

„II/331 Brandýs nad Labem – 

1/9 , rekonstrukce“. 

Projektová dokumentace řeší re-

konstrukci silnice II/331 v úseku 

Stará Boleslav USL 1313A023 po  

křiţovatku se silnicí 1/9 – USL 

1222A023 v obci Kly o celkové dél-

ce 18,425 km. Stavba se nachází v 

následujících katastrálních územích: 

Borek na Labem, Dřísy, Chrást 

u Tišic, Kly, Kozly, Křenek, Lhota 

u Dřís, Ovčáry, Přívory, Stará Bole-

slav, Tišice, Tuhaň. 

 Hlavním účelem stavby je zre-

konstruovat vozovku, upravit od-

vodnění, zpevnit krajnice, vybudovat 

autobusové zastávky, zhotovit vodo-

rovné a svislé dopravní značení, 

upravit rozjezdy křiţovatek a napo-

jení okolních pozemkŧ. Na trase jsou 

4 mostní objekty, které budou 

v rámci akce rekonstruované, z toho 

most ev. č. 331-002 přes Košátecký 

potok a most ev. č. 331-003 přes Ti-

šický potok je v území v pŧsobnosti 

ORP Neratovice. Další dva mosty, 

které je nutné rekonstruovat 

v souvislosti s akcí, jsou na navrţené 

objízdné trase a jsou řešeny samo-

statně mimo tuto akci. 

Při rekonstrukci silnice bude 

v zásadě provedeno odfrézování čás-

ti stávajícího asfaltového souvrství 

dle stupně porušení konstrukce silni-

ce a následně proveden REMIX – 

recyklace za studena, při které se do 

odfrézovaného materiálu s uprave-

nou zrnitostí přidá potřebné mnoţ-

ství kameniv a pojiva a následná 

směs se opětovně pouţije ke kon-

strukci rekonstruované silnice. Pří-

padný přebytečný odfrézovaný mate-
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riál bude odvezen k dalšímu vyuţití 

na skládku SÚS. Celý úsek rekon-

struované silnice je v PD rozdělen na 

úseky dle stupně jejího poškození 

a z toho vyplývající nutnosti rŧzných 

detailŧ technologického postupu re-

konstrukce pro jednotlivé úseky. 

Součástí rekonstrukce je kácení 

dřevin a smýcení křovin, dosypání 

krajnic, prohloubení a čištění příko-

pŧ, ohumusování a hydroosev svahŧ 

a další nutné práce. 

 

Velké výstavby rodinných domů 
 

1) 55 RD v lokalitě č. 2 

Fořt, místní název V Jamkách,  k.ú. 

Čakovičky. 

Investorem je I.A.F. Chequia s.r.o. , 

se sídlem Na Příkopě 9 a 11, Pra-

ha 1. 

Z doručené dokumentace bylo zjiš-

těno, ţe se jedná o stavbu nové ko-

munikace vč. chodníkŧ (parc.č. 59) 

v lokalitě zvané „V Jamkách“, inţe-

nýrských sítí (vodovod, kanalizace, 

elektrické vedení, plyn, veřejné 

osvětlení) a dělení pozemkŧ na 55 

parcel pro rodinné domy (parc. č. 1 – 

55), parcelu pro zeleň (veřejná zeleň, 

hřiště, plocha 1414m
2 

, parc. č. 56, 

parc. č. 58 - přírodní) a parcelu pro 

trafostanici (parc.č. 59). Zastavěnost, 

vč. zpevněných ploch, je dle regula-

tivŧ ÚPO navrţena max. 30%. 

 

2) bytný soubor v Kostelci nad 

Labem – V Rybníčkách 

Investorem je ARGO s.r.o, se sídlem  

Kolmá 11/671, 190 00 Praha 9. 

Jedná se o výstavbu 66 rodinných 

domŧ (RD) z toho 58 RD izolova-

ných, 4 rodinné dvojdomy. Dotčené 

pozemky jsou  dle KN 825/2, 823/4, 

920/5, 920/6 a dle PK 818, 817, 814, 

825 a 826 v k.ú. Kostelec nad La-

bem. Všechny RD budou nepodskle-

pené, obdélníkového tvaru s jedním 

nadzemním podlaţím a obytným 

podkrovím se sedlovou střechou. 

Velikost izolovaných RD je 11,9 x 

9,24 (s garáţí) a  dvojdomkŧ 20,0 x 

10,25m. Výška střechy v hřebeni je 

u všech typŧ 7,156m. Střešní krytina 

bude pálená střešní taška červené, 

hnědé nebo černé barvy, typu Bra-

mac Moravská PLUS. Všechny do-

my budou plnit funkci čistě obytnou.  

Komunikace budou zajišťovat pro-

pojení na stávající komunikace měs-

ta Kostelec nad Labem a přístup na 

jednotlivé pozemky.  

 

3) Lokalita Obříství, vý-

stavba 68 RD,  k.ú.Obříství – tzv. 

lokalita „Taras“. 

Investorem je společnost CCD Deve-

lopment s.r.o, se sídlem Zelený Pruh 

1560, Praha 4. 

Jedná se o  stavbu nové komunikace 

vč. chodníkŧ, inţenýrských sítí (vo-

dovod, kanalizace, elektrické vedení, 

plyn, veřejné osvětlení) a soubor 

tvoří 68 RD o dvou typech – bloky 

dvojdomŧ nebo řadové rodinné do-

my. Stavba vytváří novou urbanis-

tickou strukturu intravilánu obce, ale 

bez zvláštního poţadavku na archi-

tektonické ztvárnění nebo urbanis-

tické řešení.  
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V lokalitě je navrţena struktura 

místních obsluţných komunikací, 

která je projekčně napojena na stáva-

jící komunikace. Pojízdné komuni-

kace jsou doplněny jednostranným 

chodníkem. Parkovací stání jsou ře-

šeny na pozemcích.  

V lokalitě je navrţena struktura 

místních obsluţných komunikací, 

která je projekčně napojena na stáva-

jící komunikace. Pojízdné komuni-

kace jsou doplněny jednostranným 

chodníkem.  

 

4) Lokalita „U lesa – 

Brandýská, Kostelec n/L“,  

Jde o prostor za kasárnami mezi sil-

nicí do Brandýsa a lesem, plánuje se 

výstavba cca cca 40 izolovaných ro-

dinných domkŧ včetně inţenýrských 

sítí, komunikací vč. ozelenění, malé-

ho parku a hřiště. 

 

 

Revitalizace vodní plochy a jejího 

okolí v Byškovicích 

 

Dokumentace byla zpracována 

ing. Jaroslavem Dlabáčkem, Horáro-

va tř. 535, 500 02 Hr. Králové, zak. 

č. 27/PD/08 z 10/2008. 

Cílem projektu je plně obnovit 

funkci rybníka. Stavba zahrnuje re-

konstrukci výpustného zařízení (po-

ţeráku), odstranění sedimentu ze dne 

rybníka, upravení profilu zdrţe 

a břehŧ,  zpracování podkladŧ  pro 

vyčištění rybníka, vytvoření mok-

řadní plochy - tŧně, a revitalizaci 

přilehlého okolí.  

Rybník je ve vlastnictví Města 

Neratovice a nachází se na poz. č. 4 

(vodní plocha) a 5/1 (ostatní plocha) 

v k.ú. Byškovice, vodní plocha má 

7 586m
2
. Rybník slouţí pro exten-

zivní chovné účely. Břehy a část dna 

jsou zpevněny betonovými panely, 

které jsou na některých místech sta-

ticky porušeny. Rybník je napájen 

pramenným vývěrem Byškovického 

potoka, který leţí cca 15m od JZ cí-

pu rybníka. 

V rámci revitalizace okolí je na-

vrţena mokřadní plocha – tŧň, a to 

jako nespojená s rybníkem, bez pří-

toku a odtoku. 

Ke kácení stromŧ a keřŧ má do-

cházet pouze v minimálním rozsahu 

potřebném k provedení stavby (jde 

pouze o stromy zasahující do prosto-

ru navrţených objektŧ 

 

 

Komplexní pozemková úprava  

Zálezlice  

 

Městský úřad Neratovice, odbor 

ţivotního prostředí obdrţel ţádost o 

vyjádření ke komplexní pozemkové 

úpravě (dále jen KPÚ)  Zálezlice 

resp. k zahájení řízení ke komplexní 

pozemkové úpravě.  Obvod upravo-

vaného území KPÚ o výměře 740 ha 

je totoţný s hranicí katastrálního 

území Zálezlice. 

 

 

 
Devastace přírody  

 

Zjištění jízdních drah pro moto-

kros, resp. čtyřkolky v k.ú. Mlékoje-

dy, v území na soutoku Košáteckého 

potoka a Labe.  
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Bohuţel právní předpisy ţivot-

ního prostředí v pŧsobnosti našeho 

odboru v podstatě neumoţňují vydat 

nějaký „generální“ zákaz. Při činnos-

ti poškozující ţivotní prostředí by 

musel být „pachatel“ přímo přistiţen 

a identifikován (ztotoţněn) nebo by 

přímí svědkové museli podat ozná-

mení našemu odboru. 

 

Vznášedla Rudeč 

Odbor ŢP MěÚ Neratovice ob-

drţel ţádost o provedení šetření ve 

výše uvedené věci.  

Jde o provozování vznášedel na 

pozemcích PK 140 a 143 v k.ú. Ru-

deč, které jsou ve vlastnictví pana 

Jana Busty, bytem U Čističky 101, 

Bořanovice, 250 65 Pakoměřice, kte-

rý na uvedených pozemcích provo-

zuje pŧjčování vznášedel a jízdu na 

nich. Tuto činnost pan Busta jako 

ţivnost propaguje i na svých interne-

tových stránkách www.vznaseni.cz. 

Pan Busta doručil orgánu ochra-

ny přírody ţádost o vydání závazné-

ho stanoviska k zásahu do VKP 

a orgán ochrany přírody tedy povede 

příslušné správní řízení, kde Město 

Kostelec n/L bude účastníkem řízení. 

Orgán ochrany přírody vydal nesou-

hlasné závazné stanovisko a ţadatel 

se odvolal. V současné době je věc 

postoupena Krajskému úřadu. 

 
Motokros Nedomice 
Odbor ŢP MěÚ Neratovice 

obdrţel upozornění od Mysliveckého 

sdruţení Dřísy – Ovčáry na 

devastaci významného krajinného 

prvku (dále jen VKP) Cecemín 

nelegální činností motocyklistŧ. 

K poškozování dochází jednak 

samotnou jízdou (hluk, exhalace, 

erozní rýhy) jednak nelegálně 

prováděnými „úpravami“ tratí 

(kácení ţivých stromŧ, mýcení 

celých keřových porostŧ a pod.). 

Orgán ochrany přírody a krajiny 

provedl na místě dvě šetření. Dne 

6.5.2008 prověřil část Cecemína 

v prostoru mezi cestou vedoucí za 

zemědělským areálem v Nedomicích 

a areálem bývalé sušárny ve 

Všetatech. Zde se jednalo o travnaté 

nebo křovinaté stráně. Devastace 

byla potvrzena.  

Dne 12.5.2008 jsme provedli 

druhou terénní pochŧzku 

(v doprovodu zástupce MS pana 

Pavla Horáka). Tato pochŧzka se 

konala v prostoru lesních porostŧ 

nad polní cestou vedoucí z konce 

obce Nedomice u tzv. Čurdovy 

dálnice do Dříz na Cecemín. Zde 

byla potvrzena a zjištěna devastace 

značně většího rozsahu neţ na 

lokalitě první. Byly zjištěny i nově 

vytvořené prŧseky lesem a to jiţ 

z pole (proveden prŧsek keřovým 

pláštěm) nad porostem kolmo přes 

vrstevnice (na několika místech). Je 

pravděpodobné, ţe motorkáři 

přejíţdí po Cecemínu na obě 

lokality. Pochŧzka byla provedena 

hlavně na k.ú. Nedomice, ale je 

patrné, ţe část ilegální tratě se 

nachází i na k.ú. Dřísy. 

Všichni zúčastnění konstatují, ţe 

- k devastaci dochází 

v KÚ Nedomice a KÚ Dřísy 

- dochází skutečně 

k porušování několika zákonŧ 

(zákon o ochraně přírody, les-

http://www.vznaseni.cz/
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ního zákona a zákona o mysli-

vosti, ochraně zemědělského 

pŧdního fondu) 

- osoby provádějící nezá-

konnou činnost nebyly přisti-

ţeny a nejsou známy, problém 

bude prozatím řešen: 

o osvětou v obcích 

Všetaty, Nedomice, Ovčáry, 

Dřísy a Lhota 

o o součinnost bude 

poţádána Policie ČR, OO Kos-

telec nad Labem (osobně pro-

jedná vedoucí odboru ŢP Nera-

tovice) 

o bude provedeno 

doznačení významného krajin-

ného prvku (zajistí MěÚ Nera-

tovice OŢP) 

o MěÚ Neratovice 

OŢP dopisem upozorní výše 

uvedené obce na nezákonnou 

činnost prováděnou ve vý-

znamném krajinném prvku Ce-

cemín a poţádá obce, aby tento 

dopis byl zveřejněn na úředních 

deskách a internetových strán-

kách obcí 

o bude poţádána 

myslivecká stráţ pro honitbu 

Ovčáry-Nedomice – zvýšení 

dohledu v předmětném území 

(zajistí MěÚ Mělník OŢP). 

Bohuţel platí jiţ výše uvedené, ţe  

právní předpisy ţivotního prostředí 

v pŧsobnosti našeho odboru 

v podstatě neumoţňují vydat nějaký 

„generální“ zákaz. Při činnosti po-

škozující ţivotní prostředí by musel 

být „pachatel“ přímo přistiţen 

a identifikován (ztotoţněn) nebo by 

přímí svědkové museli podat ozná-

mení našemu odboru. 

ÚTS dopravního napojení Ne-

ratovic a Mlékojed + most přes 

Labe 

MěÚ Neratovice odbor ŢP do-

stal k vyjádření projektovou studii 

pro záměr  stavby „ ÚTS dopravní-

ho napojení Neratovic a Mlékojed 

+ most přes Labe „ k.ú. Neratovice, 

Mlékojedy a Tišice. 

Jedná se o nový silniční most 

přes Labe včetně nového komuni-

kačního napojení tohoto mostního 

objektu na stávající komunikační síť 

města. Studie řeší chybějící městské 

silniční propojení obou břehŧ Labe 

jak pro silniční dopravu, tak pro pě-

ší. 

Nová komunikace o celkové 

délce 2,682 km se v začátku úpravy 

napojuje u Kostomlatského sadŧ na 

stávající ul. Nádraţní. Mostním ob-

jektem, který je situován těsně vedle 

ţelezničního mostu, přechází Labe a 

napojí se na ul. Hlavní koridorem ul. 

Slepá. Dále pokračuje ul. Slepá, 

úrovňově kříţí trať ČD 070 Praha – 

Turnov a pokračuje ul. Tišická na 

konec obce Mlékojedy. Dále je trasa 

vedena po stávající silnici III/24421 

(podél pískovny) a před začátkem 

obce Tišice se odklání na sever a cca 

proti statku Kníţecí dvŧr se napojuje 

na silnici II/331.  

Vlastní most má mít délku 182 

m, délku přemostění 159 m, volnou 

šířku 9,0 m vozovka, 2 x 2,0 m 

chodník, šířka nosné konstrukce je 

14,5 m. 

 

 

Zdenka Šafránková 
    OŽP MěÚ Neratovice
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