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1. Úvod 

Inventarizační průzkum zájmových skupin brouků (Coleoptera), zejména xylofágních druhů 
z čeledí Buprestidae (krascovití), Elateridae (kovaříkovití), Cerambycidae (tesaříkovití) a z nadčeledi 
Scarabaeoidea (listorozí) se zřetelem na výskyt páchníka hnědého Osmoderma eremita (Scopoli, 
1763) sensu lato (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae: Trichiini) v zámeckém parku v Krásném 
Dvoře je součástí zakázky č. 8 – podklady pro vyhlášení zvláště chráněných území podle § 40 odst. 1 
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, respektive 
pro uzavření smluv o ochraně. Předmětem zakázky je dále návrh na vyhlášení přírodní památky (dále 
jen „PP“) Zámecký park v Krásném Dvoře a návrh plánu péče (VESELÝ et al. 2009). 

Cílem tohoto průzkumu je zjistit aktuální stav zájmových entomocenóz na území nově 
navrhované PP a položit tak základ pro dlouhodobé monitorování tohoto území, které je registrováno 
jako významný krajinný prvek (dále jen „VKP“) a zároveň zařazeno do seznamu chráněných území 
evropského významu v soustavě NATURA 2000 jako evropsky významná lokalita (dále jen „EVL“) 
Krásný Dvůr CZ0423217 (AOPK ČR 2005, ANONYMUS 2006a). U páchníka hnědého (O. eremita s. 
lato) jako předmětu ochrany je průzkum zaměřen na stanovištní, potravní a prostorové preference, 
časový průběh životního cyklu, vyhodnocení perspektivy místní populace a jejího ohrožení a návrh 
monitoringu. 
 
2. Charakteristika sledovaného území 

Nově navrhovaná PP Zámecký park v Krásném Dvoře se nachází 4 km severovýchodně od Podbořan, mezi obcemi 
Krásný Dvůr a Brody, při jihozápadním křídle státního zámku Krásný Dvůr, v katastrálním území Krásný Dvůr 
v Ústeckém kraji. Představuje rozsáhlý anglický krajinářský park s klasicistními stavbami, založený v nivě potoka Lesky 
s výskytem vzácných druhů xylofágního hmyzu. Výměra území činí 95,3 ha. Nadmořská výška se pohybuje od 300 do 
370 m. Území patří mezi nejstarší a nejpůsobivější přírodní parky v anglickém stylu v České republice. Navrhovaná PP 
je součástí EVL Krásný Dvůr CZ0423217 (výměra 103,9764 ha) a nalézá se v dosahu hranic ptačí oblasti Doupovské 
hory. Zájmové území se nachází v mapovém poli č. 5746 síťového mapování fauny (PRUNER & M ÍKA 1996). 

Geomorfologicky území spadá do provincie České vysočiny, Krušnohorské soustavy, Podkrušnohorské oblasti, do 
celku Doupovské hory a okrsku 3b-4-c Rohozecká vrchovina (KUNCOVÁ 1999). Území je budováno terciérními 
vulkanity Českého masivu, a to vulkanoklastiky bazaltových hornin, převážně pyroklastiky in situ i redeponovanými, 
v jihozápadní části území pak alkalickými bazalty. Ty jsou v západní partii zámeckého parku vytlačeny předpliocenními 
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výlevy a intruzemi oherského riftu. Východní část území je vyplněna eocénními štěrkopísky a jíly (CHÁB et al. 2007). 
Z pedologického hlediska převládá v oblasti kambizem eutrofní s faciemi pararendziny kambické, které jsou 
v jihovýchodní části parku nahrazeny kambizemí oglejenou. Podél potoční nivy Lesky se uplatňuje fluvizem modální 
(TOMÁŠEK et al. 1990, KUNCOVÁ 1999, NĚMEČEK et al. 2001). 

Sledované území náleží do hlavního povodí řeky Ohře a povodí Liboce a Ohře od Liboce pod Chomutovkou. 
Zámeckým parkem protéká potok Leska (č. hydrologického pořadí 1-13-03-012) s pravobřežním bezejmenným přítokem 
(VLČEK 1984). Území patří do teplé klimatické oblasti T2, která je charakterizována průměrnou červencovou teplotou 
vzduchu nad 18 °C, průměrnou lednovou teplotou -2 až -3 °C, počtem letních dnů v roce nad 50 a počtem mrazových 
dnů v roce pod 110. Průměrná teplota v dubnu činí 8-9 °C, průměrná teplota v říjnu 7-9 °C, srážkový úhrn ve vegetačním 
období je v rozmezí 350-400 mm, srážkový úhrn v zimním období 200-300 mm, počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-
50 (KUNCOVÁ 1999). 

Podle regionálně fytogeografického členění náleží území do oblasti Termofytika, fytogeografického obvodu 
Českého termofytika a fytogeografického okresu 2a Žatecké Poohří (KUNCOVÁ 1999). Na území nově navrhované PP 
byly vymapovány dominantní porosty hercynských dubohabřin svazu Galio-Carpinetum (asociace Melampyro nemorosi-
Carpinetum), místy s přechodem do suťových lesů sv. Tilio-Acerion s převládajícími javory (Acer platanoides a A. 
pseudoplatanus), lípou velkolistou (Tilia platyphyllos) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). Luční společenstva 
v potoční nivě Lesky zastupují kosené mezofilní ovsíkové louky sv. Arrhenatherion elatioris s druhy vlhkých aluviálních 
psárkových a pcháčových luk. Na výslunném jihozápadním svahu Velké louky se vyskytují sekundární porosty suchých 
trávníků sv. Festucion valesiacae a Bromion erecti. V nivě Lesky se vyskytují fragmenty údolních jasanovo-olšových 
luhů sv. Alnion incanae (as. Pruno-Fraxinetum) a mokřadních vrbin sv. Salicion cinereae, v litorálu rybníků pak 
rákosiny sv. Phragmition communis. Hladinu vodních ploch doplňuje vegetace ponořených nebo plovoucích vodních 
makrofyt sv. Lemnion minoris a Ranunculion aquatilis (MORAVEC et al. 2000, CHYTRÝ et al. 2001, NEUHÄUSLOVÁ 
2003). 

Inventarizační průzkum zájmových skupin brouků (Coleoptera) v navrhované PP Zámecký park v Krásném Dvoře 
byl prováděn na níže uvedených lokalitách (viz Obr. 1). Charakteristika byla zpracována podle HUŠKA (2006), BURDY 
(1984), CHYTRÉHO et al. (2001), ADÁMKOVÉ  (2002), ŠANTRŮČKOVÉ (2005) a MÖLLEROVÉ (2009): 

1. Červená hájenka („Holandský statek“, „Anglický dvorec“)  (50°14'34"N, 13°21'18"E; 368 m n. m.). Porosty 
ruderálních bylin a křovin u hospodářských budov s bývalou obytnou částí z roku 1793 při jižním okraji Velké louky. 

2. Čínský pavilon („Zvonkohra“)  (50°14'45"N, 13°21'31"E; 350 m n. m.). Lemová společenstva mezofilních 
lesních druhů v okolí pavilonu z let 1788-1790, grotty (umělé jeskyně) a rezervoáru vody pro kaskády s vodopádem. 

3. Gloriet („Sluneční templ“)  (50°14'49"N, 13°21'12"E; 320 m n. m.). Druhově bohatá keřová společenstva 
s převahou zmlazených dřevin stromového patra na okraji hercynské dubohabřiny svazu Carpinion s převládající lípou 
srdčitou (Tilia cordata) a lípou velkolistou (T. platyphyllos) v okolí kruhové altánovité stavby z roku 1784. 

4. Goethův dub (50°15'6"N, 13°22'7"E; 300 m n. m.). Nejstarší dub letní (Quercus robur) v regionu s obvodem 
kmene 930 cm. Stáří je odhadováno na 800-1000 let (dnes zachováno pouze ošetřené torzo kmene). Strom se nachází na 
břehu jižně Podzámeckého rybníka, na okraji zámeckého parku. V širším okolí fragment původního jasanovo-olšového 
luhu sv. Alnion incanae. 

5. Goethův pavilon („Letohrádek“, „Lusthaus“)  (50°14'47"N, 13°21'52"E; 325 m n. m.) (Obr. 2). Romantická 
stavba z let 1784-1786, původně s bustou básníka a vědce J. W. Goetheho, sevřená lesními porosty dubohabřin 
s rozptýlenými solitéry vzrostlých dubů. 

6. Obelisk (50°14'43"N, 13°20'54"E; 338 m n. m.). Význačný bod zámeckého parku tvořený čtyřbokým, 26 m 
vysokým kamenným jehlanem postaveným v roce 1801 na památku vítězné bitvy u Ambergu. K obelisku vede 1,1 km 
dlouhá cesta, zvaná Mílovka. Lesní porosty jsou na lokalitě reprezentovány dubohabřinou s významným podílem javorů 
(Acer platanoides a A. pseudoplatanus) a lip (Tilia spp.). 

7. Pamětní deska (50°14'55"N, 13°21'53"E; 303 m n. m.). Solitérní dřeviny na kosené vlhké louce před 
památníkem v pozdním klasicistním stylu s prvky secese postaveným v roce 1906 Jaromírem hrabětem Černínem na 
památku významných, většinou státnických návštěv parku. 

8. Panův templ (50°14'51"N, 13°21'34"E; 305 m n. m.). Nejstarší romantická stavba v parku postavená v letech 
1783-1786. U tohoto „antického chrámku“ s iónskými sloupy roste jírovec drobnokvětý (Aesculus parviflora). Naproti 
chrámku je pravidelně kosená vlhká pcháčová louka sv. Calthion palustris a kaskáda s původně umělým vodopádem. Na 
okraji parkové louky roste kaštan jedlý (Castanea sativa). 
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9. Poustevníkova rokle (50°14'37"N, 13°21'56"E; 340-350 m n. m.). Aluvium drobné vodoteče v jihovýchodní 
části parku s poustevnou a umělou jeskyní z roku 1786. Přirozené porosty zde tvoří dubohabřina s převládajícími 
suťovými dřevinami Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Fraxinus excelsior a Tilia platyphyllos. 

10. Rozhledna („Gotický templ“) (50°14'38"N, 13°21'28"E; 365 m n. m.). Novogotická stavba na východním 
okraji Velké louky, budovaná v letech 1793-1796 jako kaple a památník, dnes nepřístupná. Za rozhlednou se nacházejí 
lesní porosty (Obr. 3) blízké přirozeným hercynským dubohabřinám s mezofilními druhy suťových lesů a s výraznou 
příměsí buku lesního (Fagus sylvatica). 

11. Rybník Snílek (50°14'51"N, 13°21'23"E; 308 m n. m.; 0,39 ha). Místy hustě zapojené porosty rákosin 
eutrofních stojatých vod tvořené dominantním orobincem úzkolistým (Typha angustifolia). Vodní hladinu souvisle 
pokrývá makrofytní okřehková vegetace (Lemna spp.). 

12. Velká louka (50°14'38"N, 13°21'20"E; 350-368 m n. m.). Pětihektarová pravidelně sečená louka sloužící jako 
golfové hřiště s nepravidelně rozptýlenými skupinami starých stromů, převážně lip. Severní a severozápadní okraj louky 
je lemován porosty šeříku obecného (Syringa vulgaris) v těsném zápoji, místy zplaňuje. 

13. Velký rybník (50°14'50"N, 13°21'8"E; 310 m n. m.; 0,85 ha). Cenná litorální společenstva mokřadních vrbin 
svazu Salicion cinereae s orobincovými a ostřicovými porosty. V severní svahové partii fragment vlhké pcháčové louky 
svazu Calthion palustris. 

14. Voliéra (50°14'57"N, 13°21'58"E; 302 m n. m.). Šestiboká stavba za prvním Bártíkovým jezem s mohutnými 
duby (stáří 300-500 let). Za voliérou se dělí vyhlídkové okruhy na kratší tzv. zámecký a delší parkový okruh. Lokalita je 
zčásti obklopena teplomilnými porosty, v nivě potoka Lesky dřevinami údolních jasanovo-olšových luhů. 

Obr. 1. Mapa lokalit v navrhované PP Zámecký park v Krásném Dvoře. Měřítko 1 : 6500. 
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15. Vyhořelý dub (50°14'54"N, 13°21'37"E; 305 m n. m.). Mohutný jedinec asi 500 let starého dubu letního 
(Quercus robur), který vyhořel zásahem blesku. Strom byl ošetřen vyzdívkou dutiny kmene. Nedaleko se nachází další 
dub přibližně stejného stáří, u paty s kamennou lavičkou a vyhlídkovým odpočívadlem se schodištěm. V okolí solitéry 
statných dubů a lemem teplomilných křovin. 

16. Zámecká lipová alej (50°14'55"N, 13°22'13"E; 320 m n. m.). Dvouřadá, cca 1,8 km dlouhá alej založená 
v letech 1723-1736 od čestného dvora zámku podél místní komunikace Krásný Dvůr – Buškovice až k rozcestí směrem 
na Podbořany. Celkem 259 vzrostlých dřevin tvoří převážně lípy (Tilia cordata a T. platyphyllos), dále pak jasan ztepilý 
(Fraxinus excelsior), javor babyka (Acer campestre) a javor klen (A. pseudoplatanus), jilm habrolistý (Ulmus 
carpinifolia), dub letní (Quercus robur), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), hrušeň obecná (Pyrus communis), 
jabloň domácí (Malus domestica) a kultivary třešní (Prunus spp.). Alej je součástí EVL Krásný Dvůr. 

17. Zámek (50°15'6"N, 13°22'16"E; 310 m n. m.). Čestný dvůr a barokní zahrady při severním a východním průčelí 
zámku se zbytky tvarovaných zimostrázů a tisů. 

 
 
3. Materiál a metodika 

Průzkum zájmových skupin brouků (Coleoptera) v areálu navrhované PP Zámecký park v Krásném Dvoře byl 
prováděn od května do října 2009. Pro zachycení jarního a časně letního spektra entomocenóz to byly sběry v časovém 
horizontu květen – červen, pro zachycení letního až podzimního aspektu pak červenec – říjen. Materiál byl sbírán 
standardními metodami shodnými pro biomonitoring (např. smýkáním síťkou a oklepem vegetace, prosevem detritu, 
individuálními sběry na vegetaci pomocí exhaustoru apod.). Metodika sběru dat pro dutinovou faunu je popsána 
podrobně v kapitole „Inventarizace stromů perspektivních pro dutinovou faunu“. Veškerý materiál byl vytříděn, 
reprezentativní část je v současné době preparována na sucho a část je uložena do 75 % alkoholu. Pokud není uvedeno 
jinak, je materiál z průzkumu uložen ve sbírce autora. 

Symbol § za specifickým jménem označuje druhy zvláště chráněné podle přílohy vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 
Sb., ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb. (KO  = druhy kriticky ohrožené, SO = druhy silně ohrožené, O = druhy 
ohrožené). „Naturové“ druhy uvedené v Přehledu druhů z přílohy II směrnice 92/43/EHS o stanovištích jsou označeny = 
N, druhy „prioritní“ = PN. Kategorie podle Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry (též Bernská úmluva, pro ČR 
v platnosti od 1.6.1998) pro druhy uvedené v příloze II: SP = přísně chráněné druhy živočichů, pro druhy uvedené 
v příloze III: P = chráněné druhy živočichů. Kategorie ohroženosti (status) jsou převzaty z práce FARKAČE et al. (2005): 
CR = kriticky ohrožený, EN = ohrožený, VU = zranitelný, NT = téměř ohrožený. Druhy byly dále zařazeny podle počtu 
nalezených exemplářů nebo podle aktivity do tří základních skupin (D): d – dominantní (počet zjištěných ex.) [n] > 20, 
sd – subdominantní (počet zjištěných ex.) [n] = 10-20, r  – recedentní (počet zjištěných ex.) [n] = 2-10, s – subrecedentní 
[n] = 1 ex. Seznam zjištěných druhů zájmových skupin brouků je uveden v tabulce (Tab. 1). 

Nomenklatura je převzata z těchto prací: LÖBL & SMETANA (2006) pro Scarabaeoidea a čeleď Buprestidae, LÖBL & 
SMETANA  (2007) pro Elateridae a SLÁMA  (2006) pro Cerambycidae. České názvosloví brouků je převzato z díla HŮRKY 
(2005) a SLÁMY  (1998). Určování druhů bylo prováděno podle prací BÍLÉHO (1989), LAIBNERA (2000), HŮRKY (2005), 
SLÁMY  (2006) a MERTLIKA (2009). 

 
 
4. Výsledky 

4.1 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH SKUPIN BROUKŮ (COLEOPTERA) 
 

Tab. 1. Přehled zjištěných druhů, jejich stupně ochrany a dominance s výčtem lokalit. 
 

p. č. status druh D [n] lokalita 

  COLEOPTERA (brouci)   
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  SCARABAEOIDEA (listorozí)   

  Lucanidae (roháčovití)   

1 
O, N, P, 

EN 
roháč obecný (Lucanus cervus Linné) § K1 s 5 

2  roháček bukový (Sinodendron cylindricum Linné) s 10 

  Melolonthidae   

3  chroustek hnědý (Serica brunnea Linné) sd 5, 10, 11 

4  chroustek letní (Amphimallon solstitiale Linné) d 
1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 

5  chroustek páskovaný (Rhizotrogus aestivus Olivier) r 10, 11 

6  chroust obecný (Melolontha melolontha Linné) d 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 
16, 17 

  Rutelidae (listokazi)   

7  listokaz zahradní (Phyllopertha horticola Linné) d 4, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 17 

  Dynastidae (nosorožíci)   

8 O, EN nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis Linné) § K2 r 17 

  Cetoniidae (zlatohlávkovití)   

9 
SO, PN, 
SP, CR 

páchník hnědý (Osmoderma eremita s. lato Scopoli) § K3 r 5, 10, 16 

10 SO, VU zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis Linné) § K4 s (CHALUPA 2007) 

11 O zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus Linné) § K5 r 12 

12  zlatohlávek hladký (Potosia cuprea metallica Herbst) r 5, 7, 14, 15 

13  zlatohlávek mramorovaný (Protaetia lugubris Herbst) r 5, 7, 10 

14 O zlatohlávek (Oxythyrea funesta Poda) § K6 d 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 

15  zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata Linné) d 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

16  Valgus hemipterus (Linné) r 5, 7, 14, 15 

  BUPRESTOIDEA   

  Buprestidae (krascovití)   

17  krasec čtverotečný (Anthaxia quadripunctata Linné) sd 3, 10, 12, 14, 15 

18  krasec lesknavý (Anthaxia nitidula Linné) d 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17 

19 NT krasec lipový (Ovalisia rutilans Fabricius) K7 r 16 

20  krasec (Anthaxia godeti Laporte & Gory) d 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16 

21  krasec (Trachys minutus Linné) r 3 

22  polník dvojtečný (Agrilus biguttatus Fabricius) sd 3, 14, 15 

23  polník zelenavý (Agrilus viridis Linné) r 3, 13, 14 

24  polník (Agrilus angustulus Illiger) sd 3, 10, 14, 15 

25  polník (Agrilus subauratus Gebler) r 13 

26  polník (Agrilus sulcicollis Lacordaire) d 3, 5, 10, 15 
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  ELATEROIDEA   

  Elateridae (kovaříkovití)    

27  kovařík kovový (Selatosomus aeneus Linné) r 3, 5, 6, 9 

28  kovařík krvavý (Ampedus sanguineus Linné) r 3, 6, 7, 16 

29  kovařík lemovaný (Dalopius marginatus Linné) r 6, 9 

30  kovařík mlhovitý (Actenicerus siaelandicus O. F. Müller) r 3, 6, 13, 14 

31 SO, CR kovařík rezavý (Elater ferrugineus Linné) § K8 s 5 

32  kovařík šedý (Agrypnus murinus Linné) d 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 
17 

33  kovařík zelený (Ctenicera pectinicornis Linné) sd 6, 8, 10, 11, 15 

34  kovařík (Adrastus pallens Fabricius) r 3, 14 

35  kovařík (Agriotes brevis Candèze) r 12, 14, 15 

36  kovařík (Agriotes obscurus Linné) r 8, 10, 15, 16, 17 

37  kovařík (Agriotes pilosellus Schönherr) r 10, 15 

38  kovařík (Agriotes sputator Linné) r 10, 12, 14 

39  kovařík (Agriotes ustulatus Schaller) r 10, 14, 15 

40  kovařík (Ampedus balteatus Linné) r 3, 5, 6, 7, 8, 10 

41  kovařík (Ampedus erythrogonus P. W. J. Müller) r 5, 6, 7, 9, 10 

42  kovařík (Ampedus nigrinus Herbst) r 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15 

43  kovařík (Ampedus nigroflavus Goeze) r 3, 6, 10 

44  kovařík (Ampedus pomorum Herbst in Fuessly) r 5, 6, 7, 10, 14, 15 

45  kovařík (Anostirus castaneus Linné) s 6 

46  kovařík (Anostirus purpureus Poda) r 10 

47  kovařík (Athous haemorrhoidalis Fabricius) r 3, 6, 10 

48  kovařík (Athous subfuscus O. F. Müller) r 6 

49  kovařík (Ctenicera cuprea Fabricius) r 5, 6, 7, 10, 15 

50  kovařík (Denticollis linearis Linné) r 3, 6, 15 

51  kovařík (Hemicrepidius niger Linné) r 3, 5, 6, 8, 10, 15 

52  kovařík (Limonius poneli Leseigneur & Mertlik) r 6, 10, 12, 14, 15 

53  kovařík (Melanotus castanipes Paykull) sd 5, 7, 10, 12, 14, 15, 17 

54  kovařík (Prosternon tessellatum Linné) s 12 

55  kovařík (Sericus brunneus Linné) r 15 

  CHRYSOMELOIDEA   

  Cerambycidae (tesaříkovití)    

56  kozlíček ovocný (Tetrops praeustus Linné) r 4, 17 

57  kozlíček skvrnitý (Leiopus nebulosus Linné) r 6 

58  kozlíček zdobený (Mesosa curculionoides Linné) s 6 

59  kozlíček (Agapanthia villosoviridescens DeGeer) r 4, 13, 14, 15 



Mott MacDonald Praha s.r.o. 
Inventarizační průzkum zájmových skupin brouků 

8 

 

Mott MacDonald Praha s.r.o. | Národní 15, 110 00 Praha 1 
 

8 

60  kozlíček (Mesosa nebulosa Fabricius) r 3, 15 

61  tesařík bukový (Cerambyx scopolii Fuessly) r 5, 7, 15 

62  tesařík černošpičký (Stenurella melanura Linné) d 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 
17 

63  tesařík červenoštítý (Dinoptera collaris Linné) r 4, 14, 15, 16, 17 

64  tesařík dubový (Plagionotus arcuatus Linné) r 3, 5, 10, 15 

65  tesařík piluna (Prionus coriarius Linné) r 3, 5, 6, 10 

66 NT tesařík pižmový (Aromia moschata Linné) K9 s 13 

67  tesařík polokrový (Molorchus minor Linné) sd 3, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

68  tesařík rudý (Pyrrhidium sanguineum Linné) s 15 

69  tesařík skladištní (Phymatodes testaceus Linné) r 3, 15 

70  tesařík skvrnitý (Rutpela maculata Poda) r 3, 6, 10, 12 

71 VU tesařík větší (Necydalis major Linné) K10 s 3 

72  tesařík (Alosterna tabacicolor DeGeer) r 6, 8, 10, 14 

73  tesařík (Anaglyptus mysticus Linné) d 4, 7, 8, 14, 16, 17 

74  tesařík (Anisarthron barbipes Schrank) s 17 

75  tesařík (Anoplodera rufipes Schaller) s 3 

76  tesařík (Brachyleptura maculicornis DeGeer) r 6, 10 

77  tesařík (Clytus arietis Linné) r 3, 10, 14, 15 

78  tesařík (Glaphyra umbellatarum Schreber) r 14, 17 

79  tesařík (Grammoptera ruficornis Fabricius) r 4, 8, 14, 15, 16, 17 

80  tesařík (Chlorophorus herbsti Brahm) s 3 

81  tesařík (Leioderes kollari Redtenbacher) s (SLÁMA 1998) 

82  tesařík (Leptura quadrifasciata Linné) r 6, 10 

83  tesařík (Pachytodes cerambyciformis Schrank) r 3, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17 

84  tesařík (Pseudovadonia livida Fabricius) r 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17 

85  tesařík (Rhagium mordax DeGeer) r 3 

86  tesařík (Stenocorus meridianus Linné) r 5, 7, 10, 14, 15 

87  tesařík (Stenostola dubia Laicharting) s 6 

88  tesařík (Stenurella nigra Linné) r 4, 15 

89  tesařík (Xylotrechus antilope Schoenherr) r 15 

 
 

4.2 KOMENTÁŘE K VÝZNAMNĚJŠÍM NÁLEZŮM 

K1: Lucanus cervus – původně rozšířen po celém území České republiky především v nižších a 
středních polohách; v současné době je jeho výskyt soustředěn do několika oblastí, zejména v Polabí, 
Pražské kotlině, v Českém krasu, Podkrušnohoří a v Třeboňské pánvi. Nejhojněji se zatím vyskytuje 
v teplomilných doubravách jižní Moravy. Roháč obecný je druhem naturovým podle Směrnice 
92/43/EHS o stanovištích. Je ohrožen nevhodným lesním hospodařením. Ke svému vývoji potřebuje 



Mott MacDonald Praha s.r.o. 
Inventarizační průzkum zájmových skupin brouků 

9 

 

Mott MacDonald Praha s.r.o. | Národní 15, 110 00 Praha 1 
 

9 

dostatek starých stromů, pařezů a trouchnivějících kmenů. Byl pozorován 1 ♂ v letu v podvečerních 
hodinách 25.6.2009 u Goethova pavilonu. 
K2: Oryctes nasicornis – druh se původně vyvíjel v tlejícím dřevě stromů. Postupně se adaptoval i 
na hromady třísla u jircháren a na hromady pilin na pilách, v nedávné době na zahradnický kompost 
(HŮRKA 2005). Je zařazen mezi druhy ohrožené. Jeho jednotlivé nálezy pocházejí z barokní zahrady 
a čestného dvora zámku poblíž konírny, kde často nalétává na světlo. 
K3: Osmoderma eremita s. lato – vzácný a lokální saproxylický druh původních listnatých lesů 
nížin až pahorkatin. Nalézán je především na antropicky ovlivněných stanovištích, jako jsou 
extenzivní pastviny, obory, aleje, parky a stromořadí na zemědělských půdách či podél hrází rybníků 
a vodních toků (RANIUS et al. 2005). V posledních letech byl zaznamenán na více jak 200 lokalitách; 
častěji zjištěn na Křivoklátsku, Třeboňsku, v Polabí, Lednicko-valtickém areálu a v dolním Poodří 
(ANONYMUS 2006b). Páchník hnědý je uveden v seznamu přísně chráněných druhů živočichů podle 
Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních 
stanovišť (Bernská úmluva). Zároveň je prioritním druhem v příloze II (Druhy živočichů a rostlin v 
zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních území ochrany) a v příloze IV 
(Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství vyžadující přísnou ochranu) směrnice Rady 
Evropského společenství 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin. V seznamu zvláště chráněných druhů živočichů, příloha III vyhlášky MŽP 
ČR č. 395/1992 Sb. v platném znění, je zařazen mezi druhy silně ohrožené. V Červeném seznamu 
ohrožených druhů bezobratlých (KRÁL 2005) je uveden v kategorii kriticky ohrožený. Ze 
sledovaného území byl jeho výskyt dokumentován na základě nálezů exkrementů a zbytků mrtvých 
jedinců v dutinách několika lip v zámecké aleji (Obr. 4) (25.6.2009, J. Veselý & J. Moravec observ.; 
9.9.2009, L. Blažej observ.; 27.8.2009, J. Moravec observ.) a larev, exkrementů i torz imág v 
dubových pařezech nedaleko rozhledny (Obr. 5) a v okolí Goethova pavilonu (Obr. 6, 7) 
(23.10.2009, J. Moravec lgt.). 
K4: Gnorimus nobilis – vzácný druh podhorských a horských listnatých lesů, hlavně bukových 
(HŮRKA 2005). Larvy se vyvíjejí v tlejícím dřevě dutých stromů i ovocných (slivoní, jabloní, hrušní 
nebo třešní). Dospělci jsou nacházeni během dne na okolíkách miříkovitých. Je veden jako druh silně 
ohrožený. Recentně zaznamenán v zámeckém parku v červenci 1991 (CHALUPA 2007). 
K5: Trichius fasciatus – běžný druh lesnatých oblastí podhůří a hor, kde v létě za slunečných dnů 
létá na pasekách, lesních loukách a stráních. Larva se vyvíjí v tlejícím dřevě listnatých stromů, 
především buků, olší a bříz (HŮRKA 2005). Je stále veden v kategorii ohrožený. Sbírán na květech 
bylin a keřů v okolí Velké louky. 
K6: Oxythyrea funesta – teplomilný druh, který se v České republice začal šířit v devadesátých 
letech 20. století a v současné době je hojným na mnoha místech. Je stále zařazen mezi druhy 
ohrožené. Ve sledovaném území je dominantním druhem na více lokalitách. 
K7: Ovalisia rutilans – ubývající druh jehož vzácnost souvisí s úbytkem vhodných lipových 
výsadeb, především alejí. Vývoj larvy probíhá pod kůrou kmenů a silných větví starých, ale dosud 
živých lip a to zásadně jen na jejich osluněných částech (BÍLÝ  1989). V Červeném seznamu 
(ŠKORPÍK 2005) je uveden v kategorii téměř ohrožený. Zaznamenáno množství výletových otvorů 
v zámecké aleji a zbytky (torza) imág v trouchu (25.6.2009, J. Veselý & J. Moravec observ.; 
27.8.2009, J. Moravec observ.). 
K8: Elater ferrugineus – vzácný druh vázaný převážně na teplé listnaté lesy, solitérní staré lípy, 
vrby, topoly, duby, případně jiné dřeviny. Je zařazen jako druh silně ohrožený. V Červeném seznamu 
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(VÁVRA  2005) je uveden v kategorii kriticky ohrožený. Ve sledovaném území byly zjištěny larvy 
v pařezech dubů v okolí Goethova pavilonu (23.10.2009, J. Moravec lgt.). 
K9: Aromia moschata – druh původně široce rozšířený téměř po celém území ČR. Ubývá společně 
se starými vrbami (SLÁMA  1998). V Červeném seznamu (REJZEK 2005) je uveden v kategorii téměř 
ohrožený. Zjištěny podkorní chodby a zbytky imága ve vrbě bílé (Salix alba) u Velkého rybníka 
(27.8.2009, J. Moravec observ.). 
K10: Necydalis major – ubývající řídký druh (SLÁMA 1998). Vyvíjí se v různých dřevinách, 
přednostně v lípě, dubu, vrbě, topolu a především olši. SAMA  (2002) uvádí ještě habr, břízu, jasan, 
jírovec, javor, hrušeň, jabloň a též smrk. V Červeném seznamu (REJZEK 2005) je uveden v kategorii 
zranitelný. Zjištěny požerky larev v kmeni lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) u Glorietu (27.8.2009,  
J. Moravec observ.). 

Nověji nebyl prokázán tesařík Leioderes kollari, pokládaný dnes za vzácný až velmi vzácný 
druh lokálně rozšířený v nižších a středních polohách v oblasti původních doubrav (SLÁMA  1998). Je 
považován za relikt původního listnatého a smíšeného lesa. Imágo má jen krátkou dobu výskytu 
(ZAHRADNÍK  2001). Nálezy v přírodě jsou vzácné a převážně ojedinělé, ale druh byl vychován a dále 
pěstován ve větším množství. Vývoj zjištěn vždy pouze v javoru klenu (Acer pseudoplatanus), larvy 
byly též úspěšně dochovány v javoru mléči (A. platanoides), méně v javoru babyce (A. campestre) 
nebo v jilmech (Ulmus spp.). Vývoj je obvykle dvouletý. Znám jen jediný záznam ze zámeckého 
parku „1969 (Tyrner lgt.)“ (SLÁMA  1998). 
 
5. Inventarizace stromů perspektivních pro dutinovou faunu 

Dřeviny s defekty vhodné pro vývoj dutinové fauny v navrhované PP Zámecký park v Krásném 
Dvoře byly vyšetřovány v měsících květen, srpen a říjen 2009. Inventarizace byla zaměřena 
především na předmět ochrany EVL Krásný Dvůr – páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a na 
zhodnocení jeho populací. Byly vybírány výhradně osluněné (solitérní) živné stromy s trhlinami 
nebo dutinami s dostatečně vlhkým trouchem a v různém stupni poškození. Jednalo se o tyto druhy: 
dub letní (Quercus robur), javor klen (Acer pseudoplatanus), jírovec maďal (Aesculus 
hippocastanum), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (T. platyphyllos) a jabloň bobulovitá 
(Malus baccata). Lípy v zámecké aleji byly posuzovány samostatně, a to jak z hlediska dendrologie, 
tak i entomologie (KŘÍŽ & ŠOLCOVÁ 2009, MORAVEC 2009). Habitus vyšetřovaných dřevin je 
uveden v tabulce (Tab. 2); lokalizace vyšetřovaných dřevin s defekty je uvedena v obrázku (Obr. 8). 
Při inventarizaci dřevin byla použita metodika hodnocení podle KOLAŘÍKA et al. (2005a,b); popis 
dutin byl převzat z práce ŠEBKA (2008). Bylo zjištěno, že z celkového počtu 37 vyhodnocených 
stromů je 21 stromů pro páchníka nevhodných, v 10 stromech byl výskyt páchníka ohodnocen jako 
pravděpodobný a v 6 stromech, resp. pařezech jako prokázaný (Tab. 3). Exkrementy byly nalezeny 
téměř ve všech vyšetřovaných dutinách, avšak není možné stoprocentně říci, zda pocházejí všechny 
od larev páchníků. Imága (torza) a larvy páchníků byla nalezena pouze v pařezech. Solitéry či 
skupiny dřevin (včetně pařezů) se nacházejí na následujících osmi parkových loukách (viz Obr. 9): 

I. – podzámecká louka (od státního zámku po obou březích potoka Lesky až k Voliéře); 
II. – louka u Pamětní desky (podél zámeckého vyhlídkového okruhu a pravobřeží Lesky); 
III. – louka u Vyhořelého dubu (mezi lávkou a levým břehem Lesky za Bártíkovým jezem až k 

Panovu templu). U templu se rovněž nachází parková louka ovšem bez solitérů a skupin stromů; 
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IV. – louka pod Glorietem (od jižního břehu rybníka Snílek po obou stranách parkového 
vyhlídkového okruhu až ke hrázi Velkého rybníka a Glorietu); 

V. – louka pod Obeliskem (začíná severně od Obelisku a táhne se severozápadním směrem až 
k pravobřeží Lesky u obce Brody); 

VI. – Velká louka (při jižním okraji navrhované PP, zhruba mezi budovou Červené hájenky a 
Rozhlednou; viz lokalita č. 12); 

VII. – louka u Rozhledny (dvě parkové luční plochy severně a východně od rozhledny po obou 
stranách parkového vyhlídkového okruhu); 

VIII. – louka u Goethova pavilonu (rozsáhlejší luční plocha v okolí Letohrádku). 
 

 

 
 

Kdybychom chtěli zhodnotit jednotlivé luční parkové plochy se solitéry a skupinami stromů 
z pohledu výskytu dutinové fauny včetně populací páchníka hnědého (Obr. 7), můžeme říci, že 
nejhodnotnějšími biotopy jsou (VII) – louka u Rozhledny a (VIII) – louka u Goethova pavilonu. Pro 
nedostatek stromových dutin jsou zde však zástupci dutinové fauny nuceni přežívat jen v pařezech. 

V ostatních případech jsou dřeviny ve výborném až dobrém zdravotním stavu s výbornou až 
mírně narušenou vitalitou, buď s primární korunou nebo častěji s vícekmeny (multistemy), někdy 
s častými růstovými defekty. Stromy jsou ošetřovány řezem. Jejich věk byl odhadnut na 100-200 let. 

Obr. 8. Lokalizace vyšetřovaných dřevin s defekty. Měřítko 1 : 6500. 
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Jak již bylo uvedeno výše, při hodnocení perspektivních dřevin na přítomnost dutinové fauny 
byla největší pozornost věnována dutinám a rozměrnějším trhlinám. Právě dřeviny s dutinami 
(doupné stromy), jsou v dnešní kulturní krajině ohroženým typem habitatu. Dochází k fragmentaci 
těchto porostů a k jejímu celkovému úbytku. Tím jsou ohrožena i saproxylická společenstva, která 
dutiny obývají (ŠEBEK 2008). Dutiny vznikají jako následek rozkladu dřeva v důsledku činnosti 
dřevokazných hub. Místem vstupu patogenů do dřeva jsou často místa povrchového poranění stromu  
 

 

 
 

(KOLAŘÍK et al. 2005a). Dutiny mají často specifické mikroklima a bývají obývány určitou 
dutinovou faunou. Ta se může lišit jak podle druhu dřeviny, tak v závislosti na fyzických 
vlastnostech dutiny, např. její velikostí, otevřeností, typem trouchu, vlhkostí (RANIUS 2002a) nebo 
přítomností určitého druhu dřevokazné houby. 

Trhliny narušují celistvost kmene či větví. Jsou vstupní branou pro infekci dřevokaznými 
houbami (KOLAŘÍK  et al. 2005a). 

Ve sledovaném území navrhované PP byly sledovány pouze otevřené dutiny s různě mocnou 
vrstvou kalusového valu a trhliny, kde nedošlo k zacelení, ale dvě vrstvy kalusu se stýkají pouze 
plochou kůry (tzv. zarolované trhliny). Pokud není uvedeno jinak, byly ve všech vyšetřovaných 
dutinách nebo trhlinách nalezeny exkrementy larev dutinových brouků. 

Obr. 9. Parkové luční plochy v navrhované PP Zámecký park v Krásném Dvoře. Měřítko 1 : 6500. 
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Tab. 2. Habituální charakteristiky vyšetřovaných dřevin v navrhované PP Zámecký park v Krásném 
Dvoře. 
 

p.
č. 

druh dřeviny Typ Obv 
(cm) 

Fyzio Zdrav Vit lokalizace, poznámka 

1 jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) C 237 4 1 1 
JJV od čestného dvora zámku, v linii 
6 stromů, ve vzdálenosti cca 5 m od 
sebe (Obr. 10, 11) 

2 lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) C 379 5 2 1 
zbytek liniové výsadby před jižním 
průčelím zámku (zachovány 4 
stromy, 10 m od sebe) (Obr. 12) 

3 javor klen (Acer pseudoplatanus) A 401 5 2 1 

na SV okraji I. (podzámecké) 
parkové louky, při vyhlídkové cestě, 
18 m od nejbližšího stromu (Obr. 13, 
14) 

4 javor klen (Acer pseudoplatanus) A 440 5 3 1 
na I. parkové louce, 14 m JZ od 
dřeviny č. 3 (Obr. 15) 

5 dub letní (Quercus robur) A 762 6 1 3 

v JZ cípu podzámecké louky, na 
pravém břehu Lesky, naproti 
Voliéře; strom s namalovaným 
výjevem Madony s děťátkem a 
nápisem „Oroduj za nás“ (Obr. 16) 

- javor mléč (Acer platanoides) B 300 4 1 1 
na okraji I. a II. parkové louky, 
v porostu 

- javor klen (Acer pseudoplatanus) A 330 4 3 1 na II. parkové louce u Pamětní desky 

- lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) A 380 4 1 1 na II. parkové louce u Pamětní desky  

6 lípa srdčitá (Tilia cordata) A 368 4 2 2 

na II. parkové louce; na pravobřeží 
Lesky, u Bártíkova jezu, při 
vyhlídkové trase, 19 m od 
nejbližšího stromu (Obr. 17) 

7 jabloň bobulovitá (Malus baccata) A 378 6 3 2 
na východním okraji III. parkové 
louky, při levém břehu Lesky, 16 m 
od nejbližšího stromu (Obr. 18) 

- dub letní (Quercus robur) A 381 5 1 2 
na III. parkové louce, podél 
vyhlídkové cesty 

- dub letní (Quercus petraea s. lato) A 445 6 1 2 
na III. parkové louce, podél 
vyhlídkové cesty 

8 dub letní (Quercus robur) A 803 6 4/5 4 
„Vyhořelý dub“ při severním okraji 
III. parkové louky, 25 m od 
nejbližšího stromu (Obr. 19, 20) 

9 dub letní (Quercus robur) A 800 6 3 3 

asi 25 m od Vyhořelého dubu, na 
okraji III. parkové louky; dub se 
schodištěm a pískovcovou lavičkou, 
25 m od dřeviny č. 8 (Obr. 21, 22) 

10 dub letní (Quercus robur) A 335 4 1 1 

na východním okraji IV. parkové 
louky, nad JZ břehem rybníka 
Snílek, 8 m od nejbližšího stromu 
(Obr. 23) 

- dub letní (Quercus robur) A 199 3 1 1 
v areálu IV. parkové louky, podél 
parkového vyhlídkového okruhu 

- dub letní (Quercus robur) A 371 5 1 2 
v areálu IV. parkové louky, podél 
parkového vyhlídkového okruhu 

- dub letní (Quercus robur) A 285 4 1 1 
v areálu IV. parkové louky, podél 
parkového vyhlídkového okruhu 

- dub letní (Quercus robur) A 294 4 1 1 v areálu IV. parkové louky, podél 
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parkového vyhlídkového okruhu 

- dub letní (Quercus robur) A 252 4 1 1 
v areálu IV. parkové louky, podél 
parkového vyhlídkového okruhu 

- dub letní (Quercus robur) A 256 4 1 1 
v areálu IV. parkové louky, podél 
parkového vyhlídkového okruhu 

- dub letní (Quercus robur) A 204 4 1 1 
v areálu IV. parkové louky, podél 
parkového vyhlídkového okruhu 

- dub letní (Quercus robur) A 234 4 1 1 
v areálu IV. parkové louky, podél 
parkového vyhlídkového okruhu 

- dub letní (Quercus robur) A 209 4 1 1 
v západní části IV. parkové louky, 
nad vyhlídkovou trasou, blíže 
Velkého rybníka 

- dub letní (Quercus robur) A 163 3 2 1 
v západní části IV. parkové louky, 
nad vyhlídkovou trasou, blíže 
Velkého rybníka 

- dub letní (Quercus robur) A 314 4 1 1 
v západní části IV. parkové louky, 
nad vyhlídkovou trasou, blíže 
Velkého rybníka 

- dub letní (Quercus robur) A 268 4 3 2 
v západní části IV. parkové louky, 
nad JV břehem Velkého rybníka 

- dub letní (Quercus robur) A 330 4 1 1 
v západní části IV. parkové louky, 
na SV břehu (hrázi) Velkého rybníka 

- lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) A 400 5 5 5 
torzo na západním okraji IV. 
parkové louky, nad jižním břehem 
Velkého rybníka 

11 dub letní (Quercus robur) A – 4 5 5 

pařezy na VII. parkové louce u 
Rozhledny, při parkovém 
vyhlídkovém okruhu, 5-9,5 m od 
nejbližšího stromu (Obr. 24) 

- dub letní (Quercus robur) B 292 4 1 2 
na SV okraji VII. parkové louky, 
pod rozhlednou, na okraji porostu 

- lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) A – 4 1 1 
v areálu VII. parkové louky, pod 
rozhlednou 

12 dub letní (Quercus robur) A – 5 5 5 
původně vícekmen naproti Goethovu 
pavilonu, na VIII. parkové louce 
(Obr. 25) 

13 dub letní (Quercus robur) A – 5 5 5 
pařez v okolí Goethova pavilonu, na 
VIII. parkové louce (Obr. 26) 

14 dub letní (Quercus robur) A – 5 5 5 
pařezy v okolí Goethova pavilonu, 
na VIII. parkové louce (Obr. 27) 

15 dub letní (Quercus robur) A – 5 5 5 
pařezy v okolí Goethova pavilonu, 
na VIII. parkové louce (Obr. 28) 

16 dub letní (Quercus robur) A – 5 5 5 
pařezy v okolí Goethova pavilonu, 
na VIII. parkové louce (Obr. 29) 

Celkem vyhodnoceno: 37 dřevin 

 
Vysvětlivky:  Typ – typologie porostů (BULÍŘ & JECH 2003) byla zvolena podle půdorysné dispozice: A – bodová 
(solitéry), B – skupinová (zapojené nebo rozvolněné skupiny několika jedinců), C – liniová (souvislé nebo víceméně 
souvislé dřevinné porosty liniového průběhu, např. stromořadí (aleje), pásy nebo pruhy). Obv – obvod kmene (měřen ve 
výšce 130 cm nad zemí kolmo na osu kmene). Fyzio – fyziologické stáří (= vývojové stadium dřeviny; z hlediska 
potřeby zjištění míry poškození a předpokládané perspektivity daného stromu). Pro vyšetřované dřeviny byla použita 
stupnice pro hodnocení fyziologického stáří se stupni 3-6, kde 3 – dospívající jedinec, dorůstající do velikosti dospělého 
stromu;  4 – dospělý jedinec, začíná se projevovat stagnace růstu; 5 – starý jedinec, projevuje se ústup koruny; 6 – 
senescentní jedinec, strom s postupně odumírající primární korunou. Zdrav  – zdravotní stav stromu (zhodnocení stavu 
stromu z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a větví). Pro hodnocení sledovaných dřevin byly použity 
tyto stupně zdravotního stavu (KOLAŘÍK  et al. 2005b): 1 – dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných 
prvků), 2 – zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační zásah), 3 – výrazně zhoršený 
(souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah; často snižuje perspektivu hodnoceného stromu), 4 – silně narušený (bez 
možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva), 5 – havarijní (akutní riziko rozpadu). Vit  – vitalita stromu (charakterizuje 
strom z hlediska jeho fyziologické aktivity). Hodnotí se parametry ukazující na jeho životaschopnost, reagovat na vlivy 
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prostředí a bránit se napadení patogenními organizmy. Hlavním hodnoceným parametrem jsou defoliace koruny, 
malformace větvení a vývoj sekundárních výhonů). Byly použity tyto stupně (KOLAŘÍK  et al. 2005b): 1 – mírně 
narušená, 2 – zřetelně narušená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny), 3 – výrazně snížená 
(začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny), 4 – zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá), 5 – odumřelý 
strom. 
 
 

Tab. 3. Analýza dřevin s defekty perspektivních pro vývoj dutinové fauny v navrhované PP Zámecký 
park v Krásném Dvoře. 
 

p.č. druh dřeviny povrchová 
poranění trhliny dutiny houbové 

infekce poznámka 

1 jírovec maďal (Aesculus hippocastanum + – 2, O, 183, 284 –  

2 lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) + + 1, O, 124 –  

3 javor klen (Acer pseudoplatanus) – + 1, O, 191 –  

4 javor klen (Acer pseudoplatanus) + + 
3, O, 110, 165, 

166 
–  

5 dub letní (Quercus robur) + + 
7, O, U 
> 400 

–  

6 lípa srdčitá (Tilia cordata) + + 2, O, 111, 162 +  

7 jabloň bobulovitá (Malus baccata) + + 1, O, 250 –  

8 dub letní (Quercus robur) + + 
2, O, 650, 

< 800 
+  

9 dub letní (Quercus robur) + + 
> 10, O, U 

> 260 
+ 

měřen pouze 1 
dostupný vchod 
ve výšce 260cm 

10 dub letní (Quercus robur) – – 1, O, 450 –  

11 dub letní (Quercus robur) + – 2, O + 

pařezy; výskyt 
páchníka 
prokázán (22 
larev, Moravec 
observ.) 

12 dub letní (Quercus robur) + – 1, O –  

13 dub letní (Quercus robur) + – 1, O + pařez 

14 dub letní (Quercus robur) + – 2, O + pařezy 

15 dub letní (Quercus robur) + – 1, O + pařez 

16 dub letní (Quercus robur) + – 1, O + 

pařez; výskyt 
páchníka 
prokázán (43 
larev, 3 torza 
imág, Moravec 
& Krásenský 
observ. et lgt.) 

 
Vysvětlivky:  dutiny  – první číslo značí počet dutin v kmeni, O = otevřená dutina, U = uzavřená dutina, další čísla značí 
výšku nejnižšího vchodu do dutiny od země (v cm) (ŠEBEK 2008); poznámka – observ. = observavit (pozoroval), lgt. = 
legit (sbíral). 

 
Dutiny v navrhované PP byly vyšetřovány na přítomnost vývojových stádií a imág dutinové 

fauny v těchto perspektivních dřevinách: 
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1. Aesculus hippocastanum – a) dutina kmene se SZ expozicí vchodu, rozměry vchodu: 26 x 
11 cm, hloubka dutiny: 58 cm, objem dutiny: do 10 l, do dutiny nezatéká, trouch je poměrně suchý 
(Obr. 11); b) dutina kmene s JV exp., rozměry vchodu: 35,5 x 23 cm, hloubka dutiny: -, objem 
dutiny: do 15 l, do dutiny zatéká (stok intercepční vody po kmeni) (Obr. 10). 

2. Tilia platyphyllos – a) podélná, 129 cm dlouhá trhlina (Obr. 12) s dutinou v kmeni S exp., 
rozměr vchodu v horní části: 15 cm, v dolní části 7 cm, hloubka dutiny: 84 cm, objem dutiny: více 
než 15 l, do dutiny nezatéká, trouch je suchý. Exkrementy larev nebyly nalezeny. 

3. Acer pseudoplatanus – a) drobná dutina kmene vytvořená v tlakové vidlici (Obr. 13), 
SSZ expozice vchodu o průměru 21,5 cm, hloubka dutiny: cca 24 cm, objem dutiny: do 5 l, do dutiny 
zatéká, trouch je značně vlhký (obr. 14). 

4. Acer pseudoplatanus – a) rozsáhlejší dutina při bázi kmene s JV exp., o rozměrech 88 x 33 
cm v okolí odejmuté silné dominantní větve s mohutnými kalusovými valy, hloubka dutiny: cca 33 
cm, objem dutiny: více než 15 l, do dutiny zatéká intercepční voda (obr. 15), trouch je vlhký. 

5. Quercus robur – a) více dutin v kmeni a ve větvích (obr. 16) většinou J a JV expozice, objem 
dutin: od 5 do 10 l, do dutin stéká intercepční voda. Vzhledem ke značné výšce dutin od země nebyl 
obsah dutin vyšetřován. 

6. Tilia cordata – a) dutina kmene s V exp., rozměry vchodu: 44 x 23 cm, hloubka dutiny: cca 
25 cm, objem dutiny: do 15 l, do dutiny zatéká, trouch je velmi vlhký (Obr. 17); b) dutina kmene 
se SV exp., rozměry vchodu: 39 x 20 cm, hloubka dutiny: do 30 cm, objem dutiny: 10 l, do dutiny 
zatéká, trouch velmi vlhký. 

7. Malus baccata – a) rozměrná dutina (Obr. 18) po odlomení jedné z větví tlakové vidlice 
SV exp., o průměru vchodu cca 90 cm, hloubka dutiny: 57 cm, objem dutiny: více než 15 l, do dutiny 
zatéká, trouch je vlhký. 

8. Quercus robur – torzo asi 500 let starého stromu, dříve zasaženého bleskem; kmen je 
sepnutý třemi ocelovými obručemi, dutina je otevřena do celého kmene, zčásti plombována 
vyzdívkou z cihel (Obr. 19). Perspektivní je pouze jediná vitální větev s 2 dutinami ve výšce cca 8-
10 m, JV a SV exp., o průměru vchodu cca 50 cm a objemu dutin do 10 l, do dutin zatéká intercepční 
voda (Obr. 20). Obsah dutin nebyl vyšetřován. 

9. Quercus robur – stejnověký jedinec (Obr. 21) jako předchozí dřevina č. 8; kmen a kosterní 
větve s více než deseti různě vyvinutými dutinami, dutiny jsou plombovány vyzdívkou v různém 
stupni kvality (Obr. 22), řezy po odejmutých větvích napadeny dřevokaznou houbou. Obsah dutin 
nebyl vyšetřován. 

10. Quercus robur – a) dutina kmene V exp., o průměru 20 cm a objemu cca 10 l, do dutiny 
nezatéká (Obr. 23), trouch je mírně vlhký. 

11. Quercus robur – dva pařezy (Obr. 24) s centrálními dutinami o průměrech 64 a 61 cm, 
rozměry dutin: 24 x 20 cm a 24 x 29 cm, hloubka dutin (k hladině trouchu): 19 cm, 30 cm. 

12. Quercus robur – centrální dutina (Obr. 25) v odejmutém kmeni s rozměry 38 x 32 cm; 
dutina je zčásti znehodnocena nasypáním lomového kamene (štěrku), odpadků a kůry. 

13. Quercus robur – pařez s dutinou (Obr. 26) 73 x 59 cm, hloubka k hladině trouchu: 25 cm. 
14. Quercus robur – dva pařezy (Obr. 27); rozměry dutin: 34 x 22 cm a 50 x 26 cm, hloubky 

k hladině trouchu: 30 cm a 47 cm. V dutinách jsou naházeny odpadky a kůra. 
15. Quercus robur – dutina (Obr. 28) o rozměrech 50 x 55 cm a hloubkou k hladině trouchu 32 

cm. Dutina je znehodnocena nasypanou půdou z výsadbových jam. 
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16. Quercus robur – rozměrná dutina (Obr. 6, 29) 117 x 67 cm, hloubka k hladině trouchu: 14 
cm. Dutina je zčásti znehodnocena půdou z výkopu výsadbové jámy při sázení nových stromů. 
 
 
6. Problematika péče o alejové stromy versus ochrana dutinové fauny 

Na základě odborného dendrologického posudku (KŘÍŽ & ŠOLCOVÁ 2009), který řeší stav 
dvouřadé aleje u státního zámku v Krásném Dvoře, byl podle výsledků entomologického šetření 
vypracován posudek k zachování populací dutinové fauny s ohledem na výskyt páchníka hnědého 
(O. eremita s. lato) jako předmětu ochrany EVL Krásný Dvůr (MORAVEC 2009). 

Ošetření vysokokmenů ve starých alejích řezem musí splňovat řadu požadavků. Jedním z nich je 
také střed z pohledu provozní bezpečnosti stromů a ochrany přírody, resp. diverzity trofické 
struktury krajiny. Bohužel, v reálné praxi je u dřevin více zohledňována estetika nad uvedené dva 
prioritní faktory. Negativní působení stromů na okolí (suché, poškozené větve hrozící odlomením, 
tlaková větvení apod.) je ale snadno řešitelné udržovacími řezy. Vedou ke stabilizaci stromu, 
k symetrizaci koruny a odstraňují větve, jež ji zahušťují (viz KOLAŘÍK & ŽĎÁRSKÝ 2003). 

Popis ekologické funkce alejových vysokokmenů lze konkrétně vztáhnout na lípy v EVL Krásný 
Dvůr. Při dnešních zesilujících klimatických podmínkách jsou totiž velmi nebezpečné. Z hlediska 
propojení těchto stromů do potravního řetězce je zcela markantní akumulace širokého spektra 
živočichů právě do dutin či hlubokých trhlin. U fytofágního hmyzu neexistuje skupina monofágně 
vázaná na lípy. Z pohledu bionomie „saproxylofágů sensu stricto“ se však jedná o početné, velmi 
vzácné a velmi ohrožené druhy entomofauny střední Evropy. Celá problematika začíná 
kvalitativními vlastnostmi lipového dřeva, které je podobně jako u vrb či topolů, ale i jírovců měkké 
a snadno podléhá hnilobnému rozkladu. Tyto stromy ve věku jen několika desítek let mohou proto 
tvořit dutiny a hrát velmi důležitou refugiální funkci v krajině, jelikož se k nim vztahuje zcela 
ojedinělý a jasně ohraničený ekosystém. Management „doupných stromů“, pokud má být správně 
pochopen, by měl brát v úvahu především takto myšlený pochod látek a energie. 

Otevřené dutiny jsou vždy větší problém pro provozní bezpečnost stromu než dutiny uzavřené. 
Otevření profilu snižuje kapacitu pro přenos smykového i příčného napětí. Vzniká také větší 
nebezpečí poškození bariérové zóny a reakčních zón působením člověka nebo biotických faktorů. 
Nicméně strom je schopen i otevřenou dutinu úspěšně stabilizovat vytvářením kalusového valu na 
okrajích dutiny. Nejnebezpečnější jsou dutiny v úžlabí větví nebo dutiny na bázi kmene (KOLAŘÍK et 
al. 2005a). Postupný rozpad dřeva v dutině umocňuje činnost dřevokazných hub, jelikož je zde 
rozsáhlé vstupní prostředí pro dešťovou vodu – významného katalyzátoru rozkladu. Stromy 
s takovýmito dutinami mohou často v zapojeném doupném porostu a populacemi předmětných 
saproxylofágů umožnit jejich expanzi a případné šíření, nehledě na to, že je lze poměrně dobře 
stabilizovat speciálním řezem pro senescentní stromy (KOLAŘÍK & ŽĎÁRSKÝ 2003). Je rovněž 
žádoucí, a to jak z hlediska mikroklimatu dutiny, tak i z pohledu estetického, ponechat báze 
kosterních větví jako základ budoucí sekundární koruny. Populace saproxylofágů budou tak moci 
dokončit svůj vývoj a osídlit další dřeviny v bezprostředním okolí. Na téma šíření páchníka hnědého 
je nutné zmínit jeho velmi malé disperzní schopnosti. Dospělý brouk neulétne více než 200 metrů 
(HEDIN et al. 2008). 

Před realizovaným zásahem v chráněných alejích je nutno brát v úvahu současnou nabídku 
vysokokmenů s otevřenými dutinami. Znamená-li zachování přežívající populace páchníka těsně po 
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zásahu, nemusí už znamenat její zachování do budoucna. Jak již bylo zmíněno, kvalitou lipového 
dřeva se vyrovná také jírovec maďal. Ačkoliv je tato dřevina z pohledu ochrany přírody geograficky 
nepůvodní, je mnohde záchrannou pro stará stromořadí s absencí lip. Faktem však zůstává, že jírovec 
nemůže nahradit celé spektrum předností lipové aleje. Proto je zcela na místě tuto problematiku řešit 
v současné době, dokud ale jsou k dispozici vhodné stromy, s nimiž lze podobně operovat. 

Výsledky entomologického průzkumu zámecké aleje na přítomnost páchníka hnědého jsou 
uvedeny v tabulce (Tab. 4). 
 
 

Tab. 4. Přehled vysokokmenů s prokázaným výskytem páchníka hnědého v zámecké aleji. 
 

p.č. č.d.p. druh dřeviny Zdrav Vit návrh opatření poznámka 

1 21 lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) 4 2 

redukční řez, 
bezpečnostní 
vazba; dutiny 
ponechat bez 
sanace 

výskyt páchníka prokázán (L. 
Blažej observ.) 

2 26 lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) 3 2 
redukční řez; 
dutiny ponechat 
bez sanace 

výskyt páchníka prokázán (L. 
Blažej observ.) 

3 27 lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) 4 2 

redukční řez, 
bezpečnostní 
vazba; dutiny 
ponechat bez 
sanace 

výskyt páchníka prokázán (J. 
Moravec et L. Blažej observ.) 

4 47 lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) 4 2 
redukční řez; 
dutiny ponechat 
bez sanace 

výskyt páchníka prokázán (L. 
Blažej observ.) 

 
Vysvětlivky:  č.d.p. – číslo v dendrologickém posudku (KŘÍŽ & ŠOLCOVÁ 2009); Zdrav  – zdravotní stav stromu; Vit  – 
vitalita stromu (stupně zdravotního stavu a vitality byly převzaty z práce KOLAŘÍKA  et al. 2005b); poznámka – observ. = 
observavit (pozoroval), lgt. = legit (sbíral). 

 
7. Místní populace páchníka hnědého – ohrožení, perspektivy a monitoring 

7.1 BIONOMIE 

Naše znalosti o společenstvech saproxylických brouků žijících v dutinách stromů jsou poměrně 
slabé. Jedním z nejprozkoumanějších dutinových saproxylických brouků Evropy je páchník hnědý 
(O. eremita) (RANIUS et al. 2005, AUDISIO et al. 2007, 2008). Páchníci obývají dutiny kmenů 
listnatých dřevin, přednostně dubů (Quercus spp.), dále lip (Tilia spp.), vrb (Salix spp.), buku lesního 
(Fagus sylvatica) a ovocných kultivarů (třešní Prunus spp., hrušní Pyrus spp., jabloní Malus 
domestica) (RANIUS et al. 2005). Osidlují jak dutiny u paty kmene, kmen samotný tak i silné větve 
živné dřeviny. Vývoj larev probíhá ve vlhčím trouchu dutin a trvá 3-4 roky. Poté se larvy kuklí. 
Imága (Obr. 30) se vyskytují od května do září ve večerních až nočních hodinách na kmenech a 
v okolí osídlených dutin, společně s dalšími xylofágními „dutinovými“ druhy, např. zlatohlávkem 
mramorovaným Protaetia lugubris (Herbst, 1786), roháčkem kozlíkem Dorcus parallelipipedus 
(Linnaeus, 1758), tesaříky Necydalis ulmi Chevrolat, 1838 a N. major Linnaeus, 1758 nebo 
kovaříkem rezavým Elater ferrugineus Linnaeus, 1758. Předpokládaná doba jejich života je jeden 
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měsíc. Většinu času tráví v dutině, převážně zahrabáni v trouchu. Samci během dne vylézají k ústí 
vchodu do dutiny a lákají samice pomocí charakteristického pachu (LARSSON et al. 2003). Páření 
probíhá v dutině a samice kladou vajíčka do trouchu. Imága nikdy nepřezimují (VIGNON 2006). 
Vzhledem k malé disperzitě imág hodnotí RANIUS (2001) jednotlivé stromy jako stanoviště 
samostatné populace (mikropopulace). Celý porost s těmito stromy potom představuje stanoviště 
metapopulace (RANIUS 2002a,c; srov. ŠEBEK 2008). Podle RANIUSE (2002b) jsou páchníci vhodným 
indikátorem společenstev „dutinové fauny“. 

Taxonomická poznámka: V poslední době bylo o rodu Osmoderma LePeletier de Saint-
Fargeau & Serville publikováno několik významných prací (RANIUS et al. 2005, AUDISIO et al. 2007, 
2008). Na základě molekulárně genetických metod autoři navrhují a zároveň popisují dvě základní, 
víceméně odlišitelná seskupení druhů rodu Osmoderma rozšířených v Evropě. První skupina O. 
eremita (Scopoli, 1763) s. lato zahrnuje tři západoevropské druhy: O. eremita s. stricto (severní 
Španělsko, Francie, Švýcarsko; východní hranice jejího rozšíření zasahuje od Dánska a jižního 
Švédska přes Německo až po západní Slovinsko a Itálii), O. cristinae Sparacio, 1994 (Sicílie) a O. 
italicum Sparacio, 2000 (jižní Itálie). Druhou skupinu tvoří O. barnabita Motschulsky, 1845 s. lato s 
druhy O. barnabita s. stricto (střední a východní Evropa) a O. lassallei Baraud et Tauzin, 1991 
(Řecko a evropská část Turecka). Podle výše uvedených prací měl by se na území České republiky 
vyskytovat druh O. barnabita. Tato skutečnost však z hlediska retroaktivity práva nemá vliv na 
legislativní postavení druhu. V této studii je používán tradiční název O. eremita. 

7.2 OHROŽENÍ DRUHU FRAGMENTACÍ KRAJINY 

Pro své velmi nízké disperzní schopnosti je páchník ohrožen fragmentací porostů se stromy 
s dutinami (viz RANIUS & HEDIN 2004, KONVIČKA  et al. 2005, 2006; srov. ŠEBEK 2008). 
Fragmentace stanovišť způsobuje ohrožení pro mnoho živočišných druhů především tím, že se 
snižuje migrace jedinců mezi jednotlivými populacemi. Izolované populace jsou potom náchylnější k 
vymírání (JONSELL et al. 1999, THOMAS 2000). Bylo zjištěno, že disperzní schopnosti druhu jsou tím 
menší, čím více je jeho stanoviště fragmentováno (NILSSON & BARANOWSKI 1997). Leží-li další 
vhodné stanoviště ve větší vzdálenosti, stává se pro letícího brouka téměř nedosažitelným. Navíc, je-
li okolí obývaných stromů zarostlé keři nebo rychle rostoucími dřevinami, může se stát, že brouk do 
takového porostu zalétne, nenajde vhodný strom a uhyne (VIGNON 2006). 

Hlavními faktory ohrožení populací páchníka v navrhované PP Zámecký park v Krásném Dvoře 
jsou bezesporu sanace dutin stárnoucích stromů (chemická konzervace penetračními přípravky, 
plombování) a též vypalování a likvidace pařezů (Obr. 31, 32). 

Do budoucna je možné, že na daných lokalitách bude páchník ohrožován rovněž neodbornými 
zásahy do zámecké aleje či jinak zapojených stromů. Může se jednat o celkové odstranění vhodných 
stromů a jejich torz, ať recentních nebo potencionálních. Důvodem může být likvidace vývratů a 
dalších, z provozní bezpečnosti podobně problematických objektů. Nevhodně vedené řezy stromů 
mohou zapříčinit změny v mikroklimatu dutiny a tím značně limitovat její kapacitu. K ohrožení 
může navíc dojít přirozenou cestou během extrémních klimatických podmínek. 

7.3 PERSPEKTIVA VÝVOJE POPULACÍ PÁCHNÍKA NA SLEDOVANÝCH LOKALITÁCH 
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V současné době je ve sledovaném území perspektiva dalšího vývoje populací páchníka 
naprosto neuspokojivá. Torza stromů s prokázaným vývojem páchníka jsou ve velmi pokročilém 
stádiu rozkladu. Jejich velké procento spadá na pouhé pařezy, s nimiž je velmi nevhodně zacházeno. 
Také prostupnost porostů vykazuje mnoho nedostatků. Nutností bude proto zcela prioritní zaměření 
na tento druh s mnoha nekompromisními opatřeními. Pro podporu a zachování populace páchníka a 
celkově revitalizaci prostředí pro dlouhodobý výskyt dutinné fauny je nutná realizace souboru 
managementových opatření. 

Pro správné pojetí navrhovaného managementu budou torza stromů s výskytem páchníka 
chápána jako „zdrojové stromy“. Tyto musí být v linii či polygonu (cca 100 m) v první řadě 
sanovány a zabezpečeny vzhledem k bionomickým potřebám populací páchníka, případně ostatních 
kritických druhů dutinové fauny. Jako zdrojové stromy by se měly určit rovněž stromy 
potencionální, neboť tak lze zabezpečit migraci genetického fondu v metapopulaci v současném či 
budoucím pojetí. 

Mezi opatření aplikovaná na zdrojové stromy zapojené v porostu je nutno brát v úvahu rovněž 
prosvětlení okolí odstraněním souvislých keřových porostů. Zabezpečena bude nejen průchodnost a 
migrace pro páchníky, ale také zmlazení cílových dřevin v druhové skladbě lesa. U vybraných 
modelových stromů, kde dříve již došlo k zásahu na kmeni, a také ve vztahu k provozní bezpečnosti 
(tedy nikoliv podél vyhlídkových tras či jinak frekventovaných lokalit), se doporučuje vyfrézování 
základů „umělé“ dutiny. Jako modelové stromy pro tvorbu dutin byly vybrány některé duby letní a 
lípy velkolisté na VII. parkové louce severně od rozhledny (viz VESELÝ et al. 2009). 

Solitérní stromy a vysokokmeny v alejích mají v otevřené kulturní krajině pro komunikaci 
genofondu mikropopulací páchníka hnědého a další zástupce vzácné dutinové fauny zcela 
nezastupitelný význam. Jejich poškození může mít v dlouhodobém pojetí existenční následky na 
celou metapopulaci. Proto by měla být plánována výsadba solitérů v celém prostoru navrhované PP. 
Kromě „tvrdých“ dřevin jako jsou dub letní, dub zimní nebo buk lesní je nutno do výsadeb 
zakomponovat druhy „měkkých“ dřevin (lípa velkolistá, lípa srdčitá, druhy stromových vrb, popř. 
jírovec maďal). 

Tendenci reakcí populace páchníka a ostatních xylofágů na provedená opatření musí být 
zákonitě sledována monitoringem. Ten může zajistit upřesnění detailů managementu či nové údaje o 
výskytu páchníka. Stejně tak může být včas zahájen transfer nebo jiná záchranná opatření, které 
zabezpečí přežití této regionální populace. 

Z hlediska turisticky hojně využívaného přírodního prostředí má být vytvořen názorný 
informační systém. Navrhovaná opatření mohou mít totiž v určitém pojetí často neestetický 
charakter. 

7.4 MONITORING 

Má mít obdobnou metodiku, jaká byla použita během tohoto inventarizačního průzkumu. 
Sledování by mělo být zaměřeno nejen na výskyt jednotlivých populací páchníka, ale také na další 
ohrožené druhy brouků. Ty lze chápat v mnoha směrech jako významné doprovodné prvky fauny, 
což může hrát významnou roli při vyhodnocování výsledků. 
 
8. Závěr  
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Studie přináší výsledky inventarizačního průzkumu zájmových skupin brouků (Coleoptera), 
který byl zaměřen především na xylofágní druhy z čeledí Buprestidae, Elateridae, Cerambycidae a na 
zástupce nadčeledi Scarabaeoidea se zřetelem na výskyt páchníka hnědého (Osmoderma eremita s. 
lato) v nově navrhované PP Zámecký park v Krásném Dvoře. Průzkum byl prováděn v měsících 
květen-říjen 2009 na 17 lokalitách (viz Charakteristika sledovaného území a Materiál a metodika). 
Bylo nalezeno celkem 87 druhů z 8 čeledí v 581 exempláři. Jmenovitě z čeledi Lucanidae – 2 druhy; 
Melolonthidae – 4 druhy; Rutelidae – 1 druh; Dynastidae – 1 druh; Cetoniidae – 7 druhů; 
Buprestidae – 10 druhů; Elateridae – 29 druhů; Cerambycidae – 33 druhů (viz Přehled zjištěných 
druhů v Tab. 1). Nebyl nově potvrzen výskyt dvou druhů: Gnorimus nobilis (Cetoniidae) a Leioderes 
kollari (Cerambycidae). V získaném materiálu bylo zjištěno 9 zvláště chráněných druhů (mimo výše 
zmíněného zdobence G. nobilis): Lucanus cervus, Oryctes nasicornis, Osmoderma eremita s. lato, 
Trichius fasciatus, Oxythyrea funesta, Ovalisia rutilans, Elater ferrugineus, Aromia moschata a 
Necydalis major. 

Během sledování místní populace páchníka byla konstatována jeho neuspokojivá početnost a 
poměrně nedlouhodobá perspektiva populace. Larvy a zbytky imág byly nalezeny pouze v pařezech 
dřevin č. 11 (22 larev) a č. 16 (43 larev, 3 torza imág). Stav lokalit a počet stromů s vývojem 
páchníka a s výskytem tzv. dutinových druhů je omezen na zanikající torza. Byly navrženy zdrojové 
stromy pro tvorbu umělých dutin a management podporující vývoj páchníka na lokalitě z pohledů 
zachování populace v současném i budoucím pojetí, a rovněž z hlediska aplikace výchovných 
opatření na skupinách stromů i solitérách. 

Mé poděkování patří kolegovi Lukáši Blažejovi (Děčín) za cenné konzultace a připomínky 
k rukopisu. 
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