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ÚVOD

Cílem tohoto příspěvku je zveřejnit údaje o nejzajíma-

vějších nálezech brouků z Českomoravské vrchoviny, které 

jsme zjistili vlastními průzkumy nebo determinací sbírko-

vého materiálu v letech 2006–2008. Toto území patří ke 

sběratelsky opomíjeným částem našeho státu, a proto je 

důležité tuto mezeru postupně zaplnit výzkumy a zejména 

publikací získaných faunistických dat.

V článku jsou uvedeny nálezy faunisticky významných 

druhů z několika čeledí nebo nové bionomické poznatky. 

Nálezy jsou komentovány v souvislosti se známým rozší-

řením v České republice. Údaje pocházejí převážně z Jih-

lavska a Třebíčska. Kategorie ohroženosti jsou uváděny 

dle Červeného seznamu bezobratlých (Farkač et al. 2005). 

Nadčeleď nosatcovitých brouků byla zpracována R. Stejs-

kalem, všechny ostatní skupiny zpracoval V. Křivan. Není-

li v článku citován zdroj údaje o výskytu druhu v ČR, resp. 

jeho bionomii, jedná se o poznatky autorů. Úmyslem auto-

rů je publikovat faunisticky významné nálezy v průběžně 

připravovaných příspěvcích, při jejichž přípravě je vítána 

spolupráce dalších entomologů.

Zkratky použité v dalším textu: ČMV – Českomoravská 

vrchovina, ČR – Česká republika, CHKO – chráněná kra-

jinná oblast, ČS – červený seznam, MVT – Muzeum Vyso-

činy Třebíč, NP – národní park, PP – přírodní památka, PR 

– přírodní rezervace

PŘEHLED DRUHŮ

Střevlíkovití (Carabidae) 
Amara lucida (Duftschmid, 1812): ČS: Téměř ohrožený. 

Druh xerotermních stanovišť stepních oblastí, z Čech exis-

tuje jen několik ověřených údajů (Veselý 2002), na jižní 

Moravě ve stepních oblastech místy hojnější např. na Zno-

jemsku, z ČMV byl tento druh uveden pouze z východního 

Třebíčska z okolí Náměště nad Oslavou (Skoupý 2004). 

Materiál: Moravia mer. occ.: Štěměchy, úvozová cesta 300 

m jižně od obce, [6860], 7. 3. 2008, 2 ex., R. Stejskal et

V. Křivan leg., V. Křivan det., coll.

Carabus problematicus Herbst, 1776: ČS: Není uve-

den. Lokální druh lesních biotopů pahorkatin a hor. V jižní 

polovině ČR se vyskytuje zejména na Třeboňsku a Novo-

bystřicku (Křivan, nepubl. údaje). Z Moravské části ČMV 

byl zatím tento druh publikován pouze z okolí Telče (Kaláb 

2002). Materiál: Moravia mer. occ.: Štěměchy – Vrchy, 

okraj smrkového lesa, [6860], 17. 9. 2006, 1 ex., V. Křivan 

leg., det., coll. 

Drypta dentata (Rossi, 1790): ČS: Není uveden. Oje-

dinělý až hojný druh vlhkých biotopů až suchých otevře-

ných stanovišť v nížinách až pahorkatinách (Hůrka 1996), 

v posledních 20 letech se rychle šíří i do vyšších poloh

a ruderálních biotopů, na území Čech se jedná zatím o vel-

mi vzácný druh (Hůrka 1996). Uvedený nález je dokladem 

o šíření tohoto druhu do vyšších poloh ČMV. Materiál: 

Moravia mer. occ.: Heraltice, polní cesta 1 km jižně od 

obce, [6760], 9. 3. 2008, 2 ex., V. Křivan leg., det., coll. 

Massoreus wetterhalli (Gyllenhal, 1813): ČS: Není uve-

den. Vzácný druh velmi suchých až suchých stanovišť (Hůr-

ka 1996), nejčastěji nacházen na skalních stepích, xero-

termních pastvinách a písčinách (Veselý 2002), vyskytuje 

se řídce po celém území (např. Veselý 2002, Skoupý 2004). 

Z území ČMV byl doložen jeho výskyt na Dačicku (Hesoun 

et al. 2008). Materiál: Moravia mer. occ.: Zvěrkovice, su-

ché pastviny 1,5 km jihozápadně od obce, [6961], 14. 2. 

2007, 1 ex., V. Křivan leg., det., coll. 
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Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812): ČS: Není 

uveden. Druh nížin až pahorkatin osídlující různé nezastí-

něné až částečně zastíněné suché biotopy. V ČR se vysky-

tuje zejména na území jižní Moravy (Hůrka 1996), kde je 

lokálně hojný zejména na stepních biotopech (Břeclavsko, 

Znojemsko např. Kaláb 2000) a v severních (Skoupý 2004) 

a východních Čechách (Veselý et al. 2002). Uvedený nález 

dokládá výskyt tohoto druhu na ČMV. Materiál: Moravia 

mer. occ.: Heraltice, PP Kamenný vrch, [6760], 20. 9. 2004, 

1 ex., V. Křivan leg., det., coll. 

Hydrophilidae

Crenitis punctatostriata (Letzner, 1840): ČS: Zranitel-

ný. Středoevropský tyrfofi lní druh, v ČR lokálně hojný od 

pahorkatin po horské oblasti (Boukal et al. 2007). Z ČMV 

byl výskyt tohoto druhu publikován ze Žďárských vrchů 

(Trávníček et al. 2005), lokálně hojný je na rašeliništích na 

Jindřichohradecku (Trávníček 1997, Křivan, nepubl. úda-

je). Uvedený údaj je doplněním poznatků o jeho výskytu na 

ČMV. Materiál: Moravia mer. occ.: Předín, PR Opatovské 

zákopy, [6859], 1. 6. 2007, 1 ex., více ex. observ., V. Křivan 

leg., det., coll. 

Buprestidae

Aphanisticus pusilus (Ollivier, 1790): ČS: Ohrožený. 

Lokální druh xerofi lních až mezofi lních travnatých stano-

višť s výskytem živných rostlin, kterými jsou bika ladní 

(Luzula campestris) a ostřice chabá (Carex fl acca) (Bílý 

2002). Autorovi jsou známy údaje zejména z jižních Čech 

a Znojemska. Uvedený nález dokládá výskyt tohoto druhu 

z území ČMV. Materiál: Moravia mer. occ.: Třebíč, stepní 

stráně 1 km východně od města, [6761], 12. 5. 2008, 1 ex., 

V. Křivan leg., det., coll.

Trachys troglodytes Schönherr, 1817: ČS: Ohrožený. 

Lokální druh lesostepních a stepních oblastí (Bílý 1989). 

Lokálně hojný je na zachovalých stepních lokalitách na již-

ní Moravě, např. na Znojemsku, zejména na místech s hoj-

ným výskytem jeho nejdůležitější živné rostliny, hlaváče 

žlutého (Scabiosa ochroleuca) (M. Škorpík, nepubl. úda-

je). Uvedený nález je prvním dokladem o výskytu druhu na 

území ČMV. Materiál: Moravia mer. occ., Velké Meziříčí, 

Kunšovec – jižně exponovaná stráň nad dálnicí, [6662],

1. 7. 2008, 1 ex., V. Křivan leg., det., coll. 

Trachys scrobiculata Kiesenwetter, 1857: ČS: Ohrožený. 

Teplomilný druh vázaný na popenec břečťanolistý (Gle-
choma hederacea), na území ČR se vyskytuje ve stepních 

oblastech (Bílý 1989). Ze Znojemska je znám z okolí Zno-

jma a NP Podyjí (Škorpík, nepubl. údaje). Uvedený nález je 

prvním dokladem o výskytu druhu na území ČMV. Mate-

riál: Moravia mer. occ.: Kněžice – Chaloupky, zahrada, 

[6760], 29. 7. 2008, V. Křivan leg., coll., M. Škorpík det. 

Trachys fragariae C. Brisout de Barneville, 1874: ČS: 

Zranitelný. Lokální druh xerotermních biotopů nižších

a středních poloh (Bílý 1989). Z ČMV je potvrzen výskyt 

z údolí Dyje u Dačic (Hesoun et al. 2008). Uvedený nález je 

doplněním poznatků o rozšíření na ČMV. Materiál: Mora-

via mer. occ.: Panská Lhota, okraj lesa 1,5 km východně, 

[6760], 9. 6. 2008, 1 ex., V. Křivan leg., det., coll. 

Coraebus elatus (Fabricius, 1787): ČS: Téměř ohrožený. 

Lokální druh teplých oblastí vázaný na mochny (Potentilla 
spp.), krvavec menší (Sanquisorba minor) a krvavec toten 

(S. offi cinalis) (Bílý 1989, Škorpík, ústní sdělení), na jižní 

Moravě se vyskytuje hojně na zachovalých stepních bioto-

pech např. na Znojemsku (Škorpík, nepubl. údaje). Uvede-

né nálezy dokládají výskyt tohoto teplomilného druhu na 

xerotermních biotopech v údolí Jihlavy, Brtnice a Oslavy. 

Materiál: Moravia mer. occ.: Přímělkov, PR Údolí Brtni-

ce, stráň u silnice 800 m jihovýchodně od obce, [6660], 16. 

6. 2008, 1 ex.; Přibyslavice, železniční násep 1 km severně 

od obce, [6760], 16. 6. 2008, 1 ex., Velké Meziříčí, Kun-

šovec – jižně exponovaná stráň nad dálnicí, [6662], 1. 7. 

2008, 1 ex., V. Křivan leg., det., coll. 

Meloidae

Meloe scabriusculus Brandt et Erichson, 1832: ČS: 

Téměř ohrožený. Lokální druh otevřených xerotermních 

biotopů. Autorovi jsou známy nejbližší nálezy ze Znojem-

ska a Dačicka (Hesoun et al. 2008). Materiál: Moravia 

mer. occ.: Bransouze [6760], 19. 4. 1995, 1 ex., P. Peřin-

ková, leg. MVT coll., V. Křivan det.; Zvěrkovice, suché 

pastviny 1,5 km jihozápadně od obce, [6961], 14. 5. 2004, 

1 ex., V. Křivan leg., det., coll. 

Cerambycidae

Gramoptera abdominalis (Stephens, 1831): ČS: Není 

uveden. Řídký až vzácný druh teplých oblastí, kde se vyví-

jí v tenčích větvích dubů (Sláma 1998). Z ČMV je tento 

druh znám z říčních údolí na Svratecku a z údolí Jihlavy

u Mohelna [6862] (Sláma 1998). Uvedené nálezy jsou 

dalším dokladem o rozšíření tohoto druhu v údolí Jihlavy. 

Materiál: Moravia mer. occ.: Třebíč – Týn, [6761], ex lar-

vae, 2000, Quercus sp., 2 ex.; Třebíč, [6761], 29. 5. 2008,

1 ex., P. Peřinková, leg. MVT coll., V. Křivan det. 

Mandelinkovití (Chrysomelidae)

Chrysolina limbata limbata (Fabricius, 1775): ČS: Kri-

ticky ohrožený. V minulosti byl uváděn tento druh jako 

hojný (Fleischer 1927–1930), konkrétní starší údaje z jiho-

východní Moravy shrnuje Hubáček (Hubáček 1987), v po-

sledních desetiletích však na většině území vymizel. Na 

Mohelnské hadcové stepi byl sbírán v 60. letech 20. století 

(Havelka et al. 1964), v posledních letech byl tento druh 

sbírán např. u Hodonína (Bezděk, ústní sdělení). Uvedený 

nález je jedním z mála recentních údajů z území Moravy. 

Materiál: Moravia mer. occ.: Mohelno, NPR Mohelenská 

hadcová step, [6862], 1. 10. 2008, 1 ex., V. Křivan leg., det., 

coll.
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Nemonychidae

Cimberis attelaboides (Fabricius, 1787): ČS: Není uve-

den. Nehojný druh, sbíraný spíše náhodně, neboť žije 

v korunách borovic, a proto je těžko dosažitelný. U nás 

po celém území (Strejček 1993a), konkrétní publikované 

lokality jsou: okolí Děčína [5250, 5251] (Strejček 1965), 

Mostecko (Schön 1995), Praha (Strejček 2001 a 2005), 

Dobřichovice [6051], Svojetín [5847] a Veselí nad Luž-

nicí [6854] (vše Strejček 1976), Hradec Králové - PP Na 

Plachtě (Mikát et al. 1997) a Orlické hory (Fremuth 1977). 

Na ČMV byl sbírán počátkem 20. stol. v Třebíči (Stejskal 

2004), recentní nálezy uvádí Málek (1995) z faunistické-

ho čtverce [6663]. Materiál: Moravia mer. occ.: Želetava 

– Bítovánky, louky 1 km severně od obce, [6860], 20. 4. 

2008, 1 ex., smýkání, R. Stejskal leg., det. et coll.

Větevníčkovití (Anthribidae)

Anthribus (=Brachytarsus) fasciatus Forster, 1771: ČS: 

Není uveden. Nehojný, ubývající druh teplých oblastí celé 

ČR, žijící na listnatých dřevinách (Strejček 1990) na leso-

stepních lokalitách a okrajích lesů. Autorovi jsou známy 

nálezy ze Znojemska (Vevčice [7062]) a Brněnska (Hády 

[6766]), historické nálezy z Prahy nebyly recentně potvr-

zeny (Strejček 2001). Materiál: Moravia mer. occ.: Třebíč, 

stepní stráně 1 km východně od města, [6761], 25. 4. 2008, 

1 ex., V. Křivan leg., det. et coll.

Nosatčíkovití (Apionidae)

Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807): ČS: Není uve-

den. Teplomilný druh, který se v posledních desetiletích 

šíří na severozápad; původně u nás jen na jižní Moravě, 

koncem 20. století zaznamenán poprvé v Čechách (1999 

- Strejček 2001), o něco později i v severním Německu 

(2001 – Sprick et al. 2002) a Polsku (2002 – Kozłowski 

et Knutelski 2003). Nacházen převážně na pěstovaných 

topolovkách (Alcea spp. – nejčastěji A. rosea), v přírodě 

řidčeji (např. Znojemsko). Nález z Vysočiny poukazuje 

na postupné osídlování i klimaticky nepříliš vyhovujících 

oblastí. Materiál: Moravia mer. occ.: Přibyslavice, záhon 

u kostela, [6760], 15. 6. 2008, 2 ex. (mnoho ex. observ.),

V. Křivan leg., det et coll. 

Nosatcovití (Curculionidae)

Cionus olens (Fabricius, 1792): ČS: Téměř ohrožený 

druh. Druh suchých a teplých míst s lokálním výskytem celé 

ČR (Strejček 1993b). Publikované nálezy: Praha (Strejček 

2001 a 2005). Autorovi jsou známy nálezy ze Znojemska 

(více lokalit) a Brněnska (Hády [6766]). Materiál: Mora-

via mer. occ.: Třebíč, stepní stráně 1 km východně města, 

[6761], 25. 4. 2008, 2 ex., V. Křivan leg. et coll., R. Stejs-

kal det.; Bransouze, Bransouzský vrch, [6760], 1. 3. 2008,

3 ex., V. Křivan leg. et coll., R. Stejskal det.

Graptus (=Alophus) weberi Penecke, 1901: ČS: Není 

uveden. Vzácnější zástupce rodu; u nás častější na Mora-

vě (více lokalit na Znojemsku, CHKO Pálava (Fremuth 

1987, Strejček 1996b), CHKO Moravský Kras, dále např. 

východní Morava - Jestřabice [6968], severní Morava - 

Mosty u Jablunkova [6478] (Szopa 2007)), vzácně v již-

ních (PP Toužínské stráně [6958] (Hesoun et al. 2008))

a východních Čechách (Zdobnice [5764] (Fremuth 1987)

a CHKO Broumovsko (Hamet et Vancl 2005)). Luční druh, 

nacházený např. na chrpách (Centaurea spp.); Hamet et 

Vancl (2005) zmiňují nálezy druhu na listech kostivalu 

(Symphytum sp.). Materiál: Moravia mer. occ., Zašovice, 

Salátův kopec, [6760], 11. 5. 2007, 1 ex., V. Křivan leg. et 

coll., R. Stejskal det.

Hypera arator (Linnaeus, 1758): ČS: Není uveden. V ČR 

poměrně běžný druh (Skuhrovec 2003), avšak uváděn zmí-

něným autorem z xerotermních lokalit, zatímco nedaleko 

obce Želetava – Bítovánky byl sbírán na okraji vlhké louky 

ve výšce asi 650 m n. m. Tyto nálezy přispívají k bližší-

mu poznání biotopových nároků druhu. Materiál: Moravia 

mer. occ., Želetava – Bítovánky, louky 1 km severně od 

obce, [6860], 15. 6. 2008, 1 ex., 17. 5. 2008, 2 ex., smýkání, 

R. Stejskal leg., det. et coll.

Lepyrus armatus Weise, 1893: ČS: Téměř ohrožený druh. 

U nás velmi vzácný druh zjištěný dosud jen v NP Podyjí 

(Strejček 1993a a nepubl. data). Dle nálezů v Podyjí a při-

lehlém NP Thayatal (Rakousko) je vázán na nelesní bio-

topy (louky, meze) a okraje lesů. Materiál: Moravia mer. 

occ.: Želetava – Bítovánky, na silnici před obcí směrem na 

Želetavu, [6860], 30. 4. 2008, 1 ex., R. Stejskal leg., det. 

et coll.

Lixus punctiventris Boheman, 1836: ČS: Téměř ohrožený 

druh. Vzácnější zástupce rodu nacházený lokálně po celé 

ČR v nižších a středních polohách, konkrétní nálezy jsou 

publikovány z lokalit: Adamov [6665] a Hády u Brna 

[6766] (Stejskal 2005), CHKO Pálava (Strejček 1996b), 

Praha (Strejček 2001 a 2005), Hradec Králové – PP Na 

Plachtě [5861], Vysoká nad Labem [5861] (Mikát et al. 

1997) a Rychnov nad Kněžnou [5863] (Fremuth 1977). 

Vázán na nejrůznější nelesní biotopy od stepních trávníků 

po mokřady, kde žije oligofágně na hvězdnicovitých rostli-

nách (Asteraceae), např. starčcích (Senecio spp.), škardách 

(Crepis spp.) a hořčíku jestřábníkovitém (Picris hieracio-
ides). Materiál: Moravia mer., Martinice, stráně pod mar-

tinickou cihelnou, [6662], 4. 6. 2008, více ex., na starčku 

přímětníku (Senecio jacobaea), V. Křivan leg. et coll.,

R. Stejskal det. et 2 ex. coll.

Neophytobius quadrinodosus (Gyllenhal, 1813): ČS: 

Není uveden. Bezkřídlý druh unikající pozornosti, nachá-

zený na suchých i vlhkých travnatých lokalitách (meze, 

okraje cest, louky) od nížin do hor. Z Čech uváděn z loka-

lit: Praha (Strejček 2005), Žiželice [5647], Raná [5548] 

(Škoda et Moravec 2007), Stroupeč [5647] (obojí Strejček 

1995), PP Na Plachtě [5861] (Mikát et al. 1997), Úžice 

[5752] (Strejček 1996a), Žamberk [5964] (Fremuth 1977), 
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PP Toužínské stráně [6958] (Hesoun et al. 2008); na Mora-

vě je více lokalit na Znojemsku, dále je znám z CHKO 

Pálava (Strejček 1996b) a na severní Moravě byl zjištěn v 

PP Kamenná [6375] (Boža 2007). Pravděpodobně vázaný 

na růžovité rostliny (Rosaceae) – J. Krátký (ústní sdělení) 

sbíral opakovaně tento druh na kontryhelu (Alchemilla sp.), 

autor pak na mochně plazivé (Potentilla reptans). V litera-

tuře dosud chyběly spolehlivé údaje o živných rostlinách. 

Údaje z rostlin čeledi rdesnovité (Polygonaceae) (viz např. 

Smreczyński 1974 a Colonnelli 2004) budou s největší 

pravděpodobností mylné. Materiál: Moravia mer. occ., 

Želetava - Bítovánky, asi 0,5 km severně obce, [6860], 

20. 4. 2008, 1 ex., smýkání; 9. 5. 2008, 1 ex., smýkání,

R. Stejskal leg., det. et coll.

Notaris maerkeli (Boheman, 1843): ČS: Zranitelný druh. 

Vzácný bezkřídlý druh mokřadních lokalit (např. vlhké 

lesní louky); nacházen při smyku skřípiny lesní (Scirpus 
sylvaticus) nebo při prosevu detritu (Dieckmann 1986). 

Konkrétní nálezy jsou známy z několika míst ve středních 

Čechách (Jevany [6054], Liblice [5653] – obojí viz Strej-

ček (1965)) a Praha (Strejček 2001 a 2005), dále z Krkonoš 

(Strejček 2001) a východních Čech (Choceň [6063], Ústí 

nad Orlicí [6064] a Častolovice [5863] (Fremuth 1977)), 

jednou byl sbírán i v CHKO Broumovsko (Hamet et Vancl 

2005). Na Moravě je autorovi znám nález z Rakšic [6963] 

(M. Klekner leg., det. et coll.). Materiál: Bohemia or., 

Radostín, NPR Dářko, [6361], 29. 5. 2004, 2 ex., M. Snížek 

leg. et coll., R. Stejskal det.

Otiorhynchus pinastri (Herbst, 1795): ČS: Téměř 

ohrožený druh. Vzácnější zástupce rodu vyskytující se 

lokálně od nížin do hor. Euryekní druh obývající přírod-

ní i antropické prostředí (zahrady, záhony). V Čechách je 

uváděn z Prahy a okolí (Strejček 2001 a 2005) a z CHKO 

Broumovsko (Hamet et Vancl 2005). Materiál: Moravia 

mer. occ.: Štěměchy, úvozová cesta 0,5 km jižně od obce, 

[6860], 9. 7. 2006, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., R. Stejskal 

det.

Sitona gressorius (Fabricius, 1792): ČS: Není uveden. 

Druh expandující východním směrem, u nás do konce 20. 

století jen v Čechách (ještě v 60. letech minulého století 

uváděn Strejčkem (1969) jako „celkem vzácný“), poměrně 

nedávno potvrzený pro území Moravy, právě z oblasti ČMV 

(Málek 1995 – blíže neurčená lokalita ve čtverci [6663]

a Stejskal 2002 – Nedvědice [6563]). Nacházen na vlčím 

bobu mnoholistém (Lupinus polyphyllus) na široké škále 

bezlesých i lesních stanovišť. Materiál: Moravia mer. occ., 

Štěměchy, u potoka přímo v obci, [6860], 24. 5. 2008, 1 ex., 

na vlčím bobu, R. Stejskal leg. et det., V. Křivan coll.
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