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Abstract. Two species from the family Curculionidae (Coleoptera) are recorded in the paper: Pachyrrhinus lethierryi 
lethierryi (Desbrochers des Loges, 1875) is announced from the Czech Republic for the first time, Ceutorhynchus va-
rius Rey, 1895 is documented as new for Bohemia (Czech Republic). Some notes on their distributions and bionomical 
preferences are given, and collecting circumstances are also discussed.
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ÚVOD

Probíhající faunistické průzkumy hmyzu na území 
České republiky přinášejí především v některých čas-
těji studovaných skupinách početné nové poznatky, 
které významně rozšiřují dosavadní znalosti o výsky-
tu jednotlivých druhů. Nadčeleď nosatcovitých brou-
ků (Curculionoidea) je toho typickým příkladem. 
Přestože uplynulo jen několik let od vydání komen-
tovaného seznamu nosatců (Benedikt et al. 2010), 
který shrnul do té doby známé informace o druzích 
této nadčeledi na území České republiky a Slovenské 
republiky, stihly následující průzkumy a revize sbír-
kových materiálů v této krátké době přinést do uve-
deného seznamu několik desítek změn (např. Krát-
ký & Trnka 2012, Jansa et al. 2013, Benedikt et 
al. 2016, 2017, Trnka et al. 2017a, b, Stanovský 
& Boža 2018). Tento příspěvek přináší informace 
ke dvěma druhům nosatců – Pachyrrhinus lethierryi 
lethierryi (Desbrochers des Loges, 1875) byl nově 
zjištěn pro Českou republiku a Ceutorhynchus varius 
Rey, 1895 je v práci poprvé ohlášen z území Čech.

METODIKA

Nálezy byly učiněny v rámci příležitostných fauni-
stických průzkumů na území středních a západních 
Čech. V příspěvku uvedené nomenklatura a sys-
tém jsou převzaty z práce Alonso-Zarazaga et al. 
(2017).
Použité zkratky: coll. – sbírka s uložením dokladů, 

det. – určil, lgt. – sbíral, ex. – exemplář, pers. comm. 
– osobní sdělení, PP – přírodní památka.

PŘEHLED NÁLEZŮ

Curculionidae: Conoderinae: Ceutorhynchitae

Ceutorhynchus varius Rey, 1895 (Obr. 1)
Bohemia occ., Stráž nad Ohří (5644), Dubový vrch, 
450 m n. m., 27.V.2017, 2 ♂♂, smykem ve skal-
naté lesostepi, V. Dongres lgt. et coll., S. Benedikt 
det.; Moravia mer., Vevčice (7062), Vevčické kopce, 
4.V.2014, 1 ♀; Dobelice (7063), PP Na Kocourkách, 
5.V.2018, 1 ♂; Znojmo (7162), PP Cínová hora, 
29.V.2016, 1 ♂; všechny ex. R. Stejskal lgt., det. et 
coll.
Celkové rozšíření tohoto nosatce zahrnuje převážně 
jen země střední Evropy (Česká republika, Sloven-
sko, Polsko, Rakousko a Maďarsko), mimo tento re-
gion byl prozatím ohlášen pouze z Francie, Bulhar-
ska a Řecka (Alonso-Zarazaga et al. 2017). Zna-
losti o skutečném rozšíření tohoto druhu ovlivňuje 
skutečnost, že byl nedlouho po popisu stažen jako 
varieta podobného druhu C. hirtulus Germar, 1824 
(Hustache 1925). Tento všeobecně akceptovaný ta-
xonomický akt znamenal, že následujících osmdesát 
let nebyly tyto dva druhy rozlišovány. Teprve Wanat 
& Colonnelli (2004) druh C. varius rehabilitovali 
na základě studia početného dokladového materiálu 
především ze zemí střední Evropy. Je tedy pravděpo-
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dobné, že část publikovaných údajů pro C. hirtulus 
se mohla vztahovat právě k C. varius. V České re-
publice byl nosatec až dosud prokázán pouze na jižní 
Moravě, a to výhradně na xerotermních lokalitách. 
Nálezy odtud shrnuli Krátký & Benedikt (2010): 
Pohansko, Pánov u Hodonína, Miroslav a Načeratice. 
V úvodu této kapitoly uvádíme z této širší oblasti dal-

ší tři naleziště. Nová lokalita druhu v západních Če-
chách je zajímavá svojí značnou odlehlostí od tohoto 
jihomoravského areálu (> 250 km). Je však pravdě -
podobné, že je nosatec rozšířen na dalších lokalitách 
Moravy i Čech a absence dat jde na vrub jeho nená-
padnému habitu a nedostatečné prozkoumanosti úze-
mí. Potravní vazba tohoto nosatce není zcela objas-
něna, ačkoliv Wanat & Colonnelli (2004) uvádějí 
jako pravděpodobnou živnou rostlinu huseníček rolní 
(Arabidopsis thaliana). Podle poznatků autorů toho-
to příspěvku se ale zdá, že okruh živných rostlin by 
mohl zahrnovat i další druhy z čeledi brukvovitých 
(Brassicaceae). Dosud známé rozšíření druhu v Čes-
ké republice je zachyceno na Obr. 2.
Nový druh pro Čechy.

Curculionidae: Entiminae

Pachyrrhinus lethierryi lethierryi (Desbrochers des 
Loges, 1875) (Obr. 3)
Bohemia centr., Obříství (5752), intravilán, 
25.V.2018, 1 ♀, P. Jansa lgt. et coll., J. Krátký det. 
Nominotypický poddruh je původním obyvatelem 
jižní Francie a Itálie, odkud se patrně se sazenice-
mi okrasných živných rostlin rozšířil v posledních 
desetiletích do některých dalších zemí Evropy. Jeho 
současný areál zahrnuje kromě již uvedených zemí 
také Španělsko, Velkou Británii, země Beneluxu, 
Německo, Švýcarsko, Turecko (Alonso-Zarazaga 
et al. 2017) a nově byl zjištěn také v Řecku (Ger-
mann & Braunert 2018) a na Krymu (Kovalenko 
et al. 2018). Ve střední Evropě byl poprvé ohlášen 

Obr. 2. Známé rozšíření Ceutorhynchus varius v České republice.
Fig. 2. Known distribution of Ceutorhynchus varius in the Czech Republic.

Obr. 1. Ceutorhynchus varius. Habitus a aedeagus ventrál-
ně (bez měřítka). Bohemia: Stráž nad Ohří. Foto: Z. Kej-
val.
Fig. 1. Ceutorhynchus varius. Habitus and aedeagus 
ventral ly (without scale). Bohemia: Stráž nad Ohří. Photo: 
Z. Kejval. 
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jeho nález z roku 2001 z jihozápadního Německa 
(Rheinheimer 2003) a následně také ze Švýcarska 
(Germann 2005). Zcela nové je zjištění jeho výskytu 
v Rakousku (A. Link, pers. comm.). Potravně je ten-
to druh vázán na různé druhy zeravů (Thuja spp.) 
a zřejmě také cypřišů (Cupressus spp.), cypřišků 
(Chamaecyparis spp.) a jalovců (Juniperus spp.). 
Imaga jsou mimo oblast původního výskytu nachá-
zena nejčastěji na živých plotech, v parcích a obecně 
v městské zeleni s přítomností zmíněných živných 
dřevin. Z České republiky ani ze Slovenska nebyl 
tento druh nikdy hlášen a jeho výskyt zde ani nebyl 
předpokládán (Benedikt et al. 2010). Uvedený český 
prvonález byl učiněn individuálním odchytem exem-
pláře sedícího náhodně na zdi domu. Cílený pokus 
o nalezení dalších kusů na okolo stojících potenci-
álních živných dřevinách nebyl úspěšný. Lze před-
pokládat, že se tento nosatec s okrasnými dřevinami 
postupně rozšíří i do dalších míst České republiky.
Nový druh pro Českou republiku.
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