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Odborné stanovisko  
Vyjádření k aktuálnímu výskytu ZCHD živočichů 

 
Objednatel: Ing. Josef Lank, Kateřinská 517, 463 03 Stráž nad Nisou. 
Zadání: Komentář k přítomnosti ZCHD živočichů na definované lokalitě. 
Zhotovitel: Doc. Dr. Jan Farkač, CSc., držitel autorizace k provádění biologického hodnocení 

podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění § 67 zákona 218/2004 Sb. 
 

Podklady:  
1. Doubí u Liberce – Autobazar, parc. č. 369, 370, 371 a 372 v k.ú., biologické průzkumy a 

biologické hodnocení dle zákona č. 114/92 Sb. (RNDr. Jiří Vávra, CSc., červenec 2017) 
[Podklad 1.] 

2. Poskytnutí posudku vytvořeného pro ČIŽP na lokalitě Doubí – posouzení zásahů 
uskutečněných na pozemcích p.č. 369, 370 v k.ú. Doubí u Liberce z hlediska možného 
škodlivého zásahu do biotopu ZCHD živočichů (AOPK ČR, reg. pracoviště Liberecko, 
Mgr. Šárka Mazánková, 1.8.2017) [Podklad 2.] 

3. Posouzení zásahů uskutečněných na pozemcích p.p.č. 369, 370, 371, 372 v k.ú. Doubí u 
Liberce z hlediska možného škodlivého zásahu do biotopu ZCHD živočichů (AOPK ČR, 
reg. pracoviště Liberecko, Mgr. Šárka Mazánková, 20.9.2017) [Podklad 3.] 

4. Posouzení aktuálního stavu přírodní složky na ploše pozemků 369, 370, 371 a 372 v k. ú. 
Doubí u Liberce (RNDr. Jiří Vávra, CSc, 19.9.2017) [Podklad 4.] 

5. Řízení o výjimce dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon), pro záměr „Autobazar – soubor staveb“ na 
pozemcích p.č. 369, 370,, 371, 372, 323/1 v k.ú. Doubí u Liberce – výzva k vyjádření 
(Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 23.10.2017) 
[Podklad 5.] 

6. Odborné posouzení AOPK ČR, Regionálního pracoviště Liberecko ze dne 11. 1. 2017, č. j. 
SR/0040/JH/2017-3 (vyřizuje Václav Tomášek) [Podklad 6.] 

7. Stanovisko k poskytnutým podkladům souvisejícím se záměrem „Autobazar na ploše 
pozemků 369, 370, 371 a 372 v k.ú. Doubí u Liberce“ (RNDr. Jiří Vávra, CSc., 7.11.2017) 
[Podklad 7.] 

 

Lokalita Doubí u Liberce (viz fotodokumentace RNDr. J. Vávry, CSc. [Podklad 1.]) leží ve 
faunistickém čtverci síťového mapování fauny 5256 (PRUNER & M ÍKA  1996). 

Obec: Liberec [563889]. 
Katastrální území: Doubí u Liberce [631086]. 
Parcelní čísla: 369, 370, 371 a 372. 
Výměra: 5.868 m2. 
Souřadnice přibližného středu plochy: 50º44'24.88" N, 15º02'58.12" E. 
Nadmořská výška: cca 393-395 m n.m. 
 

Vymezení území (žlutě) v ortofotomapě níže: zřejmý je vliv obestavěnosti diskutované 
lokality, především ze severu a východu a komunikacemi – se zcela zřejmým významným 
negativním až fatálním vlivem na migrující druhy obojživelníků i lokalitu samotnou. 
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Stanovisko a závěr 
 

Na základě prostudování všech písemností (NDOP a [Podklady 1.-7.]) vztahujících se 
k hodnocené lokalitě, lze k prosté hodnotě území, tedy také k nesouladu historických dat 
versus úctyhodné plejádě ZCH druhů zjištěných především v posledních dvou letech (?!) 
konstatovat následující: 

 

1. Jako velmi netradiční považuji pořizování podkladů pro rozhodnutí…„AOPK proto zatím 
provedla pouze zevrubnou vizuální kontrolu z druhého patra parkovacího domu OC Nisa za 
účelem zhodnocení stavu biotopů…“ Na základě veškerých metodik a dostupných dat působí 
tato skutečnost nevěrohodně, zvláště když přítomnost mravenců rodu Myrmica není v žádném 
spise, databázi, výsledcích průzkumu, dokonce ani „z druhého patra parkovacího domu“ 
potvrzena – přesto úředník [Podklad 3.] přítomnost mravenců rodu Myrmica do svého 
vyjádření zařadil – je to klíčový moment, na základě kterého může čtenář neznající ostatní 
materiály nabýt dojmu, že se modrásek na lokalitě může i rozmnožovat (!), resp. i zamyslet se 
nad cílem, který je tím sledován. 
2. Zvláštní je nárůst pozorování ZCHD v posledních dvou letech, když v letech 2002 a 2004 
žádná pozorování (čolci) nebyla… (kromě ropuchy obecné) – lze to něčím vysvětlit? Zvláštní 
je a za pozornost stojí skutečnost, že přibyli 3 druhy čolků, ale přítomnost ropuchy obecné 
zjištěna v tuto dobu nebyla. 
3. „klíčová lokalita Liberce“ – dříve možná byla, dnes jí rozhodně ale už není – a to díky obří 
zástavbě a vytíženým komunikacím v bezprostředním okolí diskutované plochy – viz. obr. 
výše – v povolení těchto staveb je možné spatřovat důvod chudnutí (degradaci) lokality a její 
postupný a nevyhnutelný zánik, protože dnes již žádná migrace obojživelníků do periodické 
mokřiny nemůže probíhat – není kudy – viz příklad ropuchy obecné, zjištěné naposledy v roce 
2002 (klasický migrant !) …zbývají zde totiž jistě pouze jedinci živočichů, kteří zůstali a 
zimují na nezastavěné ploše či v několika blízkých zahradách, jejich počty se zcela jistě 
snižují – bez dalších přimigrovaných jedinců z okolí jejich populace na lokalitě pomalu 
vymizí a zaniknou – obdobně jako i ve volné přírodě díky zazemění, nebo ztrátě vody díky 
změně hydrických poměrů blízkými stavbami apod. 
4. Z [Podklad 6.] vyplývá, že na základě provedeného místního šetření dne 22.12.2016 a 
důkladném seznámení se všemi dostupnými podklady dospěla AOPK k názoru, že se aktuálně 
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na lokalitě vyskytují ZCHD ropucha obecná (Bufo bufo), čolek obecný (správně Lissotriton 
vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), čolek horský (správně Ichthyosaura alpestris), 
užovka obojková (Natrix natrix) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous). To je ovšem 
v příkrém rozporu s výsledky šetření dr. Vávry [Podklad 1., 4. a 7.] i s daty uvedenými 
v NDOP.  
 

Doporučuji proto využít aktuální výsledky průzkumů RNDr. Jiřího Vávry, CSc., 
respektované autorizované osoby pro biologické hodnocení, protože výše uvedené 
nejasnosti resp. dokonce i možné pochybení úředníků důvěryhodně nepůsobí, a nejen že 
zásadním způsobem omezují vlastníka, ale zároveň tato skutečnost může mít negativní 
vliv na smysluplnost vymáhání zájmů ochrany přírody ve vnímání veřejnosti. 
 
 

Poznámka: Toto Odborné stanovisko nenahrazuje Biologické hodnocení ve smyslu § 67 podle §45i 
zákona, ani posouzení podle §45i zákona č. 114/1992. o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 
218/2004 Sb. 
 
 
8. listopadu 2017, Jan Farkač  

 
 


