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Věc: Vyjádření k nálezům modráska bahenního na pozemku č. p. 369, 370, 371 a 372 

v k. ú. Doubí u Liberce“, vlastník Ing. Josef Lank 

Autor tohoto stanoviska byl požádán majitelem výše uvedených pozemků o vyjádření 

k důvěryhodnosti či odborné správnosti údajů zanesených do NDOP. K problematice se 

vyjadřuji jako osoba, která se v oboru lepidopterologie pohybuje od roku 1969. Současně jsem 

ve formulaci svého stanoviska využil své zkušenosti z oboru geobotaniky a botaniky. 

Konkrétně jde o dva nálezy modráska bahenního: 

Nález zaznamenaný v nálezové databázi s datem 18. 7. 2017 je lokalizován přímo na 

pozemek ve vlastnictví pana Ing. Josefa Lanka. V uvedeném datu byl pozemek oplocen 

mobilním oplocením, nepřístupný nepovolaným osobám. Dle sdělení majitele pozemku nebyl 

vstup na pozemek v uvedeném datu žádné osobě oficiálně umožněn. 

Dne 1. 8. 2017 byl nález učiněn na volně přístupné ploše jižně pozemku pana Ing. Josefa 

Lanka. 

Pro posouzení věrohodnosti nálezů modráska bahenního je nutno mít na paměti všechny 

okolnosti, které mají význam pro jeho úspěšný vývoj a trvalou existenci na konkrétním biotopu. 

Modrásek bahenní je úzce specializovaný druh denního motýla, který pro svůj zdárný 

vývoj vyžaduje vhodný typ vegetačního krytu, živnou rostlinu, kterou je krvavec toten 

(Sanguisorba officinalis) a přítomnost prosperujících hnízd mravence rodu Myrmica. Krvavec 

toten je rostlina vlhkých luk s vysoko položenou hladinou podzemní vody, která může v 

některých částech roku vystupovat nad terén. Je typickou rostlinou zaplavovaných psárkových 

luk, kosených blatouchových luk, nekosených tužebníkových lad a bezkolencových luk. Porost, 

který se v nepatrném fragmentu vyskytuje na předmětné lokalitě ve vlastnictví pana Ing. Josefa 

Lanka, má nejblíže tužebníkovému ladu (subasociace Filipendulenion vulgaris (Moravec et al. 

2005). Samička modráska bahenního klade vajíčka obvykle v průběhu července do kvetoucích 

či odkvétajících klasů totenu, v němž housenka prodělává svůj larvální vývoj v prvních dvou 

instarech (vývojových fázích). Poté opouští květenství, padá na zem, kde v případě příznivých 

okolností je nalezena dělnicí mravence rodu Myrmica a odnesena do mraveniště, kde je pečlivě 

opečovávána mravenčími dělnicemi, za což se jim odměňuje sladkými výměšky. V průběhu 

léta až do jara setrvává v mraveništi a živí se mravenčími larvami. Koncem června dalšího roku 

se kuklí a nejčastěji v první červencové dekádě se líhne a imágo, v tu chvíli s nerozvinutými 

křídly, opouští mraveniště. Ve stadiu imága není již pro mravence atraktivní, v důsledku čehož 

se mnohdy stává, že se stane jejich potravou. 
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Pro dokončení tohoto složitého vývoje modráska bahenního je třeba: 

1. Prosperující porost živné rostliny, která je v době kladení vajíček a v době larválního 

vývoje motýla v květu. To znamená, že v době od cca poloviny června do první dekády 

srpna musí být porost neposečen, resp. nepasen. 

2. Prosperující porost živné rostliny předpokládá, že plocha má stabilizované 

hydropedologické podmínky – není např. odvodněna melioračními zásahy nebo naopak 

není trvaleji zaplavována. 

3. Lokalita není intenzivně pasena, především koňmi a skotem, a to z důvodu zachování 

prosperity hostitelského mravence, který je ohrožován sešlapáváním (nadzemní části 

mraveniště mravence rodu Myrmica (nejčastěji jde o druh M. rubra) jsou sypké kupy 

hlinitého materiálu nejčastěji prorostlé trsy trav, případně s porostem mateřídoušky či 

rožce rolního na vrcholu kupy). Mravenci tohoto druhu preferují luční biotopy, zahrady, 

a háje. Poddruh M. rubra subsp. ruginodis snáší i stanoviště značně vlhká až mokrá 

(Soudek 1922), bude proto pravděpodobně nejčastěji hostitelským mravencem 

modráska bahenního. 

Vzhledem k faktu, že přítomnost prosperující populace modráska bahenního může být 

(citováno z Odborného posouzení AOPK ČR, Regionálního pracoviště Liberecko ze dne 11. 1. 

2017, č. j. SR/0040/JH/2017-3), po kritickém zvážení zástupcem orgánu ochrany přírody 

(uvedenou písemnost vyřizuje Václav Tomášek), důvodem pro zamítavé stanovisko 

k posuzovanému stavebnímu záměru (modrásek bahenní je druhem legislativně chráněným na 

stupni silně ohrožený (Vyhláška č. 395/1992) a současně je obsažen v příloze I. Směrnice Rady 

92/43/EHS), provedl jsem kritické posouzení veškerých dostupných podkladů v nálezové 

databázi AOPK a aktuální posouzení lokalit se zaznamenaným výskytem modráska bahenního. 

K tomu jsem byl vyzván majitelem pozemku, panem Ing. Josefem Lankem. Ten mi poskytl 

potřebné informace, které jsem nestranně posoudil a vycházel z nich ve své práci. Ve výše 

citovaném odborném posouzení je mimo jiné uvedeno, že, cituji: …„na jmenovaných 

pozemcích se nachází společenstvo s unikátním zastoupením druhů vázaných na mokřadní 

biotopy, které není v regionálním měřítku běžné, s ohledem na jeho umístění v intravilánu 

města.“ Dále, že se zde nacházejí …„biotopy zvláště chráněných druhů živočichů…modrásek 

bahenní (Maculinea nausithous)…. Dále je uvedena skutečnost, že …“modrásek bahenní je 

chráněn i evropskou legislativou“. …“Pro ochranu modráska bahenního je navrženo „vybrat“ 

vhodnou podmáčenou louku v blízkém okolí do 500 metrů a na ní provádět vhodný 

management zaměřený na vytvoření vhodných podmínek výhradně pro modráska bahenního“. 

V závěru odborného posouzení je konstatováno, že: …“zničení lokality představuje ohrožení 

celé místní populace …modráska bahenního“. Je citován platný zákon č. 114/1992 Sb. v části: 

„Zvláště chránění živočichové jsou chránění ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna 

jsou jimi užívaná přírodní i umělá sídla a jejich biotop.“ 
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Svá zjištění shrnuji takto: 

Na pozemku pana Ing. Josefa Lanka je ve zbytku mokřadu vytvořeném na druhotném 

stanovišti v mělké depresi v místě zavezené těžebny cihlářských hlín zastoupena jeho živná 

rostlina modráska – krvavec toten. Rozsah porostu krvavce přibližuje obrázek výše (žlutá 

kontura): 

Na mechanicky narušeném povrchu nejsou vytvořeny podmínky pro přítomnost hnízd 

mravence rodu Myrmica, v nichž housenky modráska prodělávají část svého larválního vývoje. 

Mraveniště nebyly při důkladném průzkumu celé plochy, provedeném ve dnech 12. 9. a 7. 11. 

2017, zaznamenány. 

S ohledem k závažnosti tvrzení orgánu ochrany přírody o výskytu silně ohroženého 

modráska bahenního na předmětné lokalitě jsem přistoupil k posouzení veškerých dostupných 

údajů v nálezové databázi AOPK (NDOP) týkajících se výskytu modráska na lokalitě a blízkém 

okolí (v doletové vzdálenosti druhu). Legálním přístupem do NDOP 

(http://portal.nature.cz/nd/find.php) dne 2. 11. 2017 jsem získal tyto informace: 

Druh Datum Autor Počet Stadium Lokalita, pozn. 

Phengaris 

nausithous 
18.7.2017 Tomášek V. 10 jedinců imága Liberec, V Cihelně 

Phengaris 

nausithous 
1.8.2017 Tomášek V. 6 jedinců imága 

Liberec, V Cihelně, 

lokalita leží jižně 

předmětné lokality, mezi 

objekty č. p. 237 resp. 449.  

Autor nálezu modráska bahenního (Tomášek V.) uvádí ze dne 18. 7. 2017 výskyt deseti 

dospělců přímo na pozemku pana Ing. Josefa Lanka, dne 1. 8. 2017 pak šesti dospělců na blízké 

lokalitě jižněji. Uvedené počty jsou na tak malou lokalitu překvapivě vysoké a svědčily by o 

nevšedně vysoké atraktivitě lokality pro tento vysoce specializovaný druh. Současně by 

svědčily o přítomnosti podobně atraktivní lokality v blízkém okolí, kdy dochází k výměně 

jedinců a jejich křížení mezi dílčími populacemi druhu, čímž je zaručována genetická výměna 

a prosperita populací druhu jako celku. 

Tento nález je teoreticky možný, biotopem na ploše ohraničené žlutou konturou, viz 

obrázek výše, je výrazně antropicky narušená psárková louka svazu Alopecurion pratensis 

Passarge 1964 – vlhké až čerstvě vlhké louky vázané na krátkodobě zaplavované nebo 

podmáčené polohy nížinného až podhorského stupně (Moravec et al. 1995), nyní dle (Chytrý 
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et al. 2007) Deschampsion cespitosae Horvatić 1930 – nížinné aluviální louky – zahrnuje 

dřívější Alopecurion pratensis, Cnidion venosi, Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris. 

Nález Tomáška V. ze dne 1. 8. 2017 jižně lokality mezi zahradami pochází z biotopu 

charakteru poháňkové pastviny (svaz Cynosurion vulgaris) pravidelně sečené. Ten svými 

parametry nesplňuje požadavky pro úspěšný vývoj modráska bahenního. 

Tyto dva a další nálezy modráska bahenního učiněné na lokalitě a v jejím blízkém okolí, 

tedy ve čtverci síťového mapování 5256, zaznamenané v NDOP, přibližují mapy prezentované 

níže. Číslování nálezů (modře v mapách) koresponduje s nálezy v tabulce pod mapami. 
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Mapy rozšíření přírodních habitatů dostupné na adrese: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map informují, že jednotlivé výše uvedené nálezy 

pocházejí z těchto biotopů (pomíjím nepřesnost umístění symbolu v mapách vyjadřujícího 

v NDOP lokalizaci nálezu, která směřuje mnohdy zcela mimo ozeleněné plochy – chodník a 

silnice): 

Nález č. Habitat (taxonomie dle Guth et al. 2006) Poznámka 

X 
T1.4 Alopecurion pratensis, T1.5 Vlhké 

pcháčové louky, nemapováno 

Může být biotopem modráska bahenního 

ve vlhčích partiích 

1 
X1 a T1.3 – urbanizovaná území resp. 

Cynosurion, nemapováno 

Biotop nesplňuje kritéria pro vývoj 

modráska bahenního. 

2 T1.3 Cynosurion, nemapováno 
Biotop nesplňuje kritéria pro vývoj 

modráska bahenního. 

3 T1.3 Cynosurion 
Biotop nesplňuje kritéria pro vývoj 

modráska bahenního. 

4 T1.1 Arrhenatherion, nemapováno 
Biotop nesplňuje kritéria pro vývoj 

modráska bahenního. 

5 T1.3 Cynosurion – T1.4 Alopecurion pratensis 
Může být částečně biotopem modráska 

bahenního 

6 
T1.1 Arrhenatherion – T1.5 Vlhké pcháčové 

louky 

Může být biotopem modráska bahenního 

ve vlhčích partiích (T1.5) 

7 
T1.1 Arrhenatherion – T1.5 Vlhké pcháčové 

louky 

Může být biotopem modráska bahenního 

ve vlhčích partiích (T1.5) 

Geobotanickým posouzením přímo v terénu dne 7. 11. 2017 byly porosty na místech 

jednotlivých nálezů syntaxonomicky zařazeny takto (byla použita metoda shodná s metodou 

aplikovanou při aktualizaci mapování biotopů dle publikace Guth et al. 2006): 

Nález č. Popis stanoviště z hlediska vhodnosti pro vývoj modráska bahenního 

X 

Fragment pozemku (viz mapka výše) obsahuje porosty charakteru vlhké psárkové louky 

a tužebníkového lada. Mraveniště mravence rodu Myrmica nebyla zjištěna. Lokalita 

nesplňuje kritéria pro biotop modráska bahenního. 

1 

Většina plošně nevýznamné lokality je umělý kulturním pravidelně sečeným trávníkem 

(dvakrát až třikrát ve vegetační sezóně) vytvořeným v souvislosti s úpravami terénu 

v blízkosti frekventované komunikace, s dominancí kostřavy rákosovité. Ploška asi 10 

m2 na kontaktu s olšinou má charakter tužebníkových lad s ojedinělými rostlinami 

krvavce totenu. Mraveniště mravence rodu Myrmica nebyla zjištěna. Lokalita 

nesplňuje kritéria pro biotop modráska bahenního. 

2 

Podle konfigurace terénu porost kolísá mezi sušší variantou ovsíkové louky, ruderálním 

porostem svazu Arction lappae a tužebníkovým ladem. Krvavec toten zde neroste. 

Mraveniště mravence rodu Myrmica nebyla zjištěna. Lokalita nesplňuje kritéria pro 

biotop modráska bahenního. 

3 

Plocha s označením V cihelně je celoročně pasena skotem a koňmi, je oplocena 

elektrickým ohradníkem a zdupána zvířaty (skotem, koňmi). V porostu charakteru 

kulturní louky s dosevem produkčních trav neroste krvavec toten. Při Nové cestě jsou 

nesečené fragmenty ovsíkové louky. Lokalita nesplňuje kritéria pro biotop 

modráska bahenního. 

4 

Porost má charakter kulturní louky s dosevem trav, je pravidelně dvakrát za sezónu 

sečen. V porostu není toten lékařský přítomen. Lokalita nesplňuje kritéria pro biotop 

modráska bahenního. 

5 

Při silnici má porost charakter tužebníkového lada, dále od silnice blatouchové louky. 

Toten lékařský je přítomen, ojedinělá mraveniště hostitelského mravence. Lokalita je 

potenciálně vhodná pro vývoj modráska bahenního. 
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6 

Plocha je kryta kulturní loukou s dosevem produkčních trav, jen v nejnižších partiích při 

silnici v místě plošného svahového prameniště je vytvořen porost charakteru občas 

sečeného či paseného tužebníkového lada. Mraveniště hostitelského mravence nebyla 

zjištěna, jejich přítomnost však nelze vyloučit. Jen tato plošně omezená enkláva 

v nejnižších partiích je potenciálně vhodná pro vývoj modráska bahenního. 

7 

Plocha má charakter sečené kulturní louky s prvky blatouchové louky, s účastí totenu 

lékařského. Za Ostašovským potokem se nalézají enklávy charakteru tužebníkových lad 

a ostřicových porostů svazu Caricion gracilis. Nejkvalitnější porosty tohoto charakteru 

v mozaice se nacházejí při Ostašovském potoce severně zakresleného nálezu. 

Mraveniště hostitelského mravence jsou přítomna v severní části lokality. Lokalita je 

velice perspektivní pro vývoj modráska bahenního. 

Autoři a data nálezů: 

Nález č. Autor Datum nálezu Nález č. Autor Datum nálezu 

X Tomášek 18. 7. 2017 4 Waldhauser 1. 8. 2017 

1 Tomášek 1. 8. 2017 5 Waldhauser 1. 8. 2017 

2 Tomášek 1. 8. 2017 6 Waldhauser 1. 8. 2017 

3 Waldhauser 1. 8. 2017 7 Waldhauser 1. 8. 2017 

Shrnuto: 

V nejbližším okolí předmětné lokality se nenacházejí vhodné biotopy pro vývoj 

modráska bahenního. Nicméně liberecký region skýtá mnohé potenciálně vhodné lokality a 

rozšíření tohoto druhu modráska by měla být věnována větší pozornost orgánů ochrany přírody 

s cílem zajistit ochranu a vhodný management perspektivních habitatů. Předmětná lokalita ve 

vlastnictví pana Ing. Josefa Lanka není perspektivním biotopem modráska bahenního. 

Správnost determinace modráska bahenního bez přítomnosti nálezce na lokalitě 

(Tomášek, nález označený X z 18. 7. 2017) není zaručená. Lokalita byla v tu dobu oplocena 

neprůhlednou textilií a uzavřena proti vstupu nepovolaných osob. Případné studium imág v letu 

nějakou distanční metodou je nevěrohodné, počty snadno zpochybnitelné. Na lokalitě nebyla 

v průběhu průzkumů prováděných mnou v roce 2017 zjištěna přítomnost mravenišť 

hostitelského rodu Myrmica. Porost hostitelské rostliny totenu lékařského byl v termínech 

uváděných autorem nálezu (Tomášek) částečně pokosen. 

Další nálezy modráska bahenního v nejbližším okolí předmětné lokality byly učiněny 

na biotopech, které svými vlastnostmi neodpovídají nárokům druhu, vycházeje z dostupných 

podkladů informujících o rozšíření přírodních habitatů a vlastního geobotanického průzkumu 

učiněného dne 7. 11. 2017. Pokud na nich skutečně byly učiněny nálezy obsažené v nálezové 

databázi NDOP, pak může jít o zalétnuvší jedince z biotopů, které jsou skutečně druhem trvale 

osídleny a jejichž přítomnost je v širším okolí lokality více než pravděpodobná. Na tomto místě 

je vhodné vyjádřit podiv nad tím, že nálezů modráska bahenního v tomto regionu, konkrétně 

z uvedeného mapovacího čtverce, je v nálezové databázi NDOP tak málo. 

Orgánu ochrany přírody lze doporučit, aby tomuto druhu motýla, který je rozhodně 

významným indikátorem kvalitních mokřadních biotopů, věnoval v území své působnosti 

odpovídající péči, provedl na potenciálně atraktivních biotopech detailní průzkumy a zamezil 

tomu, aby byly vhodné biotopy další urbanizací plošně redukovány a izolovány, případně 

znehodnocovány rozličnými stavebními činnostmi. Aby byly informace o atraktivitě lokality 

pro modráska bahenního věrohodné, je nutno na perspektivních biotopech provést cílené 

průzkumy, které budou zaměřeny na celkové zhodnocení biotopu z pohledu podmínek 

pedologických, hydropedologických, geobotanických a v neposlední řadě také z pohledu 

výskytu mravenišť rodu Myrmica. Samotná registrace poletujících imág není dostačujícím 
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podkladem pro rozhodování orgánu ochrany přírody, jak bylo praktikováno v tomto konkrétním 

případě. 

Závěrem si dovoluji vyjádřit svůj názor na věrohodnost nálezů učiněných uvedenými 

autory: 

Nález Tomáška V. učiněný dne 18. 7. 2017 zřejmě distanční metodou (předpokládám, 

že nevnikl na oplocený pozemek ve vlastnictví Ing. Josefa Lanka neoprávněně) není 

směrodatný. Samotný údaj o počtu poletujících imág je snadno zpochybnitelný, a to i za 

předpokladu, že autor měl k dispozici kvalitní dalekohled. 

Nálezy v bezprostředním okolí předmětné lokality jsou zřejmě mylné, případně jde o 

zalétnuvší jedince z atraktivních biotopů ve vzdálenějším okolí. 

Velký počet nálezů učiněných v jednom datu (1. 8. 2017) dvěma autory vede 

k zamyšlení nad skutečným účelem této jejich aktivity, v době, kdy zřejmým cílem úředníků 

státních institucí KÚ LK a AOPK, jichž jsou autoři zaměstnanci, je znemožnit majiteli 

pozemku, tedy Ing. Josefu Lankovi, realizaci jeho stavebního záměru. 

K podobnému zamyšlení vedou i další nálezy učiněné na lokalitě (obratlovců), jejichž 

potvrzení by muselo nutně vést k naprostému znehodnocení lokality pro jakýkoliv stavební 

záměr.  

Doporučuji proto prověření nezávislosti rozhodování dotčených orgánů a zúčastněných 

osob, jejichž aktivity v globálním důsledku vedou k omezování práv občana a zpochybňování 

jeho vlastnických práv. Pokud by se potvrdilo, že aktivity všech zúčastněných jsou vedeny 

nečistými úmysly neslučitelnými s jejich funkčními postaveními, šlo by o aktivity, které silně 

ohrožují kredit státních orgánů a zpochybňují jejich snahy v oblasti ochrany přírody a krajiny. 
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