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Pro:   

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
odbor životního prostředí a zemědělství 

Pivovarské náměstí 1245 Hradec Králové 500 03 

Věc:  Připomínky k řízení Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění 
dokumentace - Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta Hradec Králové – Březhrad. 

Po prostudování biologického průzkumu – závěrečné zprávy f. Ekoex Jihlava (červen 2008) autorů 
RNDr. Milan Macháček a RNDr. Vladimír Faltys lze konstatovat toto: 

1) Botanická část průzkumu se jeví jako standardně provedená, tedy k této části nemáme 
připomínek. 

2) Oproti tomu zoologický průzkum je bohužel proveden naprosto nedostatečně.  

a) Za dobu 2-3 a to pouze předjarní a jarní měsíce (březen – 9.6.2008) není možné provézt 
seriózní posouzení fauny území, protože řada druhů, především hmyzu, má během 
vegetačního období roku dobu výskytu determinovatelných stádií (většinou imaga) různě 
rozvrstvenou po celou jeho dobu (dokonce i mimo - v zimě). Například díky tomu nebylo 
rozhodně možné zachytit podstatné spektrum fauny Lepidoptera, Coleoptera, 
Heteroptera atd. V průzkumu není vůbec jasné, kdy a jaké druhy byly zaznamenány či 
pozorovány, kde jsou dokladové (u hmyzu je to v naprosté většině nutné 
z determinačních důvodů) exempláře uloženy a kdo je determinoval. Požadujeme tedy, 
aby byl výzkum doplněn o celoroční hodnocení a byl podstatně profesionálněji zhotoven. 

b) Pravděpodobně i díky absenci řádné a obvyklé dokumentace dokladového materiálu je 
pak možné, aby ve zprávě byla většina druhů (může se jednat o stovky) determinována 
pouze do rodů např. Sitona, Ceutorhynchus, Melighetes apod. Bohužel i některé druhy, 
které jsou zde citovány a „určeny“ do druhu prostě neexistují jako je Harpalus pubescens 
(= asi Harpalus  flavescens), Athous niger (= asi Hemicrepidius niger) např. je možné 
operativně zjistit, že nefigurují v databázi živočichů Evropy (www.faunaeur.org). I díky 
zjevné odborné nedostatečnosti výzkumu, absenci informací o determinátorech 
jednotlivých skupin jsou zde některé nálezy nepravděpodobné např. Cardiophorus 
gramineus, Cryptocephalus octopunctatus, Pedinus sp. ap. Proto požadujeme přesný 
výčet nálezů druhů s daty odchytu (případně pozorování u chráněných), kdo příslušný 
druh determinoval, informaci kde jsou dokladové exempláře uloženy a přístup k nim 
z důvodu případné revize determinace nezávislými specialisty. 

c) Autor také zjevně nepoužil dostupné informace o fauně místa, které jsou např. v databázi 
Muzea východních Čech a to např. informaci, že na lokalitě žije chráněný (395_1992 Sb ) 
zlatohlávek Tropinota hirta (silně ohrožený), jehož larva žije v půdě na lokalitě (živí se 
kořenovým systémem vegetace) a dospělci zde byli víckrát zaznamenáni při žíru na 
květech. I z tohoto důvodu je zjevně výzkum nedostatečný. 

d) Ve výzkumu jsou citovány nálezy opět chráněného druhu (395_1992 Sb ) zlatohlávka 
Oxythyrea funesta (ohrožený), nicméně jeho nálezy jsou v kapitole shrnutí zoologického 
průzkumu naprosto nesmyslně okomentovány: „Imaga jsou velice mobilní i na větší 
vzdálenosti, vesměs potravní výskyty. V rámci porostů nebyly zjištěny trouchnivějící 
stromy, které by mohly sloužit jako reprodukční prostory“. Protože vývoj tohoto druhu je 
znám, larvy se vyvíjí, opět jako u příbuzného druhu Tropinota hirta v zemi (žír kořenů 
rostlin) viz literatura, je konstatování autora průzkumu naprosto nesmyslné, vkrádá se i 
myšlenka, že účelové. Kromě již komentovaných nesmyslů jsou v textu další školácké 
chyby, které by se daly tolerovat snad  studentovi, ale ne zoologovi, který se 
živí prováděním posudků EIA. Např. bělásek hrachorový (Leptidea sinapis) je velmi 
lokální druh vázaný na xerotermní až stepní stanoviště, ve východních Čechách prakticky 
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nežije. Kdyby na lokalitě byl, určitě by to byl významný bioindikační nález! Od 90. let, 
kdy se odlišuje o  běláska Realova (Leptidea reali Reissinger, 1989) se ví, že hojnější je 
právě nově popsaný druh, který je méně náročný na stanoviště (od nivních luk až řídké 
lesy). To by si měl autor přečíst v základním díle Beneš, Konvička : Motýli ČR - 
Rozšíření a ochrana. SOM, Praha 2002. Že autor lehkomyslně "střílí " druhy je jasné i 
nálezu modráska černolemého (Plebejus argus), který ponechává zcela bez komentáře, 
ačkoli je to v regionu velmi vzácný  bioindikačně významný druh (asi je chybná 
determinace – zdá se, že autor kopíruje  Plebejus argus, zřejmě z nějaké šablony, do 
většiny svých posudků). Podivný se nám zdá i jediný zjištěný druh vážky, ačkoli v 
lokalitě jsou vodní biotopy, navíc jde o druh letní s výskytem od června. Z tohoto 
pohledu je již bezvýznamné, že autor uvádí další synonyma jako čmeláka Bombus 
agrorum, který je anonymizován a platné jméno je Bombus pascuorum apod. (ostatně 
spolehlivá determinace  čmeláků v jarním období, kdy jsou jen přezimující samice, je 
velice obtížná). 

e) Ve světle, předloženého rozboru pouze části fauny kde je zjevné množství zásadních 
chyb, jsou také nevěrohodné výsledky a konstatování že nebyly nalezeny zde 
přepokládané chráněné druhy živočichů, např. (kromě 1 ex. skokana hnědého) žádné 
druhy obojživelníků a plazů, absence mravenišť Formica sp., hnízd čmeláků Bombus sp., 
absence svižníků Cicindela sp., střevlíků (předpoklad Carabus arcensis, C. ullrichi, C. 
scheidleri), netopýři atd. 

Závěrem je tedy třeba konstatovat, že i díky tomu, že území bylo poměrně dlouhou dobu ochráněno 
pásmem vodního zdroje, zachovalo si z větší části přirozený ráz bezlesí s prvky představující již 
dnes silně mizející psamofilní společenstva (registrováno systémem Natura 2000 stanoviště 2330, 
biotopy T 5.1, T 5.2 a T 5.3 viz botanické hodnocení). I přes naprosto nedostatečný zoologický 
průzkum, který je nutné provézt řádně, o což žádáme, viz níže (rozsah a metodiku případně 
navrhneme), je zjevné, že na lokalitě žije několik chráněných druhů a jiné je možné předpokládat. 
Odhlédneme-li od toho, že záměr stavebníka je situován i urbanisticky nevhodně, zastavění a 
zničení lokality by výrazně ochudilo biodiverzitu okolí a je v rozporu sestartegickým plánem 
rozvoje města i jeho posouzením SEA. 

Požadujeme tedy, aby Krajský úřad Královéhradeckého kraje vzhledem k výše uvedeným 
hrubým nedostatkům, v souladu s ust. § 9 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vrátil 
dokumentaci vlivů záměru „Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalitě Hradec 
Králové - Březhrad“ na životní prostředí oznamovateli k doplnění a přepracování. 
 
Především je třeba realizovat důvěryhodný doložitelný zoologický průzkum, který se nebude 
opírat o fiktivní data a neexistující druhy, který bude proveden v celé sezóně a s použitím 
standardních (ověřitelných) vědeckých metod. 

 
S pozdravem  
 

1) EKOENTO – sdružení aplikované ekologie o.s. (Mgr. Tomáš Kopecký), Mánesova 712, Hradec Králové 
500 02, IČ: 26570025, tel: 604894897 email: kopido@seznam.cz 

2) ZO ČSOP JARO Jaroměř, (David Číp), Národní 83, Jaroměř 551 01, IČ: 67441076 
 

Pověřen předložením Mg. Tomáš Kopecký 
 


