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1. Úvod 

Zadavatel: 
Obec Hory 
Hory 47 
360 01 Hory 
 
Zpracovatel posudku: 
Mgr. Vladimír Melichar 

držitel autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 
114/1992 Sb.,  MŽP č.j.: 27531/ENV/16, 1901/610/16 ze dne 9. 6. 2016 

držitel autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., MŽP č.j.: 630/710/05 ze 
dne 19.5.2005, prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 81145/ENV/14-4256/630/14 ze dne 1. 4. 2015 a 
dále prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: MZP/2020/630/932 ze dne 23. 4. 2020. 
 
Sídlo: Křižíkova 9, 360 01 Karlovy Vary 
IČ: 65541227 
DIČ: CZ7405081893 
 
Název záměru: 
Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I 
 
Zadání: 
Obec Hory si v souvislosti s probíhajícím posuzováním s vlivu záměru na životní prostředí (EIA) 
vyžádala oponenturu části dokumentace EIA věnované posouzení vlivu záměru na biotu.  
Překladatelem dokumentace EIA je ERINACEA a.s, Zámecká 2, 250 90 Jirny 

 Zpracovatelem dokumentace EIA je Ing. Miroslav Vraný, číslo osvědčení  15650/4136/OEP/92 

 Zpracovatelem hodnocení dle §67 zákona 114/1992 Sb. je Ing. Mgr. Michal Pravec, číslo 
osvědčení 76582/ENV/16, 5359/ENV/16 

Dokumentace byla předložena dne 31. 8. 2020. 
Termín veřejného projednání byl 15. 3. 2020. 
 
Tento posudek je zpracován jako součást vyjádření obce Hory k veřejnému projednání záměru.  
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2. Metodika 

Předmětem oponentury jsou zejména tyto kapitoly dokumentace EIA:  

 B.II.5. Biologická rozmanitost 

 C.II.5. Fauna a flóra 

 C.II.6. Ekosystémy a chráněná území 

 D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra ekosystémy) 

 D.I. 8. Vliv na krajinu a její ekologické funkce 

 D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření ….  

 06 Dendrologický průzkum - samostatná příloha samostatná příloha  

 07 Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle §67 - 
samostatná příloha  

Cílem oponentury bylo ověřit, zda hodnocené kapitoly dokumentace EIA splňují z odborného 
pohledu náležitosti požadované v odstavci 1, §5, zákona 100/2001 Sb. v platné znění, tj. obsahují   
zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých významných vlivů 
z pohledu zájmů chráněných zákonem 114/1992 Sb.  
 
Použité podklady: 

 AOPK ČR (2021): Nálezová databáze ochrany přírody. (on-line georeferencovaná elektronická 
databáze; portal.nature.cz). Verze 2021. Praha. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 
(Citováno 15-3-2021). 

 Dokumentace EIA zveřejněná na informačním portálu EIA/SEA pod číslem KVK 534. 

 Územní plán obce Hory včetně schválených změn (https://mmkv.cz/cs/obec-hory).  

 Jednorázová terénní rekognoskace provedená na lokalitě dne 14. 3. 2021. 
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3. Výsledky posouzení 

1) Dendrologický průzkum – dendrologický průzkum úplně opomíná vzrostlé stromy a veškeré 
dřeviny pouze schematicky člení do skupin. Ve skutečnosti se tak nejedná o řádný 
dendrologický průzkum. Průzkum proto nemůže být podkladem pro zhodnocení vlivu záměru 
na nelesní. Dendrologický průzkum např. uvádí pro největší skupinu dřevin v řešeném území 
(č. 7) druhy hloh, růže šípková, vrba jíva, bez černý, topol osika, olše lepkavá. Neuvádí žádné 
vzrostlé stromy a jejich rozměry. Ve skutečnosti kostru porostu tvoří cca 90-100 let staré 
lípy srdčité, jasany ztepilé a duby letní.  Obdobně skupina č. 8, pro kterou dendrologický 
průzkum uvádí též druhy hloh, růže šípková, vrba jíva, bez černý, topol osika, olše lepkavá bez 
identifikace vzrostlých stromů. Ve skutečnosti zde kostru tvoří jasany ztepilé, olše lepkavé a 
topol kanadský, též se jedná o vrostlé stromy o stáří 90-100 let a obvodech 200 cm+ ve 
výčetní výši. V porostu č. 1 dendrologický průzkum neuvádí vůbec nejvíce zde rozšířenou 
dřevinu, kterou je vrba popelavá! V dendrologickém průzkumu je též opomenuto větší 
množství dřevin v SZ části řešeného území, mezi nimiž se vymyká solitérní dub letní o obvodu 
301 cm ve výčetní výši (viz fotodokumentace).  Obdobně zavádějící informace o dřevinách 
jsou uvedeny v hodnocení dle § 67 (na str. 24-25). Vyhodnocení vlivu na dřeviny na str. 35 
hodnocení je zcela chybné a nesprávné, neboť neřeší vzrostlé stromy. 
 
Dílčí závěr: Dendrologický průzkum je naprosto nedostatečným podkladem opomíjejícím 
nejhodnotnější vzrostlé dřeviny v řešeném území. Není zpracován na odborně ani metodicky 
dostatečné úrovni. Je třeba požadovat jeho úplné přepracování. Též je třeba požadovat 
přepracování vyhodnocení vlivu záměru na nelesní zeleň. 
 
Popis: Solitérní a dendrologicky vysoce hodnotný dub letní o obvodu 301 cm a stáří cca 150 
let opomenutý v dendrologickém průzkumu. Strom je jako vzrostlý viditelný již na leteckém 
snímku lokality z roku 1946! 

 
 

2) Vyhodnocení vlivu záměru na ÚSES – v hodnocení dle §67 je na str. 20 konstatováno, že 
v jihovýchodním cípu staveniště se nachází LBC4, a za jižní a východní hranicí staveniště 
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lokální biokoridory (LKBK4, LBK14) a lokální biocentrum. Není provedeno řádné vyhodnocení 
vlivu záměru na ÚSES, nejsou identifikovány potenciální vlivy záměru na ÚSES ani míra 
významnosti vlivu. Ve vyhodnocení na str. 35 se pouze hovoří o nutnosti zachování propojení 
prvků ÚSES a naplnění tohoto požadavku výsadbou zeleně. Přitom zásadní parametry ÚSES 
jako je zachování přírodě blízkých stanovišť, která je tvoří, a udržení migrační prostupnosti 
alespoň na migračních trasách.   Není proveden soutisk prvků ÚSES vůči řešenému území, byť 
všechny výše uvedené prvky se nacházejí na samé hranici řešeného území. Není tedy zřejmé, 
zda záměr nebude ve skutečnosti v překryvu s prvky ÚSES. Není vyhodnoceno možné 
ovlivnění propojení a stav jednotlivých prvků ÚSES v důsledku provozu záměru.  
 
Dílčí závěr: Vyhodnocení vlivu záměru na ÚSES nebylo řádně provedeno. Vzhledem 
k minimální vzdálenosti čtyř prvků ÚSES od území záměru lze velmi pravděpodobně 
předpokládat jejich ovlivnění.  
 

3) Vyhodnocení vlivu záměru na VKP (významné krajinné prvky) – v hodnocení dle §67 je na 
str. 20 konstatováno, že se v  blízkosti záměru nachází 3 VKP ex lege, rybníky Březovský, 
Podhořský a Ovčí. Jako jediný vliv je identifikováno zhoršení prostupnosti krajiny pro 
obojživelníky. Chybí identifikace potenciálních vlivů záměru na VKP ovlivňujících jejich 
kvalitu a vyhodnocení míry významnosti vlivu. Přitom zákon 114/1992 Sb. (dále jen ZOPK) v 
§ 4, odst. 2 uvádí, že VKP „jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze 
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační 
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či 
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit 
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování 
staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních 
toků a nádrží a těžba nerostů.“ Je tedy nezbytné požadovat, aby záměr, který bezesporu 
může svými výstupy ovlivnit např. vodní režim území v bezprostřední blízkosti či povodí 
rybníků, byl řádně vyhodnocen z pohledu VKP.  Dále chybně nebyly v řešeném území a jeho 
bezprostřední blízkosti identifikovány významné krajinné prvky ex lege – vodní toky. Jedná se 
zejména o p. č. 590 v k.ú. Hora u Jenišova (vodní tok dle katastru nemovitostí) na východním 
okraji řešeného území a p. č. 599 v témže katastrálním území, napřímený potok spojující Ovčí 
rybník s bezejmenným rybníkem v osadě Jalový Dvůr.    
 
Dílčí závěr: Vyhodnocení vlivu záměru na VKP nebylo řádně provedeno. Vzhledem 
k minimální vzdálenosti lze předpokládat oslabení či ohrožení ekostabilizační funkce několika 
VKP ex lege, např. VKP Březovský rybník.  

 
4) Závažné metodické nedostatky hodnocení dle § 67 – chybí metodikou předepsaná 

konzultace s regionálními odborníky. V metodice terénních průzkumů se uvádí, že byla 
zkoumána pouze dotčená lokalita. Takto dotčená lokalita ale není graficky přesněji 
vymezena, pouze je nejednoznačně popsána v textu. Za dotčenou lokalitou pro účely 
posuzování vlivu záměru je vždy považováno území dotčené potenciálními vlivy a nelze jí 
omezit pouze na budoucí zastavěné území. Chybí uvedení relevantních termínů zoologických 
průzkumů. Metodu zvolenou pro průzkum obojživelníků založenou na pouhém 
zaznamenávání přítomnosti a vyhledávání jedinců nelze považovat za dostatečnou. V případě 
obojživelníků je nezbytné požadovat akustické sledování a odlov juvenilních stadií ve vodních 
plochách v bezprostředním okolí záměru, kde se rozmnožují.  Jenom tak je možné stanovit 
druhy, jejichž terestrický biotop se překrývá s územím záměru.  Přímo v území stavby je též 
několik drobných tůněk, které jsou v jarním období zaplavené a mohou sloužit jako 
rozmnožiště obojživelníků (50°12'44.377"N, 12°46'45.759"E; 50°12'39.711"N, 
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12°46'45.913"E). Tyto lokality patrně též nebyly vhodným způsobem zkoumány, přitom např. 
pro rozmnožování čolka obecného jsou dostatečné (viz fotodokumentace). 
 
Dílčí závěr: Biologické hodnocení dle §67 obsahuje závažné nedostatky formálního ale i 
metodického charakteru a je proto třeba vyžadovat jeho přepracování a doplnění. 
 
Popis: Drobná tůň (50°12'44.377"N, 12°46'45.759"E), potenciální rozmnožiště obojživelníků 
v SV části území. 
  

 
 

5) Nedostatky botanického průzkumu – v botanickém průzkumu chybí analýza aktuálního stavu 
vegetace, zcela pomíjí fragmenty vlhkých pcháčových luk (50°12'40.335"N, 12°46'48.588"E; 
50°12'41.238"N, 12°46'39.782"E, 50°12'41.682"N, 12°46'34.258"E), tužebníkových lad 
(50°12'41.188"N, 12°46'35.127"E) a mokřadních vrbin (50°12'41.497"N, 12°46'34.760"E; 
50°12'39.458"N, 12°46'45.981"E), které se v území v různě degradované podobě vyskytují. 
Z neznámého důvodu chybí ve výčtu druhů některé význačné dominantní a diagnostické 
druhy, které se na lokalitě vyskytují a byly zaznamenány při terénní rekognoskaci v březnu 
2021, jedná se o např. tužebník jilmový, kuklík potoční, ostřici černou.  
 
Dílčí závěr: Botanický průzkum není provedený bezchybně a má sníženou vypovídací 
hodnotu. Zejména zde chybí zmínka o fragmentech přírodních stanovišť, které jsou v přímém 
územním střetu se záměrem. 
  

6) Nedostatky zoologického průzkumu – entomologický průzkum je zcela nedostatečně 
provedený a vysloveně odbytý. Pouhých 10 druhů denních motýlů, 3 druhy vážek a 2 druhy 
blanokřídlého hmyzu zjištěných na celé ploše záměru zcela neodpovídá místní diverzitě a 
druhovém spektru hmyzu. Území leží v areálu silně ohrožené šídlatky kroužkované, její výskyt 
byl u zdejších rybníků potvrzen.  Obdobně se zde recentně vyskytuje vážka jasnoskvrnná. 
Chybí dále zaměření průzkumu na vysoce relevantní taxonomické skupiny, které jsou na 
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lokalitě bezesporu zastoupeny a mezi jejichž zástupci lze očekávat v tomto území zvláště 
chráněné druhy – střevlíkovité a saproxylické druhy brouků (např. svižník polní). Obdobně 
nedostatečný je batrachologický průzkum (obojživelníci). Bezprostředně přiléhající rybníky, 
např. Pohořský rybník, jsou dlouhodobě známým rozmnožištěm kriticky ohroženého skokana 
ostronosého, silně ohrožených skokana krátkonohého, čolka velkého a čolka obecného. 
Území záměru je od jejich rozmnožiště vzdáleno pouhých 40 m (!) a je proto zcela vyloučené, 
aby nebylo považováno za terestrický biotop těchto druhů. Mají zde řadu vhodných biotopů i 
pro zimování (ekotony náletů, fragmenty mokřadních luk a podmáčené části pastviny, 
mokřadní vrbiny). Taktéž je území klíčové pro migrace obojživelníků mezi rybníky. V tomto 
ohledu je nutné doplnit údaje o jejich migračních trasách. Autor průzkumu z neznámého 
důvodu identifikoval přirozené migrační vedoucí po obvodu řešeného území, ale zcela 
opomenul migrační trasy obojživelníků protínající území napříč (viz obrázek). Migrační trasy 
obojživelníků budou záměrem významně narušeny a je proto třeba vyhodnotit vliv záměru na 
místní populace obojživelníků. 
 
Popis: Přirozené migrační koridory obojživelníků v území. Červené linie – migrační koridory 
vyznačené zpracovatelem hodnocení dle §67. Modré linie – opomenuté migrační koridory 
doplněné zpracovatelem oponentního posudku. 

 
 

V zoologickém průzkumu není uveden jediný zjištěný druh plaza, což je na pováženou. 
V okolním území jsou zcela běžnými druhy ještěrka obecná, ještěrka živorodá, slepýš křehký, 
užovka obojková. Není vůbec žádný důvod, aby tyto druhy neobývali strukturálně pestré 
území s úkryty, ekotony, vodními plochami a mokřady dotčené záměrem. Z území je znám i 
recentní výskyt zmije obecné, která byla recentně pozorována v osadě Jalový dvůr pouhých 
250 m od hranice řešeného území. Obývá zde naprosto totožné biotopy, jaké se vyskytují 
zejména v severní části řešeného území. Biologické hodnocení se s těmito poznatky nijak 
nevyrovnává, pouze uvádí nálezy zvláště chráněných druhů do vzdálenosti 1 km od záměru. 
Zoologický průzkum vykazuje závažné nedostatky i části věnované savcům. Uvádí z území 
pouhé čtyři nejběžnější druhy savců. Vůbec neřeší hmyzožravce, netopýry či šelmy, jako by 
tyto skupiny neexistovaly. Přitom v zeleni, která leží uvnitř řešeného území, jsou i dutinové 
stromy, ve kterých nelze vyloučit ani výskyt netopýřích kolonií. 
 
Dílčí závěr: Zoologický průzkum je proveden zcela nedostatečně, opomíjí řadu druhů v území 
se vyskytujících a jejich migrační trasy, neuvažuje s terestrickým biotopem obojživelníků 
rozmnožujících  se v přilehlých rybních ani s jejich migračními trasami vedoucími přímo skrze 
dotčené území.  Nemůže tak být relevantním podkladem pro hodnocení vlivu záměru na 
faunu a je nezbytné jej dopracovat, zejména doplnit řádný entomologický průzkum, důkladný 
herpetologický a batrachologický průzkum zahrnující Podhořský, Březovský a Ovčí rybník 
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stejně jako drobné tůně a dále mammaliologický průzkum zahrnující i šelmy, drobné 
obratlovce a netopýry.  
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4. Závěr oponentního posudku 

Vyhodnocení vlivu záměru na biotu (faunu, flóru a ekosystémy), tj. zájmy chráněné ZOPK provedené 
v dokumentaci EIA je nedostatečné a vychází z neúplných podkladových přírodovědeckých průzkumů. 
Doporučuji proto požadovat vrácení dokumentace k dopracování v těchto bodech: 
 

1) Dopracovat dendrologický průzkum, zejména doplnit zcela chybějící základní charakteristiky 
vzrostlých stromů (lokalizace, počet, druh, obvod, stav) vyskytujících se v řešeném území.  

2) Znovu na základě doplněného dendrologického průzkumu vyhodnotit vliv záměru na nelesní 
zeleň a navrhnout adekvátní kompenzační opatření. 

3) Řádně vyhodnotit vliv záměru na ÚSES (územní systém ekologické stability), identifikovat 
všechny potenciální vlivy záměru na ÚSES a stanovit míru jejich významnosti, vyhodnotit vliv 
záměru na přírodní a polopřírodní biotopy, které je tvoří a na udržení migrační prostupnosti 
území. Popsat míru zhoršení migrační prostupnosti území oproti stávajícímu stavu.  

4) Řádně vyhodnotit vliv záměru na VKP (významné krajinné prvky), zohlednit opomenuté vodní 
toky. Zejména je třeba identifikovat všechny potenciální vlivy záměru ovlivňující jejich 
stabilizační funkci a vyhodnotit míru významnosti jejich vlivu. 

5) Biologické hodnocení záměru dle §67 ZOPK přepracovat tak, aby splňovalo metodické 
požadavky dané vyhláškou č. 142/2018. Terénní průzkumy musí zahrnovat celé dotčené 
území včetně bezprostředně navazujících rybníků a mokřadů. Musí být použité takové 
metody a termíny průzkumů, které zajistí popis skutečného stavu fauny v dotčeném území a 
nepominou druhy, které se v území a jeho bezprostředním okolí běžně vyskytují. 
Entomologický průzkum musí být zpracován v dostatečné odborné kvalitě a musí zahrnovat 
všechny potenciálně dotčené skupiny hmyzu, tj. navíc saproxylické brouky a brouky z čeledi 
střevlíkovitých. Musí být dopracován zejména herpetologický, batrachologický, 
mammaliologický průzkum dotčeného území. 

Vyhodnocení vlivu záměru musí zahrnovat popis vlivů a míru ovlivnění zvláště chráněných 
druhů živočichů, kteří byli recentně zjištěni v bezprostředním okolí záměru, zejména se jedná 
o šídlatku kroužkovanou, vážku jasnoskvrnnou, čolka horského, čolka obecného, čolka 
velkého, skokana zeleného, skokana krátkonohého, skokana ostronosého, ještěrku 
živorodou, ještěrku obecnou, užovku obojkovou, zmiji obecnou, potápku malou, luňáka 
červeného.  
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5. Přílohy  

Kopie rozhodnutí o autorizaci: 

 



   ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK HODNCOENÍ VLIVU NA BIOTU 
 

 
11 

 
MGR. VLADIMÍR MELICHAR 

Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz 

 

 


