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Úvod 
 

Biologické hodnocení území „Cyklostezka Greenway Jizera – Železný Brod“ kolem 
eky Jizery mezi obcí Líšný a Železným Brodem bylo zpracováno pro shodného objednatele 

v roce 2012 (Farka , srpen 2012). Aktuální stav území v ervenci 2015 je patrný z p iložené 
fotografické p ílohy. Aktualizace biologických dat a vyjád ení k možnému vlivu na zvlášt  
chrán né druhy jsou obsaženy v následujícím textu. 

 
Použité zkratky 

 

R/§..] = druhy chrán né vyhláškou MŽP R . 395/1992 Sb. v platném zn ní 
  R/§KO]  = druh kriticky ohrožený 

R/§SO]  = druh siln  ohrožený 
R/§O]  = druh ohrožený 

[NATURA/.]  = taxon vedený v p íloze I Sm rnice Rady 79/409/EHS jako 
[NATURA/H]  = pravideln  hnízdící, stálý druh 
[NATURA/I]   = pravideln  hnízdící, st hovavý druh 

S/C4a]  = taxon vedený v erveném seznamu cévnatých rostlin (PROCHÁZKA 2001) jako 
druh, kterému je t eba v novat pozornost 

S/..] = taxon vedený v erveném seznamu obratlovc  (PLESNÍK A KOL. 2003) 
S/CR]  = critically endangered, kriticky ohrožený 
S/EN]  = endangered, ohrožený  
S/NT]  = near threatened, tém  ohrožený 
S/VU]  = vulnerable, zranitelný 
S/LC]  = least concern, málo dot ený 

 
 
Charakteristika území 
 

Trasa cyklostezky je zakreslena v podkladu Greenway Jizera – Železný Brod, úsek 
Líšný – Železný Brod, koordina ní situace 1.-5. díl; Dokumentace pro územní 
rozhodnutí (PUDIS a.s., 08/2012). 

Cyklostezka (podrobn ji viz Farka , srpen 2012) prochází obcí Líšný a pokra uje po 
stávající asfaltové komunikaci na severní okraj obce. Zde je p evedena na stávající lesní cestu, 
vedoucí podél stávajícího levob ežního náhonu. Dále cyklostezka pokra uje v prostoru mezi 
levým b ehem Jizery a t lesem železni ní trati (TÚ 1051 08 Stará Paka – Liberec), místy 
v t sném soub hu s tratí, až na okraj Železného Brodu, p emž je v n kolika místech vedena 
poblíž b eh .  

Trasa cyklostezky „Greenway Jizera – Železný Brod“ leží okrajov  v CHKO eský ráj. 
Cyklostezka leží v p írodním parku Maloskalsko (cca 80% trasy), jehož osou je 

meandrující tok eky Jizery. Byl vyhlášen roku 1997 (na rozloze 2935 ha) k ochran  
typického rázu krajiny s výraznými p írodními a estetickými hodnotami jako sou ást 
dlouhodobého zám ru rozší ení chrán né krajinné oblasti eský ráj. 

eka Jizera je v hodnoceném úseku po jez ve Splzov  jako rybá ský revír 443 019 Jizera 
9 (svazový vodní tok s povoleným pstruhovým rybolovem). Hlavní druhy („zvýšený výskyt“) 
ryb: lipan podhorní (Thymallus thymallus),  plotice  obecná  (Rutilus rutilus), okoun ní 
(Perca fluviatilis) a jelec tlouš  (Leuciscus cephalus). Na tento úsek navazuje proti proudu až 
do Železného Brodu rybá ský revír 443 020 Jizera 10 (nesvazový vodní tok s povoleným 
pstruhovým rybolovem). Hlavní druhy („zvýšený výskyt“) ryb: pstruh obecný (Salmo trutta). 
(Podle Velkého atlasu rybá ských revír eské republiky, Kartografie Praha, 2007).  

Lokalita leží v mírn  teplé klimatické oblasti, klimatickém okrsku mírn  teplém, velmi 
vlhkém s vrchovinným klimatem. Pr rná ro ní teplota dosahuje hodnoty cca 6-7°C 
s ro ním srážkovým pr rem cca 800-900 mm. Orienta ní vypo tená hloubka promrzání 
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z archivních prací je 1,1 m. V roce je pr rn  120-130 mrazových dn  se sn hovou 
pokrývkou v 80-100 dnech. 
Území se nachází ve tverci sí ového mapování fauny 5357 (PRUNER & MÍKA 1996). 
Nadmo ská výška: cca 270 (Líšný) – 280 (Železný Brod) m n.m. 
Kraj: Liberecký 
Okres: Jablonec nad Nisou 
Obce (k.ú.) dot ené stavbou: k.ú. Líšný (685135) 27, 35, 57/1, 57/4, 373/1, 373/2, 373/3, 
373/4, 373/5, 374, 375, 376, 377, 378, 380/1, 1725/4, 1767/1; k.ú Vrát (667315) 379, 883, 
884, 885, 890, 886/1, 886/2, 886/3, 886/4, 1725/1; k.ú. Bzí u Železného Brodu (796131) 
898/3, 903, 915/1, 916; k.ú. Chlístov u Železného Brodu (796158) 693/2, 756; k.ú. Železný 
Brod (796221) 443/1, 443/2, 444, 786/1, 805, 806, 807/1, 807/2, 808, 1754, 1755, 2190, 
2191, 2196, 2197, 2198, 2200, 3233/1, 3269/1, 3280, 3306, 3319/1. 
Stavba zasahuje do: 
RBC 1250 Údolí Jizery – viz Mapa 1. v kapitole 12 na str. 10 práce Farka e (srpen 2012) 
NRBK K31VN – tok Jizery (zásah do dna toku) 
VKP – les (zásah do lesa), vodní tok (zásah do dna toku) 
ochranné pásmo lesa (zásah do ochranného pásma lesa) 
 
Tok eky Jizery ve sledovaném úseku významn  ovliv ují zadržováním vody, zm nou 
rychlosti proud ní a modelací b eh  tyto dva na tok kolmé jezy: 
 
jez Líšný, ní km 94.34 (stani ení cyklostezky: cca km 1,097) (jez s p ímým tvarem, kolmý 
na tok,  s proudnicovou p elivnou ploch) 
 
jez Železný Brod, ní km 97.48 (stani ení cyklostezky: cca km 4,300) (jez s p ímým 
tvarem, kolmý na tok, se strmým vzduš. lícem) 
 
 
Komentá e k zjišt ným zvlášt  chrán ným druh m rostlin a živo ich  
 
Cévnaté rostliny 
 
Byl zjišt n jediný zvlášt  chrán ný druh cévnaté rostliny, a to m sí nice vytrvalá. 
Lunaria rediviva (m sí nice vytrvalá) R/§O][ S/C4a] 
V nižších polohách roste v tšinou na stinných a trvale mírn  vlhkých stanovištích, ve vyšších 
polohách v polostínu. Objevuje na sutích, v roklích podhorských les , ale i v subalpínských 
nivách. Doporu uji ochránit p ed dopadem stavebních inností zjišt né místo výskytu. (Viz 
Mapa . 3 v práci Farka e (srpen 2012)). V takovém p ípad  plánovaná innost neovlivní 
udržení p íznivého stavu tohoto druhu z hlediska ochrany. 
 
POZNÁMKA: 
Na n kolika místech jsou porosty nep vodní a invazní k ídlatky japonské (Reynoutria 
japonica) a netýkavky žlaznaté (Impatiens glandulifera). 
 
Živo ichové 
 
Doložené druhy mihulí a ryb: 
Lampetra planeri (mihule poto ní) R/§KO][NATURA][ S/EN] 
Horní toky ek (pstruhové a lipanové pásmo) a potoky všech evropských úmo í. V eské 
republice krom  Jižní Moravy mozaikovit  na vodných biotopech po celém území. V tšina 
nález  je z nadmo ské výšky 300 až 600 metr . V poslední dob  potvrzena z 38% tverc  
faunistického mapování fauny R. T ení probíhá na pís itém až št rkopískovém podkladu 
v miskovitých prohlubních p i teplot  vody 6-16° C s výškou vodního sloupce 5-15 cm. 
Larvy žijí skryt  v náplavech, dosp lci se objevují voln  v koryt  toku jen v dob  t ení.  
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V eské republice trvá larvální vývoj 4 až 5 let. Po etnost larev je velmi variabilní, uvádí se 
300 až 7000 ks na hektar. Larvy se živí rozsivkami, asami a detritem, dosp lci potravu 
nep ijímají (mají zakrn lé st evo). 
V náhonu se jist  nevyskytuje, v hlavním toku Jizery nad jezem je její výskyt málo 
pravd podobný. Vzhledem k tomu, že p i realizaci cyklostezky nebudou dot eny biotopy 
vhodné pro mihuli poto ní, je z ejmé, že plánovaná innost neovlivní udržení p íznivého 
stavu tohoto druhu z hlediska ochrany. 
 
Cottus gobio (vranka obecná) R/§O][NATURA][ S/VU] 
Horní toky ek a potoky v tšiny evropských zemí. Nálezy jsou z nadmo ské výšky 170 až 930 
metr . V poslední dob  je vranka obecná potvrzena z 48 % tverc  faunistického mapování 
fauny eské republiky. Potoky a eky s dobrou kvalitou vody (nižší teplota, prokysli enost), 
kde se p es den ukrývá pod kameny. Demerzální, potamodromní, sladkovodní druh. Aktivní 
ve er a v noci. Samec hlídá sn šku. V tekoucí vod  byla zjišt na po etnost až 15.500 ks na 
hektar. Živí se larvami vodních bezobratlých, výjime  jikrami nebo pl dkem jiných druh . 
Vzhledem k tomu, že p i realizaci cyklostezky se stavba vyhne vlastnímu toku (i náhonu) a 
vlastní zpevn ní b eh  neovlivní místa vhodná (vhodné biotopy) pro výskyt vranky, je 

ejmé, že plánovaná innost neovlivní udržení p íznivého stavu tohoto druhu z hlediska 
ochrany. 
 
Phoxinus phoxinus (st evle poto ní) [ R/§O][ S/VU] 
V Evrop  široce rozší ený druh; od 50. let minulého století výrazn  ubývající; v eské 
republice v poslední dob  je st evle poto ní potvrzena z 42 % tverc  faunistického mapování 
fauny eské republiky. Demerzální, potamodromní a hejnový druh dob e prokysli ených 
ástí ek, když up ednost uje kamenitý substrát dna pstruhového a lipanového pásma. Žije 

v hejnech mimo hlavní proud, up ednost ují složit jší konfiguraci dna, p emž favorizuje 
kamenité dno a vyhýbá se dnu bahnitému. V ob  t ení se sdružuje v po etn jší hejna. 
V tekoucích vodách historicky dosahovala po etnosti p es 200.000 ks na hektar a biomasu až 
182 kg na hektar. Živí se larvami bezobratlých, p edevším pakomár , dále jsou v potrav  
obsaženy pošvatky, muchni ky, korýši ale i asy. Jen starší údaje o výskytu z okolí lokality. 
Její výskyt v zadržené vod  nad jezem a v náhonu je málo pravd podobný. 
Vzhledem k tomu, že p i realizaci cyklostezky se stavba vyhne vhodným biotop m pro 
st evli, je z ejmé, že plánovaná innost neovlivní udržení p íznivého stavu tohoto druhu z 
hlediska ochrany. 

 
Zjišt né druhy pták  
Alcedo atthis (led ek ní) R/§SO][NATURA/H][ S/VU] 
Vyskytuje se u pomalu tekoucích, istých i stojatých vod, led ek ní je po v tšinu roku 
samotá sky  žijící  a  p ísn  teritoriální,  stálý  druh.  Živí  se  p edevším  drobnými  rybami,  ale  i  
vodním hmyzem a obojživelníky. Hnízdí v norách, které si hloubí v kolmých b ezích kolem 
vod. V eské republice 300 – 700 hnízdících pár , zim  400 až 800 jedinc . 
V trase stavby (levý b eh eky a náhonu) mezi Železným Brodem a Líšným hnízd ní zjišt no 
nebylo. Plánovaná innost neovlivní udržení p íznivého stavu druhu z hlediska ochrany. 
 
Ficedula albicollis (lejsek b lokrký) [NATURA/I][ S/NT]  
Zjišt n na tahu (konec srpna 2012), cca 20 ex. Lejsek b lokrký vyhledává p edevším staré 
listnaté nebo smíšené lesy a parky s dostatkem dutin, ve kterých hnízdí. Zdržuje se v korunách 
strom . Lze konstatovat, že v trase stavby mezi obcí Líšný a Železným Brodem ale nehnízdí. 
Plánovaná innost neovlivní udržení p íznivého stavu tohoto druhu z hlediska ochrany.  
 
Mergus merganser (mor ák velký) [ R/§KO][ S/CR]  
Tažný, pravideln  p ezimující druh (v R 800 – 2000 ex.), jednotlivci na v tšin  toku Jizery. 
Hnízdí (b ezen – erven) v dutinách strom  u ek a nádrží, v hodnoceném úseku nikoliv. 
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Lze konstatovat, že stavba cyklostezky neovlivní jeho p ítomnost, nebo  je vázán na tok eky. 
Vzhledem k tomu, že p i realizaci cyklostezky se stavba vyhne volné vod  (v zim  
nezamrzající) vlastního toku Jizery, je z ejmé, že plánovaná innost neovlivní udržení 

íznivého stavu tohoto druhu z hlediska ochrany. 
 
Muscicapa striata (lejsek šedý) [ R/§O][ S/LC] 
Zjišt n podle akustických projev , v tuto dobu tažní ptáci, pravd podobn  v okolí stavby 
hnízdí. Vázán na staré listnaté porosty, které ovšem p ímo v trase stavby chybí, proto lze 
konstatovat, že stavba cyklostezky neovlivní jeho p ítomnost. Lze konstatovat, že v trase 
stavby nehnízdí. Plánovaná innost neovlivní udržení p íznivého stavu tohoto druhu z 
hlediska ochrany. 
 
POZNÁMKA: dne 8. ervence 2015 byl zjišt n na pís in  pod jezem áp erný (Ciconia 
nigra) a 2 ex. lovících volavek popelavých (Ardea cinerea). V obou p ípadech se jedná o 
nález mimo trasu cyklostezky. 
 
 
Komentá e k n kterým míst m realizace projektu ve vztahu k zvlášt  
chrán ným druh m rostlin a živo ich  
 
Zásah do koryta náhonu (úprava levého b ehu) v km 0,56-0,59 
Zásah do koryta náhonu (úprava levého b ehu) v km 0,80-0,83 
Zásah do koryta náhonu (úprava levého b ehu) v km 0,915-0,920 
Zásah do koryta náhonu (úprava levého b ehu) v km 0,80-0,83 
 
Zpevn ní (lokální zásahy umíst ním op rné zdi z gabion , aby stezka m la dostate nou ší ku 
a nedošlo ke svahovému pohybu) levého b ehu náhonu v souvislosti s blízkostí cyklostezky 
na výše definovaných místech nezp sobí ve vodním prost edí žádnou újmu, nebo  již z 
omezeného rozsahu je z ejmé, že pro stávající b ehy náhonu bude vliv plošn  nevýznamný. 

ehy výrazn  ovliv uje p edevším manipulace s vodou v náhonu. 
 
Zásah do koryta eky (úprava levého b ehu) v km 1,220-1,225 
Zásah do koryta eky (úprava levého b ehu) v km 1,290-1,305 
Zásah do koryta eky (úprava levého b ehu) v km 3,615-3,625 
 
Zpevn ní (lokální zásahy umíst ním op rné zdi z gabion , aby stezka m la dostate nou ší ku 
a nedošlo ke svahovému pohybu) levého b ehu eky Jizery v souvislosti s blízkostí 
cyklostezky na výše definovaných místech nezp sobí ve vodním prost edí žádnou újmu, 
nebo  již z plošn  omezeného rozsahu je z ejmé, že pro stávající b ehy eky bude vliv 
nevýznamný. Navíc p i nižších pr tocích jsou tato místa obnažena. Do cca 1,96 km (270 m 
n.m.) proti proudu od jezu Líšný (pod jezem 267 m n.m., nad jezem 270 m n.m.) podléhá 
režim hladiny manipulaci s vodou na tomto jezu a tím jsou zásadn  negativn  definovány i 

írodní podmínky išt  i b eh  a p íb eží pro výskyt autochtonních druh  živo ich  a 
rostlin. Tato skute nost je jasn  významn jší než plošn  omezené zpevn ní b eh  v n kterých 
místech p i stavb  cyklostezky. 
 
Zásah do koryta eky (úprava levého b ehu) v km 3,68-4,10 
Jediným kriti jším místem je km 3,68-4,10, kde bude nutné b eh nasypat a zpevnit 
kamennou rovnaninou a ukotvit jej do koryta toku. Vzhledem k tomu, že p i nižších pr tocích 
je tento úsek asto bez vody, resp. režim vody podléhá ovliv ování režimem jezu v Železném 
Brod , se domnívám, že vliv stavebních prací ( áste né zpevn ní levého b ehu) v souvislosti 
s vybudováním cyklostezky na p írodní hodnoty levého b ehu Jizery bude p ijatelný. 
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Záv ry a doporu ení 
 

Na základ  dostupných dat a pr zkumu lokality lze konstatovat a doporu it: 
 

1) Zachovat vegeta ní doprovod levého b ehu vodního kanálu. 
2) Ponechat d eviny na samém okraji eky, které mají zpev ující funkci pro b eh.  
3) Nezbytné odt žování skalních výchoz  je nutné zabezpe it tak, aby nedošlo k sesuvu 

uvoln ného materiálu do eky. 
4) Výše uvedená zpevn ní b eh  (definovaná místa viz výše) nebude mít na biotu Jizery 

(resp. jejího náhonu) významný vliv. 
5) Neodebírat kameny z koryta a v tší kameny z b eh . 
6) Odstra ovaný materiál neukládat do išt eky. 
7) Nezbytné odstra ování porost  není možné v období od 15. dubna do 15. ervence z 

vod  možného hnízd ní pták  (obecná ochrana).  
8) Zachovat populaci m sí nice vytrvalé – viz Mapa . 3 v práci Farka e (srpen 2012). 
9) Doporu uji využít n které informace k tvorb  nau ných tabulí pro ve ejnost. Nap . 

v prostoru bývalého kamenolomu lze zbudovat nau nou tabuli s popisem 
geologických specifik tohoto území (historická t žba fylit  resp. zelených b idlic pro 
pokrýva ské ú ely apod.) a instalací vzorku horniny místního p vodu. Obdobn  lze 
využít velmi instruktivní situaci eky s dv ma jezy v dalších úsecích k vysv tlení 
polop irozené dynamiky a charakteru toku Jizery. 
 

Z hlediska zájm  ochrany p írody nelze p edpokládat vznik významných rizik p i stavb  
vlastní cyklostezky. Zásah do kulturních lesních porost  bude srovnatelný s b žným 
obhospoda ováním lesa a ásti svahu s pralesním charakterem mají potenciál vlastní obnovy, 
pokud stavební akce bude jednorázovým zásahem. Zásah do levého b ehu eky a náhonu mezi 
obcí Líšný a Železným Brodem nebude významný. 
Realizace projektu p i dodržení výše uvedených podmínek neohrozí na existenci žádnou 
z populací uvedených druh  rostlin a živo ich . 

 
Poznámka: Toto Vyjád ení nenahrazuje Biologické hodnocení ve smyslu § 67 podle §45i zákona, ani posouzení 
podle §45i zákona . 114/1992. o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní zákona . 218/2004 Sb. 

4. srpna 2015, Jan Farka   
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