Informace o materiálu vlády ČR
Program revitalizace Krušných hor
schváleného usnesením vlády ČR č. 1031
dne 23. 11. 2016

Presentováno na semináři Lesník 21. století, 23.3.2017, Kašperské Hory

KH - východiska
– intenzivní hornické využívání od středověku
- vytěžené lesy přeměněny na smrkové monokultury
- imisní poškození SM lesů v 70. a 80. letech

- Ohromné depozice síry z tepelných elektráren za „normalizace“
- Poškozování a odumírání smrkových porostů – imise – kůrovec –
-

těžké harvestorové technologie (Logma, Osa)
Acidifikace lesních půd, jejich zamokření

- Řešení lesnického výzkumu a provozu:
-

Plošné odvodnění lesních půd včetně rašelinišť
Harvestory vytvořily rozsáhlé holiny (zamokření, mrazy)
Shrnování celé humusové vrstvy včetně pařezů a větví do valů
Obnova obalovanými sazenicemi PND (SM, SMP, BO, BR, MD, JR)
často nevhodné provenience do neplodné půdy – vysoké úhyny a
nutnost vylepšování – životnost 35 – 45 let
Poškozování a spásání sazenic přemnoženou jelení zvěří

 Odsíření v 90 letech – zlepšení stavu PND (celkem 41 000 ha)
 1999 imisní epizoda + mokrý sníh – rozpad PND - BR (bázlivec olšový),
plíseň Ascoscalix abietina na SM

 UV č. 532/2000 ke Zprávě o vývoji škod působených imisemi – 70 mil
Kč ročně na vápnění KH a Orl. H.

 UV č. 22/2004 k návrhu komplexního a systémového řešení
směřujícího k zastavení degradace les. půd pod vlivem imisí –
chemické meliorace (Mze - vápnění), biologické meliorace (MŽP –
BMDS – OPŽP 2007 -2013 - 161 mil. Kč pro LČR, 30 mil. Kč pro OL)

 2005 - 2007 GA LČR – Lesnické hospodaření v KH (VÚLHM – Sl.)
 2004 - 2009 – LČR – pokus o redukci zvěře – dočasný úspěch
 2004 – 2008 – pokus o novelu vyhl. č 78/1996 o stanovení pásem ohr.
lesů pod vlivem imisí

Program revitalizace Krušných hor

 Reakce na plošné napadení monokultur SMP Kloubnatkou smrkovou a





na horké a suché počasí v r. 2015
Program byl zpracován resorty MZe a MŽP v 1. - 9. 2016, v říjnu
proběhlo MPŘ, v listopadu byl Program předložen vládě ČR a dne
23.11.2016 byl schválen
Platnost Programu je do r. 2030, tj. na 14 let
Hlavním úkolem Programu je vytvořit prostředí a podmínky pro pomoc
vlastníkům lesa při čerpání evropských a národních zdrojů při obnově
lesních porostů
Nedílnou součástí Programu jsou 4 textové přílohy: (a 6 mapových
příloh)
 1. Podrobný popis cílů Programu a konkrétních
 2. Přehled aktuálních zdrojů finančních prostředků
 3. Přehled předpokládaných nákladů na realizaci Programu
 4. Kategorizace PND určených k výchově a přeměnám

 Hlavní cíle Programu:
 Kompenzace imisní zátěže na lesních půdách na celé ploše
PLO 1 – 110 000 ha (vápnění dolomitickým vápencem 3t/ha)
 Přeměny PND s podporou pestřejší dřevinné skladby při obnově
a výchově porostů CDS a BMDS včetně obnovy lesních půd
(rozhrnování humusových valů) na ploše 8600 ha.
 Zajištění reprodukčního materiálu lesních dřevin pro plánované
přeměny PND
 Snížení škod zvěří na lesních porostech na ploše PLO 1 (bez
okr. Cheb) – cca 80 000 ha
 Zlepšení vodního režimu na plochách v minulosti negativně
ovlivněných odvodněním na ploše vrcholových rašelinišť,
mokřadů a niv (cca 5200 ha – 129 mil Kč)
 Zajištění příznivého stavu předmětů ochrany ZCHÚ a na území
soustavy NATURA 2000

4. Snížení škod zvěří na lesních porostech v
Krušných horách
• Novelizace zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., (vláda schválila 22.3.2017!)
 Plán lovu stanovit podle zpětného propočtu tak, aby do 5 let byl dosažen

•





•
•


skutečný stav 150% NS (GA LČR - Sloup 2007)
Kontrola plnění plánu lovu – dohoda mezi držitelem a uživatelem honitby markanty
Změna strategie mysliveckého hospodaření v honitbách v držení státu –
postupný přechod na režijní užívání honiteb v zájmovém území.
Hodnocení stavů zvěře podle jejich vlivu na lesní ekosystém
Zvýšení plánů lovu v režijních i pronajatých honitbách, aby zvěř neohrožovala
cíle Programu
Postupné omezování počtu pronajatých honiteb a jejich změnu na režijní
Postupné slučování režijních honiteb do větších celků (podle metodiky ÚHÚL –
Sloup 2009)
Lov prováděný za účelem vhodné věkové a pohlavní struktury populace zvěře.
Podpora zvýšení pastevní kapacity prostředí
Podmínění možností čerpání dotací na pěstební činnost.
Zastavení dotací na pěstební činnost po r 2022 pokud nedojde ke snížení stavů
zvěře pod 150% NS – omezené škody na lesních ekosystémech (certifikovaná
metodika ÚHÚL 2009)

Požadavky na finanční prostředky z hlavních
zdrojů financování Programu jsou shrnuty
v následující tabulce (v mil. Kč):

Zdroj
financování
Státní
rozpočet,
kapitola MZe
Státní
rozpočet,
kapitola MŽP
Fondy EU PRV
Fondy EU OPŽP
Vlastní zdroje
LČR

2017

86,6

2018

2019

2020

89,3 92,55 92,55

20172020

20212030

celkem

361,0

752,8

1113,8

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

50,0

70,0

75,5

75,5

75,8

75,8

302,6

800,6

1103,2

69,2

92,2

81,2

81,2

323,8

649,9

973,7

66,25 65,25 65,25

262,0

624,6

886,6

Suma:

4147,3

65,25
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