Výsledky lesnického výzkumu
jako podklad pro program
revitalizace Krušných hor
Jiří Novák, Dušan Kacálek, David Dušek, Marian Slodičák
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno

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

Program revitalizace Krušných hor s platností do roku
2030
•zpracovaný MZE ve spolupráci s MŽP (schválen XI/2016),
•cílem je komplexní revitalizace lesních ekosystémů v
KH, zejména:
-kompenzaci imisní zátěže v lesních půdách,
-realizaci přeměn dožívajících porostů náhradních dřevin
cílovými dřevinami s uplatněním přírodě blízkého
hospodaření a pestřejší dřevinné skladby,
-snížení škod jelení zvěří na lesních porostech,
-zajištění dostatku reprodukčního materiálu lesních
dřevin pro obnovu porostů v KH,
-obnovu vodního režimu na plochách negativně
ovlivněných odvodněním při současném respektování
zájmů ochrany přírody.

Velmi rychlý rozpad imisemi poškozených porostů
•přesto preferován aktivní přístup k řešení situace,
•kladen důraz na provázání nejnovějších poznatků domácího
i zahraničního výzkumu s potřebami a možnostmi praxe.
Používané podklady
•První ucelená studie (komplexní doporučení pro lesnické
hospodaření) - tzv. Generel rekonstrukcí porostů
náhradních dřevin v imisní oblasti východního Krušnohoří
(Smejkal et al. 1994).
•Výstup projektu GS LČR (2005-2007) - publikace „Lesnické
hospodaření v imisní oblasti Krušných hor“ (Slodičák et al.
2008).
•Aktualizace (dle zadání MZe v roce 2015) ve studii
„Lesnické hospodaření v Krušných horách“ (Šrámek et al.
2015), kde byly také zohledněny nové poznatky o aktuálním
zdravotním stavu a výměře porostů PND (ÚHÚL 2015).

V aktuální studii:
(podrobnosti viz http://www.vulhm.cz/sites/File/Informatika/studie_krusne_hory.pdf
•

Byly zohledněny nové poznatky jednak
o zdravotním stavu a výměře porostů PND
(ÚHÚL 2015) a jednak výsledky šetření
prezentované v dalších kapitolách této
studie, tj. vývoj klimatických a imisních
charakteristik, ohrožení porostů PND
biotickými škůdci a analýzy mysliveckého
hospodaření.

•

Výsledkem je souhrn doporučení,
přičemž některé postupy obnovy,
výchovy a přeměn z velké části zůstávají
v platnosti tak, jak byly uvedeny
v předchozí studii z roku 2008. Naopak
některá doporučení musela být
zrevidována, např. přístup k porostům
SMP nebo dělení území podle kritické
dávky depozic.
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OPTIMÁLNÍ PĚSTEBNÍ POSTUPY PRO LESNÍ POROSTY KH
(hlavní strategie a příklad)
Pro přeměny současných PND byly navrženy dvě varianty druhových
skladeb:
• Základní CDS vychází ze současných zlepšených imisně klimatických
podmínek projevujících se revitalizací cílových dřevin a nastupující
přirozenou obnovu.
• Přechodná biomeliorační DS (BMDS) je založena na poznatcích o
schopnosti některých, především listnatých dřevin meliorovat prostředí a na
poznatcích o nižší podkorunové kyselé depozici pod listnatými dřevinami.

Obmýtí se navrhuje snížit u jehličnatých porostů ohrožených kyselými depozicemi (u
porostů bukových se naopak zvyšuje) a u porostů rozvrácených kalamitami. Snižuje
se také u porostů poškozených hnilobami, především v důsledku loupání porostů a v
těch porostech, kde nelze předpokládat, že se dožijí do přirozeného mýtního věku.
Jednotlivá opatření jsou platná pro zájmové území a nejsou diferencována podle
úrovně imisní zátěže, protože na celém zájmovém území je trvale překračována
pro dřeviny kritická dávka podkorunové kyselé depozice.
Pro CHS s výměrou nad 1 000 ha (CHS 53, CHS 55, CHS 73, CHS 77, CHS 79 a CHS 01o
tvořících 95 % výměry zájmové oblasti) byly navrženy varianty druhových skladeb a
dalších pěstebních rozhodnutí.

Tab. 1: Návrhy druhových skladeb pro CHS 53, HS 537 (PND)
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Příklad
Doporučení zaměřená na specifika pěstebních opatření:
•v porostech v ochranných pásmech vodních zdrojů
•v porostech zahrnutých do soustavy NATURA 2000

Rašeliniště na náhorní
rovině Krušných hor jsou
příkladem biotopu
chráněného tetřívka
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Pěstební opatření v porostech v ochranném pásmu vodních zdrojů
Lesy v PHO I a II (ve smyslu vyhlášky MŽP č. 137/1999 Sb.)
Cíl pěstebních opatření v těchto lesích:
•Kromě jejich stabilizace také plnění všech funkcí lesa (s důrazem na funkce
hydrické).
•Ve SM porostech a ve směsích s převládajícím smrkem navíc požadováno
zamezení hromadění humusových horizontů s možným rizikem kontaminace
vody humínovými kyselinami (udržování zakmenění těchto porostů na úrovni
přibližně 0,7 pro snížení celkového množství opadu a zlepšení podmínek
(především teplotních) pro jeho průběžnou dekompozici.

Výchovné programy pro smrkové porosty v ochranném pásmu
vodárenských nádrží.

ho - horní porostní výška v metrech (průměrná výška 100 nejvyšších jedinců na 1 ha), CHS – cílový hospodářský soubor

Pěstební opatření v porostech soustavy NATURA 2000
Předmětem ochrany je zde populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a
jeho biotop.
Přes poměrně značnou celkovou výměru ptačích oblastí jsou specifické
požadavky ochrany přírody směřovány především do lesních porostů na
edafických kategoriích R (převládají SLT 7R a 8R), kterých je v zájmové
oblasti ca 3 tis. ha. V menším rozsahu se týkají také porostů na kategoriích
G, Q a K.

CHS 01o
SLT 8R (podle OPRL 2 449 ha)
•biomeliorační druhová skladba: SM 7-8, JR 1-2, BRP 1-2, KOS +
•zakmenění porostů snížit na 0,7 pouze redukcí SM (přednostně SMP)
•pokud je podíl meliorační složky dostačující – uplatnit bezzásahový režim
•po dosažení požadované biomeliorační příměsi – dále postupovat bez
zásahu

CHS 79
SLT 7G, 7R, 8G, 8Q (podle OPRL 13 006 ha)
•biomeliorační druhová skladba: SM 5-6, JR +, BRP 1, JD ±1, OL 2, VR 1,
BL +
•zakmenění porostů snížit na 0,7 pouze redukcí SM (přednostně SMP)
•zásahy podpořit hloučkovitou strukturu porostů
•pokud je struktura a dřev. skladba dostačující – na 7R bezzásahový režim
•na 7G, 8G, 8Q po dosažení struktury a dřev. skladby udržovat zakmenění
0,7
•v případě stabilizovaného zdravotního stavu - od věku 50 let podporovat
pozitivním výběrem nejkvalitnější stromy (využití produkčního potenciálu).
Směr ke skupinovitě až jednotlivě výběrnému hospodářství s nepřetržitou
dobou obnovní.
CHS 73
SLT 7K, 7M, 8K (podle OPRL 24 245 ha)
•biomeliorační druhová skladba: SM 4-5, JR 1-2, BRP 1, JD+, OS 0-1,
VR +
•zakmenění porostů snížit na 0,7 pouze redukcí SM (přednostně SMP)
•zásahy podpořit hloučkovitou strukturu porostů
•po dosažení struktury a druhové skladby udržovat zakmenění 0,7
•v případě stabilizovaného zdravotního stavu - od věku 50 let
podporovat pozitivním výběrem nejkvalitnější stromy (využití
produkčního potenciálu). Směr ke skupinovitě až jednotlivě
výběrnému hospodářství s nepřetržitou dobou obnovní.

Závěr
•Program revitalizace Krušných hor s platností do roku 2030, počítá s využitím
nejnovějších poznatků vědy a zkušeností praxe v zájmové oblasti.
•Dlouhodobě získávané poznatky jsou ve spolupráci s ÚHÚL a AOPK
zapracovávány formou konkrétních doporučení do metodických pokynů a směrnic
hospodaření OPRL (např. opatření doporučovaná v porostech v ochranných
pásmech vodních zdrojů a v porostech zahrnutých do soustavy NATURA 2000).
•Předpokladem úspěšné realizace navrhovaných opatření založených na výsledcích
výzkumu, je konsenzus zainteresovaných subjektů (vlastníci, státní správa lesů,
orgány ochrany přírody atd.) s ohledem na reálné možnosti praxe.
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Děkuji za
pozornost!
(novak@vulhmop.cz)
Podkladem pro zpracování příspěvku byly výsledky získané v rámci
institucionální podpory MZe ČR – Rozhodnutí č. RO0117 (č. j.
6779/2017-MZE-14151).

