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Informace k zásahu za použití techniky v NPR Praděd – lokalita Vysoká hole
Vážený pane

,

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Olomoucko, Správa CHKO Jeseníky (dále jen
„Agentura“) obdržela dne 12. 9. 2019 Vaši žádost o informaci o pohybu techniky v prostoru kolem
Petrových kamenů a na masivu Vysoké hole v NPR Praděd. K Vaší žádosti Agentura, jako
odborná organizace ve smyslu ustanovení § 78 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující:
Na počátku září 2018 (odkaz na fotodokumentaci ve Vaší žádosti obsahuje fotografie z loňského
podzimu) došlo na vrcholové plošině Vysoké hole v NPR Praděd k záměrnému lokálnímu narušení
drnu s odstraněním kompaktní vrstvy nerozkládající se rostlinné biomasy a horní vrstvy surového
humusu. K realizaci tohoto opatření byla v nezbytném rozsahu použita technika - lehčí typ traktoru
pro nakládání hmoty a traktory s vlekem pro odvoz hmoty mimo území NPR Praděd. Pro odvoz
hmoty byla využita stará „Vozová cesta“ od Ovčárny na Vysokou holi (okolo Petrových kamenů),
která je jedinou pro techniku sjízdnou přístupovou trasou. Traktor byl rovněž použit pro vyklizení a
odvoz hmoty ze sečených ploch nad Velkou kotlinou na úbočí Vysoké hole.
Realizovaná opatření vycházejí z platného plánu péče o NPR Praděd na období 2016-2024. Tento
dokument je v elektronické podobě dostupný v „Ústředním seznamu ochrany přírody“
(http://drusop.nature.cz/portal/). Provedené a probíhající práce jsou součástí projektu „Podpora
managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu“ (registrační číslo
projektu: CZ.05.4.27/0.0/15 009/0001426) podpořeného z Operačního programu Životní prostředí
(dále jen „projekt“).
Vyklízení a odvoz hmoty ze sečených ploch nad Velkou kotlinou a z Vysoké hole probíhá i v tomto
roce a bude probíhat až do skončení projektu, tj. do roku 2023.
Primárním cílem projektu je naplnění plánů péče o CHKO Jeseníky a NPR Praděd spočívající v
podpoře druhové rozmanitosti horských holí a ověření různých typů opatření zaměřených na
podporu existence zranitelných, ustupujících typů druhově bohaté vegetace.
Výše popsaným zásahům předcházelo dlouhodobé, podrobně sledované a vyhodnocené
experimentální kosení a odstranění stařiny a drnu na několika menších plochách. Tento
dlouhodobý experiment přinesl očekávaný pozitivní efekt. Na sledovaných plochách došlo jak k
přirozené obnově dominantních druhů z navazujících trávníků, tak i některých dalších konkurenčně
slabších druhů, zejména vřesu, mechorostů nebo lišejníků. Porost na těchto plochách zůstává i
nadále otevřený – s mezerami, které umožňují uchycování nových semenáčků. Lokálním
narušením drnu s odstraněním biomasy by tak měla být alespoň na nějakou dobu zajištěna síť
jakýchsi nášlapných kamenů, které umožní přežívání právě těchto konkurenčně slabých druhů
horských holí.
Podrobněji k experimentálnímu kosení a odstraňování drnu viz např. Bureš L. (2018): Obnova
degradovaných porostů jesenických holí. In: Jongepierová I., Pešout P. et Prach K. (eds.) (2018):
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Ekologická obnova v České republice II. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
Praha (dostupné na http://www.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/publikace/ekologicka-obnovav-ceske-republice-ii/).
K jednotlivým bodům žádosti:
ad 1 a 2) viz výše, počet vjezdů techniky v minulém roce byl celkem 28 krát (17 krát z důvodu
odvozu hmoty z ploch na Vysoké holi, 11 krát z důvodu odvozu pokosené biomasy). V tomto roce
a v následujících letech se počítá s max. 5-7 vjezdy pro odvoz pokosené biomasy (v závislosti na
rozloze plochy plánované v projektu pro posečení v daném roce), narušení drnu proběhlo
v minulém roce jednorázově.
ad 3) V terénu (na vrcholu Vysoké hole a u budovy Horské služby na Ovčárně) jsou umístěny
tabule s informacemi o probíhajícím projektu. K informování veřejnosti přímo na místě využívá
Správa CHKO terénní pracovníky (součástí projektu je mimo jiné posílení komunikace s veřejností
prostřednictvím dvou terénních pracovníků, kteří se v oblasti pohybují prakticky denně po celý rok)
a členy stráže přírody. Informace o projektu jsou rovněž obsaženy v tištěných brožurách
„Jesenické horské hole“ a „Jesenické smrčiny“ vydaných Agenturou v letošním roce. Brožury jsou
postupně distribuovány veřejnosti.
ad 4) Vjezd techniky proběhl a nadále bude probíhat jen v nezbytně nutném rozsahu, viz výše. Ani
přes větší počet průjezdů techniky v loňském roce nevznikla na staré vozové cestě kolem
Petrových kamenů ani na navazující turistické značce na vrchol Vysoké hole žádná erozní rýha,
pouze byla zvýrazněna trasa staré cesty. K vytvoření erozní rýhy na cestě došlo až v letošním roce
po jarním tání pouze v jejím nejspodnějším úseku nad chatou Ovčárna (po úroveň budovy Horské
služby), tato část cesty byla asanována, byly na ni umístěny 4 nové svodnice a vybudován příčný
zemní val pro zachycení a lepší odvod vody z navazujícího horního úseku při větších srážkách
nebo tání sněhu.
Náklady na poskytnutí této informace nebudou účtovány.
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