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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 26. 9. 2018 Vaši žádost o informaci k provedenému zásahu za použití techniky na
Vysoké holi 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:
Ve dnech 6. - 12. 9. 2018 proběhlo na vrcholové plošině Vysoké hole v NPR Praděd lokální narušení
drnu s odstraněním kompaktní vrstvy nerozkládající se rostlinné biomasy a horní vrstvy surového
humusu. V současné době probíhá odvoz hmoty z lokality, který dosud nebyl ukončen. K realizaci
tohoto opatření byl použit lehčí typ traktoru, pro následný odvoz hmoty mimo území NPR Praděd
traktor s vlekem či menší nákladní vozidla. 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/). 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“). Součástí
projektu je rovněž sečení vybraných fragmentů trávníků a borůvčí, v lesích pak vnášení vtroušených
dřevin a jejich ochrana proti zvěři nebo posílení komunikace s veřejností prostřednictvím terénních
pracovníků.
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.
K jednotlivým bodům žádosti:
ad 1 a 4) Jak je uvedeno výše, provedená opatření jsou součástí projektu podpořeného
z Operačního fondu Životní prostředí. Zadavatelem prací v rámci projektu je Agentura, která je
držitelem platných výjimek dle § 43 zákona ze základních ochranných podmínek chráněných
krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací (Usnesení Vlády České
republiky č. 387 ze dne 30. března 2009 – viz příloha tohoto dopisu). Tato výjimka se vztahuje
rovněž na smluvní dodavatele Agentury, kteří opatření přímo realizovali.
ad 2) K Agenturou předloženému záměru projektu se vyjádřilo Ministerstvo životního prostředí ČR odbor obecné ochrany přírody a krajiny (č.j. 6189/ENV/16, 392/610/16 – v příloze), které doporučilo
jeho realizaci. S realizací projektu souhlasily z pozice subjektu oprávněného k hospodařením
s majetkem státu rovněž LČR, s.p..
ad 3) Výše popsanému zásahu předcházelo experimentální kosení, odstranění stařiny a drnu na
několika menších plochách, které přineslo očekávaný pozitivní efekt. Došlo na nich jak k přirozené
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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 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):
Ekologická obnova v České republice II. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha
(http://www.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/publikace/ekologicka-obnova-v-ceske-republice-ii/)
Náklady na poskytnutí této informace nebudou účtovány.
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Příloha:
- Usnesení Vlády České republiky č. 387 ze dne 30. března 2009 o povolení výjimky ze základních ochranných
podmínek chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací
- Odborný posudek k projektu předkládanému do OPŽP 2014-2020 PO4; č.j. 6189/ENV/16; 392/610/16
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