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Informace k opatřením k redukci borovice kleče v CHKO Jeseníky
Vážený pane

,

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Olomoucko, Správa CHKO Jeseníky (dále jen
„Agentura“) obdržela dne 25. 4. 2019 Vaši žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svododném přístupu k informacím, konkrétně k plánovaným opatřením k redukci borovice kleče
na území CHKO Jeseníky.
K Vašim dotazům Agentura sděluje následující:
K bodu 1) „Jaká konkrétní opatření na redukci kleče se aktuálně chystají? Údajně má jít o pás
kleče na Vysoké holi a na Velkém Máji. Kdy konkrétně a v jakém rozsahu bude kleč vyřezána?“
Agentura připravila projekt „Management kleče (Pinus mugo Turra) v NPR Praděd a PR Břidličná
a podpora managementového plánování a druhové rozmanitosti lesních ekosystémů v NPR
Králický Sněžník“ do Operačního programu životní prostředí (registrační číslo projektu
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0009143).
V rámci tohoto projektu je naplánováno odstranění celkem 4,287 ha porostu borovice kleče
pokrývajících celkovou plochu 9,1812 ha, odstranění veškeré hmoty ze všech lokalit a její likvidace
nebo využití v souladu s platnou legislativou.
Porosty borovice kleče určené k vyřezání se nacházejí v celkem osmi segmentech. Ty leží na
temeni Vysoké hole (v mapové příloze segmenty 19, 20, 21, 22, 23) a na Velkém Máji (segmenty
15 a 16) v NPR Praděd a v závěru Jeleního dolu (segment 11) v PR Břidličná.
Při přípravě projektu, která byla zahájena na počátku roku 2017 jednáními s LČR s. p., jako
subjektem oprávněným k nakládání s majektem státu, směřovala Agentura jeho realizaci na
měsíce srpen-září 2019. Vzhledem ke složité administraci celého procesu, kterou projekty
dotované Evropskou unií vyžadují jak ze strany žadatele, tak hodnotile, nutnosti získat vedle
souhlasu vlastníka také rozhodnutí orgánů státní správy lesů krajských úřadů Olomouckého a
Moravskoslezského kraje o dočasném omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa, řadě
dalších nutných administrativních kroků a dalšímu posuzování záměru na MŽP a Státním fondu
životního prostředí už bohužel není tento termín reálný. V průběhu letošního roku by tak po
definitivním schválení projektu výběrovou komisí Státního fondu životního prostředí a vydání
„Registrace akce“ vypsala Agentura veřejnou zakázku na její realizaci. Vlastní práce by pak měly
být provedeny v měsících srpen-září 2020.
Mimo výše uvedeného připraveného projektu redukce kleče v rámci projektu OPŽP jedná
Agentura se zástupci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc (ALSOL) o redukci kleče na Červené
hoře, v přírodní rezervaci Sněžná kotlina. Jednání na místě proběhnou v průběhu tohoto roku.
K bodu 2) „Jaká další opatření na redukci kleče jsou v přípravě? Má Správa CHKO harmonogram
vyřezání kleče v dalších lokalitách s konkrétním časovým plánem?“
Správa CHKO Jeseníky na základě odborných studií (viz http://jeseniky.ochranaprirody.cz/spravainformuje/klec/podklady-a-studie/) stanovila prioritní lokality pro odstranění kleče. Na některých
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z nich byla kleč z části odstraněna v minulých letech, na dalších (viz výše) je její redukce
plánována na příští rok. Jak bylo uvedeno, probíhají jednání s ALSOL o redukci kleče v prostoru
Červené hory – PR Sněžná kotlina.
V posledních 10 letech došlo k redukci kleče na těchto lokalitách:
- Keprník (realizace 2009-2010, celková plocha 3,69 ha, čistá plocha kleče 1,11 ha)
- Šerák a Keprník (realizace 2014, celková plocha - Šerák 1,15 ha, čistá plocha kleče 0,67 ha,
Keprník 1,0 ha, čistá plocha kleče 0,39 ha)
- Petrovy kameny (realizace 2014-2015, celková plocha 5,9 ha, čistá plocha kleče 0,83 ha)
- Malý Děd (realizace 2016, celková plocha 12,1 ha, čistá plocha kleče 1,79)
Další podrobnosti a informace o jednotlivých zásazích a redukci kleče v předchozím období lze
nalézt na http://jeseniky.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/klec/realizace-vyrezavani/.
Celkem byla v tomto období kleč odstraněna z plochy 23,84 ha, samotné keře kleče přitom
zaujímaly plochu 4,79 ha, tj. jen o 0,5 ha více, než bude vyřezáno v rámci připraveného projektu
v příštím roce.
Další lokality, konkrétně části porostů na Keprníku, Červené hoře, Malém Dědu, Pradědu, v okolí
Petrových kamenů, nad Mezikotlím a Malou kotlinou a na Jelením hřbetu, byly aktuálně zařazeny
do přípravy projektu z programu LIFE. V rámci tohoto projektu plánuje Agentura odstranění
dalších cca 10 ha kleče na ploše asi 25 ha.
Redukce borovice kleče je finančně náročná a není možné ji v potřebném rozsahu realizovat
z prostředků PPK, které má Správa CHKO k dispozici. Jak bylo uvedeno výše, příprava projektů
pro získání potřebných prostředků je poměrně složitá a zdlouhavá, proto není možné stanovit
konkrétní časový plán další redukce.
Náklady na poskytnutí této informace nebudou účtovány.
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Příloha:
- Segmenty kleče určené k vyřezání v rámci projektu OPŽP
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