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Anotace 
 
 V předložené práci je zpracován stručný popis a přehled lesů v Krušných horách, 

kdy tento je zaměřen na poškození lesů a jejich následné obnovení, jsou zde uvedeny i 

způsoby obnovení lesů, které doporučují odborníci, kteří se touto problematikou delší dobu 

zabývají. V úvodu jsou uvedeny druhy lesů a postupné znečišťování lesů od předválečného 

období do současnosti. Dále jsou zde uvedeny látky, které znečišťují lesní porost. 

V závěrečné části jsou uvedeny způsoby obnovení již poškozených lesů a k tomu náležející 

prostředky (dotace), které lze čerpat formou podpůrných fondů. 

 

Klíčová slova: Krušné hory, poškození, obnovení, životní prostředí 

 
 
 

Annotation 
 

The presented work deals with the brief description and survey of the forests in the 

Ore Mountains, which is focused on forest damage and their further reconstruction. There 

are shown even the ways of forest reconstruction, which are recommended  by the experts, 

who have been interested in  these issues for a long time. At the beginning there are 

introduced some kinds of forests and gradual polluting of the forests from the pre war 

period till nowadays. Next, there are mentioned the substances which contaminate the 

underbrush. In the closing part there are the ways of damaged forest renewal and belonging 

means [grants], which can be drawn upon relief funds. 

 

Key words: the Ore Mountains, damage, renewal, environment. 
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1.  Úvod 
 

Stav našich českých lesů a zejména lesů v Krušných horách se dotýká každého 

z nás vzhledem k současnému uspěchanému způsobu života tomuto problému však 

nevěnujeme takovou pozornost, jak bychom měli. Proto je tato práce pojata jako 

informační příručka v jakém jsou stavu naše lesy a jak tomuto katastrofickému stavu 

předcházet a zejména co dělat proto, aby se stav našich lesů v budoucnu zlepšil.  

Celá práce popisuje druhy lesů v Krušných horách a jejich vývoj od dob 

předválečných až do současnosti z hlediska kalamitního, jsou zde také popsány funkce 

lesa, které jsou důležité pro život člověka, ač si to vlastně ani neuvědomujeme a les je 

považován za samozřejmost, která se však může v blízké budoucnosti vytratit. Proto je 

velice důležitá ochrana lesa a s tím související poškozující látky, jako je např. ozón, 

oxid siřičitý, fluor, atd. tyto látky zásadně ovlivňují funkci lesů a měli bychom je 

omezit, vždy když nastartujeme automobil nebo zapneme světlo. Musíme si uvědomit 

jaký to má dopad na životní prostředí a tím i na naši budoucnost. Samozřejmě nelze žít 

v jeskyních, ale uvědomit si co svou činností způsobujeme životnímu prostředí a jaké to 

má následky. 

 V další polovině této práce jsou uvedeny způsoby obnovení poškození lesů tzv. 

porosty náhradních dřevin, vápnění, atd., samozřejmě je to jen jedna z mnoha variant a 

možností obnovy lesů. Tímto problémem se zabývá také Evropská unie prostřednictvím 

operačního programu životního prostředí, z kterého lze získat finanční dotace k zajištění 

obnovy lesů v České republice, tomuto je věnována závěrečná část v této práci. 

 Na závěr je uveden stručný přehled současného stavu lesů v Krušných horách, 

který je převzat od řady odborníků, kdy tito se touto problematikou řadu let zabývají. 
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1.1. Úvod - druhy lesů v ČR - Krušné Hory 

 

 Ochrana životního prostředí by měla být základními priority naší společnosti a 

zejména především ochrana našeho zeleného světa. Tento svět se bez nás snadno 

obejde, ale my bez nich ne. Jsou neopominutelnou složkou všech ekosystémů i našeho 

životního prostředí. Sebedokonalejší laboratoř či továrna dosud nedokáže to, co každá z 

buněk zelených rostlin [1]. 

 Před podrobnějším rozborem ochrany lesa a trvale udržitelného hospodaření v 

lesích, v Krušných horách, si povíme něco málo o užitečnosti zeleně. 

 Stromy jsou dokonalým kolektorem, transformátorem a akumulátorem sluneční 

energie, kdy tuto energii získávají ze světelné energie fotosyntetickou redukcí oxidu 

uhličitého. Celý děj probíhá přes drobná tělíska chloroplasty s pigmenty chlorofylem a 

karotenoidy, které reagují na světlo, kdy část záření je pohlcována, a tak se stává 

zdrojem energie na základě tohoto pak vodu a oxid uhličitý dokážou efektivně měnit v 

glukózu. Chlorofyl pak dokáže štěpit vodu, kdy uvolní atom vodíku a kyslík uniká do 

vzduchu.  

1.2. Druhy lesů - dřevinná skladba 

 

Dle výsledků pylových analýz pro období 1000 př. n. l. až 1000 n.l. je zastoupení 

smrku 27 - 47 %, jedle 20 - 26 %, buku 27 - 54 %, ostatních listnáčů 2- 6 % a kleče 8- 

12 %. Počátkem 12. století byly příhraniční hory pokryty téměř neporušenými lesy. V 

průběhu 12. a ve 13. století s příchodem hornictví začíná explotace krušnohorských 

lesů. Doly a hutě postupně spotřebovávaly velké množství dřeva důlního, stavebního i 

na dřevěné uhlí. Tento rozvoj těžby rud a hutnictví přiváděl do hor nové osadníky. Lesy 

se začaly kácet pro vznik nových osad, dále se mýtily na pole a na louky. To 

způsobovalo další odlesnění. Od 2. poloviny 15. století tento kolonizační proud prudce 

 
1 Ing. Štýs,P., Stromy našich měst - Zelený svět. Most 2006,2 s. 
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roste a v polovině 16. století dochází ke konjuktuře hornické činnosti. Nejvýznamnější 

byla těžba stříbra a cínu, ale těženo bylo i olovo, měď a železo. Na základě tohoto byla 

založena hornická městečka: Hora Sv. Šebestiána (1515), Měděnec (1520), Hora sv. 

Kateřiny (1528) apod. Jáchymov, který vznikl patrně ve 14. století, měl v roce 1533 18 

000 obyvatel a byl na krátkou dobu druhým největším městem České království. 

 Toto rozvíjení se těžby rud a hustota osídlení měly velmi nedozírné následky na 

stav lesa. Ty byly leckde úplně zničeny ( Přísečnicko) a tímto tak hrozil nedostatek 

dřeva pro doly [2].  

 
Zdroj: Slodičák, M., Balcar, V., Novák, J., Šrámek, V., a kolektiv, Lesnické hospodaření v Krušných 

horách. Hradec Králové: Lesy České republiky, s.p.15-16 s. 
 

Dřevina Tree species Výměra Area % 
SM Picea abies (L.) Karst 60772,6 53,3 
BR Betula pendula Roth 12460,8 10,9 

SMP Picea pungens Engelm. 8863,5 7,8 
BK Fagus silvatica L. 7204,9 6,3 
MD Larix decidua Mill. 6569,4 5,8 
BO Pinus sylvestris L. 5421,4 4,8 
JR Sorbus sp. 3132,4 2,7 
OL Alnus Glutinosa (L.) Gaertner 2129,0 1,9 

KOS Pinus mugo Turra 2069,3 1,8 
DB Quercus robur L. 1722,5 1,5 
KL Acer prseudoplatanu L. 1144,4 1,0 

DBZ Quercus petraea (Mattyschka) Liebl. 391,5 0,3 
BOX Pinus sp. 281,7 0,2 
VJ Pinus strobus L. 279,9 0,2 
JS Fraxinus excelsior L. 259,3 0,2 
OS Populus tremula L. 156,1 0,1 
BL Pinus rotundata Link. 129,0 0,1 
LP Tilia sp. 112,1 0,1 

Ostatní Others 815,8 0,7 
Celkem Total 113915,7 100 

 
Tab. 1.1: Dřevinná skladba v PLO 1 Krušné hory podle OPRL 

 

 

 

                                                 
2 Slodičák, M., Balcar, V., Novák, J., Šrámek, V., a kolektiv, Lesnické hospodaření v Krušných horách. 
Hradec Králové: Lesy České republiky, s.p.15-16 s. 
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1.3. Historický vývoj imisní kalamity 

 

1. předválečné období 

2. Období 1947 - 1965 

3. Období 1966 - 1977 

4. Období 1978 - 1987 

5. Období 1988 - 1991 

6. Období od roku 1991 do současnosti 

 

Období předválečné 

 

 Během konce 19. století v severozápadních Čechách docházelo ke znečišťování 

ovzduší a k působení imisí na lesní porosty. Charakter poškození byl však odlišný od 

těch, které bylo možné pozorovat později po 2. světové válce. V roce 1880 se v 

Podkrušnohoří těžilo přibližně 6 mil. tun hnědého uhlí, v období mezi 1920 a 1940 se 

těžba uhlí pohybovala v rozmezí mezi 13 a 17 mil. tun ročně. Většina vytěženého uhlí 

se však vyvážela mimo region. Hlavním zdrojem znečištění ovzduší nebylo spalování 

uhlí, ale emise z odvalů.  Hořící haldy byly hlavní příčinou poškození porostů v oblasti 

Sokolova, Kyselky, Duchcova i Mostu. Tímto byly lesní porosty poškozeny přímo v 

pánvi a na úpatích horského masivu, kde rostly převážně listnaté porosty. Ani vyšší 

polohy s horskými smrčinami nebyly však uchráněny, vzestupné vzdušné proudy 

transportovaly část exhalací do vyšších partií Krušných hor. Tam se projevoval i vliv 

transportu emisí z větších vzdáleností, z oblastí s intenzivní těžbou uhlí ze Saska, ale i 

Porúří. 
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Období 1947 - 1965 

 

 Koncem války v roce 1945 klesla těžba uhlí přibližně na polovinu. Teprve v roce 

1947 se dostala opět na předválečnou úroveň. V tomto období se projevilo intenzivní 

poškození porostů jednak jako důsledek dlouhodobého zatížení porostů imisemi síry, a 

jednak vlivem extrémních povětrnostních podmínek během zimy 1946/47.  

 V padesátých letech se připravovala další etapa výstavby elektráren na 

Chomutovsku  ( Tušimice a Prunéřov). Lokalizace zejména Prunéřova byla rozhodnuta 

na základě ochrany žatecké chmelařské oblasti, proto byla elektrárna posunuta těsně ke 

krušnohorskému úpatí a bylo zřejmé, že její emise zasáhnou bezprostředně 

krušnohorský hřeben v oblasti, která byla dosud málo zatížená. Druhá etapa výstavby 

elektráren na Chomutovsku (výstavba Tušimice II a Prunéřov II) při 300 m výšce 

komínů nezvýšila imise ve východním Krušnohoří tak výrazně, jak se předpokládalo. 

 V tomto období se začaly objevovat lokální příznaky poškození smrkových 

porostů imisemi SO2. První imisní těžby byly evidovány v roce 1963 (LHC Janov a 

Dubí) společně s kůrovcovou kalamitou. Při obnově byly používány klasické lesnické 

technologie s pozitivní výchovou porostů, bříza a jeřáb byly považovány za přípravné 

dřeviny.  

 

Období 1966-1977 

 

 Začátek 60. let nebyl jen rozšiřování plochy poškozených porostů, ale i výrazně 

zvýšení intenzity poškození jak starších smrkových porostů, tak i vysazovaných kultur. 

Mimo to postup rozpadu smrkových porostů pokračoval tak rychle, že rozsáhlé 

podsadby narušených smrkových porostů bukem nebyly již vhodným řešením. Stejně 

tak bylo nutno přehodnotit cílové skladby i dosavadní přístup k intenzitě těžby v 

poškozených porostech. Tak zvaná janovská směrnice „zelené větvě“ (1966) vycházela 

z předpokladu určité rezistence smrku ztepilého vůči imisím síry, ale vyloučila smrk 

ztepilý z obnovy porostů v silně zatíženém území a otevřela tak prostor pro další 

dřeviny. Kromě smrku ztepilého byly uznány jako cílové dřeviny i jeřáb a bříza. Přijetí 
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směrnice hospodaření pro lesní oblast Krušné hory počátkem 70. let znamenalo v 

návaznosti na vymezování pásem ohrožení lesních porostů (Materna 1973), přechod od 

maloplošného způsobu hospodaření k velkoplošným zásahům s využíváním těžké 

techniky. Protože se předpoklad rezistence smrku vůči imisím nepotvrdil, bylo jeho 

používání při obnově vyloučeno. Porosty náhradních dřevin byly zakládány z břízy,  

jeřábu  a exotů, především smrku pichlavého. Došlo k posunu priorit od produkce dřeva 

směrem k mimoprodukčním funkcím lesa. 

  

 Období 1978-1987 

 

 Na začátku Jara 1977 se na rozsáhlých plochách - od Labe až ke Klínovci - ve 

větší nebo menší míře projevilo intenzivní poškození - červenání ve smrkových 

porostech, postižena byla i borovice. Menší poškození se projevilo na porostech na 

západ od Klínovce. Je pravděpodobné, že poškození vzniklo po prudkém teplotním 

zvratu koncem března 1977, zejména tam, kde byly porosty oslabeny vyšším imisním 

zatížením. Koncentrace SO2 v daném území a v kritickém období byly dostatečně 

vysoké, aby vyvolaly akutní poškození. Zvýšená mortalita ve svém důsledku znamenala 

výrazný nárůst nahodilých těžeb. 

 Tragické pro další vývoj porostů bylo opakování situace na přelomu let 1978 - 

1979. V tomto období se opakovaly inverzní stavy provázené vysokou imisní zátěží 

(hodnoty 850 - 1400 µg SO2 m-3 hodinových koncentrací). Následky byly podstatně těžší 

než v předchozím případě. Velké plochy smrkových porostů byly zničeny úplně. 

Odumřelo zhruba 60% smrkových porostů na ploše téměř 12 100 ha, které bylo nutné 

urychleně vytěžit. Poškozená byla celá souvislá oblast od Sněžníku až ke Klínovci. Ani 

v tomto případě však nebyly poškozeny porosty v západním Krušnohoří.  Obecně toto 

období lze shrnout jako období kulminace poškození porostů.  
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 Období 1988 - 1991 

 

 V osmdesátých letech začíná pro smrkový porost období určité stabilizace a 

místy i přizpůsobení vysokých koncentrací SO2  , i když se na jaře vyskytlo i výraznější 

poškození. Zejména v západním Krušnohoří se na jednotlivých stromech začaly 

projevovat příznaky tzv. „novodobého poškození lesů“ - žloutnutí starších ročníků 

jehličí smrku. Toto bylo vyvoláno dlouhodobým působením kyselých depozic na půdu a 

narušením výživy těchto porostů. K určitým změnám dochází i v listnatých porostech. 

V tomto období byla v podstatě dokončena obnova dřevinného krytu ve východním 

Krušnohoří a tím splněna podmínka obnovy porostů nové generace cílových dřevin. 

 

 Období od roku 1991 do současnosti 

 

 Pokles průmyslové produkce v podkrušnohorské oblasti a postupující odsiřování 

velkých zdrojů znečištění vedl počátkem devadesátých let k poklesu produkce emisí. Ve 

stejném období došlo také k výraznému snížení depozice vodíkových iontů a síranů. Z 

původních hodnot, které se pohybovaly v rozmezí od 2,5 do 6 kg ha -1 rok -1, klesaly 

depozice vodíkových iontů přibližně do roku 1986 a v současné době nepřekračují 

hodnoty spadu 0,3 kg ha -1 rok -1. 

 Pod smrkovými porosty dosahoval spad síranů až 570 kg ha -1 rok -1. Po smýcení 

porostů došlo k výraznému poklesu síranové depozice. Přibližně od roku 1988 se spady 

síranů pohybovaly ve vysokém rozmezí 50 - 100 kg ha -1 rok -1 .  

 Díky vývoji náhradních porostů a zlepšování zdravotního stavu existujících 

smrkových porostů se předpokládalo, že je situace v Krušných horách již imisně 

stabilizována. Domnívalo se, že působení imisí, a to i nepřímé, přes změny v půdě, resp. 

výživu porostů, nebude mít zásadní význam. 

 Přestože množství SO2 pokleslo, začal se v Krušných horách zvyšovat podíl 

ostatní spolupůsobících polutantů. Jde především o Fluor, jehož zdrojem jsou zejména 

sklárny a porcelánky. 

 Mimo to se v uplynulých letech potvrdilo (zima 1993/94, 1995/96), že za 
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určitých meteorologických podmínek, které nejsou pro tuto oblast výjimečné, může i při 

nízké úrovni emisí SO2 dojít ke kumulaci znečištění a k extrémně silnému poškození 

porostů. Již během zimy 1993/94 je poškození smrkového jehličí barevnými změnami 

stejně jako ve 40. a 70. letech - červenáním posledních ročníků jehličí. V listopadu 1993 

byla příčinou akutního poškození asimilačních orgánů kombinace několika stresových 

faktorů. Došlo k vysokým koncentrací SO2 v ovzduší během inverze, která vznikla při 

jihovýchodním proudění vzduchu a výrazném nárazovém poklesu teplot. 

Nejpodstatnějším faktorem ovlivňujícím míru poškození byla expoziční doba, resp. 

doba trvání inverzní situace. Ta působila krátkodobě během listopadu. Koncentrace SO2 

dosahovaly velmi vysokých půlhodinových hodnot.  Třikrát během měsíci byla 

překročena hranice 3 000 µg m -3 s maximem 3 973 µg m -3. Denní koncentrace 14 krát 

překročily 400 µg m -3. Poškozeny byly jednotlivé stromy anebo skupiny stromů, 

převážně ve stěnách porostů na LS Klášterec a Janov. Poškozován byl převážně jen 

první - nejmladší ročník jehličí. Vitalita smrkových pupenů byla snížena minimálně. 

Porosty během následujícího roku a následující zimy poměrně dobře zregenerovaly.   

 

 I přesto že došlo k výraznému omezení emisí SO2 v podkrušnohorském regionu, 

nelze však toto do budoucna vyloučit na základě extrémním povětrnostním podmínkám.  

Rizikovost je dána frekvencí a dobou trvání. Kromě tohoto přímého vlivu imisí a těchto 

„akutních“ stresových situací, které hrály významnou roli jak v minulosti, tak v 

současnosti, jsou lesní porosty v Krušných horách oslabeny dlouhodobým působením 

imisí z minulých let. Na takto oslabené porosty působí ostatní složky imisí, jejichž 

význam neustále narůstá, jde zejména o fluor, oxid dusíku, ozón, těžké kovy apod.  

 Významnou roli, výraznější v západním Krušnohoří, hraje dlouhodobá imisní 

depoziční zátěž lesních půd, zvláště kyselými látkami [3]. 

 

 

 

 
3 Slodičák, M., Balcar, V., Novák, J., Šrámek, V., a kolektiv, Lesnické hospodaření v Krušných horách. 
Hradec Králové: Lesy České republiky, s.p., 16-27 s 
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2.  Lesy a životní prostředí - funkce lesa 
 

 Les je významným ekosystémem, je nejsložitějším společenstvem, kdy jeho 

základní funkcí je udržení rovnováhy mezi O2 a CO2. Dříve pokrýval les daleko větší 

území než dnes, člověk však svojí činností stromy zatlačil na území, která jsou velice 

nevhodná. Člověk však pro svůj blahobyt potřebuje půdu pro bydlení a zemědělství, ale 

zároveň potřebuje i stromy. Člověk za den spotřebuje 530 litrů kyslíku a jeho automobil 

30 krát více[ 4]. 

 

 Základní částečná funkce lesa byla již popsána v úvodu, nyní se seznámíme s 

konkrétními funkcemi a účinky zeleně, které přímo ovlivňují životní prostředí našeho 

okolí, samozřejmě, že životní prostředí nejvíce ovlivňuje chování člověk ke svému 

okolí. 

Klimatické účinky vzrostlé zeleně –  

 

 Jsou příčinou, které ovlivňují meteorologické jevy, ke kterým patří  sluneční 

záření, teplota a vlhkost vzduchu, výpar, vyzařování tepla, turbulence vzduchu, rychlost 

větru a elektrické vlastnosti atmosféry . 

 Všechny tyto faktory působí souborně a nelze je tak oddělovat. 

Přesto lze upozornit na dílčí aspekty zeleně: 

- stupeň tepelné pohody člověka v určitém prostředí, jedná se o teplo, vzdušná vlhkost a 

pohyb vzduchu, 

- krajinná zeleň je výrazným regulátorem teploty vzduchu, 

-v prostředí zeleně se trvale udržuje vyšší vzdušná vlhkost než v ulicích měst, např. 

jediný velký strom dokáže za rok vypařit do ovzduší 7-20 m vody.  

  

 

 

 
4 Prof.Ing. Dirner, V., prof. Ing. Herčík, M., Ochrana životního prostředí. 73 s. 
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Ze srážek, které vstupují do průměrného lesního porostu, si 20 procent zachytí v 

korunách a 2 procenta stéká po kmenech, asi 82 procent srážek se z prostoru lesního 

porostu vrací do ovzduší. 

 

Antimikrobiální účinky zeleně, zejména stromů –  

 

 Vyplývají zejména z fytoncidů, jedná se o těkavé látky na bázi silic s éterických 

olejů, které stromy vylučují, vlastnosti této látky způsobují usmrcení drobných 

organizmů (např. prvoky, zoospóry). Silice těkají například ze zeravu západního (a-

pinem, kasinem, bornou, juniperol) působí zhoubně na bakterie způsobující 

tuberkulózu. 

 Z našich stromů fytocidně  působí zejména borovice, z listnatých jsou to 

zejména ořešáky, lípy, jilmy a hlohy. 

- 1 ha listnatého lesa produkuje v létě asi 2 kg fytoncidů 

- 1 ha lesa jehličnatého cca 5 kg těchto látek 

- a jalovec z 1 ha dokonce až 30 kg baktericidních látek 

1 cm3 městského vzduchu je obsaženo průměrně 500- 800 bakterií, v lese či v lesním 

parku jen 40 -50, toto je zapříčiněno působením esterů a fytoncidů. 

 

Filtrační a absorpční účinky zeleně - 

  

 Jsou hlavním účinkem pro čistotu ovzduší, parkový les dokáže zachytit 50 - 70 

procent prachových částic z ovzduší, silný filtrační účinek mají hlošina úzkolistá, 

škumpa orobincová, rakytník řešetlákový a kalina tušalaj, kdy se zde jedná o 20 g na m2 

listové plochy. 

 Stejný účinek má na kapalné a plynné složky, které znečišťují ovzduší, jedná se 

o adsorpci jemných kapének povrchem asimilačního orgánů. 

Lesní porost dokáže za rok absorbovat 100-200 kg síry na ha., 150 000 kg prachu. 

Každý hektar dospělého lesa spotřebuje ročně průměrně 41 300 kg oxidu uhličitého a 

vyprodukuje cca 30 000 kg kyslíku. 
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Rekreační funkce lesa -  

 

 Jedná se zejména o rekreační sporty, procházky místy kde se člověk rychleji 

zotaví. Ve městě jsou lidé vystaveni velkému duševnímu zatížení, proto se budují a měli 

více budovat dobře situované a promyšlené příměstské a krajinné zeleně. Přes stromy 

dopadají na člověka vlnové délky hlavně žluté a zelené barvy, které působí uklidňujícím 

způsobem. 

 

 Ekologicky stabilizační funkce lesa -  

 

 Les je stabilním a ekologickým společenstvem. Lesní prostředí dokáže příznivě 

působit na své okolí. Nejcennější funkce lesa je hydrologická funkce. Jedná se zejména 

o infiltrační schopnosti, které způsobují regulaci vodního režimu krajiny a v neposlední 

řadě ochrana proti erozi. Jedná se o základní funkce v krajině. 

 

Asanačně rekultivační funkce lesa -  

 

 Umožňuje biologickou složku rekultivace. Např. bříza, jeřáb, olše, topoly, vrby, 

atd. mohou být využívány při přímé rekultivaci výsypek a skládek odpadů. Při 

rekultivaci je les z jednou ze základních revitalizačních prvků[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Ing. Štýs,P., Stromy našich měst - Zelený svět. Most 2006,5 s. 
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3. Ochrana lesů 
 

 Ochrana lesa je jednou z nejdůležitějších činností člověka v celém systému. 

Nejdříve však co vše a v jaké míře poškozuje naše lesy. Jedná se zejména o imisní zátěž 

jako je oxid siřičitý, ozón, fluor, chemické působení srážek a zejména klima a působení 

meteorologických faktorů. 

 

3.1. Klima a působení meteorologických faktorů v 
Krušných horách 

 

 Krušné hory se rozkládají v mírné chladné klimatické oblasti, ale vrcholové 

oblasti Klínovce spadají do chladné horské oblasti a východ Krušných hor do mírně 

teplých oblastí. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje od 800 do 1200 mm. Další 

fenomém je proudění vzduchu v Krušných horách, v saské části stoupá nadmořská 

výška pozvolna, česká strana prudce klesá v podkrušnohorském zlomu, kde svahy 

prudce klesají o několik set metrů.  

 Největší námrazy se vyskytují v polohách od 650 do 900 m n. m., a to při 

větrech vanoucích z jihovýchodního kvadrantu. 

 

 Ze záznamů města Chomutov, které mělo ve svých lesích hospodářskou úpravu 

již od 16. století, vyplývá, že i v té době byla námraza jedním z faktorů vážně 

poškozujících lesní porosty. Nejrozšířenějším poškozením námrazou byly vrcholové 

zlomy. V rozsáhlých porostech bylo často možné nalézt jen ojedinělé stromy s 

neporušenými vrcholky. Dříve podíl nahodilých těžeb vlivem námrazy 46% z celkové 

vytěžené hmoty. Na tomto negativním stavu se projevoval kromě extremity 

meteorologických faktorů také nevhodný genetický původ smrkových porostů, nelze 

proto tento problém do budoucna podceňovat. Řada mechanických poškození námrazou 

byla doložena v devadesátých letech dvacátého století i z porostů náhradních dřevin - 
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zejména u břízy (zlomy větví v koruně i zlomy a deformace kmene) a modřínu 

(prolámání koruny, vyvrácení stromů). Za vysoce náchylné k poškození námrazou lze 

považovat porosty ve věku 30 - 80 let, k výraznému poškození však může v 

extrémnějších podmínkách docházet ve všech porostech. Lze očekávat, že při 

rovnoměrném zastoupení věkových stupňů mají vyšší polohy Krušných hor obdobné 

dispozice k poškození námrazou jako nejvíce postihovaná část ČR - severovýchodní 

svahy Českomoravské vrchoviny ( LS Třebíč a Český Rudolec). Obvyklá perioda 

výrazného výskytu námrazy je cca 20 let. Porosty na rašelinách jsou vůči námraze 

odolnější. 

 Poškození, ke kterým docházelo v porostech náhradních dřevin, lze často připsat 

jejich nevhodnému genetickému původu. V Krušných horách je poškození sněhem 

většinou omezené na první, případně druhý věkový stupeň a při vhodné výchově 

nenarušuje celkovou stabilitu porostů. Při déle trvající sněhové pokrývce nelze vyloučit 

fyziologické poškození asimilačního aparátu stálezelených jehličnanů, které bylo 

popsáno např. v Orlických horách, či poškození kambia ve kmenech mladých listnatých 

dřevin, které se projevilo u břízy v Krušných horách. Také deformace sněhovým 

splazem jsou vzhledem k převládajícím mírným svahům v hřebenové oblasti spíše méně 

významné[6 ]. 

 V současné době ani v budoucnosti nebude docházet k výraznému poškození 

lesa nízkými teplotami a mrazem jako ve druhé polovině minulého století. Toto bylo 

spojeno vždy s vysokou imisní zátěží oxidem siřičitým, která se již nevyskytuje. 

Plnohodnotné odolnosti vůči mrazu však nelze dosáhnout bez celkové revitalizace 

lesních ekosystémů včetně lesních půd. 
 

 

 

 

 
6 Slodičák, M., Balcar, V., Novák, J., Šrámek, V., a kolektiv, Lesnické hospodaření v Krušných horách. 
Hradec Králové: Lesy České republiky, s.p., 
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3.2. Oxid siřičitý 
 

 Oxid siřičitý je jednou z hlavních znečišťujících látek v ovzduší. Oxid siřičitý 

přechází fotochemickou nebo katalytickou reakcí na oxid sírový, z tohoto následně 

vznikají kyselé deště, které z půdy uvolňují hliníkové a další kovové ionty, které potom 

poškozují půdní mikroorganismy, znehodnocují vodu. Už v malém množství působí 

negativně na rostlinstvo, kdy následně dochází k odumírání keřů a stromu a hynutí 

celých lesních porostů, nejvíce jsou napadeny rostliny s neopadavými listy, tedy 

jehličnany. 

 I přes pokles emisí během 90. let je nadále stav českých lesů špatný.  

Krušné hory jsou známy jako oblast, kde v evropském měřítku došlo k nejrozsáhlejším 

škodám způsobeným vlivem působení oxidu siřičitého na lesní porosty. Do roku 1963 

neexistují data o koncentracích znečištění, lze to pouze odvodit z těžby uhlí. První doly 

byly otevřeny v letech 1740 - 1780. 

 
Zdroj: Slodičák, M., Balcar, V., Novák, J., Šrámek, V., a kolektiv, Lesnické hospodaření v Krušných 

horách. Hradec Králové: Lesy České republiky, s.p.15-16 s. 
období 
Period 

Množství vytěženého 
uhlí 

Amount of coal 
Mt 

1880 - 1913 480 
1914 - 1937 370 
1938 - 1945 144 
1946 - 1963 570 

tab. 3.2: Vývoj těžby uhlí v severozápadních Čechách ( Materna 1999) 

  

 

První poškození lesa došlo v roce 1947 od zářezu Mariánského údolí k Nové Vsi 

v Horách. Imisní zatížení nebylo hlavní poškození, jednalo se hlavně o nízké teploty v 

zimním období 1946 - 1947. 
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Rapidní vzestup poškození je ve druhé polovině sedmdesátých let. V roce 1975 

až 1985 dosahuje znečištění svého vrcholu. V západním Krušnohoří jsou patrné vysoké 

koncentrace oxidu siřičitého s výjimkou stanice Klínovec. Průměr kolísá kolem dvou a 

půl násobné hodnoty. Od roku 1988 koncentraci již klesaly a od roku 1990 již s 

výjimkou stanice Studenec a Skalná není překročena průměrná roční koncentrace. Větší 

koncentrace byly pouze zaznamenány v zimních obdobích do nadmořské výšky 660 m 

n. m., kdy se pravděpodobně jedná o hranici inverze.  V roce 1995 a 1996 vzniklo díky 

dlouhodobé zimní inverzi zvýšené znečistění. Od roku 1998 nebyla nikdy překročena 

hranice průměrné roční koncentrace, která je kritická pro ovlivnění lesních ekosystémů. 

V oblasti východních Krušných hor mělo znečištění obdobný průběh jako v západním 

Krušnohoří. Nejvyšší zatížení bylo zjištěno v roce 1982, kdy průměrná roční 

koncentrace překročila 100 µg m -3 v Blatně a 150 µg m -3 na Výsluní. Od roku 1999 je 

roční koncentrace oxidu siřičitého pod hranicí 20 µg m-3.  

Od poloviny osmdesátých let došlo k poklesu imisní zátěže v obou oblastech, 

následně došlo k regeneraci lesních porostů, v zimě v letech 1994/95 a zejména 1995/96 

došlo k výraznému poškození smrkových porostů, a to i při relativně nízké produkci 

SO2, která byla v té době o třetinu nižší oproti roku 1990. Na poškození měla vliv 

spoustu meteorologických faktorů. Vzhledem k tomu, že dochází k snižování produkce 

SO2, není v blízké budoucnosti pravděpodobné poškození lesních porostů oxidem 

siřičitým. 

3.3. Ozón 
 

 Jako další významná škodlivina je ozón O3. Kdy tato škodlivina v posledních 

letech několikanásobně vzrostla. Jedná se o plyn jedovatý a chemicky vysoce agresivní. 

Ozón urychluje zvýšené sluneční záření a vyšší teploty v letních měsících, ale také 

zvýšený průnik UV záření v důsledku zeslabení ozónové vrstvy ve stratosféře. Toto 

působení ozónu je velice nepříznivé na všechny organismy. Zpomaluje jejich růst a 

vývin kořenového systému.  Ozón zapříčiňuje rovněž korozi voskových povlaků, jehlic  
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a listů, vniká do nich a tam a zde narušuje membrány chloroplastů. Z hlediska reakce 

dřevin vede chronické působení ozónu k deficitu živin, k narušení metabolismu, 

transportu a alokaci stavebních látek, k narušení vodního provozu a vodnímu stresu. Při 

akutním působení dochází k předčasnému stárnutí listů, barevným změnám až k 

odumírání vegetačních orgánů. 

 Ozón jako plyn má charakteristicky výrazný zápach, ale ne takový, který cítíme 

v lese, to co cítíme v lese, je výsledek chemické reakce mezi ozónem a přírodními 

terpeny. 

 Pro Krušné hory je významná skutečnost, že se nachází v blízkosti 

průmyslových oblastí, které mohou potenciálně sloužit jako zdroj prekurzorů a také to, 

že listnaté dřeviny, které jsou v náhradních porostech zastoupeny, jsou k ozónu obecně 

citlivější než jehličnany. 

U listnatých dřevin lze předpokládat občasný výskyt vizuálních symptomů na 

listoví, který ovšem obvykle v následujícím roce regeneruje a nevede k nevratnému 

poškození. Je však nutno počítat s tím, že ozón jako oxidativní stres nepříznivě 

ovlivňuje celkovou energetickou bilanci stromů. Značná část fotosyntetické produkce i 

rezerv je uvolňována na odstraňování oxidačního stresu a snižuje se tak celková 

odolnost vůči dalším nepříznivým faktorům. Kromě celkového snížení produkce je také 

blokován např. rozvoj kořenů a ukládání zásobních látek. V oblasti západního 

Krušnohoří je od roku 1994 koncentrace ozónu systematicky monitorována na lokalitě 

Přebuz, kde byly v letech 1994 - 1998 zjištěny zvýšené koncentrace, které korespondují 

s poškozením lesních porostů na této lokalitě [7]. 

 

 

 

 

 

 

 
7 Slodičák, M., Balcar, V., Novák, J., Šrámek, V., a kolektiv, Lesnické hospodaření v Krušných horách. 
Hradec Králové: Lesy České republiky, s.p., 49-50 s.. 
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3.4. Fluor 
 

 Další škodlivinou je fluor. Zdrojem je hlavně výroba hliníku a fosfátových 

hnojiv, tepelné elektrárny, keramický a sklářský průmysl. Je nejsilnější ze všech 

známých oxidačních činidel, je reaktivnější než chlor. Vyšší koncentrace způsobují 

akutní poškozování listů lesních dřevin, citlivé rostliny mohou reagovat i na 

jednorázové koncentrace. Fluor byl měřen na stanicích Studenec a Klínovec, kdy na 

stanici Studenec jsou často měřeny vyšší koncentrace oproti stanici Klínovec. Fluor si 

vyskytoval pouze s kombinací oxidu siřičitého, proto v současné době její koncentrace 

poklesla spolu s oxidem siřičitým. 

 

3.5. Chemické působení horizontálních srážek 
 

 V kapičkách mlhy a v námrazech usazované na povrchu dřevin mohou být až 

řádově vyšší koncentrace škodlivin než ve srážkách a mají bezprostřednější vliv než 

plynné znečištění v ovzduší. 
Zdroj: Slodičák, M., Balcar, V., Novák, J., Šrámek, V., a kolektiv, Lesnické hospodaření v Krušných 

horách. Hradec Králové: Lesy České republiky, s.p.. 
 pH SO4

2- NO3
- F- Cl- Na+ K+ NH4

+ Mg2+ Ca2+

Mlha 
Milešovka 

4,6 145,2 32,48 0,28 3 2,06 1,26 19,44 2,64 10,92 

Námraza 
Milešovka 

3,9 106 26,34 0,19 9,18 4,5 0,86 10,19 5,92 14,77 

Srážky 
Moldava 

5,1 11,3 2,91 0,05 2,45 1,04 1,58 0,85 0,57 4,28 

 

Tab. 3.3: Koncentrace obsahu látek v usazených srážkách na stanici Milešovka a v dešťových srážkách na 

stanici Moldava v Krušných horách v zimním období 1999 – 2000. 
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V mlze byly zaznamenány vyšší koncentrace síranů (4,3x), fluoridu (38x), olova 

(4,9x) a také kationů sodíku (81x), hořčíku 1,6 x - 2,4x) a draslíku (23x). Celkový 

příspěvek horizontálních srážek k depozici byl u síranů v rozmezí 32%, u hořčíku od 

6% do 29%.  

3.6. Obnova lesa v Krušných Horách 
 

 Ke zlepšení stavu českých lesů je nutná změna způsobu řízení, zejména lesního 

hospodářského plánování, ale také výuky na lesnických školách tak, aby školství i 

výzkum šly v čele změn a dostaly se zpět na evropskou úroveň. Proto jsou v této oblasti 

doporučeny následující kroky. 

 

3.6.1. Vyloučení holosečí 
 

 Je zapotřebí, aby se vyloučilo plánované holosečné kácení. Preferovány by měly 

být maloplošné clonné a výběrové metody hospodaření. Právní předpisy musí zároveň 

umožnit, aby holiny, které vznikly v minulosti nebo jež vzniknou při dalších 

kalamitách, mohly být zalesněny nejprve pionýrskými dřevinami. Geneticky kvalitní a 

odolné cílové stromy vyrostou na holinách až pod jejich částečným zastíněním a 

ochranou. 

3.6.2. Obnova přirozené druhové skladby 
 

 Postupné obnovování přírodně blízké druhové skladby v lesích - tedy výsadba 

takových druhů dřevin, které odpovídají danému stanovišti. Proměna však bude trvat 

nejméně sto let. Je však nezbytné s ní co nejdříve a důsledně začít. Nemělo by hlavně 

docházet k nevhodnému vysazování. Při přirozené sukcesní obnově lesa je potřeba 

vyloučit kácení pionýrských dřevin (osiky, břízy, apod.). 
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3.6.3. Ponechávání starých stromů a mrtvého dřeva 
 

Dále by se mělo zajistit, aby část stromů v běžném lese zůstávala nevytěžena k 

dožití a k zetlení - nejméně několik kusů na hektar, pokud možno i více. Zachovají se 

tak důležitá stanoviště pro život řady druhů a doje také ponechání části živin v lese. 

Dřevní odpad po těžbě by neměl být odvážen, pálen a pokud možno ani štěpkován. 

3.6.4. Vápnění a hnojení 
 

 Vápnění a hnojení se musí každopádně omezit až zcela vyloučit. Je zbytečně 

nákladné a vede k vytváření umělých ekosystémů, které postupně znovu vykazují znaky 

poškození, jež byly původním důvodem k vápnění (hlavně žloutnutí jehlic). Zapříčiňuje 

i degradaci diverzity půdních organismů, zásadní změny v rozkladu mrtvé organické 

hmoty v půdě, tvorbě humusu a koloběhu živin. Mnohé oblasti zejména Krušných a 

Orlických hor byly od 70. let 20. století povápněny již několikrát. I přesto dnes znovu 

vykazují podobné znaky poškození jako v minulosti. Vápnění je v dnešních 

podmínkách zcela nevhodné v horských oblastech s vysokou depozicí dusíku - přesto se 

tam nejčastěji provádí a vede k destabilizaci horských lesů. Hnojení je přípustné, pouze 

pokud je následováno výraznou změnou lesnického hospodaření oproti současným 

praktikám (vysoký podíl listnáčů, malé počty stromů). Nemělo by sloužit jako 

prostředek jak zachovat produkci na místech, kde je stav půd pro les limitujícím 

faktorem. Zcela by vápnění a hnojení mělo být vyloučeno ve velkoplošných i 

maloplošných chráněných územích. 
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3.6.5. Snížení stavů zvěře 
 

 Počet zvěře je zapotřebí upravit. Sazeničky a přirozené zmlazení potřebných 

dřevin včetně listnáčů a jedle musí mít možnost odrůstat bez nákladné umělé ochrany. 

Maximální přípustná místa poškození mladých stromů zvěří (odpovídající přirozenému 

stavu) je zhruba 10%. Dále by se mělo zajistit snížení populace na úroveň, jež dovolí 

přirozenou obnovu všech lesních dřevin a bylin. Pro nastartování revitalizačního 

managmentu lesů v některých kriticky ohrožených oblastech to bude znamenat velmi 

dramatická opatření proti přemnožené spárkaté zvěři, zejména jelení a nepůvodním 

druhům. 

3.6.6. Ochrana přírodních rezervací 
 

 V prvních zónách národních parků a lesních národních přírodních rezervacích či 

přírodních procesů. V porostech, kde druhová skladba není zásadně odlišná od 

přirozené, by měly být vyloučeny veškeré hospodářské zásahy. Tam, kde je druhá 

skladba výrazně odlišná do přirozené, mohou být dočasně umožněny pouze takové 

aktivity, které vedou ke zlepšení před ponecháním porostů přirozenému vývoji. Plocha a 

počet lesních rezervací by měly být doplněny tak, aby pokrývaly dostatečnou rozlohu, 

která zajistí stanoviště druhů při přirozené dynamice ekosystému, a aby byly zachovány 

všechny původní typy lesních biotopů v dostatečné velikosti. Jejich vzájemnou 

komunikaci musí zajistit funkční biokoridory. 

3.6.7. Stanovit pravidla pro zalesňování 
 

Při zalesňování holin a zemědělských půd by neměly být vysazovány rovnou 

sazenice klimaxových dřevin, zejména jedle a buku. Měly by být uplatňovány a 

dotacemi podporovány především postupy s využitím přípravných dřevin. 
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Dotace na zalesňování zemědělských půd by měly směřovat především do 

oblastí s nízkou celkovou lesnatostí. Zalesňování rozsáhlých devastovaných ploch po 

povrchové těžbě uhlí, v pískovnách, na haldách, odkalištích a na podobných místech je 

ve většině případů zbytečně finančně nákladné a vede k nepřirozené skladbě výsledného 

porostu. Přirozená primární sukcese vytváří cenné porosty a muže směřovat k místní 

klimaxové skladbě lesního porostu, a to i na chemicky extrémních substrátech. Proto by 

měly být při zalesňování těchto ploch ponechán dostatečný prostor pro primární sukcesi 

pionýrských dřevin a jejich funkci při vytváření lesního prostředí [8]. 

3.7. Obnova lesů v Krušných horách pomocí porostů 
náhradních dřevin 

 
 Na obnovu lesů je spousta názorů jeden způsob jsme si již popsali a další způsob 

je uveden ve všech metodikách a lesních průvodcích. Metoda tzv. přeměn porostů 

náhradních dřevin v imisních oblastech. Cílem zakládání těchto porostů náhradních 

dřevin v Krušných horách bylo zachování kontinuity lesních porostů, které měli plnit 

alespoň nejdůležitější ekologické funkce v dané oblasti. V současné době jsou tyto 

porosty ve fázi prvních výchovných zásahů, které jsou spojeny se zahájením přeměn.  

 Porosty náhradních dřevin (PND) vznikly v sedmdesátých a osmdesátých letech 

v oblasti silně poškozených Krušných hor, na lokalitách, kde nebylo možné nahradit 

rozpadající se převážně smrkové monokultury vhodnými dřevinami cílovými. Porosty 

náhradních dřevin vzhledem k omezenému plnění produkčních funkcí nebyly již od 

počátku považovány za definitivní řešení nastalé situace, ale za přípravnou fázi pro 

založení stabilních lesních ekosystémů. PND by proto měly vytvořit i příznivější 

růstové poměry pro postupnou obnovu lesa cílovými, hospodářsky e ekologicky 

vhodnějšími dřevinami. Přeměny PND jsou však problémem dlouhodobým vzhledem 

k zatížení Krušných hor jak z minulosti imisemi tak ze současnosti. Až do fáze přeměn 

je nutno PND stabilizovat a zachovat jejich funkčnost. Jako náhradní byly sázeny jak 

 
8 Prof. Fanta,J., Dr. Farkač, J., Dr. Hruška, J., Ing. Košulič, M., Dr. Prach. K., Dr. Rusek, J.,  Stav lesů 
stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů. Praha, České Budějovice 2006, 6-9 s. 
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domácí dřeviny s pionýrskou růstovou strategií, tak i dřeviny introdukované, hlavně 

neopadavé jehličnany. Od porostů listnatých dřevin se očekával příznivý vliv na půdu a 

rychlé zalesnění volných ploch, jehličnany měly do určité míry nahradit ztráty na dřevní 

produkci a lépe zabezpečovat některé funkce mimoprodukční. Příznivý vliv listnáčů na 

půdu i vyšší účinnost jehličnanů při zpomalení tání sněhu byly později doloženy i 

výsledky experimentálních šetření. 

 Vzhledem k umístění emisních zdrojů a tím i rozsahu poškození byly lesy ve 

východní části oblasti poškozeny podstatně více než v části západní. Proto se i převážná 

většina lesopěstebních opatření týkala východní části (na západě ohraničené přibližně 

vzdušnou čarou Stráž nad Ohří – Klínovec). Zde bylo v důsledku imisní kalamity 

odlesněno ca 36 tis. ha, a to většinou na náhorní plošině s drsnějšími růstovými 

podmínkami. Pro rozdílný přístup k plošině a k části svahů (s příznivějšími růstovými 

podmínkami) byla oblast rozdělena hranicí tzv. zelenou čarou. Zakládání PND pod 

zelenou čarou bylo považováno za neopodstatněné a bylo zde doporučováno zakládání 

porostů s cílovými hospodářskými dřevinami, hlavně bukem a modřínem. V kritické 

oblasti náhorní plošiny (tj. nad zelenou čarou) se nacházely porosty řazené do 7. a 

vyšších LVS, pouze malá část v jejich sousedství do 6. LVS[9][10]. 

 

Postup při přeměnách současných PND na porosty se základní (optimální) cílové 

druhové skladby je vědci doporučován následující postup uvedený ve třech variantách. 

- Základní CDS (cílová druhá skladba) vychází ze současných zlepšených imisně 

klimatických podmínek projevujících se revitalizací cílových dřevin a nastupující 

přirozenou obnovou. Dosažení toho však na určitých místech, které byly 

v minulosti zasaženy výrazně, lze očekávat až v delším časovém horizontu. 

- Přechodná biomeliorační DS je založena na poznatcích o schopnosti některých, 

především listnatých dřevin. Hlavním cílem biomeliorační DS je příprava 

 
9 Slodičák,M., Balcar,V., Novák, J., Výchova a přeměny porostů náhradních dřevin,  Chomutov,s  
10 Slodičák, M., Balcar, V., Novák, J., Šrámek, V., a kolektiv, Lesnické hospodaření v Krušných horách. 
Hradec Králové: Lesy České republiky, s.p., 300 s.. 
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stanoviště pro postupné zavedení CDS. V současných podmínkách velkého tlaku 

zvěře vyžaduje tato alternativa celoplošné oplocení a pro úspěšnou kultivaci 

listnatých dřevin také chemickou melioraci stanoviště před výsadbou. 

- Přechodná přípravná DS je alternativou přímé cesty k biomeliorační DS, 

případně i k základní CDS. Výhodou oproti biomeliorační DS je především nižší 

spotřeba sadebního materiálu požadované kvality a pouze pomístní ochrana proti 

zvěři. Dřívější nástup plodivosti řízkovanců buku zajistí požadovaný vyšší podíl 

listnaté složky v porostech. Biomeliorační DS je při této alternativě dosaženo 

v případě potřeby až v následné generaci přirozenou obnovou geneticky vysoce 

kvalitních BK skupin a vznikem porostů s optimální porostní strukturou[11]. 

 

Obmýtní doba je rámcová produkční doba pro porosty zařazené do hospodářského 

souboru. Jedná se o věkové rozpětí zaokrouhleným na desítky let, obnovní doba je 

plánovaná průměrná doba, která uplyne od zahájení do ukončení úmyslné obnovy 

lesního porostu, zařazeného do hospodářského souboru.  

4.  Operační program životního prostředí pro 

období 2007 – 2013 
Operační program životního prostředí byl vypracován Ministerstvem životního 

prostředí na základě usnesení vlády ČR č. 175 ze dne 22. Února 2006 k návrhu 

Národního rozvojového plánu České republiky pro léta 2007 – 2013. Prostřednictvím 

operačního programu životního prostředí je implementována priorita „Ochrana a 

zlepšení kvality životního prostředí“. 

 

 

 
 

11 Slodičák, M., Balcar, V., Novák, J., Šrámek, V., a kolektiv, Lesnické hospodaření v Krušných horách. 
Hradec Králové: Lesy České republiky, s.p., 304-305 s.. 
 



Martin Vágner Ochrana lesa, trvale udržitelné hospodaření v lesích  

2009   24 
 

                                                

Globálním cílem OP Životní prostředí je ochrana a zlepšování kvality životního 

prostředí jako jednoho ze základních principů udržitelného rozvoje. OP Životní 

prostředí vytváří rámec pro přípravu projektů, které mohou být spolufinancovány ze 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, jejichž globálním cílem je zlepšit stav 

jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj[12].  

 Prioritními oblastmi v oblasti životního prostředí v České republice pro období 

2007 – 2013 jsou tedy: ochrana vod, ochrana ovzduší, využití obnovitelných zdrojů 

energie, řešení problematiky odpadů a starých ekologických zátěží, omezování 

průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, zlepšení stavu přírody a 

krajiny a rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání a osvětu[13]. 

 Z analýzy je zřejmé, že k hlavním problémům přírody a krajiny České republiky 

patří pokles biodiverzity na úrovni druhů, ekosystémů a genů a snížená ekologická 

stabilita krajiny. Velkým problémem je stále vysoký počet ohrožených druhů živočichů 

a rostlin ve všech kategoriích. Místy lze zaznamenat určité zvyšování úrovně 

biodiverzity, naopak jinde je úroveň biologické rozmanitosti omezována jak 

přetrvávajícími vlivy, tak vlivy nově vznikajícími. Tyto vlivy vedou ke změnám 

struktury a funkci krajiny, ekosystému v ní a následně k snižování biodiverzity i na 

nižších úrovních, tj. ohrožení druhů vázaných na tradiční způsoby hospodaření. 

 Dlouhodobým cílovým horizontem je dále trvalá náprava současného 

negativního stavu poškozených lesních půd a stávajících porostů, včetně zvýšení jejich 

přirozené odolnosti vůči změnám prostředí. 

 Budou-li realizovány intervence operačního programu, lze v období do roku 

2013 předpokládat pozvolný růst kvality životního prostředí. Realizace 

environmentálních opatření podněcuje podnikatelskou sféru k uplatňování nových 

technologií a tím vytváří předpoklady pro inovace, rozvoj nových technologií a trhů, 

zvyšování konkurenceschopnosti založené na principu efektivnějšího využívání zdrojů, 

 
12 Ministerstvo životního prostředí, Operační program životního prostředí pro období 2007-2013. Praha 
prosinec 2007, 9s. 
13 Ministerstvo životního prostředí, Operační program životního prostředí pro období 2007-2013. Praha 
prosinec 2007, 55-56,s. 
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a nové investiční příležitosti. 

 Příčina poklesu biodiverzity je, jak bylo výše uvedeno, snížení biologické 

rozmanitosti a početnosti populací původních druhů. V ČR je podle aktuálních 

Červených seznamů v současné době ohroženo cca 34% druhů savců, 52% druhů u nás 

hnízdících ptáků, 50% druhů plazů, 43% druhů obojživelníků, 43% druhů ryb, 60% 

druhů vyšších rostlin a 43% mechorostů. Společným působením mnoha negativních 

vlivů lidské činnosti došlo k takovému poškození ekosystému, že na našem území 

vymizela celá řada druhů. 

 Působení lidských aktivit si významně promítlo do rozšíření a početnosti planě 

rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, ale i do stavu celých biotopů a ekosystémů. 

Z krajiny mizí přechodové plochy, významné jako zbytkové biotopy s vysokou 

biologickou rozmanitostí. Nejnovější a o to intenzivnější rozvoj liniových staveb vede 

ke snížení průchodnosti krajiny a fragmentaci areálů výskytu populací některých 

taxonů. Tento jev má negativní dopad nejen na volně žijící živočichy a planě rostoucí 

rostliny, ale i na člověka samotného. Mezi nejvýraznější invazní druhy rostlin lze 

zahrnout bolševník velkolepý, pronikající do chladnějších oblastí ČR.  

 Nevhodný způsob hospodaření a znečišťování životního prostředí se odrazil i na 

stavu lesů. Lesy a lesní půdy byly ve střední Evropě postiženy degradačními vlivy 

v důsledku intenzivního působení emisí a kyselých dešťů. Tyto negativní dopady 

industrializačních vlivů byly v našich podmínkách umocněny systémem 

obhospodařování lesů, zaměřeným dlouhodobě na jednostrannou podporu maximálního 

dřevoprodukčního efektu. Důsledkem jsou dnešní stejnověké monokulturní porosty 

s výrazně sníženou odolností proti biotickým a abiotickým vlivům a nevyváženým 

funkčním potenciálem. Je proto nutné zaměřit se především na realizaci prvků 

územních systémů ekologické stability a celkové zlepšení přírodních poměrů ať již ve 

volné krajině, v lesích, či ve zvláště chráněných územích a územích soustavy Natura 

2000. 
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Předpokládané výsledky a dopady: 

- Soustava Natura 2000 dokončená a plně funkční, 

- zajištěna ochrana a obnova vybraných přírodních a přírodně blízkých biotopů, 

- zajištěna ochrana vybraných ohrožených rostlinných a živočišných druhu, 

- vyšší podíl obnovených krajinných struktur, 

- zajištěna první etapa plošné optimalizace vodního režimu krajiny, 

- doplnění a zkvalitnění podkladů pro tvorbu územního plánu z hlediska vymezení 

oblastí s vyšším geologickým ohrožením jak pro výstavbu sídel, tak i pro liniové 

stavby, ochranu nerostných zdrojů a zdrojů podzemních, povrchových a 

minerálních vod atd., 

- zajištění podkladů a vyhodnocení zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva 

z podzemních zdrojů, které jsou podstatně méně zranitelné než zdroje povrchové 

vody, 

- zajištění podkladů a vyhodnocení neobnovitelných nerostných zdrojů, 

- zajištění podkladů, hodnocení a provedení preventivních opatření v oblasti 

sesuvů, skalních řícení, pozůstatků staré hornické činnosti atd. 

 

Předpokládané dopady: 

- zastaven pokles biodiverzity, 

- zvýšena ekologická stabilita krajiny, 

- upřesnění územně analytických podkladů a tak zajištění kvalitnějšího životního 

prostředí, finanční úspory při vhodném situování investiční výstavby, 

- zvýšení informovanosti o kvalitě životního prostředí, 

- možnost řešit geologická rizika v předstihu a ne jako havárie, při kterých dochází 

k ohrožení životů a hodnot, 

- lepší zajištění a naplnění ústavního principu ochrany nerostných zdrojů [14]. 

 

 
14 Ministerstvo životního prostředí, Operační program životního prostředí pro období 2007-2013-
zlepšování stavu krajiny a přírody. Praha prosinec 2007, 125-126s. 
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Oblasti podpory v rámci zlepšování stavu přírody a krajiny budou realizovány 

následující oblastí podpory: 
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, Operační program životního prostředí pro období 2007-2013-

zlepšování stavu krajiny a přírody. Praha prosinec 2007, 125-126s. 
Název oblasti podpory Fond 

EU 

mil. 

EUR 

Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 ERDF 29,971 

Podpora biodiverzity ERDF 113,891 

Obnova krajinných struktur ERDF 77,925 

Optimalizace vodního režimu krajiny ERDF 224,784 

Podpora regenerace urbanizované krajiny ERDF 86,916 

Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků 

hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů 

včetně zdrojů podzemních vod 

ERDF 65,937 

Zlepšování stavu přírody a krajiny ERDF 599,424 

Tab. 4.4 Indikativní rozdělení finanční alokace v rámci priorit do jednotlivých oblastí podpory. 

5.  Evropská územní spolupráce 
 

Členstvím v Evropské unii přistoupila Česká republika k závazkům 

vyplývajícím ze 

Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a Směrnice Rady 92/43/EHS 

o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

Realizace této oblasti podpory je součástí naplňování cílů stanovených ve Státní politice 

životního prostředí 2004 – 2010. 

 Územní spolupráce zahrnuje též technickou pomoc, která je pomocným 

nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace ostatních priorit 

Operačního programu Životní prostředí. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem 

zvýšit kvalitu prováděných opatření. Tato oblast podpory se zaměří na financování 

aktivit, které podporují efektivní řízení a monitorování realizace OP Životní prostředí 

tak, jak jsou definovány v nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o 
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Evropském fondu pro regionální rozvoj. 

 Operačním cílem oblasti podpory je dosáhnout odpovědné a účinné správy 

programu, maximalizovat kvalitu programu a účinnost jeho implementace, kontrolovat 

pokrok a zabezpečit pravidelné podávání zpráv o realizaci programu. 

 Pomocí finančních prostředků ERDF a národního spolufinancování jsou 

realizovány projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí v České republice. 

V průběhu roku 2006 byly dokončovány projekty schválené v rámci 1. A 2. výzvy 

k podávání žádostí. Realizované projekty pomohly zlepšit retenční schopnost krajiny a 

zlepšily podmínky pro zvýšení biodiverzity. 

 

 Využití finančních prostředků Fondu soudržnosti v oblasti životního 

prostředí v programovém období 2004 – 2006 

 

 Fond soudržnosti byl zřízen k posilování hospodářské a sociální soudržnosti 

Společenství a poskytuje finanční příspěvky na projekty, které přispívají k dosažení cílů 

stanovených ve smlouvě o Evropské unii pro oblast životního prostředí a 

transevropských dopravních infrastrukturních sítí v členských státech s HDP na 

obyvatele, měřeným paritou kupní síly, nižším než 90% průměru Společenství. 

Minimální hodnota projektu nebo skupiny projektů činí v období 2004 – 2006 10 mil. 

EUR. 

 V rámci fondu soudržnosti v období 2004 – 2006 jsou podporovány následující 

prioritní oblasti: 

- Zajištění množství a jakosti vod, 

- nakládání s odpady, 

- ochrana klimatu, 

- kvalita ovzduší 

- odstraňování ekologických zátěží. 
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Jednou z možností spolufinancování projektů v rámci OP Životní prostředí 

Evropská územní spolupráce je uplatňování principu PPP (Public Privat Partnership), 

které je založen na partnerství veřejného a soukromého sektoru. Tento model se rozšířil 

v řadě členských zemí EU, především v důsledku nedostatku finančních prostředků ve 

veřejném sektoru a je podporován legislativou EU pro nové programové období 2007 – 

2013. V České republice nejsou zatím zkušenosti s realizací PPP projektu v oblasti 

infrastruktury nijak velké[15].  

6.  Evropská unie 
Kapitola Evropská unie je obdobné téma jako předcházející kapitola Evropská 

územní spolupráce, avšak více zaměřena na finanční zajištění na ochranu životního 

prostředí. 

 

Finanční zajištění zahrnuje dva prvky: 

1. agregace finančních potřeb na bilančním principu z hlediska prioritních os 

programu 

2. rozdělení disponibilních finančních zdrojů na prioritní osy a časové úseky 

 

Rozdělení prioritních os OP Životní prostředí: 

1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 

2. Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí 

3. Udržitelné využívání zdrojů energie 

4. Zkvalitnění využívání zdrojů energie 

5. Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 

6. Zlepšování stavu přírody a krajiny 

7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta 

8. Technická pomoc 
 

15 Ministerstvo životního prostředí, Operační program životního prostředí pro období 2007-2013. Praha 
prosinec 2007, 127-147s. 
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Na základě schválení Národního strategického referenčního rámce pro období 2007 – 

2013 bylo stanoveno rozdělení prostředků ze zdrojů Evropského fondu pro regionální 

rozvoj (ERDF), fondu soudržnosti (FS) a Evropského sociálního fondu (ESF) podle 

operačních programů cíle Konvergence. 

Finanční prostředky ERDF a FS budou Evropskou komisí (EK) zasílány na účet 

Platebního a certifikačního orgánu v měně EUR. 

 Nutnou podmínkou pro to, aby z evropských fondů bylo v průběhu let 2007 – 

20013 možné v rámci OP Životní prostředí vyčerpat plánované prostředky je dodržení 

spolufinancování z národních zdrojů ČR na úrovni operačního programu. Pro 

spolufinancování ze strany ČR budou použity zdroje veřejných rozpočtů. 

 

 Možnosti finančních podpor na přeměny PND 

 

Finanční podpora na přeměnu PND je v současné době velice problematická 

vzhledem k tomu, že v současné době není vytvořen žádné specifický ekonomický 

nástroj.  Co se týče konkrétně Ústeckého kraje tak v tomto kraji je základním 

dokumentem Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na 

roky 2007 až 2009. Dotace dle tohoto programu jsou určeny na úhradu zvýšených 

výdajů při realizaci ekologických opatření zajišťujících mimoprodukční funkce lesů a 

při hospodaření v lesích s mimořádně nepříznivými klimatickými podmínkami. Podpora 

je poskytována zejména na obnovu lesa sadbou a podsadbou porostů náhradních dřevin, 

pro ochranu mladých lesních porostů. 

 

 Spolufinancování s fondy Evropské unie 

 
 Čerpání finančních prostředků z evropských fondů je prakticky realizováno 

nejčastěji prostřednictvím operačních programů. Aktuální operační programy jsou 

vytvořeny na programové období 2007 – 2013. Pro lesní hospodářství je významné 

opatření investic do lesů. Podle původního návrhu Programu rozvoje venkova z ledna 
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2007 mělo mít pro řešenou lokalitu význam především podopatření Zvyšování 

hospodářské hodnoty lesa. 

  

Zlepšování životního prostředí a krajiny je významnou skupinou Opatření 

zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy. Pro vybrané části zkoumaného území 

může být potenciálně využitelné opatření Platby v rámci NATURA 2000 v lesích. 

 V souvislosti s řešeným územím je třeba vzít v úvahu časové hledisko. Národní 

podpory jsou vyhlašovány zpravidla na roční období, a proto je potřeba u rozsáhlejších 

projektů s tímto potenciálním problémem počítat. V neposlední řadě je nutno ještě 

zmínit skutečnost, že aktuální verze operačních programů jsou v tuto chvíli již zcela 

platné a tudíž v průběhu platnosti již může docházet ke změnám pouze v drobných 

detailech.  

 

7.  Stav lesů v Krušných Horách v roce 2006 - 

2007 
 

Navzdory poklesu emisí během 90. let zůstává stav českých lesů nadále špatný. 

Lesy nadále chřadnou. Opakovaně dochází k případům hynutí porostů na větších či 

menších plochách vinou houbových chorob, napadení kůrovci i dalšími druhy hmyzu a 

polomů. Ještě daleko větší část porostů je poškozena. Zdravotní stav lesů v České 

republice se hodnotí od roku 1986, základní parametr tohoto šetření je míra defoliace 

stromů v současnosti 70% jehličnanů a 34% listnáčů starších šedesáti let vykazuje více 

než 25% ztrátu listů či jehličí. 

Zásadním problémem je, že při ochraně lesů a jejich managmentu, se právě půdě 

věnuje jen velmi malá pozornost. Přitom však na jejím stavu závisí nejen dřevní 

produkce, ale veškerý život na jejím povrchu. Přirozená biologická rozmanitost v lesích 

významně poklesla. Velká část lesů je silně poškozována spárkatou zvěří okusem, 

loupáním a ohryzem. Smrkové monokultury také trpí nadbytkem dusíku. Ten se do 
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ovzduší a lesních půd dostává hlavně ze spalin automobilů a z průmyslu. Produkce 

oxidů dusíku se v posledních letech dokonce zvyšuje, na rozdíl od emisí síry, které 

historicky poškozovaly lesy nejvíce, ale velmi klesly v 90. letech 20. století díky 

odsíření elektráren.  

Nerovnoměrné rozdělení lesů v České republice způsobuje vysušování krajiny a 

erozi půdy v nízkých polohách. Zároveň klesla schopnost porostů zadržovat záplavy. 

Špatný stav lesů – hynutí porostů, ztráta odolnosti, kalamity, nízká biologická 

diverzita, pokles retenční schopnosti a dalších funkcí lesů, eroze – má několik příčin. 

Většina z nich souvisí se způsobem hospodaření. České lesnictví totiž konzervativně 

trvá na hospodářském modelu stejnověkého lesa a paseky[16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Prof. Fanta,J., Dr. Farkač, J., Dr. Hruška, J., Ing. Košulič, M., Dr. Prach. K., Dr. Rusek, J.,  Stav lesů - 
stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů. Praha, České Budějovice 2006, 1-6 s. 
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8.  Závěr 
Krušné hory jsou jedny z nejvíce poškozených lesů v České republice. Kdy toto 

poškození počalo v době války a následně se postupně zhoršovala celá situace až do 

roku 1986 ihned poté co proběhlo odsiřování elektráren a omezila se průmyslová 

výroba pomocí nových a výkonnějších technologií, které umožňovaly při nižším 

příkonu větší výkon, tedy proběhla modernizace výroby a tak docházelo k postupnému 

snižování imisí. Krušného hory již zasažené z minulosti však nevykazovaly žádné 

výrazné zlepšení, toto bylo zapříčiněno postiženou půdou z předchozích let, i přesto že 

v současnosti jsou imise pod úrovní normálu, půda je stále zasažena a bude trvat dlouhé 

desítky let než doje k úplnému zotavení všech porostů. K urychlení celého procesu jsou 

vědci prováděna různá opatření, jako jsou porosty náhradních dřevin, které jsou 

vysazovány do doby, než bude celá oblast schopna výsadbě původních dřevin. Celý stav 

lesů je tak závislý na dalším průběhu regenerace celé oblasti Krušnohoří. Z provedené 

studie materiálu je do budoucna zapotřebí více využívat dotací z operačního programu 

životního prostředí a ty následně účelově využívat v plné míře. Na závěr lze pouze 

uvést, že nás ceká ještě dlouhá cesta k celé obnově lesních porostů do původního stavu, 

nejdříve je zapotřebí se zbavit již tak poškozené a kontaminované půdy, která je 

zasažena depozicemi, po odstranění tohoto problému, se lze následně zabývat výsadbou 

původního porostu, u kterého však není zcela zřejmé, zda za současných podmínek 

bude schopen opětovného vzrůstu. Jedná se tedy o dlouhý a pracný boj s lidskou 

neúctou k životnímu prostředí.   
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