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•  Dotační projekt zaměřený přímo na podporu biodiverzity – jmenovitě na tetřívka

•  Dotační projekty zaměřené na obnovu krajinných struktur (OPŽP) – vytváří se 
podmínky společně s rekonstrukcí dožívajících porostů náhradních dřevin na náhorní 
plošině Krušných hor 

Opatření pro tetřívka obecného 

• Přeshraniční projekt Cíl3 – revitalizace rašelinišť na malém území (do 10 ha) na
české straně na Hoře Sv. Šebestiána a na německé - Satzung. Ve spolupráci se
Sachsenforst (Forsbezirk Marienberg) budou čeští lesníci sbírat zkušenosti s
revitalizacemi rašelinišť. Pro LČR je to něco zcela nového a do budoucna to bude
znamenat jak intenzivní spolupráci s kolegy, tak s jinými subjekty (monitoring z
pohledu botanického, hydrologického, lesnického, zoologického).

• Oblast chovu tetřívka v Krušných horách
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Projekt bude realizován od podzimu roku 2012 a financován z Operačního programu
Životní prostředí (OPŽP), oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity.

Celkové náklady projektu 53 tis.EUR.

Přípravy na projekt probíhaly od jara 2010, v červenci 2011 byla podána žádost o 
dotaci, po roce ještě nemáme registrační list, připravuje se výběrové řízení.

Dotační projekt pro podporu tetřívka obecného v Krušných horách –
Lesní správa Litvínov 

dotaci, po roce ještě nemáme registrační list, připravuje se výběrové řízení.
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Podzim 2012 – rekonstrukce smrku pichlavému (Picea pungens) frézou a příprava 
půdy pro založení travního porostu na 3 plochách (cca 9,2 ha)

Léto 2013      – likvidace buřeně (třtiny) bioherbicidy

Jaro 2014 – sadba sazenic břízy pýřité a olše zelené + založení travního osevu pro

Dotační projekt OPŽP - časově

Jaro 2014 – sadba sazenic břízy pýřité a olše zelené + založení travního osevu pro
zvýšení úživnosti a zajištění pestrosti stravy (provázanost larev hmyzu
a kuřat)+ zajištění nátěru sazenic proti okusu zvěří.Sazenice rozloženy
v 2 arových ploškách (mozaika)

Podzim 2014 – zimní nátěr proti okusu

Rok 2015       – údržba travních porostů mulčováním speciální frézou, repelentní nátěry 
proti okusu, ožínání sazenic
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Výsev na 1 hektar: 

Lipnice luční (Poa pratensis)…...................................................................   5 kg 

Psineček obecný (Agrostis capillaris) …......................................................  6 kg 

Kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra) …..........................................14 kg 

Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens)....................................................... ..  2 kg 

Jetel plazivý. (Trifolium repens) (drobnolistá odrůda)................................     3 kg 

Speciální travní směs pro zvýšení úživnosti

Jetel plazivý. (Trifolium repens) (drobnolistá odrůda)................................     3 kg 

Úročník lékařský (Anthyllis vulneraria) .....................................................     3 kg 

Jetel švédský (Trifolium hybridum)............................................................     3 kg 

======================================================= 

Celkový výsev na 1 hektar........................................................................... 36 kg 

Krycí plodina je oves.
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V současné době se budou krýt 2 fáze obnovy Krušných hor z OPŽP (LS Klášterec, 
Litvínov, Děčín). Porosty náhradních dřevin (SMP, MD,JR,BR) se rozpadají, splnily svoji 
funkci, nyní se navracíme k přírodě blízkému složení s ohledem na lesní typy a 
klimatické možnosti. 

V projektech se „mozaikovitě“ přepracovává stejnověký porost náhradních dřevin

Rekonstrukce lesních porostů Krušných hor – další vhodné 
podmínky pro tetřívka

V projektech se „mozaikovitě“ přepracovává stejnověký porost náhradních dřevin
(náseky v pruzích, čtvercích, podsadby). Tetřívek má zde nové možnosti – revírníci
budou pozorovat vývoj.

Buk a jedle musí být chráněny oplocenkou, smrk je natírán repelenty. Oplocenky jsou 
vysoké a s masivními ráhny (vysoká zvěř)

Rekonstrukce porostů náhradních dřevin bude pokračovat dál – kloubnatka smrková 
napadla smrk pichlavý, choroba zatím neustupuje a navíc se objevila sypavka.
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•  V květnu 2011 byla navázána úzká spolupráce s výměnou zkušeností s rašeliništi na 
Krušných horách ze Saské strany – Forstbezirk Marienberg. 

•  Na lesnickém setkání v září  2011 se LČR domluvili se Sachsenforst na spolupráci 
při projektu.

• Skupina pro přípravu projektu se scházela v Marienbergu.

• LČR požádaly Ústecký kraj o podporu a partnerství.

Projekt Cíl3 Revitalizace rašelinišť mezi H.Sv.Šebestána a Satzung –
realizační fáze

• LČR požádaly Ústecký kraj o podporu a partnerství.

• Na saské straně byl postup s průzkumy rašelinišť ve velkém předstihu.

• Krajské ředitelství Teplice obdrželo projektovou dokumentaci k projektu ke
konci dubna 2012.

• V průběhu vyřizování povinných příloh k dotaci muselo dojít ke korekci opatření resp.
se přikročilo k úpravě projekce. Hrázkování příkopů pro revitalizaci na české
straně bude v malé ploše (do 10 ha) a na hranicích bude pouze vyměněna trubní
propust pro umožnění proudění vody na Kriegswiese.

• Žádost musí být kompletní do konce července 2012

6



Podmínky pro výskyt tetřívka obecného - konstatování  

Nové plochy pro úpravu biotopu
tetřívka byly vytipovány na
základě historického a zároveň
současného výskytu
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Otázkou k udržení a zvyšování 
stavu tetřívka nadále zůstává 
tlumení škodné – krkavci, šelmy, 
černá zvěř



Plochy plánované k úpravě biotopu – před realizací  
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Plocha k přípravě půdy a rekonstrukci pro tetřívka 
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Pohled na plochu s historicky doloženým výskytem tetřívka
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Příprava projektu pro tetřívka vyžadovala připravenost a konzultace s ochranáři na místě



11
Odumírání smrku pichlavého se kloubí s rekonstrukcemi a přípravou podmínek pro tetřívka
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Plochy po vytěžení  - byly ponechány dřeviny k vytvoření mikroklimatu a 
následně zalesněno BK, BRP, SM



13
Rekonstruované porosty  se často na revíru mozaikovitě střídají 



14
Rekonstruované plochy projektů OPŽP – další příklad s ponechanou biomasou 



15

Plocha projektu OPŽP na Klášterci – opět dobré podmínky pro tetřívka



První spolupráce na rašeliništích v Sasku
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Kriegswiese z českého pohledu 17



Děkuji za pozornost 
Ing. Anita Hovorková, Krajské ředitelství Teplice
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Na rašeliništích - H.Sv. Šebestiána


