
 

T I S K O V Á  Z P R Á V A 

 

Lesy ČR zlepšily ekologickou stabilitu lesních porostů v Národní 

přírodní rezervaci Kralický Sněžník 

 

Na území Národní přírodní rezervace Králický Sněžník, která se nachází 

v oblasti česko- polských hranic na pomezí Pardubického a 

Olomouckého kraje, Lesy ČR v uplynulých třech letech provedly celou 

řadu opatření zaměřených na péči o les a zachování kvality a druhové 

rozmanitosti místních lesních porostů. Opatření probíhala v rámci Lesy 

ČR zpracovaného projektu nazvaného „Zlepšení ekologické stability v 

NPR Králický Sněžník.“ Kromě Lesů ČR se na financování projektu v 

hodnotě více než 5 milionů korun podílel také Evropský fond pro 

regionální rozvoj a Státní fond životního prostředí ČR.  

 

Projekt lesnické péče o horské lesy 

 

Oblast Kralického sněžníku je mimořádně cenným biotopem, jehož stav byl 

opakovaně ovlivňován nejen živelnými kalamitami, větry, námrazami či 

hmyzími škůdci, ale i dlouhodobým silním imisním tlakem. Zvýšenou péči 

lesníků pro zdejší porosty skutečně potřebují.  

 

Projekt zahrnoval téměř celé území národní přírodní rezervace (NPR). Na 

ploše více než 900 hektarů Lesy ČR nad rámec zákonných povinností 

vysadily přes 46 000 sazenic buku, jedle, javoru a olše, a to ve vysoké 

genetické kvalitě vhodné pro tuto NPR. Přes 22 000 kusů sazenic 

z uvedeného množství našlo své místo v mezernatých částech starších 

porostů. Vysazené meliorační a zpevňující dřeviny  byly v rámci prevence 

proti okusu zvěří,  oploceny,  ochráněny oplůtky a natřeny repelenty. 

 

Součástí projektu se stalo i zpracování kůrovcového dříví, které po 

chemické nebo mechanické likvidaci kůrovce zůstalo ponecháno 



 

v porostech k zetlení. Jedná se o přibližně 3000 metrů krychlových dřeva, 

které se během rozkladu stane zdrojem živin pro nově vznikající porosty, 

pozitivně ovlivní mikroklima na horských pasekách, znesnadní spárkaté 

zvěři přístup k mladým stromkům a podpoří rozvoj rostlinných i živočišných 

druhů, vázaných na tlející dřevo.  

 

Co bude dál? 

 

I přesto, že je projekt ukončený, Lesy ČR budou dál zajišťovat z vlastních 

prostředků udržitelnost těchto opatření dle podmínek OPŽP po dobu 

nejméně 10 let a samozřejmě i nadále zde udržovat zdravý lesní ekosystém 

. 

Pro zajištění pěče o přírodní bohatství Králického Sněžníku Lesy ČR však 

připravují další podobný projekt tentokrát nazvaný „Skupinová stabilizace 

mladších smrkových porostů v NPR Králický Sněžník“ Jeho cílem je podpořit 

stabilitu a diferenciaci rozsáhlých mladších smrkových monokulturních 

porostů. Půjde především o vytvoření dobře zavětvených a zpevněných 

porostních okrajů, či o mozaikovitou výsadbu listnáčů a jedle do 

zpevňujících prvků. Pokud se projekt podaří v praxi realizovat, bude možné 

v NPR Králický Sněžník i nadále naplňovat snahy Lesů ČR o vytváření 

podmínek pro podporu trvale udržitelných horských lesů a zachování 

zdejších mimořádně cenných ekosystémů pro budoucnost. 

 

 

 

Doplňující informace 

 

Projekt Lesů ČR „Zlepšení ekologické stability v NPR Králický Sněžník“ v hodnotě více 

než 5 milionů korun finančně podpořil částkou 2 790 000, - Kč  Evropský fond pro 

regionální rozvoj, konkrétně Operační program Životní prostředí – oblast podpory 6.3. 

Obnova krajinných struktur. 



 

 

 


