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senadCeskou
republikou
pÈehnal
v nociz 18.na19.ledna
letoiního
roku,zústaly
namnoha
místech
plochy
velké
vyvrécenlich
èipÍelémanlich
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postiZenfm
K nejvíce
oblastem
patiíNérodnípark
Sumava
aVojenstc.y
v,.ycvikorni
prostor
(Wp)
Boletice'
Kyrillpiitomnebyl
velkli
vítr- rychlost
vètrudo-sahovala
38m/s.Zaposledních
tiicetletroutatnaSr*aucpodobnè
silnfvítr
sedmkrét,
polomy
alenebyly
jakoletos.
takrozséhlé
Na69000haNPSumava
padlo
840000m3stromú.
V Boleticích
padlo
na15000ha
pies600000m3stromú.
Obèoblarimajíjedno
spoleòné:
intenzivní
tèibyvesmrkor,nj,ch
- v NpSumava
porostech
v piedeilém
období
asanacíkúrovce,
veWP Boletice
nar4Í5ením
m1ítní
úmyslné
tèiby.
Zpùsob zpracovdnípotomú pak na nékterlch
místech znamenal druhou kalamitu. ObnaZení
lesní pùdy po odklizení vyvrdcenlich stromú
po5kodilo lesní ekosystémy víc neù samotné
vichiice èi kúrovec. Kvantitativní a kvalitativní
ztréty lesní pùdy se pakje5té znósobily v mís_
tech pojezdú téZebníchmechanizmù.

je placenta
púda
Lesní
lesa
Z hlediska biodiverzity je lesní pùda nejbo_
hatSínikou lesního ekosystému,z vodohospodríÍskéhoh-lediskaje komparrmenrems nejvèt_
5í vodní vazebnou kapacitou. Na stavu púdy
pÍímo zóvisí srav lesních porostú. pro její
spróvnéfungoviníje podstatniízejména struk_
tura (pórovitost, pùdní agregóty), pùdní orga_
nismy, mnoZsfví a stav humusu.

VyvóÌecí
linkapiesCern;i
potok.

méstaKa5perskéHory provedlamnohem dúsled_
Hnutí Duha podalo podnèt Ceské inspekci
I
néj5í technologickou pÍípravu pracovi5{ vidéli
Zivotního prostíedí a Spróvè \? a CHKO
jsme poviilky z klesn-ri betonov,.ichpanelù, most- Sumava.V podnètujsme
nenar.rhovalinahradit
du téZké techniky zcela, znióena.
ky pies vodoteòea lanovky v problémoyÍch loka- harvestory koùmi, jak v úvodn_íku
Lp gl?00.1
A òdst púdy úplné mizí. V podhúÍí a hortitrich. Dvakrót po vèt5ích de5lch spróva parku posmé5né uvedl Íeditel divize
Horní planr4
skfch oblastechdosahuje intenzita eroze púdy
zcela zastavilana nèkotik dní pohyb rèZkétechni- VLS Slavomil Brandtl. Zódali.ysme,
aAyóUy
v prvních dvou letech po holoseòi 0,5-5 mm za ky. Rozsiíhlémuplo5nému
poSkozenípùdy zpra- stanovila nósledující prevenrivní opatÍení
rok (Midriak, 1993).V místech naru5enípùdy
coviním kalamity se tak podaíilo pÍedejít.
k zastavení dal5fto neúmérného po5kozovóní
pojezdy strojù je eroze jeité mnohem vét5í _
Ve VVP Boletice a v lesích mèsta Ka5per_ lesù.
300 ai760 m3/tra,u nadloZníhohumusu 3,5 aZ ské Hory na území NP
Sumava do5lo k ploir V blízkosti zpevnényíchlesních cest neza_
7,2 tJha(PonÉonrsrl et KnrÒwn, 19g4).
nému po5kození pùdního povrchu pojezdy jíZdét do porostù kolovou technikou
a dÍevo
Po5kození púdy píi zpracovíní kalamity se téZké techniky na holinóch,
rozsilhlé erozi piitóhnout z cesty navijiíkem. Naprostóvét5ina
mimo bezzósahovd územi nelzezcela vyhnout,
desítek tun púdy na vyklizovacích linkich, ve holin byla totiZ rozjeídén1.téLkfmi
stroji zceia
mélo by vSak bft provedeno nej5etrnèj5ím WP Boletice jsme zjistili
také nezabezpeéené zbyteóné - díevo bylo dosaZitelné lanem ze
moZnfm zpùsobem.
chemické lótky a nidoby s oleji. podkození zpevnènlich cest. Na vzdólenéj5í
plochy
pùdy bylo takovéhorozsahu, Ze nebylo moZné mechanizacevét5inou nezajíídéla jednou
fta_
Po5kození
púdyv NPi vojenskfch
lesích
hovoÍit o pÍimèíenosti kalamitní situaci.
sou, ale jakoby pii vyklizovóní dÍeva trénovala
SpróvaNP SumavaobdrZelana pouZití Setr- manévry. Dle na5ehoodhadu se
rozsah po5ko_
Na území nórodnúro parku v majetku strítu néjSích technotogií mimoíódnou
dotaci od zení pùdního krytu na holinóch pohyboval od
(spravovanémSprivou NP Sumava)Hnutí Duha
ministerstva.Absence dotací nicménè nemúZe l0 Vodo 75 Vo.
zjistilo nèkolik vètiích erozních rjh a podkození bft omluvou devastace
lesní pùdy pro tak
r V citlivlích lokalitóch zabezpeóita zkon_
púdy, avÈaknikoli ploéného charakteru. Spréva vel\f lesní podnik, jakfm je
VLS, i s ohledem trolovat technologickou piípravu pracoviité
NP Sumavana rozdíl od VLS Homí plané a Lesú na budoucí zisky z prodaného
dÍeva.
(povaly, mostky pies vodoteòeatd.).
Nóhlfm odclonéním je struktura, biota
a funkce lesní púdy témèi a v místech pojez-
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