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Pii na5í první nóv5tèvé WP Boletice jsme

technologickou pÍípravu pracovi5f nepozoro-
vali nikde. Po prvním óetÍení ÒIZP se objevila
u ústí nèkterfch linek jedna aZ dvè orepi kles-
tu nebo nósep 5térku. Vètiina linek zùstala
zcela neoSeffenfch.

r V lokalitóch, kde nelze dievo bezeSkodnè
vyklidit jinlim zpùsobem, pouZír lanovky,
pokud moZno v plném zévésu.

r Pii de5fch úplnè zastavit pojezdy téùké
kolové techniky mimo zpevnéné cesty. Tam,
kde by takovjm prodlením hrozilo vylétnutí
kúrovce, díevo odkornit.

Ve WP Boletice jsme vidèli lokality, kde
ryvóZecí soupravy jiZ po nékohka jîzdích zapa-
daly po kabinu do mèkké púdy, pii piejezdech
vodoteòí jeStè hloubèji. Místo zastavení próce
vyjela souprava lhku dal5í, cestu si razila lesem
kécením Zivlích sromù, pak vyjela dalSí linku.

ÒIZP nestanoviìa spróvcúm boletichjch lesú
takovó opaÈení, kteró by zabrdntla dalsímu
nepfmèienému poékození lesní púdy. Vojenské
lesy pokraòovaly ve zpracovíni kalamiry stríle
stejnfm zpúsobem, òtvrqi podnèt na neúmérné
poékozoviíní lesní púdy podóvalo Hnutí Duha
v 26i4. ÓILP nazríkladé ietiení posrupnè zahajo-
vala s VLS nékolik spróvních Yaerí o uloZerú
pokuty a asanaòních opaÈení. Ale ani pokury
ani asanace vyvLi.ecích linek newiítí zpèt desít-
ky tun odplavené lesní pùdy, ani neobnoví její
zniÒenou struk-ruru a funkci. Benevotence Òúp
vùòi rozsdhiému poikození pùdy ve VLS Homí
Planó ostie kontrastuje se zarputilou snahou téZe
instituce pokutovat vlasrníkr' lesa za kaÌd1i jed-
notlivlí zapomenut'.i kúrovcem napadeny strom,
pfiòemZ poSkozením lesní púdy vznikají na
lesním ekosystému mnohondsobnè vètií Skody.

Otrévené ieka

Zrléend lesní pùda nebyla jedinfm dùsled-
kem technologicky nezviódnutého zpracoviiní
kalamiry ve WP Boletice. V bahnè zrozjeúdé-
né Ìesní pùdy dochrízelo k tvorbè amoniaku
a fenolù, erozní linky odvódèly jedovaté lótky
do potokù a ieky Blanice. Jejich mnoZsrví bylo
vzhledem k plo5nému poSkození lesní púdy
v Boleticích takové, Ze v leurích mèsících s níz-
lcjmi prùtoky dochiízelo k havarijním úhynùm
ryb na nèkteqich tocích pramenících ve Wp
Boletice, zeimérm pstruhú, wanek a sÈevlí.
Typické pffznaky na iibrích hynoucích ryb
signalizovaly moZnost otravy amoniakem.
Vzorky odebrané vody z tokù alouíí na rozjeí,-
déné lesní pùdé u sklódek dieva zadala AOpK
eR k analyze do laboratoie Vfzkumného ústa-
vu vodohospodríÍského T. G. M. y praze.

Voda z louÌí byla silné zabarvena fenoly, jejichZ
koncentace více neZ 100x fresahovala obecnè
plahé limity ochrany vod, o pfsnych limitech pro
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Koncentrace celkového fosforu v Blanici zo uplynutli rok v porovnóní s hodnotani v toku teto/ pn hovórii 2g. 6. 2007, píed ní
18' 6. 2007 a po ní 10. 7. 2007 vzorky viok nezochytily éelo havórie). Spojnicow.! graf z doi mon1o1ngu VuV T G. Mosary.
ka' v. v. i., body dato z onalyz uzo*ti v dobé havórie, velmi vysoké koncentroce celkového fosforu v louàích s hnijrcíni téiebít'.
ni zbytky no grofu nenohou bllt kvúti mèfítku znózornèny. Linit pro biotop perlorodky iíènívystgtujhí se v toku je 0,035 mg/.
K téZhé polom'ú zósadnín poruiovóním technologické kúzné dochdzeto píedevíím v povodi-a6niircho potok1.

vodírenské toky ani nemluvè. V jedné ze dvou
vy5eùovanlch louZí byly nalezeny i ropné létlry,
a to jak ropné, tak benzínové frakce. V obou lou-
íích byly velmi vysoké koncenface amoniaku,
které víc jak stoknít pieiaoòily limity prro ochranu

ryb, ktere se vztahují na tok ieky Blanice.
DúleZité je, jaké byly v dobé po úhynu ryb

koncentrace Skodlivin pfmo v Íece: vy5etÍení
potvrdilo vyznamné piekroòení koncentrace
fenolù i celkového fosforu, kterf indikuje
nadmèrné zatíient Zivinami. Amoniak, kterf
se ve vodé rychìe rozklódó, jiZ zachycen nebyl.
Nejednalo se pÍitom o ojedinélf zlchytzazna-
menanf pouze po havarijních úhynech ryb.
Graf ukazuje ndrúst koncentrací celkového
fosforu v dobè zpracovriní kalamity, zachycenyi
pravidelnfm monitoringem òistoty vody
v Blanici na hranicích WP a níZe po toku.

Dodejme, Ze Íeka Blanice dosud byla jedním
z nejèist5ích vodních toku v republice, ve kferém
se dosud vyskytuje velmi citlivó, a proto i celoev-
ropsky ohroZenó a chnínénó perlorodka Ííèní, na
jejíZ ochranu vynaklód.ó sùít nemalé prosÈedky.

Porovnóní nanèÍenlch hodnot s piístuinlmi timity.

Obecné imisnílimity

2 - Kalui pod silnicí
4700 ice pod
47ot- | + - atanièè poleernlim --pcni
4702 5-Blanicgpotok
4701- lO:Oocn-ovna

l imrt podle Piílohy È. 3 k NaÈízenívlédy è.

Interpretovanó primórní data z rozboru vod
z hdvíne, kteri nebylo moíné z prostorov;ich
dùvodù zveíejnit, poskyrnou autoii zójemcúm
emailem.

Daléí informace jsou k dispozici na
htp://sumava.drosera.czJ. Pohled na né je smut-
nfm mementem. O to smutnèjòím, Ze k ekolo-
gické havdrii nemuselo dojít. Jen kdyby dÍevo
v dosahu zpevnénlch cest bylo píibliZovríno
navijiíkem a kdyby byia pracoviété spróvnè tech-
nologicky pÍipravena, mohlo blt podle na5eho
odhadu po5kození lesní púdy Èetinové.

Adresy autorú: MVDr. Jaromír Blàha,

Hnul Duha

hg. Erik Balaà, lrsoochranírske zoskupenie VLK

Mgr. OndÍej Simon,

V! zkumn! ú stav v odoho s podàÍsk!

T.G. Masaryka, v.v.i.

E- m aily : j aromir. bl aha @ hnutiduh a. c z,

eik @ wolf. sk, ondrej _simon @ vuv.cz

Foto: Jaromír Blóha, Hnutí Duha
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tabulka 1: lmisní standardy: ukazatele a hodnoty
piípustného zneòi!îèní povrchovfch vod-pr;eiÒ-e4ó 
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