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NPR Kladské rašeliny

• jedny z prvních revitalizací rašelinišť v ČR

• inspirace v Sasku (Tannenberg, les. Vilumetzer) 

• 1993 (ing. Václav Procházka), 1999-2002 cca 40 hrázek, 
stálá údržba až do r. 2022

• dvojitě pažené hrázky, dřevo místní, výplň rašelina

• lokálně, v hranicích NPR, jen kritické příkopy, limitace 
lesnickým hospodařením

• investor AOPK ČR – Správa CHKO Slavkovský les



NPR Kladské rašeliny - Paterák

• příkopy již od III. vojenského mapování (1877-80)

• malý spád, úspěšně se zazemňují

• rozpad sekundárně smrkových porostů u příkopů



NPR Kladské rašeliny - Paterák



NPR Kladské rašeliny – Malé rašeliniště

• původně blatkový bor, výsadby

• masivní obnova mechového patra

• destrukce hrází zvěří



NPR Kladské rašeliny – Tajga

• střílený příkop, spád, hodně vody, 
skoro potok (?)

• obnova mechového patra i 
mezernatost lesa

• nutná údržba hrází (stále dokola)

• bezzásahové území



1973

EVL Krásenské rašeliniště (V Borkách)



EVL Krásenské rašeliniště (V Borkách)

1993



EVL Krásenské rašeliniště (V Borkách)

2002



2004



I. Etapa revitalizace
• kompromis, severní část (hrázky, tůně, 

zavezení hlavníku)
• ložisko léčivého peloidu, možnost těžby
• 2008-2009, investor město Loket



EVL Krásenské rašeliniště (V Borkách)

2022



Krušnohorská vrchoviště 

• plošné odvodňování rašelinišť a rašelinných lesů až do r. 2003

• reakce na imisní postižení lesa, obvodová odvodnění vrchovišť v rámci plánů péče (!)

• revitalizace – Středisko AOPK ČR ve spolupráci s Lesy ČR, Město Boží Dar (Na Vrakách), 
Karlovarský kraj (V rašelinách, Malé jeřábí jezero)

• omezené prostředky z PPK ve volné krajině

• nutná údržba a obnova dožívajících hrázek, kde to lze, nutno kombinovat se zahrnutím  



Krušnohorská vrchoviště 
Buková dolinaBludná (Spáleniště)



Krušnohorská vrchoviště 

Rudenská prameništěMyší kout



Krušnohorská vrchoviště 
Na Vrakách Počet přehrážek 

2006 12

2007 15

2008 10

2009 5

Celkem 42



NPR Božídarské rašeliniště



• 2010-2012

• realizováno na plochách v majetku státu 
(investor AOPK ČR) – cca 1/3 plochy NPR

• stávající odvodňovací kanály: hloubka od 
0,5 do 2,5 m, šíře od  0,5 do 5,0 m

• délka úpravy: cca 19,5 km

• náročná příprava projektu – bez zaměření, 
bez reliéfu a na termín počkání…



Perninské rašeliniště – výchozí stav

• plošná těžba frézováním (do r. 2006) až na podloží
• rekultivace – výsadby bez obnovy vodního režimu 

66 ha



Idea + návrh: 
V. Melichar

Projekce: 
Z. Macešková 
I. Forejt
J. Oboznenko

Realizace
Kavina Jaroslav –
Ekologické stavby

Lesy ČR  s.p. 
KŘ Karlovy Vary
• realizace 2018-2019
• revitalizováno 66 ha
• náklady 7,7 mil. Kč
• zdroj financí OPŽP



Vegetační úpravy

• udržet otevřený a přirozený charakter
• asanace náletu 17 ha
• probírky a prořezávky 26 ha
• přesazení 600 ks rašelinné kleče



Obnova vodního režimu

• 390 ks přehrážek, 3 typy
• 2 kamenné vzdouvací objekty
• 2 km valů z rašeliny
• 1,5 km zahrnutých příkopů



Tůně

• 5 x nová tůň
• 3 x obnova tůně



Terénní úpravy v bývalé těžebně



Naučná stezka• vyhlídková věž
• molo
• povalový chodník
• parkoviště



Perninské rašeliniště - význam lokality
• evropsky významná lokalita
• zvláště chráněné území (PP)
• fragmenty vrchoviště

šicha
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rosnatka 
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PP Přebuzské vřesoviště



Původní rozsah 
ložiska

fragmenty 
původního reliéfu 
vrchoviště



PP Přebuzské vřesoviště
• mozaika sukcesních biotopů 

(suché i mokré) po historické 
těžbě rašeliny 

• biotop tyrfofilních druhů hmyzu

• super lokalita samotářských 
včel

• početná populace břízy trpasličí

• klíčový biotop tetřívka (až 16 
kohoutků), bekasiny otavní aj. 

Foto nomády rudonohé:

Nomada rufipes. Eakring Birds [online]. 
Dostupné z: 
http://www.eakringbirds.com/eakringbirds5/inse
ctinfocusnomadarufipes.htm

modrásek stříbroskvrnný

plavuň vidlačka

perleťovec severní

šídlo rašelinné

bříza trpasličí

nomáda rudonoháklikva bahenní

http://www.eakringbirds.com/eakringbirds5/insectinfocusnomadarufipes.htm


Děkuji Vám za pozornost.

Mgr. Vladimír Melichar

Fotografie: Vladimír Melichar, Stanislav Wieser, Petr Krása, 
Přemysl Tájek, Petr Jiskra, Vít Tejrovský, Petr Jakubes (dron)


