
2/2014 51

Udělali jsme pro přírodu – 
Zdařilý ochranářský zásah  
na vřesovištích Tisovec a Šibeniční vrch
Martin Chochel, Krajský úřad Karlovarského kraje

Ke konci roku 2013 nechal Krajský úřad Karlovar-
ského kraje zpracovat projektovou dokumentaci 
k  záměru, jehož cílem byla záchrana cenných 
vřesovištních společenstev v evropsky významné 
lokalitě (EVL) Tisovec a EVL Šibeniční vrch.
Jedná se o  dvě lokality soustavy Natura 2000, 
v současně době vyhlašované jako přírodní pa-
mátky a  rozšiřující tedy seznam maloplošných 
chráněných území na  Kraslicku. Předmětem 
ochrany obou lokalit jsou vřesoviště. Na  Šibe-
ničním vrchu pokrývají vřesoviště balvanité suťo-
vé pole vzniklé rozpadem obnaženého skalního 
výchozu, v EVL Tisovec porůstají vřesoviště dru-
hotně vzniklá stanoviště, která jsou pozůstatkem 
po těžbě rud. Keříčková společenstva na Šibe-
ničním vrchu jsou tvořena převážně brusinkou 
a  borůvkou a  mají vlhčí charakter, Tisovec je 
sušší lokalitou a převládá zde vřes.
Obě lokality jsou z českého i evropského pohledu 
poměrně cenné a plánovanou kategorii ochrany 
si plně zaslouží. Problémem zde však je uchyco-
vání náletových dřevin a bez lidského zásahu by 

obě lokality postupně zcela zarostly nálety bříz 
a  jeřábů. Vzhledem ke  skutečnostem, že zásah 
už byl dosti potřebný ale zároveň finančně nároč-
ný, přistoupil Krajský úřad Karlovarského kraje 
k  cestě čerpání peněz z  Operačního programu 
Životní prostředí. Potřebné finance se podařilo 
úspěšně získat a na konci léta 2014 byly obě lo-
kality ošetřeny. Na Šibeničním vrchu byly nálety 
vyřezány na  ploše 3,4 hektaru, v  EVL Tisovec 
na 2 hektarech. Celkem bylo na obou lokalitách 
dohromady vyřezáno více než 400 stromů o prů-
měrech od 10 do 50 cm a cca 1 ha plošných ná-
letových porostů.
Zásah byl veden velmi citlivě a vřesoviště nebylo 
kácením nijak poškozeno. Na  zvýšené oslunění 
bylinného patra zareagovala vegetace už téhož 
roku na  podzim, jak dokládá fotografie bohatě 
kvetoucího vřesu. Vytěžená hmota by v následují-
cích letech měla, dokud se zcela nerozloží, sloužit 
na vybraných místech jako zimoviště a úkryty pro 
řadu druhů živočichů. ■

 Vřesovištní svahy na Tisovci před a po vyřezávce náletů. Foto Petr Uhlík a Martin Chochel.


