TISKOVÁ ZPRÁVA

Program „Živá voda VLS“ na Českokrumlovsku:
Za 15 milionů se do šumavské krajiny „vrátí“ pět zaniklých rybníků
Horní Planá, 16. března 2012 - Vojenské lesy a statky (VLS) investují do obnovy zaniklých rybníků ve vojenském
újezdu Boletice a jeho okolí přes 15 milionů korun. První z nich u zaniklé obce Skelná Huť byl dokončen již loni,
rekonstrukce dalších čtyř by se měla rozběhnout letos. Jejich obnova by měla vrátit krajině její tvář a optimalizovat vodní režim okolní přírody.
Na mapě Šumavy blízko Horní Plané přibyla loni nová malá vodní plocha. Přesněji řečeno se vlastně vrátila. Malý
rybníček o rozloze 2500 metrů čtverečních ve svahu na úpatí boletického Špičáku zde totiž v minulosti již existoval.
Byl součástí osady Skelná Huť z 18. století, která zanikla po druhé světové válce. Dva selské dvory a mlýn dnes připomínají nedaleké rozpadlé ruiny a ovocné stromy. Rybník však Vojenské lesy a statky vloni do krajiny vrátily. Jeho
rekonstrukce přišla na 1,3 milion korun, většinu, konkrétně 70 procent, však pokryla dotace z Operačního programu Životní prostředí, kterou poskytuje Státní fond životního prostředí s Evropským fondem pro regionální rozvoj.
„Jde vlastně o návrat k moudrosti našich předků, kteří říkali, že rybníky jsou oči krajiny. Investice, kterou jsme realizovali, i ty které připravujeme v nejbližším období, budou nejen návratem k původnímu rázu krajiny na Boleticku,
drobné vodní plochy budou sloužit také k zadržování vody v krajině a podporovat vodohospodářské a vodoochranné funkce šumavských lesů. S každou malou vodní plochou se významně posílí druhová rozmanitost okolní přírody.
Bude sloužit jako napajedla pro lesní zvěř, domov pro obojživelníky, a podobně“ vysvětlil ředitel šumavské divize
VLS Petr Král.
Rekonstrukce rybníku Skelná huť i další investice do vodních děl, plánované Vojenskými lesy a statky na Českokrumlovsku v nejbližší době, jsou součástí rozsáhlého programu státního podniku s pracovním názvem „Živá
voda VLS.“ V jeho rámci probíhají investice do drobných vodních staveb s maximální rozlohou – rybníčků§, nádrží,
úprav vodních toků a tůní, nejen na Boleticku, ale také v dalších lokalitách ve správě VLS. Za bezmála 100 milionů
korun by mělo nově vzniknout, či být obnoveno více než třicet vodních děl. Drtivá většina z nich nemá sloužit chovu ryb, ale má primárně zlepšit ekologickou stabilitu lokalit, zvýšit jejich biodiverzitu (druhovou rozmanitost přírody), zvýšit množství zadržované vody na daném území a v neposlední řadě se mají stát také vhodnými prvky, utvářejícími okolní krajinu.
U drtivé většiny ze tří desítek projektů v Čechách i na Moravě počítá podnik s významným zapojením dotačních
zdrojů. „U většiny těchto investic jsme podali, nebo podáme, žádost o dotační podporu z Operačního programu
Životní prostředí. Dotace by tak měla pokrýt až 70 procent nákladů,“ potvrdil ekonomický náměstek VLS Zdeněk
Mocek.

Zatímco jinde jde především o budování nových staveb, na Českokrumlovsku má projekt „Živá voda VLS“ podobu
obnovy malých rybníčků, které zanikly v minulých desetiletích. Konkrétně na divizi VLS v Horní Plané jsou letos
v plném běhu další čtyři projekty. S hotovou projektovou dokumentací i stavebním povolením se lesníci chtějí pustit do rekonstrukce rybníku Za vodárnou v údolí potoka Olšina v katastrálním území Polné na Šumavě. Na návrat
rybníčku s tisícimetrovou rozlohou je naplánována investice 2 a půl milionu.
Na lesním pozemku u Arnoštova by měl být obnoven zaniklý půlhektarový Černý rybník, o něco hlouběji ve vojenském újezdu na Puchárenském potoce pod Rysím vrchem pak Puchárenský rybník. Největším projektem pak bude
Blanický rybník na horním toku řeky Blanice pod Knížecím stolcem. Zde by se náklady na jeho stavbu mohly vyšplhat až k 6 milionům korun
„Zde však zatím nebyly zahájeny práce na projektové dokumentaci. Prioritu má Puchárenský rybník, kde s ohledem
na ochranu životního prostředí proběhly jednání a byl i dohodnut způsob obnovy rybníka,“ doplnil Petr Král.
Vojenské lesy a statky ČR jsou státním podnikem s více než 80. letou tradicí. Celkem spravují přes 140 tisíc hektarů
pozemků, z nichž většinu tvoří unikátní lesní lokality, které patří k nejzachovalejším v celé Evropě. Jedná se převážně o území sloužící k výcviku armády, nebo bývalé vojenské újezdy, které byly dlouhodobě uchráněny intenzivních civilizačních vlivů. V posledních letech VLS opakovaně vytvořily hospodářský výsledek, kterým v tvorbě zisku
před zdaněním překonal historické rekordy.
VLS ve všech spravovaných lokalitách hospodaří trvale udržitelným způsobem a plní podmínky mezinárodního
certifikačního systému PEFC, který stanovuje přísná ekologická, společenská a sociální kritéria v lesním hospodaření.

Kontakt: Jan Sotona, tiskový mluvčí, tel.: 777 723 593, e-mail: jan.sotona@vls.cz

Obnova rybníků na Šumavě – Boletice (Českokrumlovsko)
Dokončeno
Skelná Huť
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Rybník Za vodárnou
Černý rybník
Blanický rybník
Puchárenský rybník
Celkem
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1.281 tisíc Kč
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5.800 tisíc Kč
3.200 tisíc Kč
13.800 tisíc Kč

