
 

 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

 

Rašeliniště Cínovecký hřbet zachráněno 
 

 První zrevitalizované rašeliniště v Krušných horách nabízí útočiště řadě 

chráněných druhů rostlin a živočichů 

 Celkem 150 dřevěných přehrážek už zadržuje vodu v okolí obce Cínovec 

 Projekt Revitalizace rašelinišť v Krušných Horách vznikl za podpory 

programu NET4GAS Blíž přírodě  

 

Cínovec, 11. května 2011 – Ekologové na horském hřebeni východně od Cínovce dokončili díky 

programu NET4GAS Blíž přírodě revitalizační práce, a zachránili tak rašeliniště Cínovecký hřbet. 

Za necelý rok vybudovali na ploše o rozloze přesahující 20 ha celkem 150 dřevěných přehrážek. 

Tato přehrazení už zadržují v oblasti vodu. Díky postupnému zaplavování krajiny dojde v blízké 

době k vytvoření přirozeného prostředí pro živočichy a rostliny, jakými jsou např. tetřívek obecný 

nebo masožravá rosnatka okrouhlolistá.  

 

„Zachovat původní podobu přírody pro další generace neodmyslitelně patří k našemu podnikání,“ 

řekl Jan Nehoda, jednatel NET4GAS. „Úspěšná revitalizace prvního rašeliniště je konkrétním 

výsledkem našeho generálního partnerství.  S jejími úspěchy se může seznámit každý, kdo projde 

zdejší naučnou stezkou,“ dodal Nehoda. 

 

Funkčnost vybudovaných přehrážek se ukázala již při loňských prázdninových bouřkách. 

„Přehrážky nejdříve zachytí několik přívalových srážek a následně začne mech rašeliník vytlačovat 

nežádoucí rostliny. Teprve poté začne pomalu narůstat vrstva rašeliny. Na jeden její milimetr si je 

třeba počkat přibližně jeden rok,“ vysvětluje Jan Dušek, ředitel Daphne ČR – Institutu aplikované 

ekologie.  

 

Díky projektu Revitalizace rašelinišť bude v Krušných horách do konce roku 2012 vybudováno 

ještě několik stovek dřevěných přehrážek o velikosti od 20 centimetrů až do 2 metrů. Jejich pomocí 

dojde časem k zaplavení širšího okolí revitalizovaných ploch a do oblasti Cínovce by se tak měly 

navrátit původní ekosystémy. V letošním roce čeká proces postupného zaplavování také rašeliniště 

Velké tetřeví tokaniště a U jezera. 

 

Výstavba nové naučné stezky, která prochází napříč Cínoveckým hřbetem, Velkým tetřevím 

rašeliništěm i oblastí U jezera, je součástí investic spojených s revitalizací rašelinišť. Na její 14ti 

kilometrové  trase bude umístěno celkem osm informačních panelů, které návštěvníky seznámí 

nejen se samotným procesem revitalizace, ale představí jim také například zajímavosti z oblasti 

geologie Krušnohorska či místní faunu a flóru. 

 

 

 



 

Na projektu Revitalizace rašelinišť v Krušných horách se podílejí tyto subjekty: 

 

 Ústecký kraj (záštita nad projektem)  

 DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie (vedoucí projektu)  

 AMETYST, občanské sdružení (realizátor projektu)  

 NET4GAS, s.r.o. (generální partner projektu)  

 Ministerstvo životního prostředí ČR, Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR a Česká 

zemědělská univerzita v Praze (podpora projektu) 
 

 

 

 

Občanské sdružení Daphne ČR – Institut aplikované ekologie založilo svou činnost na odborných 

znalostech ekologie. Je prostředníkem mezi akademickou sférou, orgány státní správy a samosprávy a 

veřejností. Daphne ČR bylo založeno v roce 2004. 

 

 

Společnost NET4GAS si je vědoma své společenské odpovědnosti, a proto rozvíjí a dále prohlubuje svou 

koncepci sponzoringu a firemního dárcovství. Je spolehlivým, výkonným a bezpečným provozovatelem 

plynárenské přepravní soustavy a rozvíjí odpovědnou politiku životního prostředí s ohledem na budoucí 

generace. Oblast podnikání NET4GAS úzce souvisí s otázkou ochrany přírody a životního prostředí a od toho 

se odvíjí i dlouhodobá sponzoringová strategie firmy realizovaná v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. 

NET4GAS je generálním partnerem projektu Revitalizace rašelinišť v Krušných horách občasnkého sdružení 

DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie a také Českého svazu ochránců přírody, podporuje i další 

subjekty. Podrobné informace o otevřených lokalitách i dalších přírodních zajímavostech či typy na výlet 

představuje veřejnosti na internetových stránkách www.blizprirode.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt: 

 

Ivana Vybíralová   Tel.: +420 775 985 083 

DDeM (DAPHNE ČR)   Tel.: +420 222 250 300 

Polská 10    Fax: +420 222 250 299 

120 00 Praha 2    E-mail: ivybiralova@ddem.cz 

 

 

Milan Řepka    Tel.: +420 739 537 461 

NET4GAS, s.r.o.    Tel.: +420 220 225 427 

Na Hřebenech II 1718/8   E-mail: milan.repka@net4gas.cz  

140 21 Praha 4-Nusle 
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