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Kůrovcové kalamity na území ČR v 
minulosti

● 1821 po větrné smršti
● 1833 – 442 000 m3 dřeva
● Šumava 1834 – 1839, 225 000 m3 (203600 m3 – kůrovec, 22000 m3 – polomy větrem)
● 1868 - po větrných smrštích a orkánech 1870 – jihozápadní a další oblasti Čech, Morava (zvláště Jeseníky) – 9 

hodinová vichřice (7. prosince) (101 000 m3 polom)
● 1868 Jeseníky po prosincové smršti 663000 m3 dřeva.
● 1870 – vichřice – 550000 m3

● Od roku 1872 – kůrovcová kalamita, vrchol 1874-1875, konec 1878 (těžba způsobena větrem a sněhem 542730 m3, v 
důsledku kůrovce – 1074000 m3)   

● Šumava, 1873-1876, 3 až 7 mln. m3 dřeva (dle různých autorů). 
● 1945-1952 Krkonoší, Krušné hory, Orlické hory, Šumava, Český les, Doupovské hory, Mariánské Lázně. (2,3 mil. m3 

dřeva)
● 1983-1988 Jizerské hory, Krkonoše, Orlické  hory, Broumovské stěny, Jeseníky, centrální část Šumavy, Třeboňsko – 

přemnožení lýkožrouta, nebyla včas učiněna protiopatření, dlouhodobé sucho (1982 a 1983), vichřice 1982 a1983, 
horké letní měsíce 1983 (tři generace), 1984 – vichřice v Čechách  (5 mln. m3 dřeva), 

● Krkonoše, Jizerské hory a Orlické hory – lýkožrout se přemnožil tam, kde lesní porosty byli oslabené imisemi SO2 a 
fluoru z elektráren na území Německa a Polska, pak výskyt obaleče modřínového.

● 1994-1995 severní Morava, Jesenicko, Bruntálsko, Slezsko, změny ve vlastnictví lesní půdy, teploty převyšující 
průměr, větrné smrště 1991, 1.912 mln. m3

● 2007, 2011 Šumava, polomy po orkánu Kyrill (2007), velmi teplé roky 2007 a 2008, polomy po vichřicích Emma a Ivan 
(2008) atd. 2009 v Čechách nastala kulminace evidovaného objemu kůrovcového dříví.



  

Ekologické příčiny kůrovcové 
kalamity

● Teplota
● Srážky
● Vítr, sníh a námraza
● Vitalita smrků
● Stanovištní a půdní poměry (objem dusíku v půdě a ovzduší)
● Složení lesních porostů
● Biotičtí činitelé a zdravotní stav lesa
● Globální vlivy na lesy

Imise
Globální oteplování

● Zákonitost kalamit



  

Složení lesů

● Lesy tvoří cca třetinu území České republiky. Loni byly jehličnany téměř 
na 72 % lesní plochy, podle doporučené skladby by měl být podíl kolem 
64,4 %. Smrk zabíral cca polovinu plochy lesů, borovice cca 16 %, 
modřín necelé 4 % a jedle pouhé 1 %. Z listnatých stromů dominovaly 
buky (8 %) a duby (7 %).

● Podíl listnáčů se mezi lety 2000 a 2017 zvýšil z 22,3 na 27 % a tento 
trend pokračuje.

● české lesy starší 60 let jsou ve špatném stavu i kvůli imisnímu zatížení 
lesních ekosystémů. Problémy s imisním zatížením mají více jehličnany 
a to celkem 74 %, staré listnáče mají problém z 39 %. Nicméně 
hlavním problémem zůstává sucho, které oslabuje stromy, které jsou 
následně napadány kůrovcem.

● Smrk tvoří 22 % nově vysazovaných stromů Lesy ČR.



  

Faktory ovlivňující smrkový les a 
lýkožrouta

Povětrnost:
-vysoké teploty
- nízké teploty

-dlouhá období sucha
-vítr, sníh, námraza

Škůdci a choroby:
-hmyz

-bezobratlí
-obratlovci

-houby, plísně
-viry

Vzdušný transport:
-imise

-SO
2
, NO

x

-ozon
-kyselé deště

Lesní hospodářství:
-chudé půdy,

-vysoké polohy
-monokultury

-stáří lesů
-systém vyběrových řízení -

Delegování práce v lese 
dodavátelským firmam 

Půda
-zakyselení půd

Úbytek živin
-porušený příjem vody

- Ovlivnění kořenového vlásení
- vymývání živin dešti

Tyto faktory mají vliv 
na zánik smrku, konečný 
a nevratný faktor -
 lýkožrout



  

Způsob hospodaření v lesích

● Lesy ČR
● Firmy-dodavatelé
● Lesní dělníci

Systém do roku 1992: Jeden revírník spravuje cca 1500 ha, pod něho spadají 4 
hajní s výměrou svěřeného lesa 400-500 ha. Každý hajný zaměstnává stabilně 2-3 
ženy v pěstební činnosti, 1-2 těžaře, kočího s koněm a na revír je jeden traktorista 
s traktorem. Každá hájenka má svoji školku která pěstuje stromky z dané lokality v 
dané lokalitě. O školku se stará hajný a ženy v pěstební činnosti. Každé polesí 
mělo svoje pily a sklady a stát prodával řezivo. Hajný sledoval vývoj šíření kůrovce 
a v okamžiku výskytu ještě ten den, poslal strom na pilu. Chodil pěšky, neměl 
telefon, a v lese přibližovali dřevo na skládku pouze koně.

Zodpovědní revírník, hajný, lesní pracovníci, stabilní práce, dokonalá znalost 
terénu, láska k práci, kterou vykonává svědomitý a zodpovědný člověk

(Zdroj: spolek PagoPago, rozhovor s hajným z polesí Široká Niva). 



  

Ekonomické a politické příčiny 
Těžba při pni (Lesy ČR vyhlásí soutěž→ vítěz vytěží a zapláti za dřevo → vítěz odveze a prodá dřevo → 
Lesy ČR zaplatí za pokacení, odvoz a znovuvysazení)

Lesy ČR každoročně vypisují zakázky  ve výši miliard korun. 

Zdroj: Komu putují zakázky od Lesů ČR? Agrofertu? www.finance.cz



  

Ekonomické a politické příčiny 

● Propojení managementu

„Ředitel UNILESU Petr Jelínek byl poradcem ministra 
zemědělství v demisi Jiřího Milka. Petr Jelínek po kritice médií 
ze své pozice odstoupil. Nicméně dosud zůstává v čele 
Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků.“

„Společnosti Kloboucká lesní, s. r. o. prakticky šéfuje bratr 
někdejšího ředitele Lesů ČR, Luděk Szórád. Ten ve společnosti 
Kloboucká lesní, s. r. o. dělá prokuristu a od té doby, co se stal 
Daniel Szórád stal ředitelem Lesů ČR, získala společnost tendry 
v hodnotě téměř půl miliardy korun. Luděk Szorád je také v 
předsednictvu Aso ciace lesnických a dřevozpracujících 
podniků.“



  

Ekonomické a politické příčiny 

Za posledních pět let bylo odvedeno do státní kasy téměř 30 miliard korun, což z Lesů ČR
dělá důležitý zdroj příjmů státní poklady. 
V roce 2018 Lesy České republiky odvedli do státního rozpočtu "pouze" 2,5 miliardy korun. 
Hlavní příčinou je propad cen dřeva kvůli kůrovcové kalamitě, přestože se Lesy ČR snaží 
prodat dřevo ani do daleké Číny.

Mediální kampaň může
vyvolat rozhovory o privatizaci 



  

Budoucnost?

„Osmimiliardový tendr Lesů ČR na lesnické 
práce a prodej dřeva 2019+ (platí pro roky 2019 
až 2023) vyhrála společnost Jihozápadní 
dřevařská a. s. ze Sušice, kde mají většinový 
podíl Viktor Hostačný, Roman Milota a Miroslav 
Michna (dříve ředitel oddělení Jihozápad Sušice 
společnosti UNILES a rovněž společnosti Less & 
Forest s. r. o., která spadala pod Less a. s.).“ 
Jihozápadní dřevařska = Petra + T.E.P. Holz
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