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Lesy pro budoucnost

Lesy České republiky, s. p. (LČR)

reagují na nepříznivé klimatické podmínky a v jejich důsledku vzniklé kůrovcové 
kalamity.

V tomto roce organizují komunikační kampaň (setkání s představiteli samosprávy     
a veřejností) na 48 místech po celé ČR.

Hlavní témata:

- LČR jsou zodpovědný hospodář, který přistupuje maximálně 
profesionálně a efektivně k řešení kalamity

- LČR spolupracují se všemi relevantními institucemi a působí jako 
významný koordinátor veškerých aktivit.

- cílem je změnit ničivou kůrovcovou kalamitu ve vysázení lesů pro nové  
generace – Lesů pro budoucnost
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Vlastnictví lesů v ČR je pestré stejně jako přírodní podmínky
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Sucho se periodicky vrací, není to záležitost posledních dnů či roků …

výrazná sucha a srážkové deficity v historii v letech 1917, 1921, 1947, 1953-1954, 
1959, 1971–1973, 1976, 1989-1992, 2003, 2014 - 2018

Sucho 1947

Nadprůměrné teploty a podprůměrné srážky převládly od dubna do října. Maxima 
dosáhlo sucho v září, druhé maximum bylo již v květnu. Šlo o druhé nejvýznamnější 
sucho z období let 1805 až 2012. 

Sucho 1953-1954

Toto sucho se významně přeneslo do následujícího roku 1954. Započalo až v srpnu 
1953 a trvalo do zimy 1954. Bylo zatím nejvýznamnějším za celé období let 1805 až 
2012.

Sucho 2014 – 2018

V současném období jsme konfrontováni s dlouhým obdobím sucha, které má za 
následek již nevratné změny lesních porostů, jež byly vysazovány i před více než 80 
lety.

Tyto lesy tedy budeme obnovovat v nové podobě.
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Srovnání sucha v půdě duben 2016 - 2019
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Extrémní výkyvy počasí a rychlé změny teplot s sebou přináší vichřice a orkány

Některé mají celoevropský vliv – zpravidla procházejí Evropou od západu na východ 
a poškodí miliony metrů krychlových

například Kyrill - leden 2007

Emma - březen 2008

Herwart - říjen 2017

Eberhart - březen 2019

Zejména v letním období vznikají z horka lokální bouře, které poškodí množství dříví 
na relativně malém území – tyto bouřky jsou v posledních letech i několikrát do roka 
a jsou schopny poškodit i objem dříví překračující běžnou roční těžbu na majetku.
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Kůrovec (lýkožrout smrkový) je kalamitní škůdce, který má v nižších polohách 2 – 3 
generace do roka – na asanaci napadených stromů v letním období bývá 4 – 5 
týdnů – rychlost je zásadní! 

Populace kůrovce z jednoho stromu může v letním období napadnout až 10 dalších!

Opatření uplatňovaná proti kůrovcům:

Obranná opatření pro snížení populace

Včasné vyhledání napadených stromů

Včasná těžba a asanace napadených stromů

Mimořádně důležitá je spolupráce všech vlastníků !!!!
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Riziko pro rok 2019
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Lesy pro budoucnost – obrana proti kůrovci
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Lesy pro budoucnost – obrana proti kůrovci 

P r o g n ó z a   

výše kůrovcových těžeb 

pro rok 2019 v rámci ČR:

Celkový roční objem

napadeného dřeva lze

prognózovat ve stejném

rozsahu jako v roce 2018,

tj. cca 20 mil. m3
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Obnova lesa

LČR zakládají lesy pro budoucí 

generace tak, aby plnily všechny své

funkce a současně byly odolnější 

než lesy současné.

Při obnově zvyšujeme pestrost porostů

(zapojení více dřevin současně, omezování

monokultur), využíváme přirozené obnovy 

– příroda si vybírá vhodné jedince sama.

Konkrétní akce LČR pro rok 2019:

Vracíme vodu lesu – na tento program je vyčleněna cca 1 mld. Kč

Sázíme lesy nové generace – akce bude probíhat 19. 10. 2019 v rámci celé ČR za účasti 
veřejnosti

Lesy pro budoucnost – sázíme lesy nové 
generace
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Dřeviny v obnově
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Využití přirozené obnovy
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Příklady tvorby porostních směsí
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Řešení kůrovcové kalamity v lesích a strategie 
dalšího rozvoje lesů

Kůrovcové těžby – zajištění dostatečných těžebních kapacit

Skladování kalamitního dříví – zajištění jednotlivých ploch v rámci ČR

Zajištění pracovních kapacit – program MZe

Doprava kalamitního dříví v rámci silnic a železnic – zajištění výjimek pro dopravce                  
a železničních stanic pro nakládání dříví včetně dostatečného počtu vagonů

Asanace kůrovcového dříví – zajištění výjimky MZe na fumigaci

Hlavní legislativní opatření – novela zákona o lesích s uplatněním opatření obecné povahy

Mimořádná opatření – zákaz úmyslných těžeb smrku a borovice s výjimkou výchovných 
zásahů v porostech do 40 let

Dotační politika a další ekonomická opatření - finanční příspěvky na hospodaření v lesích, 
dotační program na podporu investic do lesnické techniky, investiční i provozní úvěry od 
Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, vratka spotřební daně ze „zelené 
nafty“, podpora energetického využití surového dříví, přesunutí palivového dřeva do druhé 
snížené sazby DPH 
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