
KRONIKA ZEMĚ

Desítky let byli občané naší země 
zvyklí bez (téměř) jakýchkoli omezení 
chodit do lesa, ať již to byl les státní, 
obecní, soukromý nebo církevní. 
To se ale může změnit, a možná už 
v letošním roce. Na vině přitom vůbec 
nemusí být nové zákony, ale hlavní 
škůdce našich lesů – kůrovec.

Petr Havel
Snímky Shutterstock, archiv autora a archiv

VSTUP DO LESA ZAKÁZÁN!

Týdeník Květy20

O riziku nadměrného přemno-
žení kůrovce, který v posled-
ních letech už zdecimoval ně-

které lesní porosty v ČR, se v poslední 
době mluví především v  souvislosti 
se  stavem lesů v Moravskoslezském 
kraji nebo například na  Vsetínsku. 
Obdobné riziko ale hrozí téměř na ce-
lém území ČR, a  je pouze otázkou, 
kdy kůrovcová kalamita skutečně 
vypukne a  jak velké území nakonec 
postihne.

Výzva vládě
I  proto zformulovali na  reprezen-

tativním setkání v  Jihlavě majitelé 
a správci našich lesů výzvu premiéro-
vi, v níž apelují na urychlené přijetí 
změn v platných zákonech a vyhláš-
kách tak, aby bylo možné rozvoji 
kůrovce efektivněji bránit. Jedním 
z opatření by mělo být i zařazení ka-
lamitních situací v lesnictví (nejde jen 
o kůrovce, ale také o větrné kalamity) 
do  mimořádných událostí, na  které 
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Kůrovec se živí lýkem a dřevem stromů 
nebo podhoubím ambróziových hub

by se vztahoval obdobný režim jako 
třeba při povodních. To by mimo jiné 
zakládalo možnost vyhlásit zákaz 
vstupu do lesů. Ten lze ale i bez tako-
vého opatření očekávat v případě těž-
by kůrovcového dřeva tam, kde bude 
třeba porosty poškozené tímto škůd-
cem co nejrychleji vykácet. Výzva 
obsahuje řadu konkrétních podnětů 
k  odvrácení plošné kůrovcové kala-
mity, například „nepřipustit vytváření 
bezzásahových území a ponechání pro 
kůrovce atraktivního dříví v  porostu 
bez asanace“. Pro stále více lidí atrak-
tivní „divočina“ totiž množení tohoto 
škůdce významně napomáhá.

Prvotní příčinou je sucho
Současná situace nevznikla najed-

nou a náhodou. Podle Petra Horáčka 

z  Ústavu výzkumu globální změ-
ny Akademie věd – CzechGlobe – 
souvisí aktuálně hrozící i  budoucí 
kůrovcová kalamita s globální klima-
tickou změnou. Změny počasí přitom 
registrují vědci již od konce minulého 
století a k dispozici mají také příslušná 
data. Ale k tomu, aby mohli výsledky 
svého bádání prohloubit, medializovat 
a doporučit majitelům a správcům les-
ních porostů vhodné postupy, nezís-
kal CzechGlobe fi nanční prostředky 
od  Národní agentury pro zeměděl-
ský výzkum (NAZV). Problémem je 
přitom zejména nevhodná druhová 
skladba našich lesů. Dominantně pře-
važující smrk se totiž podle Horáčka 
vyznačuje značnou tolerancí k  níz-
kým teplotám, ale nesvědčí mu sucho. 
„Pokud tedy smrk roste na stano-
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vištích, kde je průměrná roční 
teplota nad 7 °C a roční srážky pod 
700 mm, pak dlouhodobě nemá šan-
ci. Zdá se ale, že smrk nemá šanci ani 
na stanovištích, která se těmto opti-
málním hodnotám jen blíží,“ upozor-
ňuje Horáček.

Změny jsou nutné, ale 
možná je už pozdě

Nejde ale jen o smrk. Z dosavad-
ních šetření vyplývá, že suchem jsou 
na mnoha místech ohroženy také bo-
rovice, a  dokonce i  některé listnaté 
stromy, u nichž vinou sucha a škůdce 
poškozujícího listy neprobíhá v  pl-
ném rozsahu potřebná fotosyntéza. 
Naše lesy tak postupně usychají, 
slábnou, a právě tím se otevírá pro-
stor pro kůrovce, který oslabené po-
rosty napadá. Kůrovec je nicméně 
až druhotný problém, a právě proto 
je nutné zaměřit se na  preventivní 
opatření – jestli už není pozdě. To 
potvrzuje také Andrea Pondělíčková 
z  Lesnicko-dřevařské komory ČR: 
„Oslabené lesní porosty jsou i  přes 
intenzivní péči lesníků následně po-
škozovány větrnými či sněhovými 
kalamitami velkého rozsahu. Ná-
sledky tohoto stavu budou lesníci na-

pravovat řadu let.“ Měnit se podle ní 
budou muset i pěstební postupy, stej-
ně jako podmínky zalesňování ploch 
po kůrovcových těžbách. 

Mýty o našich lesích
Vše ale nasvědčuje tomu, že kro-

mě postupného zvyšování podílu list-
náčů v našich lesích se budou kvůli 
kůrovci současné lesy intenzivněji 
kácet, čímž se ale také uvolní prostor 
pro přirozenější druhovou skladbu 
lesních porostů. Ta totiž přirozená už 
dávno není, a to ani na většině území 
našich národních parků, neboť i  ty 
v minulosti vysadil člověk. To ale zá-
roveň znamená, že vytvářením bez-
zásahových území stejně přirozenos-
ti, alespoň aktuálně, nedosáhneme, 
naopak se tím riziko kůrovcových 
kalamit zvýší. Právě na to také apelu-
jí lesníci ve výzvě premiérovi. 

Samotné kácení suchem a  kůrov-
cem poškozených porostů navíc na-
šim lesům neublíží – ačkoli se větši-
na lidí domnívá, že lesů v naší zemi 
ubývá, opak je pravdou – ČR nebyla 
v minulosti nikdy tak zalesněna, jako 
je tomu v současné době. Stačí se po-
dívat na historické kresby našich hra-
dů nebo okolí obcí, z nichž je patrné, 

že ani tak známé symboly české kra-
jiny, jako je Říp nebo Bezděz, lesy 
na svých vrcholcích neměly.

Ekonomické problémy 
i výhody

Kalamitní těžby mají ovšem fa-
tální dopad na vlastníky lesů. Kvůli 
kalamitě vlastník vytěží za rok tře-
ba i  podstatně více dřeva než ob-
vykle. Pak ale rok dva nebude těžit 
a  nebude mít fi nanční prostředky 
na  zalesnění, jak připomíná před-
seda Sdružení vlastníků obecních 
a  soukromých lesů v ČR František 
Kučera. Kůrovcové dřevo se navíc 
prodává za  nižší ceny, což může 
vyhovovat jeho zpracovatelům, ale 
majitelé lesů ekonomicky ostrouha-
jí. Lesníci proto chtějí, aby jim při 
kalamitách stát pomáhal víc, jako se 
to podle nich děje například v  Ba-
vorsku. Na druhou stranu lze před-
pokládat, že bude na  našem trhu 
větší prostor pro uplatnění výrobků 
z tuzemského dřeva. 

O propagaci využití dřeva, a přede-
vším výrobků z něj, usiluje už řadu 
let mimo jiné nadace Dřevo pro ži-
vot. Jedním z jejích projektů je Doba 
dřevěná, a vše nasvědčuje tomu, že 
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DALŠÍ 
MOŽNÉ 
ZÁKAZY
I když možná 
budoucí omezení 
vstupů do lesa 
bude mít na svě-
domí především 
kůrovec, úplně vždy 
a všude zřejmě lidé 
do lesů smět ne-
budou. V minulosti 
sice opakovaně 
odmítnutá, nyní 
ale opětně oživená 
myšlenka zákazu 
vstupu do lesa 
kvůli klidu pro 
lesní zvěř má zřej-
mě šanci v připra-
vované novele my-
sliveckého zákona. 
Potvrzuje to ministr 
zemědělství v demi-
si Jiří Milek, podle 
kterého by se měly 
„v budoucnosti 
v české přírodě 
vytvářet klidové 
zóny, kam by 
v určitých čás-
tech dne nesměli 
turisté“. Zvířata 
v nich by totiž moh-
la podle ministra 
klidněji vyvádět svá 
mláďata. Na rozdíl 
od kůrovce zřejmě 
letos přijetí přísluš-
né novely nehrozí, 
protože myslivecký 
zákon představuje 
také politický střet 
mezi vlastníky 
lesních porostů 
a jejich uživateli 
z řad myslivců, tak 
či tak si ale budeme 
muset pomalu 
zvykat na to, že 
jít kdykoli kamkoli 
do lesa nebude 
časem možné. Že 
to v některých mís-
tech nejde vůbec, 
známe především 
z cest do zahraničí, 
a ČR tak patrně 
přestane být 
v tomto směru 
tak odlišnou vý-
jimkou jako dosud. 

Sucho a škůdci ohrožují nejen smrky, 
ale i borovice a listnaté stromy  

„Následky kalamit  budou lesníci napravovat 
řadu let,“ říká Andrea Pondělíčková
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by skutečně mohla nastat. Tím by 
se mohla po  mnoha letech „zlomit“ 
nežádoucí situace v  našem lesním 
hospodářství, které stejně jako země-
dělství trpí příliš velkým vývozem 
dřevní suroviny, případně polotovarů, 
a naopak dovozem dřevěných výrob-
ků s vyšší přidanou hodnotou ze za-
hraničí. 

Starost o lesy
Co se ale musí zcela jistě změnit, 

je současná úroveň péče o lesy. Les-
ní hospodářství v ČR trpí, stejně jako 
jiné obory, nedostatkem kvalifi kova-
ných zaměstnanců, v  samotném les-
nictví je situace o  to horší, že obor 
nepatří mezi pracovní příležitosti 
s  vysokými výdělky. Výsledkem je, 
že se o příliš velké plochy lesa stará 
příliš málo lidí, a  tím vznikají im-
pulzy právě pro přemnožení kůrov-
ce, ale i jiných škůdců, protože není 
v lidských silách odhalit v lese všech-
ny souše, vývraty a počátek nemocí 

všech na  příslušném území rostou-
cích stromů. Podle lesníka a velmis-
tra Řádu svatého Huberta Jana Votavy 
z Asociace soukromého zemědělství 
ČR by se jeden člověk měl starat ma-
ximálně tak o 1 000 hektarů lesa. Ta-
ková situace ale v našem lesnictví ne-
panuje, a v úvodu zmiňovaná výzva 
premiérovi také proto apeluje na po-

třebu „zjednodušit pravidla pro udě-
lování pracovních víz ekonomickým 
migrantům z přijatelných zemí“. Sám 
Votava navíc ještě zmiňuje potřebu 
zmírnit současnou byrokracii přede-
vším pro majitele menších regionál-
ních pil a drobných a středních zpra-
covatelů dřeva, kteří jednak dokážou 
operativně zpracovat dřevo z kalamit-
ních těžeb přímo v regionu, a jednak 
mohou produkcí lokálních dřevěných 
výrobků zvýšit zmiňovanou nízkou 
přidanou hodnotu, která se na  úze-
mí naší země obvykle vytváří. �
 (Autor je agrární analytik) Lázně Mšené, a. s.

 Lázeňská 62 • 411 19  Mšené-lázně

tel.: +420 416 866 007

 e-mail: lazne@msene.cz

Lázeňský resort
 nedaleko Prahy.

Nechte se hýčkat v malebném
lázeňském resortu nedaleko Prahy.

Délka pobytu: 4 dny / 3 noci 

Ubytování: jedno nebo dvoulůžkové 

 pokoje s TV

Strava: polopenze, včetně 

 salátového bufetu, 

 moučníků a příloh 

Lázeňská péče:

• aroma masáž zad

• okysličující peeling z mořských řas

   (dolní končetiny)

• olejová vinná koupel

• pedikura (základní ošetření)

• kadeřnictví (střih, styling)

• kosmetika (expresní ošetření)

Cena pobytu již od 4.380,- Kč/osoba*

Dámská jízda

Balíček lázeňských procedur, které lze 

čerpat během jediného dne.

• medová masáž zad

• ovesná koupel

• zábal z včelího vosku (záda)

Cena balíčku 930,- Kč*

Medový balíček

Další nabídku bezmála 20ti týdenních

a víkendových léčebných i relaxačních 

pobytů naleznete na 

www.msene.cz
*/Uvedená cena je 

včetně zákonné 
sazby DPH.
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V našich lesích najdete mnohá zajímavá místa. V borovicovém lese u vesnice 
Písty na Nymbursku se například ukrývá „Česká poušť“. Písečná duna 
vzniklá v ledových dobách starších čtvrtohor je přírodní památkou

„Pokud smrk roste na stanovištích, kde je průměrná roční teplota 
nad 7 °C a roční srážky pod 700 mm, pak dlouhodobě nemá šanci.“ 
Petr Horáček 
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