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Podle SVOL vláda opomíjí problém kůrovcové kalamity 

Lesnicko-dřevařský sektor se potýká s přetlakem kalamitního dříví 

 

Názvy článků v mediích jasně sdělují, že problémy se smrkovými porosty nejsou jen na 

lesním majetku města Přerova. V lesnických odborných kruzích se běžně hovoří o 

nejkritičtější situaci od druhé světové války. Rozsah kalamity je geograficky umístěn na téměř 

celou střední a severní Moravu. V praxi tato krize znamená, že v době kdy vrcholí kůrovcová 

kalamita, nejsou k dispozici kvalifikovaní lidi (dřevorubci, operátoři strojů), nejsou stroje, je 

velký problém surovinu prodat, dřevozpracovatelské kapacity jsou přehlceny. To vše má za 

následek, že obrovský přebytek dřevní hmoty způsobuje klesání cen a prodej dříví je na 

hranici rentability. Zpracovatelé dřevní hmoty jsou přesyceni surovinou, jejich kapacity 

nejsou na tak obrovské objemy koncipované. Okolní státy jako Německo, Rakousko řeší 

taktéž vlastní kalamitní problémy a znevýhodňují dovoz suroviny oproti domácí.  

„Rozsah kalamity je výjimečný a dostává se mimo úroveň zvládnutelnosti vlastníků a 

správců lesa, kteří využívají všech možností v rámci platné legislativy. Ke zpracování 

kalamitního dříví není v republice dostatek kapacit. Bez okamžitých opatření a pomoci ze 

strany vlády a parlamentu hrozí zásadní ohrožení krajiny a plnění všech funkcí lesa pro 

společnost na rozsáhlých územích," upozorňuje Richard Podstatzký, předseda Komory 

soukromých lesů. 

V současnosti se taktéž začíná negativně projevovat nedostatek sadebního materiálu. 

Nejvíce žádaným artiklem jsou listnaté stromy (DB, BK, JV). Tyto dřevin však plodí jednou 

za  5-6 let, nedostatek osiva a klimatické výkyvy způsobují nedostatek sadebního materiálu 

lesních dřevin. 

Současný stav na lesním majetku Svrčov 

Na konci loňského roku postihla lesní porosty na Svrčově vichřice Hervart. Poškozeno 

bylo 3500 m3 dříví. Tento objem se vytěžil v aukci č. 1381 firmou Dřevo Málek za částku 

1026 Kč/m3, celkový výtěžek z této aukce činil 3,6 mil Kč bez DPH. Plochy vzniklé po této 

nahodilé těžbě byly ze 50 % v rámci strojní přípravy půdy připraveny. Menší část byla 

uklizena ručně s pálením cca 5 ha. Ostatní plochy zůstaly jako řediny neuklizeny nebo byly 

ponechány vzhledem k menším rozměrům ke zpracování do roku 2018.  

V únoru letošního roku byla započata aukce č. 1497 na 2 tis m3. V této aukci se 

předpokládalo s vytěžení loňského dříví, jehož předpoklad byl cca 950 m3. Zbytek této aukce 

měl být ponechán na první kůrovcové stromy objevující se s jarem nebo na zpracování 

vývratů. 

Vzhledem k extrémnímu výkyvu počasí z víkendu 16.-17.3. spadlo na lesním majetku 

Svrčov dalších 5 tisíc m3  dříví. Na toto množství byla dne 20.3.2018 vypsána aukce č. 7043. 

Aukce byla vysoutěžena firmou Kloboucká lesní s.r.o. za částku 861 Kč/m3 bez DPH. Firma 

je se zpracováním na 3 tisících m3. Nezávisle na těžebních pracích bylo provedeno 

zprůjezdnění lesních cest, odstraněny stromy z ploch pro zalesňování a opraveny některé 
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oplocenky. S průběhem těžeb se postupně opravují více postižené oplocenky a uklízí se klest 

z kultur. Tyto práce budou pokračovat do úplného zpracování polomů. Doposud vynaložené 

náklady na odstraňování škod po této kalamitě dosahují výše 150 tis Kč bez DPH. Avšak 

vzhledem k tomu, že těžební práce nejsou u konce, budou ještě náklady na opravy oplocenek a 

úklid klestu růst přibližně o dalších 100 tis Kč bez DPH. Po vytěžení všech těchto polomů 

bude třeba vzniklé holiny připravit a zalesnit. Touto kalamitou odhadujeme vznik cca 12 ha 

holin. Strojní příprava půdy na těchto holinách bude stát 400 tis Kč bez DPH. Náklady na 

zalesňování budou 1,3 mil Kč bez DPH.  

Dne 3.5. byla zveřejněna aukce č. 7079 na objem 2 tis m3 dříví. Součástí této aukce je 550 

m3 lapáků, což jsou položené stromy za účelem nalákání kůrovců. Avšak akce nebyla na 

hranicí limitní ceny 600 Kč/m3 vysoutěžena. V současnosti se cena dříví na aukčním portálu 

pohybuje mezi 250 – 400 Kč/m3 bez DPH. Tato cena je naprosto nerentabilní. Možnosti 

řešení jsou velmi omezené. Jedna z variant je akceptovat cenu 350 Kč/m3. Druhá varianta 

počítá se zpracováním ve vlastní režii, naráží však na nedostatek zpracovatelských kapacit a 

za vyrobené dříví tak též není závratně vysoká. 

Na základě dosavadního průběhu ,,léta“ (jara) lze jen vydat nepřívětivou prognózu pro 

letošní rok na lesní majetek Svrčov. Po zpracování větrných kalamit vzniknou holiny 

v rozsahu cca 20 ha. Vlivem suchého počasí dojde k masivnímu přemnožení kůrovců, což 

může mít za následek nárůst dalších těžeb až do výše 10 tis m3, s tím bude pokračovat růst 

holin. Na konci roku 2018 může být na Svrčově 45 ha holin. Těžba k 10.5.2018 činní 7 tis m3, 

do konce roku se může vyšplhat na 19 tis m3. Je otázkou jak se toto množství podaří zpeněžit.  

V dalších letech proto lze očekávat vysoké náklady na zalesňování a související pěstební 

činnosti. Pokud by této prognóze opravdu došlo, byly by náklad na strojní přípravu půdy 1,5 

mil Kč bez DPH. Náklady na zalesnění pak budou 5,1 mil Kč bez DPH. Odhadem budou 

náklady na provoz lesního majetku v příštím roce cca 12 – 15 mil Kč bez DPH. 

Vlivem dosavadního suchého průběhu jara lze očekávat vyšší ztráty na nově zalesněných 

plochách, které bude nutné doplnit další výsadbou. Škody zatím nelze s přesností vyčíslit, 

jasnější budou až po skončení letních měsíců, koncem srpna. 

 

 



 

  

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/stav-lesu-ekologicka-katastrofa-dal-/domaci.aspx?c=A180424_124411_domaci_jj 
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Těžební činnost 

Původní maximální celková výše těžeb byla lesním hospodářským plánem na začátku 

platnosti stanovena na 19 700 m3. V současnosti je po druhém navýšení stanovena na 75 tis 

m3 dříví. Celkem od začátku platnosti LHP bylo vytěženo 47 108 m3.  

1. Vývoj těžeb od počátku platnosti lesního hospodářského plánu. 

výpis LHE   LHC Přerov 2 - Svrčov             

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sa: 

těžba   m3 1495 2918 2 918 5253 7087 11476 10141 5823 47108 
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Graf č. 1 

V letech 2011 a 2012 byla ještě realizovaná částečně těžba mýtní úmyslná. V ostatních 

letech byla prováděna převážně těžba nahodilá. V roce 2011 byla nejvíce zastoupená dřevina 

smrk a to 56 % produkční plochy. Takto vysoké zastoupení smrku přineslo sebou po letech 

stability řadu problémů. Vzrůstající trend těžeb lze přisuzovat komplexu činitelů (odborně 

nazvané chřadnutí smrků) nejvýznamnější z nich jsou: nevyrovnanost dešťových srážek = 

dlouho trvající sucha, působení houby václavky a sekundárně působením kůrovců. Porosty 

narušené po kůrovcových těžbách jsou dále poškozovány silnými větry, kdy pak dochází 

k rozsáhlým polomům viz vichřice Hervart a vichřice ze dnů 16. – 17.3.2018, kdy na lesním 

majetku Svrčov dohromady spadlo cca 9 tisíc m3 dříví. 

 

Obr 1  Těžební práce harvestorem 
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V roce  2015 se ustoupilo s klasickým poptáváním prodeje dříví, oslovení firem obálkou. 

Po odzkoušení různých modelů realizace dříví (prodej na pni, prodej na OM, prodej 

sortimentů) se přešlo na spolupráci s firmou Foresta SG, a.s., která provádí aukce dříví. 

Zavedl se prodej na ,,pni“ sestupnou aukcí pojištěnou limitní cenou. Prodejem v aukci se 

zajistilo oslovení maximálního počtu potencionálních ,,kupců“. Tento způsob prodeje dříví 

má řadu výhod, jako je transparentnost prodeje, vysoký počet uchazečů cca 300 – 400 

(oslovených firem), maximalizace ceny v čase. Nevýhodou tohoto způsobu je kopírování 

aktuálního stavu trhu s dřívím. Současné rozsáhlé kalamity negativně ovlivňují cenu dříví. 

Cena dříví na pni je v  hluboko za hranicí rentability. Běžně se kalamitní dříví prodává za 

cenu 300 – 400 Kč/m3, což je oproti dřívějším letům čtvrtinová cena.  

 

  

2. Přehled prodeje dříví v jednotlivých letech (bez samovýrob) 

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

těžba m3 2 885 2 918 5 084 6 344 10 969 9 656 5 822 

prodej dříví v Kč bez DPH 2 726 128 2 635 049 5 759 870 5 690 919 10 571 753 9 440 574 5 388 908 

náklady na těžbu v Kč bez DPH 1 443 853 918 989 0 0 0 0 0 

prodej dříví v Kč bez DPH po odečtení 

nákladů na těžbu 1 282 275 1 716 060 5 759 870 5 690 919 10 571 753 9 440 574 5 388 908 

Ø Kč/m3 444 588 1 133 897 964 978 926 

  

 

Graf č. 2 

Nejlepším rokem pro prodej dříví byl rok 2014, i přes fakt, že téměř většina dříví 

pocházela z kalamitních těžeb, se jej podařilo prodat za dobrou cenu. Roky před tím se i 

navzdory příznivé ceně suroviny na trhu prodej dříví nedařil. Současný trend je opět klesající, 

doposud se v ceně promítla kvalita dříví z polomu, které je relativně čerstvé a část objemu 

tvořily dřeviny modřín a borovice. V průběhu roku tomu však takto nebude, veškerého 

kalamitního dříví je přebytek a suché jaro dává velký předpoklad dalšímu vzniku nahodilých 

těžeb. Lze tedy s největší pravděpodobností očekávat prudký propad a komplikace 

s prodejem. 
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Graf č. 3 

 

 

Pěstební činnost 

Velký rozsah těžeb sebou nese také zalesňovací povinnost, které předchází příprava holin. 

Příprava holin je realizovaná několika způsoby: 

- Prodejem klestu a následným ručním dočištěním (s pálením, bez pálení) 

- Strojní přípravou ploch (lesní fréza) 

- Kompletním ručním úklidem (nálety, nárosty, nepřístupná místa) 

- Příprava vyžnutím křovinořezem + výřez keřů 

Množství holin, které je třeba připravit vyžaduje maximální rychlost. Období na přípravu je 

limitované zimním počasí, kdy během zimních měsíců je třeba plochy uklidit. V praxi se 

nejvíce osvědčuje strojní příprava půdy – lesní fréza. Výkonný traktor nebo pásový nosič 

s lesní frézou zlikviduje veškeré těžební zbytky, pařezy nerovnosti, buřeň a keře. Tato 

příprava pro zalesňování je velmi efektivní, lze s ní udělat i přes 1 ha denně. Má řadu výhod: 

odstranění namáhavé ruční práce, štěpka zůstává na ploše, kryje půdu a zabraňuje rychlému 

vysychání, následné práce jsou efektivnější – zalesňování, vyžínání atd.,  vytváří se vhodné 

podmínky pro přirozenou obnovu MD, BO. Nevýhodou strojní přípravy je vyšší hektarová 

cena.  
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Obr. 2 Strojní příprava půdy – pásová lesní fréza AHWI RT 350 

Připravené plochy je třeba do 2 let ze zákona zalesnit. Výhodné je a v praxi také 

aplikované, všechny velké holiny zalesnit v co nejkratším možném čase. Ušetří se tak nemalé 

náklady na další ošetřování ploch. V případě, že se plochy nenechají rok ležet, téměř vždy 

zabuření a je třeba chemické ošetření nebo mechanizované vyžnutí. Buřeň pak ztěžuje 

zalesňovací práce. 

Cílová druhová skladba je volena podle hospodářských souborů, dle hospodářského plánu. 

Vychází se z lesnické typologie a pedologie. V podmínkách lesního majetku Svrčov lze 

původní druhou skladbu definovat ve složení: dub zimní, buk lesní, jedle bělokorá, modřín 

opadavý, borovice lesní, javor klen, lípa srdčitá a ostatní. Vzhledem k probíhajícím 

klimatickým změnám se ustoupilo od výsadeb smrku a borovice. Tyto dřeviny jsou 

ponechávány z přirozené obnovy na místech, kde samy chtějí růst a mají k tomu vhodnější 

podmínky.  

Téměř většina kultur, pokud je to technicky realizovatelné, je zakládána jako smíšené lesní 

porosty, kdy základní kostru porostů tvoří BK, DB, JV. Ostatní dřeviny doplňují a podporují 

kostru.  Není vhodné, aby byly zakládány jakékoliv monokultury. V založených kulturách je 

taktéž podporována přirozená obnova.  

Nejvíce zastoupenou dřevinou na LHC Přerov 2 je stále smrk. V roce 2011 jeho zastoupení 

bylo 56 % produkční plochy. V současnosti se zastoupení smrku pohybuje přibližně okolo 30 

%. Tak též % zastoupení borovice a modřínu klesá. Naproti tomu podíl listnatých dřevin 

výrazně vzrostl. 
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Objem zalesňovacích prací 

Celkem bylo v letech 2011 – 2018 zalesněno první sadbou přibližně 826 tis ks sazenic na 

ploše 111 ha viz graf č. 6 a 7. Což znamená, že z celkové porostní plochy 585 ha bylo 

obnoveno 19% viz graf č. 5.  
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Péče o vysázené lesní kultury 

Založené lesní kultury je třeba nejméně po dobu 5 let intenzivně ošetřovat. Mezi stěžejní 

úkoly péče o vysázené lesní kultury patří vyžínka buřeně, aplikace herbicidů, stavba oplocení, 

oprava oplocení, letní a zimní nátěry repelenty proti působení zvěře. 
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Vyžínka buřeně je prováděna nejméně 3 x na plochu. Intenzita vyžínání závisí na množství 

srážek a druhu buřeně na ošetřované ploše. Ostružiny a podobnou buřeň je třeba častěji 

vyžínat. V případě ploch s jednoděložnými plevely se nabízí ideální řešení v kombinaci 

ošetření ploch selektivními herbicidy a pozdější ožnutí buřeně křovinořezem. V případě 

přirozené obnovy nelze využít mechanizace a je třeba provést vyžínku kosou nebo mačetou. 

Ošetření kultur vyžínkou jsou specifické práce a nemohou je dělat nekvalifikovaní dělníci. 

Ožínání se provádí v pruzích nebo celoplošně, podle potřeby kultury. Náklady na ožnutí 

v pruzích činí 5 tis Kč/ha. Celoplošné ošetření 6,5 – 11 tis Kč/ha podle výšky buřeně. Oproti 

sečení trávníků ve městě, které je mnohem technicky jednodušší, je cena výrazně nižší. Cena 

ošetření trávníků ve městě je 1 – 3 Kč/m2, což je 10 – 30 tis na ha, v lese je práce 

mnohonásobně namáhavější a je placená hůře. V současnosti bude problém 111 ha kultur 

ošetřit, dostatek vhodných pracovníků není. Vlastník lesa bude muset počítat s navýšením 

finančního objemu na tyto práce. Např. v roce 2017 bylo provedeno 114 ha vyžínek za 

finančního objemu 608 tis Kč bez DPH. 

Pro ošetření kultur herbicidy v zásadě používáme RUNDUP CLASIC a FUSILADE 

FORTE. Rundup se používá už v odrostlejších kulturách na první buřeň, případně po poslední 

vyžínce. Fusilade je nejvhodnější aplikovat do ploch s převahou jednoděložných rostlin.  

 

Lesní dopravní síť 

Lesní dopravní síť je rovnoměrně rozmístěna po lesním majetku. Přístup téměř do všech 

míst je velmi dobrý. Avšak již od roku 1990 se do těchto cest neinvestovalo. Předchozí 

vlastník Lesy ČR s.p. prováděly opravy těchto lesních cest před rokem 1990. Od převzetí 

majetku Statutárním městem Přerov od Lesů ČR s.p. se prakticky do těchto cest 

neinvestovalo, s výjimkou lokálního zasypávání výtluků stavební suti obyvateli z okolních 

vesnic. Od roku 2014 se postupně pracuje na obnovení lesní infrastruktury. Byla řešena směna 

páteřní lesní cesty ,,Staměřická“ ve vlastnictví obce Veselíčko za okrajové pozemky v lokalitě 

Zámeckého kopce v majetku města. Doposud se zatím tuto směnu nepodařilo dotáhnou do 

konce. 

 V roce 2016 bylo na lesním majetku nainstalováno 11 ks závor a 4 ks dopravních značek. 

Zlepšila se tak situace s nepovolenými vjezdy na lesní cesty, s černými skládkami, krádežemi 

dříví a dopravními komplikacemi při těžbě a odvozu dříví. Opravovala se lesní cesta Zámecká 

včetně odvodnění v úseku cca 150 m a úvozová část Lukavcové cesty. Předělány byly 

nevyhovující propustě u napajedla pro zvěř po Hubertkou a u chaty magistrátu. Opravy 

lesních cest v tomto roce dosáhly na částku cca 200 tis Kč. 

 Během roku 2017 byly zpracovány projekty na opravu nejdůležitějších lesních cest. Dle 

možností vlastníka tak bude možné podat v příštích letech žádosti o dotace na lesnickou 

infrastrukturu. Dále proběhlo vybudování mostku na lince 219 A, 219 B, oprava linky v 219 

B, oprava lesní cesty k Točně, oprava linky 221 A, 221 B, oprava cesty v 219 A. Celková 

cena oprav 399 tis Kč bez DPH. V rámci údržby cesty byly vyhotoveny na lesních majetcích 

ořezy porostních okrajů. Za zmínku stojí ořez u cyklostezky Kozlovice, ořez u trenažeru 

střední školy elektrotechnické v areálu SZŠ Přerov, ořez stromů na majetkové hranici u 

komunikace ze Svrčova na Lazníky. 

V letošním roce byla podána žádost o dotace na lesní cestu ,,Hraběcí“, předpokládaná cena 

opravy je cca 11 mil Kč. V dohledné době bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele 



stavby. Průběžně se opravují nejvíce poškozené úseky lesních cest. V letošním roce byla 

opravena lesní cesta v LHC NPR Žebračka, část směrem k Lyskám. Bylo dodáno cca 700 t 

přírodního kameniva různých frakcí. Cena opravy byla 228 tis Kč bez DPH. 

Na lesním majetku bylo nainstalováno 11 ks závor a 4 ks dopravních značek. Zlepšila se 

tak situace s nepovolenými vjezdy na lesní cesty, s černými skládkami, krádežemi dříví a 

dopravními komplikacemi při těžbě a odvozu dříví. V letošním roce je v plánu instalace dvou 

kusů chybějících závor a to na Lukavcové  a Zámecké cestě. 

 

V Přerově dne 11. 5. 2018 

 

Zpracoval: Bc. Vít Navrátil – odborný lesní hospodář TSMPr 

 


