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NA SKUTEČNOU POMOC ČESKÝM LESŮM JEŠTĚ NENÍ POZDĚ 

 

Návštěva premiéra vlády ČR a ministrů v lesích postižených suchem a kůrovcovou kalamitou 
jednoznačně dokládá závažnost problému i jeho celospolečenský dopad. Zástupci CZECH FOREST 
think tank tuto aktivitu vítají a očekávají rychlé a efektivní kroky vlády a dotčených ministerstev, 
které povedou k záchraně co největší části lesů a minimalizaci možných škod. 

 

Zástupci lesnicko-dřevařského sektoru na počátku roku 2019 prostřednictvím tzv. Lesnické výzvy 
(www.lesnickavyzva.cz) informovali o dopadech sucha na lesy i o rizicích a možných dopadech kalamity 
v lesích na celou společnost. Signatáři Lesnické výzvy také navrhli některá konkrétní opatření, jak dále 
s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou efektivně bojovat. 

  

DVAKRÁT MÁLO JE STÁLE MÁLO 

Bohužel jako členové CZECH FOREST think tank, který inicioval vznik Lesnické výzvy, musíme 
podobně jako drtivá většina lesníků konstatovat, že dosavadní, zejména finanční podpora státu v 
boji s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou je nedostatečná. A to zejména s ohledem na škody, 
které v lesích vznikají a celospolečenský rozsah problému, jenž nejlépe dokládá riziko dalšího 
vysychání krajiny a snížení dostupnosti pitné vody. 

Jen v roce 2018 kůrovec a sucho zničili minimálně 50 tisíc hektarů lesů (rozloha hlavního města Prahy). 
V letošním roce to může být až desetkrát větší plocha. Škody v lesích za rok 2018 jsou znaleckými 

postupy odhadovány na 20 miliard korun. Prognóza škod v roce 2019 činí 30 miliard korun. Lesnictví 

bylo a je na rozdíl od zemědělství (dotovaného zhruba 40 miliardami ročně) příjemcem minimální 

podpory. Proto navýšení podpory o 600 milionů na rok 2019, deklarované jako zdvojnásobení podpory, 

nepředstavuje v kontextu škod, budoucích rizik a lhůt výplaty adekvátní podporu.  

AKUTNĚ HROZÍ KOLAPS TRHU S DŘÍVÍM A ZASTAVENÍ BOJE S KALAMITOU  

Ministryně financí další konkrétní podporu nepřislíbila. V boji s kalamitou tak, již vlastníci a správci lesů 
nebudou mít z důvodu extrémního propadu cen dříví a očekávaného kolapsu trhu prostředky s 
kalamitou dále bojovat a vzniklé kalamitní plochy zalesňovat. 

Boj s kůrovcem a dalšími škůdci je vlastníkům a správcům lesů uložen lesním zákonem. Vlastník musí 
vytěžit a sanovat veškeré kůrovci napadené dříví. Vzhledem k rozvoji kalamity se na trh dostává 
extrémní množství dříví. Převis nabídky nad poptávkou a reálnými zpracovatelskými kapacitami vede 
k propadu cen. Situaci ještě zhorší rozvíjející se kalamita v okolních zemích, která povede o omezení 
našich exportních možností. V ČR totiž nezpracujeme ani polovinu dříví, které by mělo být podle 
prognóz letos napadeno. Neprodejné dříví tak bude muset být v milionových objemech skladováno 
a asanováno, aby se z něj kůrovec dále nešířil. 

V jaké jiné situaci by měl stát zasáhnout - pomoci? Inspirací by mohla být např. tzv. Záchranná síť EU, 
hojně využívaná v zemědělství, jejíž mechanismus umožňuje intervenční nákup problematických 
komodit státem a tím stabilizaci trhu. Ať již jakoukoli finanční formou by tedy měl český stát přispět 
k nákupu napadeného dříví, jeho skladování a asanaci. V budoucnosti bude třeba podpořit také co 
nejrychlejší zalesnění kalamitních ploch, a to u všech vlastníků lesů. Je dobře, že vláda dělá maximum, 

http://www.lesnickavyzva.cz/


 

ale sucho a kůrovcová kalamita decimuje lesy od roku 2015 a první drobné kroky se objevily až v roce 

2019. Byť například úpravy legislativy nebo aktuální opatření obecné povahy vlastníkům lesů přineslo 

zlepšení možností boje s kůrovcovou kalamitou. 

Signatáři Lesnické výzvy, kteří reprezentují vlastníky nebo správce více než 75 % rozlohy českých lesů a 
přes 60 % zpracovatelských kapacit, již na počátku roku 2019 žádali výkonnou moc a politickou 
reprezentaci ČR o urychlené zahájení kroků podporujících zachování lesních ekosystémů a všech jejich 
funkcí. Dosavadní kroky státu ovšem podle členů CZECH FOREST think tank z ekonomického i 
provozního hlediska neodpovídají závažnosti situace a možným dopadům.  
 
CZECH FOREST think tank vyzývá všechny vlastníky a správce lesů, aby přes veškeré komplikace a 
nedostatečnou finanční podporu státu nerezignovali na boj s kůrovcem a využili alespoň stávající 
finanční podpory, dostupné kapacity i studené jaro pro zpomalení šíření kalamity a nečekali na 
nejistou státní podporu. 

 

Anketa Silvarium.cz (29. 4. 2019): 
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