
INFORMAČNÍ LIST

ZPRÁVA O STAVU NAŠICH 
LESŮ V ROCE 2018
Smutná čísla potvrzující nutnost  
změn v lesnickém hospodaření
Lesy mají pro naši společnost zásadní význam. Tvoří důležitý krajinný prvek utvářející 
ráz naší vlasti od nížin až po horské oblasti. Představují přirozené biotopy mnoha 
domácích druhů rostlin a živočichů. Jsou zdrojem dřeva, závisí na nich velká část místní 
ekonomiky, zejména v podhorských regionech, a celá průmyslová odvětví. Výrazně 
ovlivňují místní klima a zadržují vodu v krajině. Mají nezastupitelnou úlohu pro rekreaci.

Zajištění těchto důležitých funkcí ovšem brání špatný stav našich 

lesů. Mnoho let přehlížená varování expertů a ekologických or-

ganizací o ohrožení zejména smrkových stejnověkých porostů se 

v posledních několika letech naplňují v takovém měřítku, že vr-

cholní politici označují tuto situaci za nejhorší ve známé historii.

I porosty, které doposud nepodlehly kůrovcovému žíru, jsou 

poškozené. Zdravotní stav lesů v České republice se hod-

notí od roku 1986. Základním parametrem tohoto šetření je 

míra defoliace (ztráta jehličí nebo listů) stromů. V celoevrop-

ském porovnání míry defoliace patří Česká republika k vůbec 

zdroj: VÚLHM
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nejhorším zemím. V současné době téměř 76 % jehličnanů 

a 42 % listnáčů starších šedesáti let vykazuje více než 25% 

ztrátu listů či jehličí. Velká část lesů je navíc silně poškozo-

vána spárkatou zvěří.

Příčiny špatného  
stavu lesů
Špatný stav našich lesů má několik příčin, z nichž většina 

souvisí se způsobem hospodaření. České lesnictví totiž 

dosud převážně trvalo na rakousko-uherském hospodářském 

modelu stejnověkého lesa.

1. Holoseče
Po provedené holosečné těžbě obnažená vrstva humusu rychle 

mineralizuje. Zároveň odumírají půdní bakterie, houby a půdní 

živočichové, kteří mají pro lesní ekosystémy a pro funkci půdy klí-

čový význam. Jsou přerušeny půdotvorné procesy. Obnova lesa 

je velmi ztížena také proto, že na holině vyhynou druhy půdní 

fauny, jež zajišťují přenos mykorhizních hub na kořínky vysá-

zených dřevin. Rozpadají se půdní komplexy, ve kterých jsou 

vázány voda a živiny. Půda se zhutňuje, ztrácí pórovitost, a tím 

i kapacitu zadržovat vodu. Nepřežijí ani mladé semenáčky, které 

rostly ve stínu lesa – likviduje je prudké oslunění či poškození tě-

žební mechanizací. V takto degradovaném prostředí se posléze 

provádí výsadba mladých stromků, a to zpravidla přímo klimaxo-

vými dřevinami – smrkem, jedlí, bukem a jinými. To je zásadně 

chybné, protože tyto dřeviny potřebují vyrůstat v zástinu.

2. Druhové složení 
Naše lesy by přirozeně tvořily převážně smíšené nebo list-

naté porosty s duby a buky. Ve většina našich lesů však na-

místo toho převládají rozsáhlé monokultury, především smr-

kové. Smrk se i nadále vysazuje zdaleka nejvíce – v roce 

2018 na 37 % uměle zalesňovaných ploch. Monokulturní 

nebo monokulturám blízké porosty jsou méně stabilní. Platí 

to především právě pro smrk, horskou dřevinu, která v niž-

ších a středních polohách trpí nadměrným stresem, ze-

jména suchem. Stromy jsou proto náchylnější k onemocně-

ním, napadení škůdci či polomům.

3. Věková a prostorová skladba 
Naše lesy jsou nepřirozeně stejnověké, většinou je tvoří 

stejně staré stromy. Řada organismů vázaných například 

pouze na dutiny nebo některou vývojovou fázi lesa tak na de-

setiletí úplně zmizí. Stejnověké lesy jsou také mnohem ná-

chylnější k poškození kalamitami. Kůrovec napadá většinou 

jen starší smrky, takže pokud by se vyskytoval v různověkém 

smíšeném lese, uschnou pouze některé stromy. Ve starším 

smrkovém stejnověkém porostu však uhynou všechny stromy.

4. Biologická diverzita a tlející dřevo 
Z lesů se odváží prakticky veškerá dřevní hmota. Nezůstá-

vají zde tedy žádné staré stromy ani mrtvé dřevo, ačkoli za 

přirozených podmínek by tu stály nebo ležely řádově desítky 

až nižší stovky kusů na hektar. Na stojící i ležící mrtvé dřevo 

je přitom vázána jedna třetina druhů organismů, které tvoří 

lesní biodiverzitu. Její pokles má za následek i nižší odol-

nost lesů.

zdroj: Český statistický úřad
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5. Přemnožená zvěř
V lesích se udržují vysoké stavy spárkaté zvěře, zejména 

jelení a srnčí, kvůli velkému zájmu o jejich lov, potřebám 

a tradicím české myslivosti. Populace jsou v řadě regionů 

i několikanásobně početnější, než by odpovídalo přirozenému 

stavu a než kolik je les schopen uživit. Přemnožená zvěř 

okusem poškozuje a ničí zejména mladé listnaté stromky 

a jedle; výrazně také snižuje druhovou rozmanitost bylin-

ného a křovinného patra. Brání tak přirozené obnově lesa – 

tedy tomu, aby mladé stromky vyrostly samy ze semen star-

ších stromů. Ve většině oblastí nyní není možné obnovit lesy 

v pestré druhové skladbě.

Důsledky špatného 
stavu lesů

1. Těžba dřeva 
V roce 2018 bylo v lesích vytěženo přes 25,6 milionu m³ su-

rového dříví, z čehož 90 %, tedy 23 milionů m³, tvořilo zpraco-

vání nahodilých těžeb (z toho 94 % jehličnaté dříví). Celkový 

rozsah nahodilých těžeb dosáhl historicky nejvyšší úrovně.

2. Obnova lesa a zalesňování 
Plocha obnovených lesů za rok 2018 činila 25 320 hek-

tarů. Přirozená obnova z toho tvořila pouhých 4 075 hek-

tarů, což je o 398 hektarů méně než v roce 2018. V dlou-

hodobé evidenci jen velmi pomalu klesá značná preference 

problematického smrku při výsadbě. V roce 2018 tvořil 

podíl smrku 37 %, přičemž v přirozené druhové skladbě by 

byl pouhých 10 %. V jeho výsadbě však existovaly značné 

regionální rozdíly: státní podnik Lesy ČR v některých ob-

lastech na Vysočině vysadil až 60 % smrku, u mnoha drob-

ných vlastníků pak šlo i o 100 %. A naopak naprosto nedo-

statečně se při umělé obnově holin pracovalo s mnohem 

vhodnějšími dřevinami – bříza či jeřáb představují zanedba-

telné procento na celkově zalesněné ploše. A to i přesto, že 

svým rychlý růstem jsou tyto druhy schopny perfektně při-

pravit mikroklima pro další dřeviny do podsadby, např. jedli 

nebo buk.

Ministerstvo zemědělství navíc v roce 2018 zařadilo mezi me-

liorační a zpevňující dřeviny problematickou douglasku tisoli-

stou. Tu chce v rámci takzvané invazní novely zbavit regulace 

stanovisky orgánů ochrany přírody, která dosud bránila pře-

měně lesů na stejnověké plantáže nepůvodní douglasky.

3. Abiotické vlivy
Vítr, sníh či námraza zapříčinily v roce 2018 celkový objem 

nahodilých těžeb 9,1 milionu m³. Meziročně se jedná o vý-

razné navýšení o přibližně 90 %. Jednoznačně nejvyšší podíl 

na nahodilých těžbách způsobených abiotickými vlivy má pů-

sobení větru (přes 70 %). Nejvíce zasaženy těmito vlivy byly 

porosty smrku a borovice.

4. Kůrovec
Listožravý hmyz až na lokální výjimky poškodil v roce 2018 

zanedbatelné množství stromů. Více než dvojnásobný nárůst 
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poškození byl však evidován u kůrovce. Kromě 12 mi lionů m³ 

vytěženého smrkového kůrovcového dříví zůstalo dalších 

6 milionů m³ kůrovcem napadených stromů nevytěženo 

a kůrovec z nich vylétl. Kůrovcová kalamita již zasahuje vět-

šinu českého území.

Rok 2018 znamenal historicky nejrozsáhlejší výši vykázaného 

kůrovcového dříví. Nejvážnější situace byla evidována v oblasti 

severní a střední Moravy a Slezska. Jen v Moravskoslezském 

a Olomouckém kraji byla evidována téměř třetina celorepubli-

kového objemu kůrovcového dříví. K meziročnímu výraznému 

zhoršení stavu došlo na území Vysočiny a Jihočeského kraje. 

zdroj: Český statistický úřad
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Evidovaný objem dříví vytěženého v důsledku poškození větrem, sněhem a námrazou (m³)

Evidováno [m3]

zdroj: VÚLHM
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Jak zlepšit špatný stav 
našich lesů
Hnutí DUHA, stejně jako vědci a mnoho lesníků, upozorňuje, 

že mají-li být lesy odolnější, je nezbytná systémová změna hos-

podaření. Nestačí jen drobná vylepšení. Je nutné zcela opus-

tit hospodářský model lesa věkových tříd (stejnověkých porostů 

a holin) a přejít na trvale udržitelné, přírodě blízké lesní hospoda-

ření, které zajišťuje trvalost a nepřetržitost produkce dřeva i exi-

stenci všech složek lesního ekosystému. Výzva Zachraňme lesy 

(zachranmelesy.cz), ke které se připojilo přes 62 000 lidí, usiluje 

o vytvoření předpokladů pro krásné, zdravé a odolné lesy.

1. Snížení stavů zvěře
V lese by mělo být jen tolik zvěře, aby sazeničky a přirozené 

zmlazení listnáčů a jedle měly možnost odrůstat bez ná-

kladné umělé ochrany. Novela lesního zákona a zákona o my-

slivosti přijatá na podzim 2019 nastavuje dobrý systém od-

vozování plánu lovu zvěře na základě míry poškození lesních 

porostů.

2. Obnova přírodě blízké a klimaticky vhodné 
druhové skladby 
Lesy musí být obnovovány v pestré druhové skladbě. 

Naopak je nutné omezit možnosti výsadeb stanovištně ne-

vhodných a introdukovaných druhů dřevin či dokonce mo-

nokultur. Mnohem větší prostor musí získat potenciál přiro-

zené obnovy. Stromy vzešlé ze semen jsou nejen mnohem 

stabilnější než stromky z umělé výsadby. Majiteli lesa také 

ušetří významné množství financí. Nutností je proto prodlou-

žení lhůt pro zalesnění holin a zajištění porostu. Není žá-

doucí výrazněji uvolňovat restrikce pro výsadbu nepůvod-

ních druhů stromů.

3. Omezení holosečí
Snížení maximálně přípustné plochy holoseče zabrání de-

gradaci půdy či odplavování živin. Tím se zlepší podmínky 

pro růst nových stromů na těchto odlesněných plochách. Po-

užití holoseče na ploše nad 0,3 hektaru by mělo být umož-

něno pouze v porostech nepůvodních dřevin, u nízkých lesů či 

v odůvodněných případech.

4. Ponechávání starých stromů a mrtvého 
dřeva
Díky novele lesního zákona přijaté na podzim 2019 bude 

omezeno odvážení těžebních zbytků tam, kde lesy nemají do-

statek živin, a umožněno ponechání určitého množství sta-

rých stromů na dožití a k zetlení. To je důležité pro ochranu 

lesní půdy, druhovou bohatost, a tím i odolnost lesů.

5. Transparentní a ohleduplná péče o lesy
Hospodaření ve veřejných lesích musí namísto zisku vel-

kých těžařských firem podporovat zaměstnanost místních lidí 

včetně místních dřevozpracovatelů. Lesy v majetku státu by 

měly být certifikovány standardem FSC, který garantuje hos-

podaření ekologicky i ekonomicky udržitelným způsobem.

Evidovaný objem smrkového kůrovcového dříví vytěženého (m³)

Evidováno [m3]

zdroj: VÚLHM
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