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Profesní organizace lesnicko-dřevařského sektoru: 

LESY A LESNÍCI POTŘEBUJÍ VÝRAZNĚJŠÍ POMOC K PŘEKONÁNÍ DOPADŮ NEJVĚTŠÍ KALAMITY 
V NOVODOBÉ HISTORII 

Profesní organizace v lesnicko-dřevařském sektoru jsou si vědomy složité situace související 
s covidovou pandemií a jejími dopady. Přesto považují za důležité upozornit na to, že problém 
dlouhodobých dopadů sucha a kůrovcové kalamity byl v roce 2020 stejně velký jako v roce 
předcházejícím a stabilizace a dostatečná robustnost systému péče o lesy a jejich obnovu je pro 
společnost zcela zásadní. 

Díky zodpovědnému přístupu ministerstva zemědělství a ministerstva financí byla v roce 2019 
spuštěna podpora v podobě Finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. 
Tato kompenzace umožnila vlastníkům lesů přežít propad cen dříví a dále bojovat s kalamitou 
i obnovovat poškozené lesy. 

Podle dostupných dat a odhadů by se sice situace v lesích měla v roce 2021 začít zlepšovat, přesto je 
riziko dalšího šíření kůrovcové kalamity stále velmi vážné a v historickém kontextu extrémní.  Lze 
očekávat, že s predikovaným poklesem těžeb dojde k postupnému růstu cen dříví.  Je ale téměř jisté, 

že návrat cen dříví k dlouhodobému předkalamitnímu průměru bude trvat roky. Kvalifikovaný 
odhad ekonomických dopadů kůrovcové kalamity na lesní hospodářství v ČR za období 2018-
2020 činí již téměř 100 miliard korun a vlastníci lesů již vyčerpali veškeré rezervy, z nichž mohli 
financovat boj s kůrovcem a obnovu lesů.   

Proto níže podepsaní zástupci profesních organizací, vlastníků lesů a dalších subjektů s vazbou na 
lesnictví s respektem k současné složité situaci žádají vládu a dotčená ministerstva o podporu 
zaměřenou na zmírnění dopadů sucha a kalamity a obnovu postižených lesů, a to z následujících 
důvodů: 

- s kalamitou je nutné dále a vytrvale bojovat a maximum lesů se snažit uchránit, 

- naprosto nezbytná je intenzivní obnova lesů a jejich ochrana před zvěří a nastartování 
celospolečensky prospěšných funkcí lesů včetně tolik potřebného zadržování vody 
v krajině, regulace extrémních teplot, vázání CO2, ale i využívání lesů k rekreaci 
a odpočinku, 

- ceny kůrovcového dříví nepokrývají náklady vlastníků lesů a neumožňují efektivní boj 
s kalamitou a obnovu lesů, 

- je nutné zajistit bezpečnost návštěvníků lesů a včas vytěžit suché porosty, které by 
ohrožovaly návštěvníky, 

- zastavení boje s kalamitou a nemožnost financovat obnovu lesa by způsobilo 
celospolečenské škody v řádově vyšší hodnotě než dosavadní úroveň podpory. 

Dlouhodobé dopady sucha a následná kůrovcová kalamita obnažily rizika samofinancování péče 
o lesní ekosystémy pouze z tržeb za dříví. Lesníci a majitelé lesů jsou připraveni k odborné diskuzi nad 
formou odpovídající, systémové podpory, která umožní překonání dopadů největší kalamity v lesích 
v novodobé historii a umožní, aby naše lesy i v budoucnu byly schopné poskytovat i všechny 
mimoprodukční funkce, které od nich společnost ve stále větší míře požaduje. Nejedná se o úkol 
snadný. Odhad celkové plochy poškozených porostů za roky 2018-2020 činí 192 938 hektarů.  Jenom 
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zalesňovací povinnost vlastníků lesů za rok 2020 je 3-4krát větší než v letech před kalamitou a tyto 
porosty v příštích 40 letech nebudou generovat příjmy vůbec žádné, protože budou vyžadovat 
nákladné výchovné a pěstební zásahy.  

Pro řešení akutních dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020 považují zástupci profesních organizací 
za zcela zásadní pokračování Finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích 
ve výši, která bude alespoň částečně korespondovat se škodami, které v lesích vznikají. Podle 
provedených analýz dosáhly ekonomické dopady kalamity v roce 2020 částky 44 miliard korun. Bez 
adekvátní podpory vlastníkům lesů ze strany státu situaci nebude možné zvládnout. Zamezení vzniku 
dalších ekonomických a ekologických škod je společnou prioritou lesníků, dřevozpracovatelů i 
občanů.  

 

Data o dopadech dlouhodobého sucha a kalamitě 

1. Kvalifikovaný odhad ekonomických dopadů kůrovcové kalamity na lesní hospodářství 
v ČR, který uveřejnil think tank CZECH FOREST, činí 98,8 miliard korun za období 2018-2020 . 
Jedná o ztráty způsobené zejména propadem cen dříví a předčasným smýcením napadených porostů. 
(Zdroj: Kvalifikovaný znalecký odhad Radek Zádrapa pro CFTT) 

2. V období 2018-2020 bylo kůrovcem napadeno zhruba 85 mil. m3, což je  téměř dvojnásobek 
celkové průměrné předkalamitní těžby. (Zdroj: ČSÚ a odhad CFTT za rok 2020) 

3. Aktuální odhad plochy k zalesnění činí 110 tis. ha. Na tuto plochu bude zapotřebí zhruba 700 
 milionů kusů sazenic, což přesahuje trojnásobek dosavadní roční produkce sadebního materiálu 
 v ČR. (Zdroj: Generel obnovy porostů po kalamitě – etapa 4) 

4. Odhad nahodilé jehličnaté těžby za rok 2020 v nestátních lesích, ceny jehličnatého dříví 2017-
2020. (Zdroj: SVOL) 

5. Příznivé podmínky v r. 2020 nevedly k poklesu kůrovcových těžeb, snížilo se spíše množství 
 nezpracované kůrovcové hmoty resp. objemu ponechaných tzv. sterilních souší. (VULHM) 
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