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Úvod 
 

Předchozí ročník semináře Lesník 21. století byl zaměřen na studium pralesů jako 
jedněch ze základních objektů ochrany přírody. Pralesy jsou základní studnicí poznání 
procesů probíhajících v lesích, přičemž řada těchto procesů se dotýká stability ekosystému. 
V roce 2019 se již 15. ročník věnuje nanejvýš aktuální problematice, která má široký přesah 
do lesnického hospodaření: 

 

Co mohou říci poznatky z národních parků k současné lýkožroutové kalamitě 
v hospodářských lesích ČR za podmínek probíhající klimatické změny 

Průměrná teplota vzduchu se v České republice od roku 1961 do současnosti zvyšuje 
rychlostí přibližně 0,3 (až 0,6) °C za 10 let. V měsících vegetační sezóny (květen až srpen) 
byl obdobný nárůst ještě výraznější: 0,4 °C za 10 let. S tím souvisí i zvýšení výparu a 
evapotranspirace, což v důsledku vede k častějším suchým epizodám, které jsou příčinou 
výrazného fyziologického stresu dosud hlavní hospodářské dřeviny, jíž je smrk ztepilý. Díky 
tomuto stresu jsou porosty náchylnější k přemnožení lýkožrouta smrkového, případně dalších 
druhů lýkožroutů, což se nyní manifestuje jako kůrovcová kalamita v hospodářských lesích 
velké části střední Evropy (ZAHRADNÍK zde). Díky této kalamitě vznikají v posledních letech 
mimořádně rozsáhlé holiny, kde vyvstává otázka, jak s nimi dál nakládat. 
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Obr. 1. Průměrné územní teploty 
v České republice ve vegetačním 

období (5-8) a v zimních měsících 
(11-2) podle dat ČHMÚ. 

Podrobněji viz MATĚJKA (zde). 

 

Obr. 2. Objem evidovaného 
kůrovcového smrkového dříví dle 

hlášení Lesní ochranné služby 
v ČR. Podrobněji viz ZAHRADNÍK 

(zde). 
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Porovnání kůrovcových těžeb (obr. 2) a průběhu počasí (obr. 1) vykazuje souvislost - 
gradace lýkožrouta smrkového bývá nastartována extrémními výkyvy počasí, speciálně pak 
vysokými teplotami (zvláště ve vegetačním období) a nízkými úhrny srážek. Bylo tomu tak 
jak v první polovině 80. let, tak o deset let později (s extrémy v letech 1992 a 1994) nebo po 
extrémním roce 2003. Naprosto obdobná situace je po roce 2015, přičemž rozsah této 
poslední gradace zcela odpovídá odchylkám počasí od dlouhodobého průměru v posledních 5 
letech. 

V národních parcích a velkých přírodních rezervacích jsme na mnoha lokalitách, či 
spíše ve větších souvislých oblastech, již řadu let, i několik desetiletí zavedli takzvaný 
bezzásahový režim a umožnili jsme tak nerušené působení přírodních procesů. Presentované 
příspěvky dokreslí i rozdíly v přístupu k této problematice v jednotlivých národních parcích: 
zatímco na Šumavě je upřednostňován bezzásahový režim (HUBENÝ zde), v Krkonoších se 
vydali cestou brzdění rozmnožování lýkožrouta (JANSA ET SKALKA zde). Tam se však 
ukazuje, že takový přístup, přestože je veden velmi citlivě, vede ke vzniku rozsáhlých holin 
(obr. 3). I to je důvod, proč v NP České Švýcarsko přehodnocují svůj přístup k lesnímu 
managementu a upřednostňují přírodní procesy před aktivními lesnickými zásahy (VÉBROVÁ 

ET AL. zde). Situace v České republice je obdobná, jako v okolních zemích. Zde můžeme 
jmenovat příklad tatranských lesů na Slovensku. 

 

 
 

Obr. 3. Letecké snímky z východní části Krkonošského NP, oblast západně od Jeleního potoka (polovina mapového listu 
SMO5 Žacléř 5-2) ukazuje následky trvalé snahy o eliminaci napadení lýkožroutem. Snímky jsou z let 1996, 2001 a 2018. 

 

Lesní ekosystémy národních parků se stávají studnicí poznání, které můžeme využít pro 
stanovení vhodného zacházení s hospodářskými lesy. Existuje zde potenciál i pro 
ekonomickou optimalizaci činností v hospodářském lese za podmínek probíhající a dále 
očekávané klimatické změny. Současný 15. ročník semináře poukazuje právě na takové 
poznatky, které byly získány v chráněných územích a mohli by být přeneseny do 
hospodářských lesů. Proto byly stanoveny klíčové tématické okruhy semináře: 
 Klimatická změna jako faktor gradace lýkožrouta 
 Vývoj gradace lýkožrouta smrkového v ČR 
 Dynamika smrkových porostů v českých národních parcích 
 Obnova lesů po kalamitních těžbách 
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Neustále se ve společnosti projevují tlaky na omezení ochrany přírody, které jsou 
podporovány některými politiky, což vede například k neustálým atakům na Národní park 
Šumava. Současná kůrovcová kalamita v ČR je k těmto cílům zneužívána bez znalosti celé 
problematiky. Proto je také důležité upozornit na nepravdy, které se někdy vyskytují. Jeden 
takový rozbor ve formě vědeckého fejetonu poskytuje příspěvek J. KOPÁČKA (zde). Cílem 
tohoto semináře je tedy také ukázat, že vědecky podložená ochrana přírody poskytuje ve svém 
důsledku poznatky použitelné v hospodářských lesích. 

 
Ing. Karel Matějka, CSc. 

IDS, Praha 
www.infodatasys.cz  
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Co nás naučily přírodní procesy v lesích Šumavy? 
What did natural processes in the Šumava forests teach us? 
 
Pavel Hubený 
Správa Národního parku Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk; pavel.hubeny@npsumava.cz  
 
 
 
 
 

Do 19. století do přírodní krajiny Šumavy pronikaly vesnice a plochy zemědělské 
kulturní krajiny, některé lesy se změnily na pasené a toulavou těžbou pozměněné lesy. Od 
poloviny 18. století postoupila kolonizace na maximum, odlesnění dnešního NP dosáhlo 30%, 
postupně byly těženy rozsáhlé komplexy pralesů. Celé 19. století se těžba zaměřila na změnu 
pralesů na hospodářské lesy, objevily se první snahy o záchranu mizejících přírodních 
ekosystémů. 

Celé 20. století zesiluje ústup intenzivního hospodaření, mění se na extenzivní nebo 
žádné, kulturní krajinu začínají překrývat ekosystémy přírodní krajiny, výrazně sílí tlak na 
ochranu přírody a krajiny. Objevují se plochy ponechané ladem, ať záměrně, nebo pouze 
rezignací na hospodářské aktivity (např. na zamokřených zemědělských půdách). Na konci 
20. Století s nástupem silné gradační vlny lýkožrouta smrkového do imisemi 
destabilizovaných lesů  

Čím nás přírodní procesy obohatily? 

 Šokovaly nás! Prověřily naše schopnosti sledovat a vyhodnocovat chování přírodních 
procesů. 

 Nastartovaly nečekanou explozi biodiversity. 

 Odhalily principy věkové struktury lesa spojené s disturbancemi. 

 Poukázaly na principy kontinuity druhové skladby.  

 Předvedly nečekané schopnosti samovolné regenerace stromového patra. 

 Nastartovaly regenerační procesy půd. 

 Pozitivně ovlivnily zadržování srážkové vody v prostředí. 

Šumava je stále otevřenou knihou poznání. Stále měříme na trvalých monitorovacích 
plochách, doufáme v 

 pochopení mechanismů, jakými lesní ekosystém reaguje na disturbance; 

 pochopení fungování středoevropských převážně smrkových lesů; 

 znovuobnovení výskytu zaniklých nebo vymírajících druhů. 
 
 
 
 
 
 
In: Matějka K. (ed.), Sborník k semináři Lesník 21. století, most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti, 15. 
ročník, Kašperské Hory 24. 10. 2019, p. 7. - URL: https://www.infodatasys.cz/lesnik21-2019/ 
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Výkyvy počasí, dynamika klimatu a lesní společenstva 
Weather fluctuations, climate dynamics and forest communities 
 
Karel Matějka 
IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 
matejka@infodatasys.cz  
 
 
Abstract 
The aim of this paper is to give an overview of how the climate in the Czech Republic is 
changing based on the analysis of some data, especially to quantify the changes in average 
temperatures (average increase was about 0.3-0.6 °C per 10 years) and precipitation totals (no 
regular changes). Based on the analysis of literature, it is presented how these changes affect 
forest ecosystems. 
 
Keywords: climate change, disturbance, drought, forest altitudinal zone, Ips typographus, 
precipitation, temperature 
 
 
 
 
 

Úvod 

Cílem tohoto příspěvku je podat na základě analýzy některých dat přehled o tom, jak se 
mění klima v České republice, především souhrnně kvantifikovat změny průměrných teplot a 
úhrnů srážek. Protože se jedná o rozsáhlé téma, je čtenář nasměrován na další informační 
zdroje. Na podkladě rozboru literatury doplněného o vlastní sledování je představeno, jak tyto 
změny ovlivňují lesní ekosystémy. 

Klima od globálního k lokálnímu 

Klima představující dlouhodobý stav ovzduší, případně počasí jako jeho okamžitý stav, 
představují jeden z nejdůležitějších environmentálních faktorů, který je důležitý jak pro popis 
okamžitého stavu ekosystémů, jejich geografické distribuce a druhového složení (např. 
FRANKLIN 2009), tak pro pochopení dynamiky ekosystémů a jejich složek. Stále zřetelněji se 
ukazuje, že charakteristiky klimatu podléhají čím dál výraznějším změnám. Je sice pravdou, 
že klima se měnilo v minulosti vždy, nikdy se nejednalo o stabilní prvek (viz například 
střídání glaciálů a interglaciálů), ale vzhledem ke krátké době moderních dějin lidstva se 
mohlo doposud zdát, že klima bylo více-méně stálé. Dlouhodobé analýzy pro období v řádu 
staletí ukazují existenci podstatných výkyvů jednotlivých klimatologických charakteristik 
(např. BRÁZDIL ET AL. 2010, DOBROVOLNÝ ET AL. 2010, GLASER ET AL. 2010, BÜNTGEN ET 

AL. 2010, BRÁZDIL ET AL. 2018). Poté, co se ukázalo, že v posledních desetiletích se klima 
celosvětově mění čím dál tím rychleji, objevilo se dnes "módní" označení klimatická změna, 
účelem jehož zavedení má být upozornit na skutečnost relativně zrychlené dynamiky klimatu 
a na to, že tato dynamika může mít dosud nedozírné důsledky i v životě lidské společnosti. 
Proto byl roku 1989 založen Mezinárodní panel ke klimatické změně - IPCC, výsledkem 
jehož práce je i poslední, pátá souhrnná zpráva IPCC (2013/2014), která shrnuje dosavadní 
poznatky na tomto poli (https://www.ipcc.ch/). Přestože byl dobře prokázán celosvětový 
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vzrůst průměrných teplot vzduchu a s ním související změny dalších charakteristik, je dobře 
známo, že změny probíhají v různých částech planety různě, regiony se mohou dosti lišit 
v charakteru těchto změn. Navíc druhy, společenstva a ekosystémy reagují na lokální 
podmínky, nikoli na globální klima. Proto je tak důležitá analýza změny lokálních 
klimatických poměrů a lokálního průběhu počasí. 
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Obr. 1. Územní teploty v České republice v zimním období (měsíce 11 až 2) a ve vegetačním období (měsíce 5 až 8) 

 

Změnu chodu počasí na území České republiky lze popsat za pomoci takzvaných 
územních teplot a územních srážek, které dlouhodobě počítá Český hydrometeorologický 
ústav (viz http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/zakladni-informace). Tato data byla na 
pracovišti IDS vyhodnocena (MATĚJKA 2019a). Celkově se průměrná roční teplota zvyšovala 
mezi lety 1961 a 2018 o 0,0328 °C/rok, statisticky je tento nárůst vysoce signifikantní. 
Teploty byly do roku 1982 stabilní, viditelný je vzrůst teplot od roku 1983. Od roku 1991 tak 
průměrný roční nárůst teploty činil 0,0438 °C/rok. Teplotně nejstabilnějším obdobím roku je 
časný podzim - září a říjen. Naopak nejvýraznější oteplení bylo zaznamenáno ve vrcholném 
létě (červenec a srpen), dle dřívějších zjištění to však bylo zimní období. V zimních měsících 
prosinec až únor byl vzrůst teploty průměrně 0,0355 °C/rok. Statisticky signifikantní byl 
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vzrůst průměrných teplot v listopadu až lednu. V měsících vegetační sezóny (květen až srpen) 
byl obdobný nárůst ještě výraznější: 0,0425 °C/rok. Vzrůst průměrných teplot byl statisticky 
signifikantní přes celou vegetační sezónu - od dubna až do srpna, přičemž statisticky 
nejvýznamnější byl ve vrcholném létě - v červenci a srpnu. 
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Obr. 2. Územní srážky v České republice v zimním období (měsíce 11 až 2) a ve vegetačním období (měsíce 5 až 8) 

 

Průměrný roční vzestup úhrnů srážek počítaný za celé období 1961-2018 byl pouze 
0,262 mm/rok, což je díky posledním suchým letům výrazně nižší hodnota oproti výsledku 
předchozího zpracování pro období do roku 2012 (MATĚJKA 2013). Roční úhrny srážek se za 
období od roku 1961 měnily jen málo, jejich nárůst byl statisticky nevýznamný. Dosud 
posledním extrémně srážkově nadprůměrným rokem byl rok 2010. Zimní vzestup úhrnů 
srážek byl pozorován v lednu. V únoru a březnu pozorujeme pouze malé změny srážek. 
Březnové srážky před rokem 1980 byly velmi vyrovnané. V dubnu je zřetelný pokles srážek. 
Takový pokles i v květnu a v červnu. Naopak v červenci je vidět vzestup úhrnů. Srpnové 
úhrny srážek se prakticky nemění. Naopak vlhčí je podzimní období (září až říjen). Z hlediska 
statistického nebyla změna srážkových úhrnů signifikantní v jakémkoli měsíci. 
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Při pohledu na graf průměrných ročních teplot vzduchu je patrné, že do roku 1982 
teploty pouze oscilovaly kolem určitého průměru, ale od roku 1983 dochází k jejich 
zvyšování. Proto je vhodné položit základní rozdělení období od roku 1961 právě mezi 1982 / 
1983. Analýzy průběhu počasí na několika meteorologických stanicích ČHMÚ prokázaly 
statisticky průkazný rozdíl v rozdělení srážkových úhrnů a ve výskytu suchých období 
v rámci periody 1983-1994 a v letech následujících. Proto je vhodné druhé dělení 
sledovaného období položit mezi roky 1994 a 1995 (viz též MATĚJKA 2014). 
 

Tabulka 1. Změna územních teplot (T) a úhrnů srážek (P) v České republice v zimním období (měsíce 11 až 2) a ve 
vegetačním období (měsíce 5 až 8) hodnocené lineární regresí. Odlišně se tyto parametry chovaly do roku 1994 a od roku 

1995. 

Období 1962-1994 1995-2019 1962-2019 
T11-2 (°C/rok) 0,042 (96,2%) 0,065 (94,0%) 0,036 (99,9%) 
T5-8  (°C/rok) 0,033 (97,7%) 0,051 (98,8%) 0,043 (99,9%) 
P11-2 (mm/rok) 0,60 (86,0%) -0,64 (24,6%) 0,02  (53,7%) 
P5-8  (mm/rok) -1,79  (3,9%) -2,44   (8,8%) -0,15 (37,8%) 

 

Dynamika klimatu v posledních desetiletích byla sledována na základě vyhodnocení dat 
několika meteorologických stanic Českého hydrometeorologického ústavu doplněných 
vlastním pozorováním na stanici Rudolfov (východní okraj Českobudějovické pánve) a 
výpočtem trendů takzvaných územních charakteristik počasí. Ukázalo se, že vývoj počasí 
v posledních cca 30 letech je v různých částech ČR obdobný. Současně byla vyvinuta 
metodika s jejíž pomocí je možno provést periodizace celého zkoumaného období na kratší 
časové úseky, které jsou více homogenní. 

Mezi lety 1983 a 2012 došlo k významným změnám srážek i teplot na třech podrobně 
vyhodnocených meteorologických stanicích (tabulka 2). Zatímco změna srážek byla výrazně 
rozdílná na jednotlivých stanicích, trend změny průběrných teplot byl na všech stanicích 
obdobný. Obecně lze konstatovat, že ve vyšších nadmořských výškách jsou obě změny 
výraznější. Například průměrné úhrny srážek se na stanici Karlovy Vary - letiště neprojevily, 
ale na stanici Labská bouda vzrostly při přepočtu na období 30 let o 279 mm za rok. Průměrné 
roční teploty vzrostly na nejvýše položené stanici až o 1,53 °C za 30 let. K obdobným 
závěrům je možno dojít, hodnotíme-li průměrné územní hodnoty pro celou Českou republiku. 
Současně analýza územních hodnot ukazuje, že k výraznějším změnám trendů počasí došlo na 
počátku 80. let 20. století (MATĚJKA 2017). 

 
Tabulka 2. Průměrná roční změna teplot vzduchu a denních úhrnů srážek na třech stanicích Českého hydrometeorologického 

ústavu. Použita byla publikovaná data Měsíčního přehledu počasí (1983-2012). 

Stanice Nadmořská 
výška (m) 

Podrobnosti a 
metodika 

Změna srážek 
(mm.d-1.y-1) 

Změna teploty 
vzduchu (°C.y-1) 

Karlovy Vary 
- letiště 

603 MATĚJKA (2012) -0,0005 0,038 

Churáňov 1118 MATĚJKA (2014) 0,0145 0,041 
Labská bouda 1320 MATĚJKA (2011) 0,0255 0,051 
 

Metodika zpracování meteorologických dat 

Používané meteorologické stanice 

Stanice byly vybírány tak, aby representovaly lokální klimaticko-meteorologické 
poměry podle dosud prováděných ekologických studií (MATĚJKA 2019b). Provedena byla 
analýza průběhu teplot vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu a úhrnu srážek. 

Publikováno na www.infodatasys.cz (2019) - 12 -
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Soubor těchto dat byl doplněn o podrobné výsledky sledování počasí na vlastní stanici 
v obci Rudolfov východně od Českých Budějovic na zvýšeném okraji Českobudějovické 
pánve (viz http://www.infodatasys.cz/climate/rudolfov/stanice.htm). 

Vlhkostní index pro stanici Churáňov1 

Index W byl počítán pro stanici ČHMÚ Churáňov v jihočeské části Šumavy. Míra 
vlhkosti je vyjadřovaná pomocí indexu W, který byl zaveden v práci MATĚJKA (2014). Tento 
index je založen na srážkách v posledních 5 měsících, přičemž čím byla srážka dříve před 
datem, k němuž je index počítán, tím je její váha nižší. 

Potenciální výpar 

Výpar z volné zastíněné vodní hladiny byl sledován na vlastní stanici Rudolfov 
vážkovou metodou, kdy výpar probíhal z malé nádoby umístěné v klasické meteorologické 
budce. Dále byla sledována závislost výparu ε na indexu výparu (I) teplotě T (ve °C), relativní 
vlhkosti vzduchu H (v %) a rychlosti vzduchu w (m.s-1) ve formě  

dt
t

t
wDI 

1

0

 

kde sytostní doplněk (D) je počítán podle vztahu 
 

D = (1-H/100) × c × E/(T+tK0) 
 
kde konstanta c = 216,674 odpovídá plynové konstantě pro vodní páru R = 461.522 J.kg-1.K-1. 
Konstanta tK0 = 273,16 slouží pro přepočet na absolutní teplotu v K. 
 
Maximální napětí vodní páry (E v hPa) je počítáno podle práce KNOZOVÁ, ROŽNOVSKÝ 
(2005) 
 
E = exp10( 10.79574*(1-1/ct) - 5.028*log10(ct) + 0.000150475*(1-exp10(-8.2969*(ct-1))) + 
0.00042873*(exp10(4.76955*(1-1/ct))-1) + 0.78614 )    pro T≥0 
 
E = exp10( -9.09685*(1/ct-1) + 3.56654*log10(ct) + 0.87682*(1-ct) + 0.78614 )  pro T<0 
 
kde ct=(T+tK0)/tK0  
 

Vztah mezi výparem (ε v mm) indexem výparu (I) je počítán na základě polynomické 
regrese ze změřených dat 

ε = a0 + a1 I + a2 I
2 + a3 I

3
 

Pro sérii 110 měřených hodnot v průběhu let 2018-2019 vychází koeficienty 
a0 = 0.12565 
a1 = 0.37523 
a2 = 0.010260 
a3 = -0.00091857 
index determinace r2 = 0.987 

Výše popsaný model sloužil k extrapolaci potenciálního výparu pro stanici Rudolfov za 
celé období měření od roku 2014 a experimentálně byl použit pro odhad výparu na některých 
stanicích ČHMÚ. 

                                                 
1 Na stránce https://www.infodatasys.cz/sumava/klima-aktualne.htm jsou průběžně vyhodnocována průměrná 
měsíční data k této stanici. 

http://www.infodatasys.cz/climate/rudolfov/stanice.htm
https://www.infodatasys.cz/sumava/klima-aktualne.htm


 

Zpracování meteorologických dat a diskuse 

Výskyt sucha v ČR 
Výskyt sucha v několika posledních letech je možno převzít z webu www.intersucho.cz. Tam 
se jedná o takzvané půdní sucho (obr. 3). Rok 2014 byl zatím posledním rokem, kdy se v ČR 
sucho vyskytovalo jen v nižší intenzitě, případně pouze na menší části území a to přestože 
letní úhrny srážek byly velmi nízké. To mohlo být způsobeno vyšší zásobou vody v půdě po 
předchozí srážkově bohaté zimě (obr. 2). Zatímco v roce 2015 začala epizoda s výrazným až 
extrémním suchem až ve druhé polovině léta, v roce 2018 tomu tak bylo od konce jara. 
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Obr. 3. Podíl území ČR zasaženého určitým stupněm sucha podle dostupnosti vody v půdním profilu do hloubky 100 cm: S0 

- snížená úroveň půdní vláhy, S1 - počínající sucho, S2 - mírné sucho, S3 - výrazné sucho, S4 - výjimečné sucho, S5 - 
extrémní sucho. (data www.intersucho.cz) 

 

Srážkové sucho - příklad stanice Churáňov 

Data do roku 2015 vyhodnotil MATĚJKA (2017). Vlhkostní index W se za celé období 
od začátku roku 1961 pohyboval v rozmezí 22 až 218 mm, průměr 102 mm (obr. 4). Ve 
vegetačním období května až srpna to bylo 46 až 210 mm s průměrem 113 mm, přičemž takto 
vymezené období odpovídá době maximálního růstu, tedy době s maximální potřebou vody 
pro vegetaci (obr. 4). Vegetační období bylo na Šumavě z tohoto pohledu nejsušší v letech 
1976 (W=80,2 mm), 1994 (80,4 mm), 1992 (81,1 mm), 2015 (82,0 mm), 1961 (86,6 mm), 
2003 (87,6 mm), 1999 (89,4 mm), 1981 (89,7 mm) a 2018 (91,5 mm, tedy až 9. v celkovém 
pořadí). Rok 2019 s hodnotou W=94,0 mm se umístil až na 12. místě. O reakci vegetace na 
sucho v extrémním roce 1976 nemáme dostupné informace. Suché roky 1994 (snad i 
v kombinaci s předcházejícím rokem 1992) a 2003 byly iniciátory gradace lýkožrouta 
smrkového, který se přemnožil vždy cca 3 roky po roce extrémním. 

Minimálních hodnot indexu W bylo dosaženo ve vegetační sezóně let 2011 (46,3 mm), 
1971 (49,7 mm), 2015 (50,1 mm), 1993 (50,7 mm) a 2018 (51,7 mm), z čehož pouze rok 

Publikováno na www.infodatasys.cz (2019) - 14 -
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2015 byl jmenován v předchozím odstavci. Ukazuje to na fakt, že extrémní krátkodobé sucho 
nemusí poznamenat vlhkostní poměry celé vegetační sezóny. 

Mezi naopak nejvlhčí vegetační sezóny patřily roky 1965, 2009, 1987, 2005 a 1966. 
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Obr. 4. Průměr a minimum vlhkostního indexu W ve vegetačním období (květen až srpen) pro stanici ČHMÚ Churáňov, 
data od roku 1961 do současnosti. 

 
 

Potenciální výpar 

Odhad ročního výparu z volné zastíněné vodní hladiny počítaného pro stanici 
Rudolfov2 podle výše uvedeného postupu je srovnáván s evapotranspirací (ET) počítanou 
podle metodiky firmy DAVIS (2006). Roční potenciální evapotranspirace byla o 30 až 51 % 
vyšší než výpar z volné zastíněné vodní hladiny. Tabulka 1 ukazuje, že roky 2015 a 2018 byly 
z hlediska potenciálního výparu srovnatelné, přestože objem srážek byl na hodnocené stanici 
v roce 2015 nižší. 

V rámci historických data ČHMÚ o počasí většinou nejsou k dispozici všechny údaje 
potřebné k výpočtu potenciální evapotranspirace, především ne sluneční záření (to lze 
potenciálně hrubě odhadnout z délky slunečního svitu). Proto se výpočet ročního výparu 
z volné zastíněné vodní hladiny, provedený podle uvedené metodiky, jeví jako možnost 
náhrady. I tam však mohou chybět některá data, zvláště rychlost větru. 

 
Tabulka 3. Odhad ročního výparu z volné zastíněné vodní hladiny a potenciální evapotranspirace na stanici Rudolfov 

Rok výpar ε evapotranspirace ET ET/ ε
2014 451,1   
2015 573,0 747,6 1,30 
2016 442,1 669,0 1,51 
2017 538,8 733,3 1,36 
2018 571,5 770,4 1,35 

 

                                                 
2 Další data k této stanici viz https://www.infodatasys.cz/climate/rudolfov/mereni.htm  

https://www.infodatasys.cz/climate/rudolfov/mereni.htm


Shrnutí poznatků o aktuální změně klimatu 
 Průměrné teploty se v ČR v posledních několika desetiletích rostly rychlostí 0,3 až 0,6 °C 

za 10 let. 
 Neexistuje výrazný trend změny úhrnu srážek. S výjimkou posledních 5 let nelze mluvit o 

úbytku srážek. 
 Změny nejsou stejné ve všech ročních obdobích. 
 V období od roku 1961 se klima neměnilo rovnoměrně, ale lze jej rozdělit na více období. 

Výrazné je rozdělení na roky do 1994 a od 1995 (např. MATĚJKA 2014). Otázkou zůstává, 
jestli velmi teplé a suché počasí od roku 2015 je pouze dočasným výkyvem nebo se jedná 
o charakteristiku další etapy změny klimatu. 

 Změny jsou výrazně prostorově proměnlivé. 
 Ve vyšších nadmořských výškách pozorujeme rychlejší zvyšování průměrných teplot. 
Výše zmíněné výsledky jsou v souladu s dalšími regionálními studiemi, které byly provedeny 
například pro oblast Bavorského Lesa (BÄSSLER 2008). 

Existuje tendenční výklad zvýšeného výskytu půdního sucha v posledních letech. Spíš 
než o změnu charakteristik počasí se jedná o změnu nakládání s vodou v krajině. Takovou 
změnu je možno pozorovat více jak půl století: došlo k eliminaci povodní na většině území 
díky regulacím řek, snížila se infiltrační schopnost půdy, snižuje se vodní kapacita půdy díky 
snížení obsahu humusu v půdě aj. 

Za chybu lze považovat porovnávání průměrných hodnot (teploty, srážky a pod.) 
pokaždé s jiným referenčním obdobím. Standardně takovým obdobím bylo třicet let 1961-
1990 (tzv. období klimatického normálu. Toto srovnávací období mělo zásadní výhodu v tom, 
že během těchto let nedošlo k zásadní změně klimatu. V řadě případů analýzy ČHMÚ 
používají jiný "normál", například 1971-2000 nebo 1981-2010. V takovém případě referenční 
období obsahuje výrazný předěl 1994/1995. Navíc posunem referenčního časového okna 
dochází ke zkreslení a dezinterpretaci výsledků. 

Změna počasí a její vliv na lesy 

Vliv klimatické změny na lesy střední Evropy je v literatuře často studován (například 
BUČEK ET AL. 2018, GE ET AL. 2013, HARTL-MEIER ET AL. 2014, LEXER ET AL. 2000, LINDNER 

ET AL. 2010, MELLERT ET AL. 2008, POPA ET AL. 2017, SUGIERO ET AL. 2009, TATARINOV ET 

AL. 2011). Zdá se, že zvlášť vysoký význam mají tyto procesy v klimaxových smrčinách 
(ĎURSKÝ ET AL. 2006, MAUER ET AL. 2008). Klimatická změna a její dopady na biodiversitu 
v lesích mohou být excelentně sledovány v rámci národních parků, jak ukazuje projekt 
BIOKLIM z Bavorského parku (BÄSSLER ET AL. 2015, HILMERS ET AL. 2018). 

Lokální klimatické změny mají mnoho přímých vlivů na lesní ekosystémy. Pro příklad 
můžeme jmenovat 

(1) Výskyt sucha, tedy stavu, kdy vegetace reaguje na sníženou dostupnost vody v půdě. 
Sucho (viz BRÁZDIL, TRNKA 2015) bývá navíc kombinováno s vysokými teplotami vzduchu. 
Tento stav byl v posledních desetiletích zaznamenán opakovaně, přičemž nejvýraznější byl 
v letech 2003, 2015 a 2018, přičemž první z těchto let byl klimaticky extrémním v rámci celé 
širší střední Evropy (REBETEZ ET AL. 2006). Vliv stresu suchem se často projevuje časným 
opadem listů dřevin (velmi citlivé jsou například břízy, ale i buk lesní), mění fyziologické 
procesy a růst dřevin (např. DĂNESCU ET AL. 2018), ale ovlivňuje i ostatní organismy 
v ekosystému: snižuje se fruktifikace většiny druhů hub, půdní organismy mohou přerušovat 
svůj vývoj, snižuje se rozvoj bylinného patra. Velmi podstatný je vliv stresu na snížení 
odolnosti dřevin k vlivu takzvaných škodlivých činitelů. V tomto směru je nejpodstatnější 
gradace lýkožrouta smrkového (Ips typographus) ve smrkových lesích (např. BÍLÁ 2016, 
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HLÁSNY, TURČÁNI 2009, HLÁSNY ET AL. 2011, KRUPKOVÁ ET AL. 2018, SEIDL 2008, MARINI 

ET AL. 2012). 

Vzhledem k poznatkům, které byly získány v průběhu posledních dvou gradací 
lýkožrouta smrkového v NP Šumava (KINDLMANN ET AL. 2012), bylo v klimaticky extrémním 
roce 2015 vydáno na stránkách www.infodatasys.cz upozornění na možnost šíření lýkožrouta 
smrkového v horských lesích ČR s následujícím zněním: "Vzhledem k abnormálnímu 
průběhu počasí ve střední Evropě v roce 2015 existuje zvýšená pravděpodobnost gradace 
lýkožrouta smrkového (Ips typographus) ve smrkových horských (klimaxových) lesích ve 2 
až 3 následujících letech." Podrobný rozbor počasí na Churáňově v tomto roce viz MATĚJKA 
(2016). Ve skutečnosti byla poté masivní gradace zaznamenána v lesích ČR zvláště od 
začátku vegetační sezóny 2018, což přesně odpovídá předchozímu upozornění. Vzhledem 
k průběhu počasí v roce 2018 i v roce následujícím, zvláště s ohledem na vysoké teploty 
vzduchu a nízké úhrny srážek, nelze předpokládat, že gradace lýkožrouta v nejbližších letech 
skončí. Lýkožroutové gradace však nejsou jediným případem vlivu klimatických změn na 
zvýšený výskyt fytopatogenů v lesích (např. BATTISTI 2008, NETHERER ET SCHOPF 2010). 

(2) Vzrůst průměrných teplot vzduchu se projevuje na vzrůstu intenzity fyziologických 
procesů u dřevin za předpokladu, že vzrůst teplot není spojen s výskytem nějakého stresoru, 
především sucha. Typickým projevem je zvýšení přírůstu. To bylo pozorováno a přímo 
korelováno se změnami teplot vzduchu například u mladých populací Picea abies 
v Krkonoších (MATĚJKA ET LEUGNER 2013), obdobně i v Krušných horách. Radiální přírůst 
se zvýšil také u smrku a borovice například v Rusku (LOPATIN ET AL. 2008) i u jiných dřevin 
(BAUWE ET AL. 2015, BOSELA ET AL. 2018). Trend snížení přírůstu však může být 
zaznamenán v lokalitách, kde limitujícím faktorem je dostupnost vody (LEBOURGEOIS ET AL. 
2010) - takovou situaci lze očekávat i v nížinách ČR. Vliv sucha na přírůst byl sledován 
například u buku lesního a smrku ztepilého (RÖTZER ET AL. 2017). Komplexní vliv 
klimatických poměrů na přírůst Picea abies analyzovali  ALTMAN ET AL. (2017). 

(3) Existuje mnoho dokladů změny rozšíření organismů v návaznosti na vzrůst teplot 
vzduchu. Například klíště obecné (Ixodes ricinus) se v Krkonoších šíří do vyšších 
nadmořských výšek (MATERNA 2012). Zvýšení jeho horní hranice výskytu o 300 až 400 m 
odpovídá přibližně vzrůstu průměrné teploty vzduchu o 1,5 až 2 °C, což je pozorovaná změna 
teplot za 30 až 40 let. Změna klimatu může mít vliv i na přirozené rozšíření druhů dřevin 
(FALK ET MELLERT 2011) 

Klimatické parametry jsou ostatně základním vstupem pro analýzu rozšíření druhů i 
celých společenstev (FRANKLIN 2009, MARMION ET AL. 2009, REGER ET AL. 2011). 

(4) Pozorován je též vzestup horní hranice lesa v horách, který však může být ovlivněn 
managementem, což znesnadňuje interpretaci výsledků (GEHRIG-FASEL ET AL. 2007, 
MIETKIEWICZ ET AL. 2017). 

Vliv lokálních klimatických změn na lesní ekosystémy a jejich dynamiku 

Lesní vegetační stupně mají rozsah průměrných teplot vzduchu 0,5 až 1,2 °C. Popsaný 
trend zvyšování průměrných teplot by mohl potenciálně znamenat posun vegetačních stupňů 
v době jednoho desetiletí či několika málo desetiletí. Takovéto náhlé změny však dosud 
pozorovány nebyly, přestože dílčí změny ve struktuře vegetace jsou popisovány často. Je to 
způsobeno skutečností, že taková změna celkového charakteru ekosystému, jakou je přechod 
do jiného vegetačního stupně, je příliš komplexní změnou, která se týká nejen jednotlivých 
druhů, ale i jejich vzájemných vazeb a zvláště pak vazeb na půdu. Na LVS nejsou vázány 
pouze druhy dřevin a společenstva (rostlinná, hmyz, houby atd.), ale i vlastnosti půdy a 
půdotvorné procesy. Ke změně půdního typu a navázané půdně-chemické dynamiky nemůže 
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dojít tak rychle. Na výskyt (rozšíření) jednotlivých druhů dřevin působí nejen 
environmentální faktory, ale i konkurenční vlivy, které stabilizují jednotlivá společenstva 
(MATĚJKA 2013). Výjimkou snad může být posun alpinské hranice lesa (8./9. LVS), kdy se 
smrk může šířit do míst, kde dosud neměl konkurenci. Tomu by odpovídalo i pozorování 
z Krkonoš, případně posun horní hranice borovice limby v Alpách (BODEN ET AL. 2010). 
K takovým změnám je možno přiřadit i rozrůstání kleče nad horní hranicí lesa (např. Treml et 
al. 2010). Alpinská hranice lesa je totiž utvářena na základě mnoha faktorů, přičemž klima je 
faktorem klíčovým (cf. TREML 2004, KAŠPAR ET TREML 2018). 

Zvyšování průměrných teplot vzduchu, extrémní výkyvy chodu počasí s vysokými 
teplotami a nízkými srážkovými úhrny (výskyt sucha) mají výrazný vliv na populační 
dynamiku klíčového druhu hmyzu pro smrkové porosty - lýkožrouta smrkového (Ips 
typographus). Jeho gradace byla pozorována v NP Šumava jak po extrémním roce 1994 
s kulminací okolo roku 1997 v oblasti Modravska, tak po roce 2003 s kulminací okolo let 
2007 až 2009 (ta byla dále urychlena rozvratem porostů způsobeným orkánem Kyril) 
(KINDLMANN ET AL. 2012). Taková gradace vede k náhlému narušení stromového patra lesů, 
přičemž v národních parcích se jedná i o klimaxové smrčiny. Narušení stromového patra 
omezuje konkurenční vliv Picea abies, na jehož místě se potenciálně mohou uplatnit druhy 
nižších vegetačních stupňů, zvláště Fagus sylvatica (je-li v okolí tento druh přítomen). Zdá se 
tedy, že další hranice vegetačních stupňů, která se může vlivem klimatických změn posouvat, 
mohou být hranice 6./7. a 7./8. LVS. Je však potřeba takovýto potenciální posun potvrdit 
pozorováním, což dosud nebylo provedeno, nicméně se ukázalo, že právě zóna přechodu 
smíšených lesů a smrčin je citlivá na klimatické změny (BÄSSLER ET AL. 2010). Pozorování v 
národních parcích tak potvrdilo zásadní vliv disturbancí na přirozenou dynamiku lesních 
ekosystémů, která může být svázána s postupnou změnou charakteru lesního společenstva 
(BAČE ET AL. 2017, SEIDL ET AL. 2017, SCHURMAN ET AL. 2018). Obecně platí, že změny ve 
struktuře lesních ekosystémů vyvolané klimatickými vlivy jsou velmi komplexní a nelineární. 
Proto je možno očekávat i výskyt relativně náhlých událostí, které lze jen těžko předvídat 
(např. BUECHLING ET AL. 2017). 

Za velmi senzitivní jsou obecně považována společenstva vyšších nadmořských výšek 
(např. WILSON ET NILSSON 2009), což může souviset i s tím, že vzrůst teplot vzduchu je 
výraznější v těchto polohách. 

V předchozím textu byla diskutována otázka zvyšujících se teplot a změn srážkových 
úhrnů, k tomu však přistupuje další vliv, jímž je výskyt silných větrů, které mají disturbanční 
efekt na lesy. Tím mohou umocnit vliv předchozích dvou faktorů, jak se tomu stalo například 
na Šumavě v roce 2007 (KINDLMANN ET AL. 2012). 

Právě národní parky jako přísně chráněná území, kde na velkých plochách bude 
vyloučen hospodářský vliv člověka na lesy (zavedení bezzásahového režimu), mohou 
zodpovědět takové otázky, jako jaký vliv má probíhající klimatická změna na lesní 
ekosystémy. Národní parky tak mohou přispět k efektivnější péči o lesy hospodářské. 

Příklad vlivu extrémního počasí na hospodářské lesy 

Analyzována byla situace na Školním lesním podniku Kostelec nad Černými Lesy na 
základě objemu těžby smrku ztepilého od roku 2011 (obr. 5) 3. Tento podnik hospodaří 
v podmínkách značně nevýhodných pro smrk, v 2. a 3. LVS, výjimečně ve 4. LVS. Srovnáván 
byl průběh počasí na základě územních teplot a územních srážek pro střední Čechy (data 
ČHMÚ; obr. 6). 

                                                 
3 Tyto analýzy byly provedeny v rámci řešení projektu ve spolupráci s týmem EXTEMIT-K Fakulty lesnické a 
dřevařské ČZU v Praze. 
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Obr. 5. Relativní objem kůrovcové těžby v porostech obhospodařovaných Školním lesním podnikem Kostelec nad Černými 
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Obr. 6. Územní teploty (T) a srážky (P) v měsících květen až srpen ve středních Čechách podle dat ČHMÚ. 
 

Celková zásoba smrku se za sledované období postupně snižovala z 935 na 811 tis. m3 
v roce 2018. Celkové těžby představovaly 279 tis. m3 a v jednotlivých letech se příliš nelišily 
(s variabilitou 29 až 28 tis. m3), kůrovcová těžba však podléhala značné dynamice. 
V posledním roce (2018) představovala kůrovcová těžba již 53 % objemu celkové těžby. 

Pouze mírně zvýšený objem kůrovcové těžby v roce 2011 byl zřejmě následkem a 
určitým dozvukem relativně teplého a suchého počasí let 2007-2008. Poté se situace 
stabilizovala. Dokonce i v roce 2015, kdy byly dosaženy vysoké průměrné teploty za 
současně velmi nízkých úhrnů srážek, nebyly touto situací těžby zvýšeny. Ty byly náhle 
extrémní až v roce 2018. Projevuje se zde tedy opoždění lýkožroutové gradace za extrémní 
klimatickou situací cca o 3 roky obdobně, jak to bylo pozorováno na Šumavě (KINDLMANN ET 

AL. 2012). 
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Na základě analýzy prostorového rozmístění těžeb od roku 2015 se ukázalo, že šíření 
lýkožrouta neprobíhalo z jednoho nebo několika málo ohnisek, ale jednalo se o více-méně 
celoplošný proces. 

Závěr 

Existuje několik scénářů vývoje klimatu v následujících desetiletích. V návaznosti na 
tyto scénáře jsou vypracovány prognózy dopadu potenciální změny klimatu na lesy 
v budoucnu, které signalizují potřebu změn přístupu v lesním hospodářství (MACKŮ 2018). 

Změny chodu počasí byly ve střední Evropě jednoznačně prokázány, stejně jako jejich 
vliv na (nejen) lesní ekosystémy. V současnosti je nejzřetelnějším následkem rozvrat 
hospodářských lesů s nepůvodními výsadbami smrku v důsledku gradace lýkožrouta 
smrkového. S tím souvisí i potřeba adaptačních opatření v lesním hospodářství (BOLTE ET AL. 
2009, DURY ET AL. 2011, KEENAN 2015, MASON ET AL. 2012). Příklad analýzy změny 
přístupu k lesnímu hospodářství lze nalézt v oblasti Alp (SEIDL ET AL. 2011). Ve střední 
Evropě se změny v hospodářských lesích musí opírat v prvé řadě o změnu druhové skladby 
lesů a zvýšení diversity všech složek lesního ekosystému, především vlastního porostu. Je 
potřeba opustit pěstování smrku ztepilého v podmínkách mimo jeho přirozené rozšíření, tedy 
v polohách do 4. lesního vegetačního stupně včetně, protože v důsledku klimatické změny lze 
očekávat, že tam bude smrk trpět především suchem (TUMAJER ET AL. 2017). 

Mimo produkčních a hospodářských otázek vlivu klimatické změny na lesy je klíčový 
aspekt ochrany přírody za měnících se podmínek klimatu (MILAD ET AL. 2011). 
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S kůrovcem na rozcestí 4 
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Lýkožrout smrkový je přirozenou součástí nejen přirozených lesů. Je součástí dynamiky 
horských lesů. V přestavbě porostů do přírodě blízkého stavu může být i pomocníkem, ale je 
třeba pečlivě vážit způsob asanačních postupů, jejich rizika a dopady. Příspěvek je 
popularizačním přiblížením dilematu, který musí lesník v národním parku podstoupit při 
rozhodování o postupu managementu. V některých situacích může být i chemie pomocníkem. 
Vždy je ale základním rozhodovacím kritériem cíl, kterého je třeba dosáhnout. 

Se smrkem na věčné časy a nikdy jinak 

V Krkonoších byste přirozené lesy poznali snadno – v nižších polohách, kde je delší 
vegetační doba v roce, rostou různé druhy stromů, různě staré stromy a je v nich dost 
„mrtvého“ dřeva. To vyhovuje smíšeným lesům s jedlí, bukem, javorem, břízou atd. O něco 
výš, cca od 1 000 m nad mořem, to buky už nezvládají, ale líbí se tam smrkům. Smrky mohou 
dokonce vytvářet monokulturu, kde jiné druhy dřevin najdete jen těžko. Ještě výš, od 1 200 m 
nad mořem, jsou klimatické podmínky tak kruté, že tam smrk spíš živoří, než žije, ale dobře 
to snáší kleč. Na samotných hřebenech, kde je vegetační doba dlouhá něco málo přes dva 
měsíce v roce, je už jen tundra (pozn. autora: slovo tundra prochází od sámského tūndâr, což 
označuje místo, kde je tak hnusně, že ani les neroste).  

Přirozené lesy ale ve střední Evropě téměř nejsou. Ani v Krkonošském národním parku 
ne. Dřevaři je vytěžili, a pokud lesníci nějaké stromy znovu vysazovali, tak to byly většinou 
jen smrky. Což o to, s jeho dřevem se dobře pracuje, z rovného kmene lze vyříznout prkna a 
trámy a zbude málo odpadu. Navíc roste ve srovnání s ostatními dřevinami rychle. Takže 
smrk vždy a všude. Málokdo ale ví, že smrk je převážně horská dřevina. Na horách bývá půda 
mělká a spodní voda blízko k povrchu. Tam je smrk v kondici, a když ho napadne třeba 
kůrovec, hravě se mu ubrání – zalije ho smůlou. Mělké kořeny smrku na spodní vodu snadno 
dosáhnou. Pokud ale někdo smrk vysadí na místech s hlubokou půdou, což bývá v nižších 
polohách, kde na podzemní vodu nedosáhne, může mít smrk problém – pořád má trochu 
žízeň. Přijdou-li sucha, jako v létě roku 2018, má žízeň velkou. Pak stačí málo, aby oslabený 
smrk zahubil i maličký, sotva 6 mm dlouhý brouček kůrovec (zde lýkožrout smrkový, Ips 

                                                 
4 Článek je součástí veřejné konzultace před žádostí o výjimku ze Standardu FSC® na použití insekticidu, 
patřícího mezi tzv. vysoce nebezpečné pesticidy. Jeho použití zakazuje Český standard FSC (FSC-STD-CZE-03-
2013). Správa KRNAP připravuje žádost o výjimku z použití těchto pesticidů dle FSC® International Procedure, 
Pesticide Derogation Procedure, FSC-PRO-30-001 V1-0 EN. Uvedené dokumenty jsou ke stažení na stránkách 
www.czechfsc.cz a www.ic.fsc.org. 
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typographus; obr. 1). Je to podobné, jako s námi lidmi – představte si, že se ráno probudíte 
s pocitem, že na vás leze nějaká chřipka. Můžete zůstat v posteli, dát si čaj s medem a 
zázvorem a další den jít do práce. Nebo si můžete jít se začínající chřipkou zaběhat a druhý 
den už z postele nevstanete. 
 

 
 

Obr. 1. Kůrovci (zde lýkožrout smrkový) na dně feromonového lapače. 
Lesníkům poskytuje přehled o situaci s kůrovci v lese. 

 
 

Obr. 2. Kůrovec nesežere celý strom. 
Jeho chodbičky pod kůrou přeruší lýko 

vedoucí živiny. 

 

Proč kácet v krkonošském národním parku  

Správa Krkonošského národního parku se snaží už dlouhá léta lesy přestavět tak, aby se 
podobaly těm přirozeným. Znamená to, že v nižších polohách, kde by měly růst lesy smíšené 
– buk, jedle, javor, bříza, atd., smrk kácí a dosazuje to, co tam chybí – listnáče a jedli. Ve 
starším lese se tak objevují mladé stromky chybějících druhů. Takový les je velmi odolný. 
Když vítr poláme velké stromy, nevadí, rostou tam mladé. Pokud nějaký hmyz napadne jeden 
druh stromů – zase to nevadí, rostou tam jiné stromy. Mimochodem, to je odpověď na častou 
otázku, proč Správa KRNAP vůbec kácí stromy v národním parku.  

Ve vyšších polohách to vyhovuje smrkům. Dokonce tam může být přirozená i smrková 
monokultura. Skládá se ze smrků, ale všech generací – od nejmenších po ty nejstarší. Takový 
les kůrovec nezabije. Napadne jen stromy starší než zhruba 60 let. Ty mladší mají tenčí kůru a 
lýkožrout smrkový se pod ni nevejde. Neohrozí je. Po kůrovcové kalamitě v lese zůstane 
mladší generace smrčků, která starší stromy zahubené kůrovcem rychle nahradí. Problém ale 
nastane, když to je les stejnověký, bez mladých smrků. Kůrovec sežere sice jen jednu generaci 
smrků, jiná tam ale není. Tím vznikne velká plocha bez živých stromů. Pokácení a vyvezení 
mrtvých kmenů může přinést řadu problémů – počínaje erozí půdy, ztrátou živin a konče 
ohrožením retenční schopnosti krajiny. Přesto však kůrovec ve stejnověké smrkové 
monokultuře může pomoci lesníkům, kteří se snaží les přestavět na les podobný přirozenému. 
Chce ho to jen včas zarazit. 

Kůrovec – dobrý sluha a zlý pán 

Pokud se kůrovec objeví ve stejnověké smrkové monokultuře, nenapadne najednou 
všechny stromy. Vybere si nejdřív ty zdravotně nejslabší. Zkušený lesník si všimne smrků, 
které mají jehličí trochu světlejší a nažloutlé, než ty okolní. Na kůře se objeví malinké dírky 
s drtinkami kolem nich (obr. 2). To jsou světle hnědé kupičky pilinek z kůry, kterou se brouk 
prokousává. Po pár týdnech se kůrovec na prvním napadeném smrku rozmnoží a nalétne na 
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okolní. Tzv. kůrovcové oko se rozrůstá (obr. 3). Pokud dřevaři včas smrky s namnoženým 
kůrovcem pokácí, vznikne malá paseka, šikovná pro vysazení mladých stromků chybějících 
druhů a pro přirozenou obnovu. Lesáci tomu vtipně říkají kotlík. Ze stejnověké monokultury 
se tak pomalu stává druhově i generačně různý les, který se víc a víc podobá lesu 
přirozenému. Pokud by lesník ale včas nenechal pokácet napadené stromy, velmi rychle – 
během několik málo let, by se kůrovec přemnožil a zahubil les celý. Lesníci by sice měli šanci 
dosázet chybějící druhy dřevin, ale všechny by byly stejně staré. Lepší, než stejnověká 
monokultura by to bylo, ale ne o moc.  

 

 
 

Obr. 3. Letecký pohled na kůrovcové oko v Obřím dole v Krkonoších.  
 

 
 

Obr. 4. Smrková monokultura v Obřím dole v Krkonoších se podobá té přirozené. V této nadmořské výšce to už listnáče 
nepřežívají a na kleč je příliš teplo. Suché staré smrky zahubené kůrovcem rychle jsou nahrazeny mladými stromky. Les 

omládne. 
 

V případě krkonošských lesů je důležité kůrovce v nepřirozených smrkových 
monokulturách brzdit. Takové lesy jsou určené k přestavbě na lesy podobné těm přirozeným. 
Proto by krkonošští lesníci smrky postupně káceli. To, že je zahubí kůrovec, tedy nevadí. 
Padly by dříve či později. Vykácené kůrovcové oko je šance dosadit do lesa to, co v něm 
chybí. Jen to oko nesmí být najednou rozlezlé přes celé hory. Správa KRNAP proto kůrovce 
v jeho rozletu brzdí. Pokácené smrky plné kůrovce odkorňuje. Je to pracné a je na to málo 
lidí. Prostě nikdo nechce dělat rukama. Další možnosti, jak kůrovce brzdit je pomocí 
insekticidů. To ale zakazuje jak zákon o ochraně přírody a krajiny, tak Standard FSC®, který 
Správa KRNAP dodržuje. V národních parcích je snaha řešit problémy přirozenou cestou. To 
zrovna insekticidy nejsou. Správa KRNAP s kůrovcem stojí na rozcestí. Může kůrovce nechat 
zahubit během pár let všechny smrkové stejnověké lesy určené k přestavbě na lesy podobné 
přirozeným a s obrovským nasazením lidí (které ale nemá a mít nebude) vysázet na pasekách 
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les nový. Ten bude sice druhově rozmanitý, ale zase stejnověký. Správa KRNAP tím bude 
riskovat další škody způsobené erozí, povodněmi atd. Nebo dočasně použít insekticidy a 
kůrovce trochu přibrzdit. Les následně obnovovat postupně. 

 

 
 

Obr. 5. Smrky napadené kůrovcem dřevaři pokáceli, z kmenů oloupali kůru a tím omezili další rozšíření kůrovce. Dřevo 
ponechané v lese je důležitým zdrojem živin pro další generace stromů. 

Příležitost pro lesníky 

V létě 2018 bylo ve střední Evropě velké sucho a spodní vody bylo málo. Obrovské 
plochy smrkových monokultur byly suchem oslabené tak, že se staly snadnou obětí kůrovce. 
Ten se rychle rozmnožil a zahubil je. Znamená to, že lesníci dostali od přírody jasnou zprávu 
a příležitost lesy přestavět tak, aby se podobaly lesům stabilnější – přirozeným. Znamená to 
také, že je teď hodně dřeva na trhu, propad jeho ceny, ohrožení velkých ploch půdy erozí, 
větší nebezpečí odtoku vody z krajiny a tedy povodní. Záleží teď na tom, co budou lesníci na 
obrovských pasekách sázet. Zda půjdou cestou stejnověkých smrkových monokultur 
připomínajících rozlehlé řepkové lány s tím, že se dají dobře zpracovávat, ale snadno 
podlehnou stále častějším výkyvům počasí, dřevokaznému hmyzu atd. Nebo začnou 
vysazovat les podobný tomu přirozenému a tedy stabilnějšímu.  

Když už chemie, tak... 

Použití insekticidů přináší velké nebezpečí pro okolí. Vzpomeňme na velmi účinné 
DDT, které zahubí téměř vše, co má 6 nožiček a prakticky se nerozkládá. Jeho zbytky vědci 
našli v antarktických tučňácích i mořských rybách, které se objevují na našich stolech. 
Insekticid by měl zahubit jen to, co má, a rychle se rozpadnout na přírodě neškodné látky. 
Nejlépe takové, které jsou v přírodě běžné, jako je voda, oxid uhličitý atd. Čím rychleji se 
rozpadne, tím lépe. Musí ale stihnout udělat to, co má. To jsou poněkud protichůdné 
požadavky. V případě použití insekticidů proti kůrovci lze smrky jím napadené pokácené 
postříkat, a nechat chemii pracovat. Na postříkané klády ale sedá kdejaká breberka a tu 
insekticid zahubí stejně jako kůrovce. To nechceme. Stejně fungují i insekticidem napuštěné 
sítě (obr. 7), kterými se překrývají hromady kůrovcem napadeného vytěženého dřeva. Co 
sedne na síť zvenčí nebo zevnitř, zahyne. Jistým řešením by mohly být hromady dřeva 
kůrovcem napadeného překryté plachtou, která zamezí vymývání insekticidu deštěm a 
okolnímu hmyzu na jedovaté klády sedat. Před odvozem se plachta z klád sundá. To už 
insekticid kůrovce zabil a rozpadl se. Nic lepšího pro to, aby kůrovec rychle nezahubil velké 
plochy lesa, a lesníci chemií nezabili další spoustu druhů, zatím nikdo nevymyslel.  
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Obr. 6. Ruční loupání kůry je pracné a drahé. Nikdo to nechce dělat, bolí z toho ruce. 
 

 
 

Obr. 7. Sítě napuštěné insekticidem překrývající napadené kmeny moc neřeší. Zahubí nejen kůrovce, ale také veškerý hmyz, 
který na síť sedne a déšť insekticid vyplaví do půdy a spodních vod (foto Agentura ochrany přírody a krajiny). 

Řešení máme, kde je tedy problém 

Lesníci bývají lidé disciplinovaní a konzervativní. Jestliže mnoho generací v lesích 
hospodařilo hlavně se smrkem, jejich chuť začít hospodařit jinak logicky není velká. Mnoho 
z nich pořád vidí les jako pole na výrobu dřeva s vysokou efektivitou těžby. Do lesa v mýtním 
věku se nažene stroj, který velké smrky kácí podobně jako kombajn kukuřici. Rychlý slušný 
zisk (a velké náklady na zalesnění). Ale příroda není fabrika… 

Další problém je za lesem. Dřevozpracující průmysl u nás umí zpracovávat smrkové 
klády na trámy a prkna. To je skvělé stavební dřevo. Není připravený na to, že bude málo 
smrku a stavebním dřevem budou překližky z různého druhu dřeva.  

Kůrovcová kalamita ve střední Evropě je na jedné straně obrovský průšvih na všech 
možných stranách. Je ale také obrovskou příležitostí přestavět lesy tak, aby se podobaly těm 
přirozeným a víc vydržely. 
 
 
 
 
 
 
 
In: Matějka K. (ed.), Sborník k semináři Lesník 21. století, most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti, 15. 
ročník, Kašperské Hory 24. 10. 2019, pp. 27-31. - URL: https://www.infodatasys.cz/lesnik21-2019/ 
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Kůrovcová gradace v Národním parku České Švýcarsko 
v kontextu dlouhodobých cílů národního parku 
Bark beetle outbreak in the Bohemian Switzerland National Park in the context of long-
term conservation goals of the national park 
 
Dana Vébrová, Jana Holešinská, Handrij Härtel 
Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa; 
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Abstract 
In 2018 a bark beetle gradation developed in the Bohemian Switzerland National Park. At the 
beginning, the national park administration tried to stop the bark beetle spread, however this 
effort gradually led to the conflict with the restrictions given by the nature conservation 
legislation. Therefore, it was necessary to make a fundamental decision about the intervention 
or non-intervention regime in the national park with regard to the long-term protection goals 
of national park. 
 
Keywords: Bark beetle, Bohemian Switzerland, outbreak, national park 
 
 
 
 
 

Národní park České Švýcarsko (NP, NPČŠ) byl vyhlášen k 1. 1. 2000 jako nejmladší a 
druhý nejmenší národní park v ČR (rozloha téměř 8 tisíc ha) s vazbou na příhraniční Národní 
park Sächsische Schweiz (NPSŠ). Vznikl na území Chráněné krajinné oblasti Labské 
pískovce v části s největší koncentrací objektů pískovcového reliéfu. Národní park České 
Švýcarsko je charakteristický vysokou lesnatostí (97 %) a nízkým procentem zastoupení 
urbanizovaných enkláv. Lesní majetek byl před vyhlášením NPČŠ spravován z velké části 
státním podnikem Lesy ČR, částečně se jednalo o lesy obecní, církevní či soukromé. 
V současné době lesy na území NPČŠ vlastnicky spravuje z 99 % Správa NPČŠ. 

V roce 2017 v lesích národního parku začala ve větší míře vznikat kůrovcová ohniska a 
v roce 2018 se již naplno projevila gradace lýkožrouta smrkového, a to přibližně na třetině 
území NP. Tento článek se snaží shrnout aspekty vedoucí ke vzniku kůrovcové gradace, 
popsat její vývoj v letech 2017 – 2019 a vysvětlit zvolený postup a východiska řešení vzniklé 
situace Správy NPČŠ jako vlastníka lesa a zároveň příslušného orgánu ochrany přírody. 
Disturbance, převážně sekundárních smrčin kůrovcovou gradací, je hodnocena a řešena 
z pohledu ochrany přírody a dlouhodobých cílů NPČŠ. 

NP České Švýcarsko – výchozí podmínky 

Více než polovina lesních společenstev byla v minulosti významně pozměněna. 
Dominantním porostním typem národního parku jsou původně produkční lesy, zejména 
kulturní smrčiny, napříč všemi zaujatými stanovišti. K jejich ovlivnění došlo v důsledku 
předchozího hospodářského využívání, jehož intenzivní podobě byly lesy Českého Švýcarska 
vystaveny zejména v posledních dvou stoletích před vznikem NPČŠ. Dnešní podobu lesů 
v NP nejvýrazněji ovlivnila mnišková kalamita na počátku 20. století. 

mailto:n.park@npcs.cz


Podle metodiky hodnocení přirozenosti 
lesů, o kterou se opírá vyhláška č. 45/2018 
Sb., se na území NPČŠ nenacházejí lesy 
původní ani přírodní, nebo jsou tak 
nevýznamné a fragmentární rozlohy, že není 
možné a účelné je vylišovat.  

 Po dobu existence národního parku 
jeho správa intenzivně pracovala na přeměně 
původně kulturních lesů na lesy přírodě 
blízké, s dlouhodobým cílem umožnění 
spontánních procesů a zajištění nerušeného 
průběhu přírodních dějů. Management 
lesních ekosystémů se zaměřoval zejména na 
podporu chybějících, či nedostatečně 
zastoupených druhů dřevin potenciální 
přirozené skladby lesa a na podporu věkové 

struktury lesa. Důraz byl kladen na uplatnění přírodních procesů a to zejména na podporu 
přirozeného zmlazení matečných stromů stanovištně původních druhů. Neméně významným 
managementovým opatřením Správy NPČŠ byl a stále zůstává zatím nedokončená eliminace 
invazních a geograficky nepůvodních druhů, z nichž nejproblematičtějšími jsou borovice 
vejmutovka, modřín opadavý, douglaska tisolistá a rovněž další všeobecně rozšířené invazní 
druhy vázané zejména na vodní toky (netýkavka žláznatá, křídlatka japonská a sachalinská). 

BOX 1 - NP České Švýcarsko ve zkratce 
 
Geologie: oblast tvoří druhohorní kvádrové 

pískovce  
Výškopis: nejnižší bod: Hřensko (110 m n. m.) 
 nejvyšší bod: Růžovský vrch (619 m n. 

m.)  
Průměrná roční teplota: 6 – 7 °C (určující jsou ale 

poměry mikro- až mezoklimatické – viz 
inverzní rokle) 

Průměrné roční srážky: 670 mm – 750 mm 
Les v číslech:  
převažuje 4. a 5. LVS; 3. LVS pouze na 10 % 

území; ojediněle 6. LVS na dnech 
rašelinných roklí; zastoupena azonální 
společenstva (skalní bory) 

zastoupení dřevin dle LHP 2017 (% plochy): SM 59 
%, BO 19 %, BK 9 %, BŘ 4 %; MO 4 
%, DB 0,6 %, JD 0,4 %, VJ 2 % 

Doba 20 let dosavadního obnovního managementu však nebyla dostatečná na to, aby 
bylo možné stav významně pozměněných ekosystémů zásadně ovlivnit na většině území a tak 
je stále značný podíl porostů, přibližně 1/3 rozlohy NPČŠ, ve stavu, který se významně neliší 
od situace v době vyhlášení NPČŠ, zejména ve formě kulturních smrčin. Těžiště těchto 
porostů je ve věku od 90 do 120 let. 

Faktory vzniku a průběhu kůrovcové gradace v letech 2017 – 2019 

Vznik kůrovcové gradace v Českém Švýcarsku byl podmíněn několika významnými 
faktory, které nelze posuzovat odděleně a je rovněž nesnadné označit některý z faktorů za 
rozhodující. Proto i následující řazení nezohledňuje jejich význam, ale spíše časový sled. 
V souhrnném hodnocení je pak evidentní, že vznik kůrovcové gradace byl v Českém 
Švýcarsku pouze otázkou času a ve své podstatě tedy nevyhnutelný. 

Situace v sousedním NP Saské Švýcarsko 

Vývoj a vznik kůrovcové gradace je třeba vnímat v kontextu  širšího území obou, 
vzájemně propojených národních parků a v kontextu delší časové řady. V národním parku 
Saské Švýcarsko (NPSŠ) se rozvinula gradace lýkožrouta smrkového již v roce 2017 (obr. 1). 
Největší kůrovcová ohniska byla evidována v centrální části „bezzásahové zóny“ (Naturzone 
A - vymezena na 55 % území NPSŠ), přibližně 1,5 km od hranice NP České Švýcarsko. 
Kromě rozsáhlých ohnisek se lýkožrout smrkový vyskytoval roztroušeně po celém území 
NPSŠ, přičemž na 45 % území NPČŠ byla snaha napadené stromy asanovat. V roce 2018, 
byla z důvodu nedostatečných výrobních kapacit, asanována v tzv. „zóně péče o ekosystémy“ 
(Pflegezone) již jen přibližně polovina objemu napadeného dříví. Následující grafy znázorňují 
množství kůrovcových těžeb a objemy kůrovcem napadeného a neasanovaného dříví v  letech 
1996 - 2019. 
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Obr. 1. Vývoj objemu kůrovcového dříví na území NP Saské Švýcarsko. 
(Zdroj: Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz) 

 

Kůrovcová gradace v NPSŠ pravděpodobně přispěla ke vzniku gradace i v NP České 
Švýcarsko, zejména zvýšením populační hustoty lýkožrouta smrkového v části NPČŠ, která 
navazuje na území NPSŠ s kůrovcovou gradací. To se projevilo nejdříve v severozápadní 
části parku, která je zároveň i částí s vyššími průměrnými teplotami a s nižšími úhrny srážek, 
než severovýchodní část NPČŠ.  

Do září 2019 odumřelo v NPSŠ již přibližně 50 % z celkového zastoupení smrku.  

Stabilita lesních ekosystémů 

V posledních 10 letech se začal projevovat kumulativní účinek souboru nepříznivých 
stanovištních a klimatických podmínek pro smrk ztepilý, který je, s výjimkou inverzních 
poloh, v Českém Švýcarsku na hranici svých ekologických možností. Těmito okolnostmi byl 
zejména snižující se roční úhrn srážek a srážková nevyrovnanost v průběhu roku, přičemž lze 
tento trend pokládat za nenáhodný až trvalý, a jehož důsledkem je snížená hladina 
podzemních vod. Dále jsou to zvyšující se průměrné roční teploty, zvyšující se věk 
smrkových porostů a v neposlední řadě i nepříznivý stav půd, na jejichž degradaci se podílel 
soubor antropogenních vlivů, mj. i dramatická změna druhové skladby ve prospěch 
jehličnanů. Tento stav vyústil do snížené stability kulturních smrčin, které snadněji podléhají 
abiotickým i biotickým disturbančním činitelům. V prostředí národního parku České 
Švýcarsko byli těmi hlavními disturbančními činiteli vítr a lýkožrout smrkový, přičemž na 
sebe obvykle navazovali.  

Legislativní změny  

V roce 2017 byl novelizován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
(ZOPK) a na základě přechodného ustanovení zákona byla I. zóna národního parku převedena 
do režimu zóny přírodní (§ 18 odst. 1 písm. a) ZOPK), jejíž režim ze zákona neumožňuje 
zasahovat do přírodních procesů, tedy ani asanovat napadené dříví. Tím skokově narostla 
plocha tzv. „bezzásahového území“ na 21% z celkové plochy NPČŠ a zahrnovala i významně 
pozměněné ekosystémy původně kulturních smrčin. 

Klimatické faktory v letech 2017 a 2018 

Na přelomu roku 2017 a 2018 zasáhly Českou republiku orkány Herwart (říjen 2017) a 
Friederik (leden 2018). V porostech s aktivním managementem (II. zóna NPČŠ) byly 
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následky obou orkánů včas zpracovány podle požadavků lesního zákona a navazujících 
předpisů. V I. zóně národního parku, jež měla režim zóny přírodní (21 % území národního 
parku), bylo ponecháno přibližně 2000 m3 polomového dříví bez asanace.  

V aktivním období lýkožrouta smrkového se projevila atraktivita větrem narušených 
porostů jak v I. zóně (s ponechaným polomovým dřívím), tak i ve II., zásahové zóně, kde bylo 
veškeré kůrovcové dříví asanováno. V jejich okolí pak brzy začala vznikat kůrovcová ohniska 
a to bez ohledu na fakt, zda byla v předchozím období účinně asanována, nebo nikoliv. 

V roce 2018 byly zaznamenány výrazně podprůměrné srážky ve vegetační sezóně a 
brzký nástup jara s vysokými letními teplotami. Obdobně nepříznivý byl i předchozí rok 2017 
a důsledkem těchto srážkových výkyvů bylo snížení dostupnosti vody a tím i snížení vitality 
veškeré vegetace. Smrkové porosty byly nejvíce stresovány na vysýchavých stanovištích 
orientovaných na jih a na skalních plošinách, původně dubových a bukových doubrav. Nálet 
lýkožrouta na oslabené stromy byl masivní již od samého počátku sezóny a měl 
charakteristiky kalamitního stavu. Požerky lýkožrouta smrkového byly většinou 
jednoramenné, stromy nevykazovaly téměř obranné reakce a brzy došlo k sesterským 
přerojením. 

 

 
 

Obr. 2. Vývoj kůrovcových těžeb (m3) a ponechaných souší bez asanace na území NP České Švýcarsko v letech 2000 - 
2019. 

 

Rozsah kůrovcové gradace v NP České Švýcarsko (2017 - 2018) 

Vlivem všech výše uvedených faktorů začala v roce 2018 kůrovcová ohniska v západní 
části území národního parku nabývat velikosti až 0,5 ha a více, ve východní části národního 
parku vznikaly po asanaci kůrovce plochy o průměrné velikosti do desítek arů. Po prvním 
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rojení se holiny v západní části rozšířily až na několik hektarů, v některých případech až 
desítek ha. 

Nejproblematičtější byla lokalita Černý grunt u Hřenska s jižně exponovaným 
smrkovým porostem, na hranici I. a II. zóny NPČŠ. Atraktivitu lokality zvýšil i nezpracovaný 
polom v I. zóně. Napadené stromy byly lokalizovány a asanovány průběžně a včas, ale zdroj 
populace lýkožrouta byl tak velký a průběh gradace tak rychlý, že asanační opatření již 
neměla očekávaný efekt. Plocha holiny v Černém gruntě dosáhla v konečném rozsahu 35 ha. 
Na dalších lokalitách se rozlohy holin pohybovaly v rozmezí od 2 do 10 ha. 

Postup Správy NP při řešení kůrovcové gradace 

Rok 2018 

Na základě výše uvedených faktorů (legislativní změny, situace v NPSŠ, apod.), Správa 
NPČŠ předjímala zvýšený stav lýkožrouta smrkového v roce 2018. Proto se snažila již 
v předchozím roce zajistit dostatek pracovních sil a techniky, především pro motomanuální a 
harvestorovou těžbu a také následné odkornění. Na počátku roku 2018 Správa NPČŠ zcela 
přestala realizovat úmyslné těžby a veškeré pracovní síly byly soustředěny na nahodilou 
těžbu, což umožnily podmínky uzavřených smluv. 

Průběžné a včasné vyhledávání kůrovcových ohnisek bylo zajištěno na jednotlivých 
revírech zaměstnanci lesní správy (9 lesníků) a dále byli smluvně zajištěni další tři pracovníci, 
kteří pomáhali vyhledávat ohniska na nejvíce exponovaných lokalitách. Podpůrným i 
kontrolním orgánem včasné detekce a evidence kůrovce bylo Oddělení ochrany přírody, které 
kůrovce monitorovalo v přírodních zónách (původní I. zóna) a provádělo kontroly i 
v zásahových porostech NPČŠ. 

V měsíci červnu 2018, když se začal projevovat deficit pracovních sil, řešila Správa 
NPČŠ jako příslušný orgán ochrany přírody otázku povolení výjimky ze zákazu používat 
biocidy na území NPČŠ, konkrétně pro aplikaci chemického prostředku při asanaci kůrovcem 
napadené dřevní hmoty (pokládání otrávených lapáků, ošetření dřevní hmoty na skládkách 
dřeva a asanaci dřevní hmoty v dopravně nepřístupných oblastech). Výjimka byla povolena 
v okrajové části NPČŠ (v pásu o šířce cca 500 m po obvodu NPČŠ), a to pouze pro účely 
ošetření dříví na skládkách pro případ, že by nebylo možné zajistit včasnou asanaci jiným 
způsobem a hrozilo by šíření lýkožrouta smrkového k sousedním vlastníkům lesa. S ohledem 
na předpokládaný rozsah kůrovcem napadených porostů a rizik pro ekosystém NPČŠ nebylo 
možné povolit použití insekticidu ve větší míře. Výjimka byla za dobu své platnosti využita 
pouze na jednu skládku dříví. Použití biocidů nebylo dobře přijato lesnickým personálem, 
který u něj za stávající situace již neshledával dostatečnou účinnost, která by vyvážila jeho 
ekologická negativa. Použití biocidů se jevilo jako problematické i s ohledem na turistický 
ruch, místní obyvatele, obecně veřejnost.  

I přes veškerá opatření popsaná výše, byly v některých případech kůrovcem napadené 
stromy bez asanace ponechány na místě. Pracovní kapacity sjednané v předchozím roce 
v některých případech dokonce selhaly a neplnily objem prací dle uzavřených smluv. 

Asanace napadeného dříví byla na nedostupných lokalitách prováděna ručním loupáním 
adaptéry na motorovou pilu, to však při vznikajících velkých objemech dříví brzy přestalo 
dostačovat. V nejpostiženějších lokalitách proto bylo loupáno opakovaným narušením kůry 
odvětvovací hlavicí harvestoru, avšak asanace tímto způsobem již neměla dostatečný efekt, 
jelikož její účinnost se pohybuje v rozmezí 30 – 70 %. 
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Od měsíce září 2018 započala v porostech sanitární opatření ochrany lesa, při kterých 
byly těženy stromy se zimujícími stádii lýkožrouta smrkového v okolí holin. Při těchto 
opatřeních došlo k dalšímu vzniku, či rozšíření, již stávajících odlesněných ploch. 

V průběhu roku 2018 se Správa NP České Švýcarsko snažila ve II. zóně NPČŠ naplnit 
závazná ustanovení zákona o lesích, ale intenzivními nahodilými těžbami hrozilo, že se 
dostane do střetu se ZOPK, konkrétně s ustanovením § 16 odst. 2 písm. a) ZOPK 5. 

Rok 2019 

Nahodilé těžby, realizované Správou NPČŠ za účelem zastavení šíření lýkožrouta 
smrkového v rámci povinností stanovených zákonnými předpisy, nabyly v roce 2018 
takového rozsahu, že další těžba kůrovcem napadených stromů by již znamenala konflikt 
s posláním a dlouhodobými cíly ochrany NPČŠ. Po zhodnocení vývoje kůrovcové gradace 
Správa NPČŠ predikovala, že i přes maximální snahu o asanaci v roce 2018, by další plošná 
asanace v roce 2019 znamenala další rozšiřování a propojování holin a vznik nových ohnisek. 
Opatření k zastavení šíření lýkožrouta již nebude možné provádět efektivně a vedla by pouze 
k dalšímu narušení ekosystémů. Správa NPČŠ se proto rozhodla nahodilé těžby omezit a 
realizovat je již pouze s ohledem na bezpečnost osob a majetku, s ohledem na sousední 
vlastníky lesa a připustila je s podmínkami v těch částech NPČŠ, kde ještě nedošlo k rozvinutí 
kůrovcové gradace. Bylo však třeba zohlednit, že těmito zásahy opět vzroste odlesněná 
plocha. 

Správa NPČŠ jako orgán ochrany přírody zpracovala vyhodnocení situace ve vztahu 
k předmětům ochrany NP a také Evropsky významné lokality České Švýcarsko (EVL) a Ptačí 
oblasti Labské pískovce (PO). Závěrem konstatovala, že je potřeba stanovit podmínky pro 
další období tak, aby nedošlo k nedovolené změně v biologické rozmanitosti, struktuře a 
funkci ekosystémů NP. Správa NPČŠ proto následně zahájila správní řízení dle § 66 odst. 1 
ZOPK o omezení lesnických zásahů resp. stanovení podmínek pro asanaci kůrovcem 
napadených stromů. 

V dubnu roku 2019  nabylo účinnosti rozhodnutí o omezení lesnických zásahů 
(nahodilých těžeb), na základě kterého se na přibližně dvou třetinách NPČŠ přestalo proti 
kůrovci zasahovat. Od dubna tohoto roku narostla plocha odumřelých smrčin z výchozích 130 
ha na přibližně 1000 ha v měsíci září. Plocha holin oproti tomu vzrostla od dubna 2019 ze 164 
ha na 214 ha v měsíci září. 

Legislativní souvislosti a řešení 

V roce 2018 Správa NP České Švýcarsko postupovala při vzniku gradace kůrovce: 

 ve II. zónách NPČŠ zasahovala proti kůrovci dle požadavků zákona o lesích; ten ukládá 
vlastníkovi lesa dle § 32 povinnost preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení 
škodlivých organismů a praktikovat opatření ochrany lesa; provádění asanačních opatření 
v plné míře umožnila výjimka ze zákazu uvedeného v § 16 odst. 1 písm. a) zák. č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, účinném ke dni vydání výjimky, za účelem 
hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména 
prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, 
struktuře a funkci ekosystémů, anebo nevratně poškodit půdní povrch povolená usnesením 
vlády č. 1199 ze dne 14. 9. 2005; je nutné podotknout, že tato výjimka byla povolena za 

                                                 
5 § 16 odst. 2 písm. a) ZOPK: Na území národních parků mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí 
je zakázáno: a) používat prostředky nebo vykonávat činnosti, které mohou způsobit podstatné změny 
v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů v rozporu s cíli ochrany zón národního parku nebo 
s režimem zón národního parku“ 
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podmínek nesrovnatelných se současným stavem s cílem umožnit efektivní přestavbu 
smrkových monokultur a eliminaci nepůvodních druhů dřevin. 

 cílem přírodní zóny6  je zachovat přirozené ekosystémy a umožnit v nich nerušený průběh 
přírodních procesů; de facto se tedy, až na zákonem stanovené výjimky, jedná o 
„bezzásahovou“ zónu a Správa NPČŠ tady nezasahovala; v zóně přírodní se neuplatňují 
ustanovení lesního zákona.  

Správa NPČŠ řešila střet lesního zákona a ZOPK. Z  vyhodnocení stavu a především 
s ohledem na predikci dalšího vývoje kůrovcové situace v regionu i celé ČR dospěla Správa 
NPČŠ k závěru, že pokračování asanačních zásahů (nahodilé těžby) by mělo zásadní vliv na 
zhoršení stavu lesních ekosystémů i předmětů ochrany EVL a PO. Z tohoto důvodu zahájila 
správní řízení o omezení činnosti a stanovení takových podmínek, které zmírní negativní 
dopady probíhající kůrovcové kalamity na předměty ochrany v NPČŠ a zároveň zajistí 
podmínky pro zachování předmětů ochrany EVL a PO v příznivém stavu.  

Důvodem pro omezení nahodilých těžeb z důvodu asanace napadených stromů byla 
absolutní ztráta struktury, ekologických vazeb a funkcí lesního ekosystému, a to na plošně 
významném území, což je v rozporu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. a) ZOPK. 
Předpokládaný rozsah nahodilé těžby v porostech NPČŠ by znamenal nedovolenou změnu a 
byl by v rozporu s režimem a cílem zóny soustředěné péče o přírodu a zóny přírodě blízké 
(viz § 18 odst. 1 písm. c) ZOPK), které byly v roce 2019 schváleny, a vyhláška o členění do 
zón ochrany přírody nabude účinnosti 1. 1. 2020. 

Území NPČŠ bylo rozčleněno do třech segmentů (obr. 3), kde hlavním kritériem byla 
kůrovcová situace (intenzita asanačních těžeb a předpoklad dalšího vývoje šíření lýkožrouta) 
a dále přírodní podmínky a stav ekosystémů. S ohledem na sousední vlastníky lesa byla také 
vymezena tzv. pufrační (nárazníková) zóna o průměrné šířce 500 m, která slouží k ochraně 
lesa sousedních vlastníků. Zde je standardně zasahováno proti kůrovci. 

Byly stanoveny rámcové podmínky nahodilých těžeb:  
 maximálně 10 % odlesnění ze segmentu zásahové zóny (za 10 let) 
 holiny nepřekročí 1ha 
 striktní ochrana cílových dřevin 
 ochrana přírodních a přírodě blízkých ekosystémů 

 

                                                 
6 I. zóny NP se považují na základě přechodných ustanovení ZOPK, ve znění platném od 1. 6. 2017, za zónu 
přírodní, a to až do doby vymezení zón národního parku postupem podle § 18 ZOPK 
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Obr. 3. Omezení nahodilých těžeb v NP České Švýcarsko – členění území dle stanovených podmínek (příloha rozhodnutí 

Správy NPČŠ) 
 

Kůrovcová gradace z pohledu dlouhodobých cílů NPČŠ 

Za dobu 20 let existence NP České Švýcarsko nedošlo ke vzniku významnější gradace 
podkorního hmyzu. Kůrovcová ohniska vznikala roztroušeně po celém území, ale byla vždy 
včas asanována a generovala vznik pouze několikaarových světlin v porostech. Do jisté míry 
tak kůrovec působil jako jeden z přírodních činitelů napomáhající v obnovním managementu 
k rozvíjení struktury původně stejnověkých smrkových monokultur. Snahou 
managementových opatření a opatření ochrany lesa bylo zachovat co nejdéle les v kontinuální 
podobě bez plošných disturbancí a tím dosáhnout lesa s rozvinutou druhovou a věkovou 
strukturou.  

Proto byly kůrovcem napadené stromy asanovány na celém území NPČŠ do roku 2008, 
kdy byly v rámci tzv. managementové zonace vylišeny první „bezzásahové porosty“ – Lesy 
ponechané samovolnému vývoji, typ managementu A7, zde však byl smrk zastoupen pouze 
několika procenty a nehrozilo rozvinutí kůrovcové gradace. Významná změna v tomto ohledu 
nastala až v roce 2017 po novelizaci ZOPK. 

Dle novely ZOPK mají národní parky v ČR stanovené poslání naplňovat dva definované 
dlouhodobé cíle ochrany, těmi jsou:  
a) zachování nebo postupná obnova přirozených ekosystémů včetně zajištění nerušeného 
průběhu přírodních dějů v jejich přirozené dynamice na převažující ploše území,  
b) zachování nebo postupné zlepšování stavu ekosystémů, jejichž existence je podmíněna 
trvalou činností člověka, významných z hlediska biologické rozmanitosti, na zbývajícím 
území. 

                                                 
7 Plán péče o národní park České Švýcarsko 2008 – 2019, Správa NP České Švýcarsko 
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České Švýcarsko má stanovený dlouhodobý cíl ochrany „zajištění nerušeného průběhu 
dějů“ na minimálně 75 % území národního parku, dle kritérií stanovených IUCN II. Zbytek 
území tvoří zóna kulturní krajiny, nebo ekosystémy s trvalou péčí, významné z hlediska 
biologické rozmanitosti. 

Kůrovcová gradace zastihla lesní ekosystémy Českého Švýcarska ve  fázi obnovního 
managementu sekundárních smrkových porostů a po 20 letech intenzivního boje s invazními a 
geograficky nepůvodními druhy. Zároveň přišla v době, kdy Správa NPČŠ připravovala nové 
zóny ochrany přírody a jejich návrh procházel schvalovacím řízením. Během tvorby návrhu 
nové zonace, v roce 2017, již bylo možné předpokládat vznik kůrovcové gradace, nikoliv 
však s jistotou odhadnout její vývoj, rozsah a dopady. Proto bylo k možné změně stavu 
lesních ekosystémů vlivem disturbančního činitele přihlédnuto, ale stále byla ponechána a 
preferována možnost zabránit plošnému a rychlému rozpadu lesních ekosystémů. Zonace tak 
byla primárně navržena dle platné metodiky MŽP a aktuálního stavu lesních ekosystémů.  
Vyhláška MŽP o vymezení zón ochrany přírody nabude účinnosti dne 1. 1. 2020, ale již dnes 
je jasné, že stav ekosystémů od doby zpracování návrhu zonace prošel dalším dynamickým 
vývojem. V lesních ekosystémech se mezitím uplatnily přírodní disturbanční procesy, do 
kterých Správa národního parku na většině území nezasahovala, a lze předpokládat, že budou 
mít silnou odezvu v podobě sekundární sukcese, autoselektivních a kompetičních procesů, 
lokálního nárůstu biodiverzity a procesů vázaných na rozklad mrtvého dřeva. Zároveň došlo 
(a tento proces ještě není ukončen) k dramatickému snížení zastoupení smrku, což bylo 
jedním z dílčích cílů obnovního managementu Správy NPČŠ. V důsledku těchto procesů tak 
na významné části území NPČŠ nastal stav, který umožňuje uplatnit neintervenční režim (ve 
smyslu režimu přírodní zóny dle ZOPK), tedy naplnění dlouhodobého cíle ochrany přírody, 
tedy umožnění nerušeného průběhu přírodních dějů. Ve zbývajících částech NPČŠ se Správa 
zaměří na pokračování obnovního managementu, který však bude vždy časově ohraničen a 
definován, s ohledem na naplnění dlouhodobých cílů ochrany NP. Rozsah území, který bude 
vymezen pro oba výše uvedené typy managementu, bude definován v Zásadách péče o 
národní park, který v současné době Správa NPČŠ zpracovává. 
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Následkem větrné bouře Herwart 28. – 29. 10. 2017 byla na území NP Šumava 
vyvrácena řada lesních porostů. V oblasti I. zóny NP – Smrčina bylo lokalizováno několik 
skupin rozsáhlejších polomů v blízkosti státní hranice s Rakouskem. Vzhledem k přítomnosti 
polomů panovala obava, že soukromé lesy opatství Schlägl, sousedící na rakouské straně 
bezprostředně s I. zónou Smrčina, budou ohroženy lýkožroutem smrkovým. Správa lesů 
opatství Schlägl se obrátila na Rakouský výzkumný ústav (BWF), jehož zástupci navrhli 
sledovat šíření l. smrkového pomocí feromonových pastí. Jelikož agregační feromon použitý 
v těchto pastech aktivně láká l. smrkového a tím ovlivňuje jeho disperzi, vznikl požadavek 
správy NP Šumava, sledovat šíření l. smrkového v dotčeném prostoru jinou, vhodnější 
metodou.  

Dne 29. května 2018 se uskutečnilo Česko-rakouské jednání, na kterém byla 
doc. Gernotem Hochem představena metodika sledování l. smrkového dle BWF a Dr. 
Romanem Modlingerem byla představena metodika odchytu do nárazových pastí, spojená se 
sledováním dalších důležitých parametrů ovlivňujících šíření l. smrkového, tj. směr a rychlost 
větru, disponibilita polomů. Na základě diskuze, byla zúčastněnými zvolena metodika 
sledování l. smrkového pomocí nárazových pastí za vhodnější a bylo podpořeno umístění 
části přístrojů a pastí rovněž na rakouské straně. Za účelem přímého vymezení požadavků a 
zájmového území na rakouské straně byla smluvena pochůzka dne 17. července 2018. Během 
pochůzky byl prezentován prototyp nárazové pasti a bylo dohodnuto využívání cesty na 
rakouskou stranu Smrčiny, pro dopravu materiálu na lokalitu a realizaci odchytů. Terénní 
práce monitoringu byly započaty 2. srpna 2018, s ohledem na minimalizaci rušení zvláště 
chráněných druhů živočichů. 

Již během příprav monitoringu kůrovcovitých na Smrčině, vznikl na ČZU prototyp 
pasivní nárazové pasti z čirého plexiskla o velikosti záchytné desky 80 × 50 cm, umožňující 
odchyt z obou jejích stran. Tato past je modifikovaný model použitý dle Duelli et al. (1999) 
nebo Wermelinger et al. (2002), při jehož zhotovení se až na výjimky uplatnili sériově 
vyráběné komponenty (rámová konstrukce pro feromonové lapače, květníky, tvrzená deska 
z plexiskla, viz. Obr. 1). Následně bylo zhotoveno a na zájmové lokalitě instalováno 
v pravidelném rozestupu 76 těchto nárazových pastí. Podél státní hranice bylo instalováno 30 
pastí, pro sledování disperze l. smrkového mezi polomy na vnitřním území Česka bylo 
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umístěno 24 pastí, migrace na vnitřním území Rakouska byla sledována prostřednictvím 22 
pastí. Na každém z očíslovaných stanovišť odchytu byly umístěny dvě nárazové pasti, tak aby 
pokrývaly migraci ze všech čtyř hlavních směrů světových stran (sever-jih, východ-západ; viz 
Obr. 1). Vzdálenost mezi jednotlivými stanovišti byla zhruba 150 metrů. Pasti byly v roce 
2018 kontrolovány v 20 denním intervalu, který byl v roce 2019 zkrácen na 14 denní. Jako 
medium pro konzervaci zachyceného hmyzu byl použit roztok vody se solí, který byl 
doplňován v týdenním intervalu. 

Pro sledování disperze l. smrkového je klíčová znalost průběhu povětrnostních 
podmínek. V sledovaném prostoru probíhalo měření směru větru, rychlosti větru a teploty 
vzduchu celkem na deseti lokalitách. Senzor pro měření směru a rychlosti větru byl umístěn 
ve výšce 2 m, a pro možnost využití dat ČHMÚ probíhalo 1 měření ve standardní výšce 10 m. 
Výstupem měření bude interpolovaná mapa směru a rychlosti větru, a teploty ve sledovaném 
území. Tato mapa bude využita jako faktor pro objasnění disperze dospělců l. smrkového, 
stejně jako i šíření napadení. 

V roce 2018 byl instalován první ze senzorů pro měření směru a rychlosti větru, a to na 
meteorologické věži ve výšce 10 m resp. 2 m. Meteorologická věž byla umístěna na volném 
prostranství (horské louce) poblíž státní hranice (Obr. 2). Kromě senzoru pro měření větru 
byly meteorologické stanice vybaveny teplotně vlhkostním čidlem (Obr. 3). Rozmístění 
přízemních 2 m meteorologických stanic bylo optimalizováno vzhledem k poloze nárazových 
pastí, tak aby stanice co nejlépe pokrývaly zájmové území. K tomuto úkolu byla využita 
prostorová optimalizace v programu ArcGIS. Instalace přízemních meteorologických stanic 
se uskutečnila na jaře 2019. 
 

 
 

Obr. 1. Způsob umístění nárazových pastí v porostu, aby pokrývaly směr migrace ze všech čtyř hlavních směrů světových 
stran (sever-jih, východ-západ) 
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Obr. 2. Meteorologická věž s měřícími senzory ve výšce 2 a 
10 m. 

 
 

Obr. 3. Jedna z meteorologických stanic s měřícími senzory 
ve výšce 2 m, na vrcholu tyče je anemometr, vpravo teplotně 

vlhkostní měřidlo Minikin, vlevo komunikační port.  

 

Spolehlivý monitoring šíření l. smrkového je realizovatelný, pouze pokud jsou 
k dispozici dostatečně přesné a aktuální údaje o sledovaném území. K prvotní orientaci při 
umisťování ploch a zaznamenání aktuální situace lesních porostů na Smrčině bylo využito 
multispektrálního snímku ze satelitu PlanetScope pořízeného dne 5. 6. 2018. Přestože 
rozlišení snímku bylo relativně kvalitní (3,7 × 3,7 m), nebyl detail polomů dostatečně ostře 
viditelný. Proto byla vytvořena mapa stromové situace, umožňující zaznamenávat konkrétní 
údaje o jednotlivých stojících nebo ležících stromech. V roce 2018 byly vytvořeny podklady 
pro takovou mapu. Sledované území bylo nasnímáno pomocí bezpilotního leteckého 
prostředku (UAV neboli dronu, konkrétně typem DJI S900; Obr. 4) osazeného digitálním 
fotoaparátem. Lokalita byla postupně snímána (Obr. 5), celkem bylo zapotřebí 10 letů, které 
byly uskutečněny ve 4 dnech v rozmezí jednoho měsíce (omezená výdrž baterií, krátké 
období možnosti letu vzhledem k povětrnostním podmínkám). Získané snímky byly sesazeny 
pomocí uzlových bodů do celistvého snímku a následně byla vyhotovena ortomozaika a 3D 
bodové mračno (Obr. 6). Tyto produkty byly dále ručně editovány a využity pro tvorbu mapy 
stromové situace, zjištění délek a s velice omezenou přesností i tlouštěk (d1,3) ležících kmenů. 
V roce 2019 proběhla validace tloušťkových a délkových měření, na dvou místech, celkem 
cca 100 stromech. 

Orientační šetření obsazenosti polomů l. smrkovým se uskutečnilo již během prvních 
návštěv na lokalitě a kontrola polomů probíhala průběžně po celý zbytek vegetačního období. 
Na lokalitě se v roce 2018 jistě vyvinuly 2 generace l. smrkového, výchozí velikost jeho 
populace byla relativně nízká. Zpočátku byly lýkožroutem kolonizovány pouze polomy 
v nejvíce osluněných částech, a nejvíce stromů bylo obsazeno podél červené turistické trasy 
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spojující rozcestí Smrčina a Pod Smrčinou. Jednalo se o stromy, které byly kráceny z důvodu 
zprůchodnění této trasy, následně byly obsazeny i stromy v širším okolí. Během šetření jsme 
zjistili, že převážná část populace l. smrkového přezimovala pod kůrou stromů, v kterých 
došlo k vývoji. Z hlediska celého zájmového území Smrčiny byla na konci sezóny 2018 stále 
ještě cca polovina polomů bez obsazení l. smrkovým. V roce 2019 byl relativně chladný a 
vlhký květen a teploty i dále během vegetační sezóny, nedosahovaly takových extrémních 
hodnot, jako v předcházejících letech. Na Smrčině se v roce 2019 vyvinula pouze jedna řádná 
generace l. smrkového, nicméně vzhledem k značnému nárůstu populační hustoty, bylo velice 
silné sesterské přerojení. Již během řádného rojení v první a druhé dekádě června, došlo 
k obsazení stojících stromů. Při pochůzce 18. – 19. 7. bylo v zájmové části Smrčiny nalezeno 
400 stojících kůrovcových stromů. Skutečný počet kůrovcem obsazených stromů bude zřejmý 
až v jarním období roku 2020, kdy u všech napadených stromů dojde k dokončení barevných 
změn jehličí. Rozsah napadení zájmového území zatím odhadujeme pomocí satelitního 
snímku WorldView pořízeného 4. 9. 2019 a převedeného do spektra red-edge. 

Pro úspěšnou kolonizaci stojících stromů (obzvláště tak vitálních jaké rostou v oblasti 
Smrčiny) je zapotřebí dostatečného počtu jedinců lýkožrouta. Využitím snadno přístupných 
zdrojů (polomů) byla denzita nutná k překonání obranyschopnosti stromů dosažena, a odhad 
její úrovně je důležitým údajem k vysvětlení faktorů ovlivňujících směr migrace l. 
smrkového. V roce 2018 jsme provedli detailní šetření obsazenosti kmene podél celého jeho 
profilu. Místo každého závrtového otvoru jsme na celé oblině kmene označili modelářským 
špendlíkem (Obr. 7). Počet závrtů byl zaznamenáván na sekcích 30 × 50 cm, umístěných na 
horní oblině a na dvou bočních stranách, které na sebe plynule navazovaly. Zjištěný počet 
závrtových otvorů byl relativně nízký, pod hodnotou 1 závrt na dm2 (průměrně 0,6 dm2), který 
v hospodářském lese na stromovém lapáku signalizuje silný stav populace l. smrkového. 
Počet závrtových otvorů směrem od paty kmene postupně vzrůstal, s maximem ve vzdálenosti 
kolem 7 metrů, následoval strmý pokles počtu závrtových otvorů, který se ustálil na hodnotě 
kolem 0,5 dm2, v místě s výskytem prvních zelených větví (cca 10 metrů), a dalším poklesem 
denzity závrtů v cca 12 metrech, kdy byly obě boční strany kmene pravidelně zakryty trsy 
kapradin. Ve vzdálenosti nad 16 metrů nebyl nalezen žádný závrtový otvor l. smrkového 
(Obr. 8). Modelářské špendlíky byly na hodnoceném kmeni ponechány až do letních měsíců 
roku 2019, kdy byl zjištěn počet výletových otvorů náležících ke každému rodičovskému 
požerku resp. na každé sekci. 
 

 
 

Obr. 4. UAV (dron) DJI S900 

 
 

Obr. 5. Snímané části lokality v první fázi letů 
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Obr. 6. 3D bodové mračno, detail polomů a sousedícího stojícího porostu. 

 

 
 

Obr. 7. Hodnocený kmen, pohled 
směrem k patě kmene. Závrtové otvory 
lýkožrouta smrkového jsou označeny 
modrým modelářským špendlíkem. 

 
 

Obr. 8. Počet závrtových otvorů lýkožrouta smrkového na dm2 v různých 
vzdálenostech od paty kmene. 

 

V roce 2019 byl na začátku srpna zhodnocen stupeň obsazení kmenů l. smrkovým a 
počet úspěšně vyvinutých jedinců na dvou náhodně vybraných polomových plochách, každé o 
velikosti 900 m2. Na těchto plochách byl na sekcích rozmístěných dle modifikované metodiky 
Grodzki (1997), zjištěn počet rodin l. smrkového a následně počet výletových otvorů. 
Zhodnoceny byly všechny kmeny, celkem 25 kmenů.  

Konkrétní výsledky všech částí monitoringu kůrovcovitých na Smrčině dosažené v roce 
2019 jsou součástí prezentace. 
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Epigeic beetles as indicators of the biodiversity in the Norway spruce forests of the 
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  Epigeičtí brouci jsou početně i funkčně dominující skupina půdní makrofauny žijící na 
povrchu půdy a v opadu (BOHÁČ 2005). Ve střední Evropě se vyskytuje více jak 2000 druhů 
těchto brouků. Citlivě reagují na antropogenní činnost jak v lesních, tak i nelesních 
stanovištích (BOHÁČ 2005). Mezi epigeickými druhy brouků převládají střevlíkovití 
(Carabidae) a drabčíkovití (Staphylinidae). Kromě těchto skupin jsou významné některé další 
funkcionální skupiny, zejména hrobaříkovití (Silphidae; nekrofágové) a vrubounovití 
(Geotrupidae; koprofágové). 

  Epigeičtí brouci jsou dnes již klasickou skupinou používanou pro stanovení 
antropogenního ovlivnění stanovišť, ve kterých se vyskytují (např. BOHÁČ 2005). Pro 
kvantitativní určení ovlivnění člověkem se používá analýza společenstev, která je založena 
zejména na dělení druhů epigeických brouků do skupin podle jejich výskytu (druhy žijící 
v člověkem velmi málo ovlivněných stanovištích připomínajících původní, druhy pronikající 
do umělých lesních ekosystémů a druhy vyskytující se společenstvech bezlesí (silně 
ovlivněných až přetvořených člověkem). Byl vytvořen systém ekologické analýzy 
společenstev, který umožňuje další možnosti kvantitativního hodnocení společenstev 
epigeických brouků a navržen biotický index antropogenního stavu společenstev epigeických 
bezobratlých (BOHÁČ 2005). 

Obecně platí, že v umělých lesních ekosystémech se snižuje druhová diversita 
epigeických brouků, snižuje se počet lesních specialistů a počet funkcionálních skupin 
(potravních, prostorových, atd.) (BOHÁČ 2016). 

Vysokou biodiversitu v lesních ekosystémech zaručuje podle KJUČUKOVA (2016) 
zejména:  
1. Mozaika biotopů v krajině,  
2. Staré lesy,  
3. Mrtvé dřevo a další mikrobiotopy ve vzájemně propojené síti, 
4. Zachování biotopů po těžbě (vhodný management a managementová diversita), 
5. Příklon k přirozené dřevinné skladbě, 
6. Zařazení starých forem hospodaření. 

1. Epigeičtí brouci dobře indikují kvalitní lesní porosty v krajinné mozaice. Hlavní 
význam pro posouzení stavu jejího bohatství a pestrosti mají některé podčeledi střevlíků a 
drabčíků, z nichž na prvním místě patří triby Cychrini, Patrobiini, Trechini, Pterostichini ze 
střevlíků a podčeledi Omaliinae, Tachyporinae, Aleocharinae u drabčíků. V oblastech 
charakterizovaných vysokým úbytkem biodiversity jsou tyto skupiny dnes významně 
ochuzeny a některé rody zastoupeny jen několika málo přizpůsobivými druhy. Typickým 
příkladem jsou drabčíci rodů Omalium, Phyllodrepa. Zvláštní kategorii tvoří takzvané 
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indikátory původních lesních porostů, z nichž nejvýznamnější jsou u střevlíků Rhysodini a u 
drabčíků některé podčeleď Olistheriinae a některé rody podčeledí Omaliinae (např. 
Phyllodrepoidea, Phloeonomus), Tachyporinae (např. Lordithon) a Aleocharinae (např. rody 
Phymatura, Phymaturosilusa). 

2. Staré lesní porosty hostí řadu takzvaných pralesních reliktů (Urwaldrelikte). Jsou to 
druhy vyskytující se jen ve velmi starých a zachovalých lesních porostech se značným 
množstvím mikrobiotopů (mrtvé dřevo, plodnice hub, hlenek, dutiny stromů, vhodný opad, 
atd.) (BOHÁČ, MATĚJÍČEK, ROUS 2005). Řada z těchto druhů má velmi omezené a 
ostrůvkovité rozšíření. 

3. Mrtvé dřevo a další mikrobiotopy hostí řadu vzácných a reliktních druhů, jejichž 
početnost v naší krajině silně ubývá. 

4. Zachování biotopů po těžbě (vhodný management a managementová diversita je 
zcela zásadní pro obnovu společenstev epigeických bezobratlých. BOHÁČ ET MATĚJKA (2010) 
prokázali statisticky průkaznou odlišnost společenstev bezobratlých na plochách s mrtvým 
lesem po kalamitě způsobené lýkožroutem smrkovým na Šumavě (Plechý) a plochách 
s vykáceným lesem a umělou obnovou. Přirozená obnova se jevila z hlediska biodiversity 
(počet druhů, počet specialistů a vzácných a ohrožených druhů) jako výrazně vhodnější.  

5. Příklon k přirozené dřevinné skladbě. V umělých lesních ekosystémech se snižuje 
druhová diversita epigeických brouků, snižuje se počet lesních specialistů a počet 
funkcionálních skupin (potravních, prostorových, atd.) (BOHÁČ 2016). 

6. Zařazení starých forem hospodaření se neuplatňuje v horských lesích, má však 
nesporný význam v lesích nižších výškových stupňů (BOHÁČ 2016). 
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Bark beetle calamity from historical perspective and possibilities of solution 
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Abstract 
Briefly, four historical calamities with an overgrowth of spruce bark beetle in the Czech 
Republic since the 19th century are described. These calamities are followed by the most 
recent calamity. Their cause and solution are discussed. 
 
Keywords: sanitation felling, bark beetle gradation, history, management, 
 
 
 
 
 

Lýkožrout smrkový (Ips typographus) patří v lesích temperátního pásu starého 
kontinentu (Evropa, Asie) k nejvýznamnějším škůdcům. Srovnání snad snese jedině totální 
defoliátor jehličnanů – bekyně mniška (Lymantria monacha). V Severní Americe je nahrazen 
jinými druhy kůrovců z rodů Ips nebo Dendroctonus. Zvládání přemnožení tohoto škůdce je 
obtížné a zdlouhavé, potlačení gradace trvá obvykle několik let. Přesto se vždy podařilo 
v minulosti kalamity potlačit. Teprve třetí etapa současné kalamity se lesníkům (a nejen jim) 
vymyká z ruky a její konec je v nedohlednu. Zde se negativně projevil synergismus několika 
faktorů, který eliminuje možnosti rychlejšího řešení s následným ukončením gradace. 

Historické kalamity 

V historii našeho lesnictví byla zaznamenána 4 rozsáhlá přemnožení lýkožrouta 
smrkového, které způsobily ve smrkových porostech rozsáhlé kalamity. Proběhly v  letech 
(obr. 1, tabulka 1): 

 1868-1878 

 1944-1952 (1954) 

 1983-1988 

 1993-1996 

V současné době se potýkáme s pátou, nejrozsáhlejší gradací, které je věnována 
samostatná kapitola. 

Příčiny jednotlivých kalamit se lišily, různý byla i jejich lokalizace, celkový rozsah, 
doba trvání a způsob jejího zpracování. 
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Obr. 1. Objem evidovaného kůrovcového smrkového dříví dle hlášení Lesní ochranné služby (modré sloupce – údaje 

z hlášení; oranžové – dopočítání na celkové území a oprava chybných hlášení – někteří vlastníci započítali kůrovcové dříví 
do „poškození suchem“, protože ho považovali za primární). 

Pozn.: Až do roku 1995 byly údaje z celého území, následně pouze z cca 70 % území. Dopočítávání se však nejevilo jako 
účelné. Teprve v roce 2017 bylo provedeno dopočítání na celé území s ohledem na lokalizaci kalamity a byla provedena 

oprava chybných hlášení (sucho jako primární škodlivý činitel, václavka apod.). I tak je však uvedený objem podhodnocen. 
Za kůrovcové dříví je totiž v současnosti považováno pouze „zpracované“ dříví, tj. vytěžené. Stojící sterilní souše nejsou do 
evidence vůbec zahrnuty (a nikdy se už do evidence nedostanou, takže evidence bude zkreslena). Odhadem zůstalo v lese za 

roky 2017 a 2018 více než 5 mil. m3. Tato skutečnost ovlivňuje i údaje v tabulce 1. 

 
Tabulka 1. Roční podíl kůrovcové těžby (mil. m3) v rámci jednotlivých kůrovcových kalamit a jejich etap 

Kalamita 1868-
1878 

1944-
1952(1954) 

1983-
1988 

1993-
1996 

2003-
2004 

2007-
2010 

2015-
2018 

2003-
2018 

     I.etapa II.etapa III.etapa celkem 
celkový 
objem 

6,0 2,3 6 (10) 6,8 2 6,1 16,6 28,4 

roční 
průměr 

0,6 0,25 (0,2) 1 (1,7) 1,7 1 1,5 4,2 1,8 

 

Kalamita z let 1868-1878 

První rozsáhlá kalamita (před touto kalamitou máme zdokumentovány věrohodně pouze 
dvě další z oblasti Jeseníků (PFEIFER1875) z let 1821 a 1833, kdy po rozsáhlým polomech 
bylo celkem vytěženo 442 tis. m3). Postihla oblast Šumavy, a to jak na české straně, tak i na 
německé, a částečně postihla i rakouskou část. Proběhla tedy relativně v ohraničené horské 
oblasti s původním rozšířením smrku. Podrobně tuto kalamitu na našem území zpracoval 
JELÍNEK (1988). Příčinou této kalamity bylo pozdní zpracování větrných polomů ze 7.-12. 
prosince 1868 a následně 26.-27. prosince 1870, kdy padlo přibližně 650 tis. m3. Následně 
došlo k napadení smrkových porostů lýkožroutem smrkovým. Údaje o objemu napadeného 
dříví se liší. JELÍNEK (1988) uvádí 6 mil. m3, PFEFFER (1952) 7 mil. m3 a LUBOJACKÝ (2014) 
celkem 7-11 mil. m3. Rozdíly v údajích lze vysvětlit dvojím způsobem. Jednak se údaje 
v evidenci z té doby uváděly v sázích, kterých existovalo více a některé byly používány pouze 
jako plošná míra, takže přepočet nebyl vůbec možný. Druhý faktor, který zvýšil objem 
napadeného dříví je ten, že bylo zahrnuto i napadené dříví z německé a rakouské strany a 
možná i ze zbytku území ČR, kdy byly silně napadeny např. porosty v Jeseníkách, odkud se 
uvádí cca 700 tis. m3 (PFEFFER 1952, SKUHRAVÝ 2002). 
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Při zpracování napadeného dříví byly využity všechny tehdy dostupné metody. Kácelo 
se ručně pilami a sekerami, dříví se sváželo v zimě na saních, probíhalo plavení. Asanace 
probíhala ručním odkorněním škrabáky. Do práce bylo zapojeno místní obyvatelstvo, pro 
které se stalo zpracování kůrovcové kalamity důležitým zdrojem příjmů. Proto také Karel 
Klostermann ve svých románech, pojednávajících o této kalamitě nazval lýkožrouta 
smrkového „zlatým broučkem“. Využity byly i výpomoci z Rakouska a severní Itálie. Jistým 
pozitivem bylo poznání bionomie lýkožrouta smrkového a stanovení metod ochrany, které do 
jisté míry využíváme dodnes (FLEISCHER 1875). 

Kalamita z let 1944-1952 (1954) 

Tato kalamita měla středoevropský ráz (Československo, Německo, Rakousko, jižní 
Polsko, Švýcarsko, východní část Francie) avšak stále byla lokalizováno do horských oblastí 
s přirozeným výskytem smrku (SKUHRAVÝ 2002). Právě Německo (zde kalamita probíhala již 
od roku 1941) bylo postiženo nejvíce. Celkem bylo v Německu evidováno cca 22 mil. m3, 
přičemž v Bavorsku to bylo cca 3,4 mil. m3 a v Sasku dokonce 5,1 mil. m3. V důsledku této 
kalamity vznikla rozsáhlá studie o přemnožení a byly doplněny údaje o bionomii a metodách 
kontroly a obrany (WELLENSTEIN 1954). Hlavní příčinou bylo zanedbání péče o lesy 
v důsledku válečných událostí a nedostatku pracovních sil. Nepříznivě se projevil abnormálně 
suchý a teplý rok 1947. V tehdejším Československu bylo podle HOŠKA (1981) evidováno do 
roku 1954 celkem 8 mil. m3. Ovšem jiní autoři uvádějí nižší objemy. SKUHRAVÝ (2002) uvádí 
z České republiky pouze 2,3 mil. m3 a ze Slovenska další 3 mil. m3, avšak pouze do konce 
roku 1952, takže Hoškův údaj nemusí být nadhodnocený. 

Při zpracování této kalamity se začínaly již používat metody, které ve značně 
modifikované a modernizované podobě používáme dodnes. Kromě manuálních metod, 
používaných již při zvládání kůrovcové kalamity na Šumavě, byly zaváděny i „moderní“ 
prvky. Při těžbě byly používány dvoumužné motorové pily, při soustřeďování dříví byly 
využívány kromě koní nejen traktory, ale i lanovky. Při asanaci se kromě odkorňování začaly 
používat insekticidy, a to na bázi chlorovaných uhlovodíků s aplikací poprašem. 

Kalamita z let 1983-1988 

Při této kalamitě byly poprvé postiženy i střední a nižší polohy, kde se smrk pěstoval 
více než 200 let. Postihla celé území České republiky, avšak vyskytly se velké lokální 
problémy, kdy i sousední lesní majetky (tehdy lesní závody) se v objemu evidovaného 
kůrovcového dříví výrazně lišily. Hlavní příčinou bylo pozdní zpracování větrných polomů 
z let 1982-1984. Dle různých údajů to bylo 6-10 mil. m3 (BALEK 1997; SIMANOV 2014). Roky 
1982 a 1983 byly také výrazně sušší a teplejší, takže rozvoji kůrovcové kalamity výrazně 
napomohly. Lokální problémy vznikly hlavně v důsledku zanedbané péče, tj. nedodržování 
zásad ochrany lesa proti tomuto škůdci. Zejména v horských oblastech severozápadních a 
severních Čech byla jako příčina uváděna i imisní kalamita. Zde však bylo účelově odumírání 
porostů v důsledku poškození oxidem siřičitým využíváno pro argumentaci napadení kůrovci 
nebo naopak bylo napadení kůrovci vykazováno jako poškození imisemi, jak se zrovna 
hodilo. Celkem bylo v tomto období vykázáno 6,65 mil. m3 kůrovcového dříví (ZAHRADNÍK 

ET ZAHRADNÍKOVÁ 2018). 

Podmínky pro potlačování kalamity se proti minulým kalamitám zásadně změnily. Při 
těžbě byly běžně používány motorové pily, již jednomužné, začaly se využívat rovněž 
harvestory a kácecí procesory, na které někdy navazovaly nesené odkorňovače. Značné 
množství dříví bylo odváženo z lesa ve formě surových kmenů na manipulační sklady, kdy při 
sortimentaci byly často odkorňovány. Při soustřeďování dříví byly využívány univerzální a 
speciální lesnické traktory, v nevhodných terénech lanovky. Částečně probíhala sortimentace i 
přímo v lese a byly používány vyvážecí soupravy. Při vlastní asanaci se používala 
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individuální asanace zádovými postřikovači, z počátku ještě penetračními přípravky, které 
hubily i larvy pod kůrou, později nepenetračními přípravky, zpočátku na bázi chlorovaných 
uhlovodíků (lindan) a následně syntetických pyrethroidů. Při řešení lokálních problémů se 
významně do řešení problémů promítly přesuny kapacit (pracovních i technických) z oblastí, 
kde kůrovcová kalamita nenastala, do oblastí s abnormálním problémem.  

Do ochrany lesa byly zavedeny poprvé feromonové lapače a otrávené lapáky. Jejich 
úloha však byla v některých případech přeceněna, zjednodušeně řečeno – „použiji lapače a 
mám po problémech“. Záhy se však začaly používat efektivně a přispěly k ochraně v rámci 
dočišťování ohnisek žíru lýkožrouta. 

Kalamita z let 1993-1996 

I tato kalamita postihla území celého státu od horských poloh až po ty nejnižší. Kromě 
smrkových porostů postihla velmi intenzivně i borové porosty, i když zde se objevily jiné 
druhy hmyzích škůdců. V tomto případě byla příčina poprvé v abnormálním suchu a 
vysokých teplotách. Sucho snižuje vitalitu porostů a následně omezuje obranyschopnost 
jednotlivých stromů proti napadení lýkožrouty. Vitální stromy zalévají pionýrské brouky 
pryskyřicí, čímž oddalují tvorbu agregačních feromonů, a tím oddalují hromadný nálet. 
Abnormálně vysoké teploty během vegetační sezóny urychlují vývoj lýkožrouta (mohou ho 
z průměrných 8 týdnů zkrátit až na pět týdnů), čímž umožní vývoj více generací v roce. To se 
právě při vzniku této gradace stalo. Ve smrkových porostech bylo celkem evidováno během 
této kalamity 6,75 mil. m3 (ZAHRADNÍK 2008). 

Podmínky pro zvládnutí kalamity se však vůči minulosti částečně změnily. Technické 
podmínky zůstaly více méně stejné. Určitou renesanci zaznamenalo ruční odkorňování dříví 
škrabáky. Méně se již využíval odvoz na manipulační sklady a následné odkorňování při 
manipulaci. Zatím se neprojevilo negativně ani rozdělení lesů na správní (lesní správy) a 
výkonnou (akciové společnosti) část. V tomto období ještě „obě složky“ spolupracovaly na 
lokální úrovni, většinou měly sídla ve stejné budově, zaměstnávaly místní lidi, kteří měli 
k dané oblasti „vztah“. I proto se podařilo tuto kalamitu zvládnout v extrémně krátkém čase. 

Současná kalamita 

Současná kalamita započala v roce 2003. Lze ji rozdělit do tří etap, a to následovně: 

 etapa – 2003-2004 

 etapa – 2007-2010 

 etapa – 2015-???? 

I v rámci této kalamity se liší příčiny, rozsah, lokalizace a hlavně dopady na lesní 
hospodářství. 

I. etapa 

Tato etapa započala v důsledku abnormálně suchého a teplého roku 2003. Po dvou 
letech intenzivního průběhu přemnožení lýkožrouta, kdy byly napadeny téměř 2 mil. m3, 
došlo k útlumu gradace. V mezidobí mezi I. a II. etapou v letech 2005-2006 bylo napadeno již 
pouze 1,3 mil. m3, takže jsme se již blížili do jisté míry k normálu. 

Při likvidaci kalamity nehrály velkou roli zatím ani změny v systému organizace 
státních lesů nebo restituce lesů, kdy se zhruba 30 % lesů dostalo do soukromého vlastnictví 
nebo do vlastnictví obcí. Ani metody zpracování, včetně asanace se od minulé kalamity 
zásadně nezměnily.  
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II. etapa 

Tato etapa byla odstartováno orkánem Kyrill z 19. ledna 2007, které způsobily polomy 
ve výši cca 10 mil. m3, které se nepodařilo všude včas zpracovat. V březnu následoval orkán 
Emma, který způsobil polomy ve výši cca 3 mil. m3 a další méně významné bouře, které, 
situaci ještě zhoršily, zejména na lokální úrovni. To vše vedlo opět k nárůstu kůrovcové 
kalamity, kdy v letech 2007-2010 bylo evidováno celkem 6,1 mil. m3 (ZAHRADNÍK ET 

ZAHRADNÍKOVÁ 2018). I zde byly při potlačování kalamity použity standardní metody, jako 
v předchozích kalamitách. V letech 2011-2014 došlo opět v důsledku intenzivních zásahů 
proti kůrovci k postupnému poklesu objemu napadeného dříví, kdy během let 2011-2014 bylo 
napadeno celkem 3,2 mil. m3.  

III. etapa 

Třetí etapa byla zahájena abnormálně teplým a suchým rokem 2015. Nepříznivé 
podmínky, co se týče sucha a teplot, pokračovaly i v následujících letech (zcela extrémní byl 
rok 2018) a vedly tak k nevídaně mimořádné situaci v gradaci kůrovců na smrku (ale i na 
dalších dřevinách). Doposud bylo evidováno celkem 16,6 mil. m3. Právě v tomto období se 
projevily negativně synergické účinky dalších faktorů, které vedly k nebývalé eskalaci 
kůrovcové kalamity, které lesní hospodářství na našem území dosud nezaznamenalo. V první 
řadě jde o nedostatek pracovních a technických kapacit, které nejsou schopné současné 
objemy kůrovcového dříví zpracovat a efektivně asanovat. Významnou roli hrají i problémy 
s trhem dříví, které zůstává částečně neprodejné, a s poklesem cen, kdy se vlastnící lesů 
dostávají pod výrobní náklady, takže se již kůrovcovou kalamitu ani nevyplatí likvidovat. 

Možnosti řešení 

Možnosti řešení jsou značně složité. Jestliže jsme až do konečné fáze současné 
kůrovcové kalamity nikdy nepřekročily 2 mil. m3, což i při třech generacích v roce znamenalo 
maximálně cca 700 tis. m3 v rámci jednoho rojení. Toto množství kůrovcového dříví se dalo 
„zvládnout“, tj. vytěžit a následně asanovat. Při tom se používaly konvenční metody – těžba 
motorovou pilou, posléze částečně i harvesotry. Následovala individuální asanace kmenů – 
chemicky pomocí zádových postřikovačů, případně ručním nebo později i motomanuálním 
odkorněním. Za současné situace je však nutné změnit paradigma ochrany proti lýkožroutu 
smrkovému. Individuální asanace je zcela nereálná. Při odhadu objemu vytěženého 
kůrovcového dříví 15 mil. m3 v  roce 2018 jsme při optimálním rozložení do tří generací měli 
v každé generaci cca 5 mil. m3 napadených stromů, a to na stojato. Vývoj lýkožrouta 
v důsledku vysokých teplot byl velmi urychlen, a to až na 5 týdnů. Prakticky vzato na asanaci 
byly k dispozici tři týdny. Při odkorňování je denní výkon v rozmezí 5-10 m3, a to bez ohledu 
zda jde o ruční odkorňování škrabákem nebo motomanuální odkorňování adaptérem na 
motorovou pilu. Faktorů, které ovlivňují denní výkon ke celá řada, motomanuální 
odkorňování je mírně výkonnější, ale stále jde o velmi pracné a namáhavé činnosti. Při výše 
uvedeném denním výkonu a době, která je pro asanaci potřebná by bylo nutné mít k dispozici 
více než 30 tisíc pracovníků, kteří by se odkorňováním zabývali. V případě chemické asanace, 
kde se denní výkon pohybuje kolem 35-40 m3 (opět záleží na řadě faktorů). V tomto případě 
bychom potřebovali více než 8 tisíc pracovníků. Získat tyto pracovníky je zcela nereálné. 

Změna paradigmatu spočívá v hromadné asanaci na skládkách. Využít je zde možné 
asanaci pomocí insekticidních sítí Storanet, asanací skládky a následném zakrytím geotextilií 
(technologie MERCATA) nebo fumigací pomocí plynu EDN. Každá z těchto metod má své 
výhody i nevýhody, svá specifika při jejich aplikaci, je ale možné je použít v libovolné fázi 
vývoje lýkožrouta. Ale jde o metody účinné, s jejichž pomocí jsme schopni zasanovat značné 
množství napadeného kůrovcového dříví. Ovšem ani za pomoci těchto metod nejsme schopni 
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asanovat veškeré evidované kůrovcové dříví, které se v současné době v našich lesích 
vyskytuje. Odhadujeme, že roční kapacita pokryje cca 5-6 mil. m3 a výrazné zvýšení je spíše 
nereálné než možné. Proto je třeba soustředit se i na další metody. Jednou z možností je 
nasazení odkorňovacích hlavic na harvestory, kdy při těžbě dochází současně k odkorňování. 
Testovány jsou i trysky, které při odvětvování a manipulaci se stromem zároveň chemicky 
napadené dříví asanují. Při současném množství harvestorů v ČR a jejich denním výkonu, lze 
odhadnout roční objem takto asanovaného dříví na 1-2 mil. m3. Přitom obě tyto metody mají 
svá omezení – odkorňování nelze provádět při výskytu kukel a žlutého brouka, při chemické 
asanaci musí být dříví suché a přípravek musí na kmenu zaschnout. Stále nám tedy zůstává 
v lese značný objem napadeného dříví, které není prakticky čím asanovat. Individuální 
asanace, jak již bylo uvedeno, nám příliš nepomůže, i když u drobných vlastníků může jít 
v řadě případů o jediný možný způsob s ohledem na platnou legislativu (při chemické asanaci 
při aplikaci přípravků pro profesionální použití, což jsou téměř všechny, platí povinnost 
vlastnit osvědčení minimálně I. stupně dle zákona o rostlinolékařské péči) a technické 
možnosti. 

Z těchto důvodů se snažíme nalézt další, nová řešení, která by možný objem 
napadeného dříví ještě navýšil. Určitým problémem, i při úspěšném vyřešení, může být 
nedostatek pracovních kapacit, které by je v lese aplikoval. Proto musí jít o metody 
jednoduché, rychle zvládnutelné a přitom dostatečně účinné. 

Závěr 

Současné řešení kůrovcové kalamity bude zdlouhavé a obtížné. V řadě regionů smrkové 
porosty téměř zmizí, a to včetně i těch mladších, které jsou v současné době již také 
napadány. Je třeba si uvědomit, že v minulých kalamitách nebyl roční objem kůrovcového 
dříví větší než 2 mil. m3. To bylo ještě zvládnutelné a vždy jsme se kůrovcovou kalamitou 
během několika let vypořádali. Tento objem byl však po roce 2015 překročen, i když ne příliš 
výrazně, ale v posledních dvou letech je již 10-15-krát větší. To nese sebou řadu problémů. 
Projevuje se nedostatek pracovních sil i technického vybaveni pro tak vysoké objemy 
kůrovcového dříví. Negativně se projevuje rovněž nadbytek dřeva na středoevropském trhu, 
takže ho značné množství zůstává v lese nebo v jeho blízkosti (a často je neasanované nebo 
nedostatečně asanované). S tím je spojen i propad cen dříví, kdy se někdy vlastnící dostávají 
pod výrobní náklady. Pak je pro ně vhodnější nechat napadené stromy vylétnout, protože 
sterilní souše dle opatření obecné povahy není nutné v současnosti těžit. Úmysl ponechat 
sterilní souše stát a netěžit je byl rozhodně smysluplný (uvolnění kapacit pro těžbu aktivních 
kůrovcových stromů), ale jak je vidět, je snadno zneužitelný. Přesto je však nutné 
nerezignovat a snažit se největší kůrovcovou kalamitu v dějinách našeho lesnictví potlačit. 
Lesníci mají dostatek zkušeností, jak obnovit naše lesy. Stačí vzpomenout imisní kalamitu, 
která postihla lesy v horských oblastech severní části ČR, kdy byly odlesněny desetitisíce 
hektarů. Dnes se tam opět zelená nový les. 

 
Poděkování 
Příspěvek vznikl v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace MZE RO0118. 
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Abstract 
For the restoration of large clear-cuts in the current range, it is necessary to use a combination 
of many different technologies (planting of target trees, use of two-phase regeneration, 
combined restoration, cultivation of rapid growth tree species in a short period of 30-50 years 
and others). This combination can be achieved by restoring the age-diversified stable forest 
stands. Restoring the forest with the use of preparatory trees (mainly by natural regeneration) 
could be effective strategy for regeneration of forests in actual bad situation, when many of 
forest owners is in poor economic condition and at the same time must restore a high amount 
of large clear-cuts after bark beetle outbreak or other disturbances. 
 
Keywords: restoration, clear-cut, nursery stand 
 
 
 
 
 

Při obnově rozsáhlých kalamitních holin, které v současnosti vznikají je nutno 
rozhodnout, zda volit tradiční jednofázový postup umělé s relativně vysokým rizikem 
problémů s jejich dalším vývojem stability anebo zvolit na těchto stanovištích i netradiční 
postupy obnovy (umělé, přirozené, kombinované). Jako výhodné se ukazuje využití 
dvoufázové obnovy používající dřeviny s pionýrskou strategii růstu, které v novém pojetí 
mohou být využity pomocí sekundární sukcese na holinách. Případně lze využít jejich umělou 
obnovu a to jak síjí, tak i výsadbou sadebního materiálu. Základním cílem všech zvolených 
postupů by měla být tvorba smíšených, funkčních porostů s relativně jemnou strukturou 
smíšení se zastoupením širokého spektra dřevin plnících očekávané funkce lesa. 

Doposud používaná klasická jednorázová umělá obnova rozsáhlých holin klade vysoké 
požadavky na množství sadebního materiálu, techniku i organizaci práce. Navíc opakované 
vylepšování a následná péče o kultury zvyšují celkové náklady na dosažení zajištěného 
porostu a nepříznivě ovlivňují ekonomiku zakládání lesních porostů. Ještě větším problémem 
je to, že tyto postupy obnovy by mohly vést k tvorbě plošně rozsáhlých, stejnověkých porostů, 
které nemohou do budoucna zajistit odpovídající stabilitu a vitalitu nově vytvářených porostů 
s ohledem na očekávané klimatické změny a s tím spojená rizika opakování kalamit 
(BRUNNER 2002, BRANG ET AL. 2015, LEDER ET AL. 2007). 

Velmi důležité budou i následné postupy výchovy nově vznikajících porostů, které by 
měly zvyšovat diferenciaci a celkovou stabilitu porostů. V oblastech s výraznějším využitím 
přípravných dřevin a méně obvyklých cílových dřevin (třešeň, jilm) by měly pěstební postupy 
vést k vytvoření stabilní kostry porostu s výraznějším prostorovým rozčleněním a druhovou 
diverzifikací. Tato kostra může být následně doplňována dalšími cílovými dřevinami, včetně 
snahy o udržení určitého podílu smrku na odpovídajících typech stanovišť. Tímto originálním 
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pojetím se vytvoří možnost dále porosty druhově diverzifikovat po 30–40 letech, pokud to 
budou klimatické nebo jiné podmínky vyžadovat. 

Problematika umělé obnovy kalamitních holin 

Ekologické podmínky na kalamitních holinách jsou pro odrůstání vysazeného sadebního 
materiálu značně nepříznivé. Tyto špatné podmínky jsou v posledních letech navíc 
umocňovány klimatickými extrémy (sucho, vysoké teploty, radiační stres), se kterým souvisí i 
přemnožení dalších škůdců (chroust, klikoroh). Lesní půda má diferencovanou vodivost tepla, 
ovlivňovanou jednak množstvím vody v půdě, jednak jejími fyzikálními vlastnostmi. Vlhké a 
mokré půdy se jen pomalu zahřívají a mají schopnost dlouhou dobu vodu zadržovat. Naproti 
tomu suché půdy se rychle zahřívají, stejně rychle však teplo vydávají zpět. Na exponovaných 
slunci vystavených písčitých půdách dosahuje denní kolísání maxima a minima teplot v létě 
až 60 °C. Lesní porosty však chrání půdu a vegetaci před tímto přehříváním a kolísáním 
teplot. Na přímo osluněných plochách může docházet k takovým teplotním situacím 
(spojeným ještě s vysokým výparem), které znemožňují nejen přirozené zmlazení dřevin, 
přežívání vysazeného sadebního materiálu a v extrémních případech výskyt jakékoliv 
vegetace vůbec. Ztráta lesního porostu má zásadní vliv na vodní režim dané lokality. 
Především dojde k přesunu vrstvy maximální evapotranspirace (tvorby vodní páry) 
z korunové vrstvy stromů do přízemní vrstvy. Protože transpirace stromů je zřetelně vyšší než 
u přízemní vegetace, snižuje se celková vlhkost vzduchu nejen na vzniklé holině, ale i 
v přilehlých porostech. Malá absolutní vlhkost vzduchu při vysokých přízemních teplotách 
vede k vysokému vodnímu sytostnímu deficitu, a tím ke zvýšené transpiraci rostlin, včetně 
vysázeného sadebního materiálu. 

Tyto nepříznivé podmínky výrazně komplikují umělou obnovu především u dřevin, 
které nejsou odrůstání na volné ploše fyziologicky přizpůsobeny (buk, jedle). Zvyšování 
podílu těchto dřevin v budoucí dřevinné skladbě je však velmi žádoucí. Jednou z cest jak toho 
dosáhnout je využití dvoufázové obnovy. 

Obnova lesa s využitím přípravných dřevin (nejlépe přirozenou obnovou), může 
výrazně přispět k řešení současné špatné situace, kdy značné množství vlastníků je ve špatné 
ekonomické situaci a zároveň musí obnovit značné množství holin vzniklých během 
kůrovcové či jiné kalamity. Přínosem je jednak přímé ušetření nákladů a také rozložení 
obnovy do delšího časového úseku. Na druhou stranu by bylo velmi nebezpečné ponechat 
kalamitní holiny delší dobu bez lesního porostu, a proto je v případě nedostatečné přirozené 
obnovy nutné začít s obnovou umělou, která by na rozsáhlých kalamitních holinách mohla být 
realizována pomocí přípravných dřevin a to jak síjí, tak výsadbou. 

Dvoufázová obnova 

Základním principem dvoufázové obnovy je postup, kdy se v první fázi vytvoří porost 
s využitím dřevin s pionýrskou strategií růstu. Ve druhé fázi obnovy jsou pak tyto porosty 
doplňovány dřevinami cílovými (s klimaxovou strategií růstu). Obě fáze tohoto postupu je 
možno realizovat s využitím přirozené nebo umělé obnovy. Rozhodujícím faktorem jsou 
konkrétní stanovištní podmínky a stav lokality před vznikem holiny. Pro základní 
rozhodování lze využít schéma uvedené na obr. 1. 

Velmi zobecněným doporučením při rozhodování jaký postup dvoufázové obnovy 
použít, jsou tři základní faktory. Prvním faktorem jsou základní podmínky stanoviště 
(výhodně lze využít lesnický typologický systém). Druhým faktorem je stupeň zabuřenění 
v době vzniku holiny, kdy na základě sledování různých typů kalamitních holin je zřejmě, že 
na plně zabuřeněných lochách již nelze počítat s výrazným uplatněním přirozené obnovy. 
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Třetím faktorem je přítomnost mateřských stromů vhodných dřevin, které dostatečně plodí 
jako zdroje semen pro následnou přirozenou obnovu na holině. 

Dvoufázovou obnovu, kdy především první fáze je realizovaná pomocí umělé obnovy, 
lze preferovat na středně bohatých a vodou ovlivněných stanovištích (především na 
ekologických řadách S, O), které jsou v příznivých terénních podmínkách. Obnovu přes 
přípravné porosty vznikající přirozeně lze potenciálně preferovat na chudších stanovištích 
(především na ekologických řadách K, I, P), případně v obtížných terénních podmínkách. 
Důležitým předpokladem ovšem zůstává potenciál pro následnou obnovu na holině 
(přítomnost mateřských stromů, stanovištní podmínky). 

Výzkumná šeření, které provádí VÚLHM v posledních 15 letech, ukazují také vysoký 
produkční potenciál porostů vzniklých přirozenou obnovou na kalamitní holině. Druhová 
skladba sledovaných porostů je často tvořena směsí přípravných i cílových dřevin. Ve většině 
případů bříza spolu s osikou početně dominují a vytváří horní porostní etáž, ve spodní etáži se 
postupně zvyšuje podíl cílových dřevin. Dosavadní výsledky naznačují, že pěstební cíl 
umožňuje současné pěstování vybraných jedinců břízy i úspěšné odrůstání cílových dřevin 
v druhé etáži. 

Uplatnění dvoufázové obnovy s využitím přípravných dřevin je aktuálně možné 
prozatím řešit jen formou výjimek z platných předpisů. V součásti jsou řešeny výzkumné 
projekty, které mají za cíl připravit podklady pro úpravu právních předpisů, které umožní 
využívání dvoufázové obnovy bez potřeby těchto výjimek z ustanovení lesního zákona. Při 
vhodném výchovném přístupu mohou mít tyto nově zakládané porosty nejen odpovídající 
produkční funkci (jak po stránce objemové, tak hodnotové produkce), ale současně mohou 
plnit i požadované funkce mimoprodukční. Dosavadní poznatky již například potvrzují 
významný ekonomický efekt při využití dřevní hmoty přípravných dřevin (SOUČEK ET AL. 
2016). 

Další doplňující doporučení 

Důležitými obecnými doporučeními pro obnovu kalamitních holin je dále: 
1. důraz na snižování stavů zejména spárkaté zvěře; 
2. důraz na vysokou kvalitu používaného sadebního materiálu a vhodnou manipulaci se 

sadebním materiálu, včetně kvalitní technologii výsadby (minimálně dodržování norem 
ČSN 482115 a ČSN 482116); 

3. provádět opatření pro snížení proudění větru na rozsáhlých kalamitních holinách. Pro toto 
snížení je vhodné částečné ponechávání stojících sterilních souší vzniklých při kůrovcové 
kalamitě, zejména pokud se jedná o zbytky mladších porostů (větší hustota souší). Dále je 
možné využít valy tvořené shrnutím těžebních zbytků, případně další postupy například 
vyžínání buřeně na vysoké strniště. 
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Obr. 1. Rozhodovací schéma při obnově kalamitních holin. Možnost využití dvoufázové obnovy je vymezena v pravé části 
grafu: čárkovaně hlavní prostor pro uplatnění dvoufázové obnovy, tečkovaně více rizikový prostor pro dvoufázovou obnovu 

(SOUČEK ET AL. 2016). 
 

Závěr 

Pro obnovu kalamitních holin v současném rozsahu je nutné použít kombinaci mnoha 
různých postupů (přímá výsadba cílových dřevin, využití dvoufázové obnovy, kombinované 
obnovy pěstování porostů přípravných dřevin v krátkém obmýtí 30-50 let a další). Touto 
kombinací lze docílit obnovu alespoň částečně věkově diverzifikovaných stabilních porostů. 
Plánování různých způsobů obnovy by měl provádět lesní personál na základě znalosti 
místních přírodních (ekologických) podmínek a s přihlédnutím k možným problémům 
v budoucnosti na základě predikovaných změn klimatu. Výzkumně jsou v současnosti 
optimalizovány pěstební postupy výchovy, které by měly zvyšovat diferenciaci a celkovou 
stabilitu následných porostů v oblastech s výraznějším využitím přípravných dřevin a méně 
využívaných cílových dřevin tak, aby byla vytvořena stabilní kostra porostu s výraznějším 
prostorovým rozčleněním a druhovou diverzifikací. 
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Patrně všichni známe Jirotkova Saturnina a zejména jeho užitečný počin, když společně 
s dědečkem založili „Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru“. Rozhodl 
jsem se pro podobnou iniciativu, pouze jsem ty romány červené knihovny nahradil texty 
[např. 1,2], kterými nás neúnavně zásobuje doc. Jan Pokorný (dále jen JP) ve snaze ukázat, 
jak katastrofální důsledky má přechodná ztráta dospělých smrků na kůrovcem postižených 
částech Šumavy na klima, sucho i šíření kůrovce samotného ve zbytku ČR. Zejména nyní se 
s jeho články a rozhovory jako by roztrhl pytel poté, co Jihočeský kraj investoval nemalé 
veřejné prostředky do soukromé PR agentury na zviditelnění svého aktuálního tažení proti 
Národnímu parku Šumava.  

Pan docent JP ve svých rozhovorech uvádí [1], že „…to, co říkám, to není nějaká 
vysoká věda, to je běžná fyzika, která se učí většinou na základní, případně na střední škole. 
Bohužel tím, že ji většina z nás po odchodu ze školy koukala co nejdřív zapomenout, většina 
z nás podléhá nejrůznějším jednostranným 'vědeckým' vysvětlením“. S tím nelze než 
souhlasit. Otázkou zůstává, proč při těchto znalostech JP přehlíží skutečnost, že většina 
fyzikálních výpočtů je založená na konstantách, které nelze zaměňovat, ani se s nimi nemůže 
účelově manipulovat. Místo seriózních prací a úvah tak spíše vznikají báje a pohádky, vesměs 
budící hrůzu v naivních čtenářích. U těch ostatních naopak vzbuzují pocit, že vznikají účelově 
na zakázku v rámci „utkání“ Jihočeský kraj vs. Národní park Šumava. Nazvěme je proto pro 
jednoduchost Pohádky Jana Pokorného a pojďme hledat jejich reálný základ. 
 

Pohádka první, ta „O Temelínech na Šumavě“. 

V této pohádce [2] JP varuje: „Netroufnu si vyčíslit, kolik (vyschlé plochy na Šumavě) 
odsály vody. Ale odhadneme energii ohřívání. Střízlivý odhad je 15 tisíc hektarů, kde dřív 
byl, a už není vzrostlý les. Tahle část republiky místo toho, aby své okolí chladila, ho ohřívá. 
Počítejme s poměrně nízkou hodnotou 300 wattů na metr čtvereční. Na jeden km2 je to 
milionkrát více, 300 megawattů, na 150 km2 je to 45 tisíc megawattů. Jeden blok Temelína 
má výkon 1000 megawattů. Za slunného dne ohřívají odlesněné plochy na Šumavě vzduch 
výkonem desítek Temelínů.“ 

Tak to doopravdy ohromí! Tolik Temelínů jen díky uschlým lesům! Tak nač ho vlastně, 
ten Temelín, potřebujeme?  Jak to tedy je? Výpočet je správný, násobit a dělit autor umí. I ta 
hodnota příkonu sluneční energie na zemský povrch 300 W.m-2 je celkem v pořádku. Na 
našem území činí globální radiace na vodorovném povrchu skutečně až cca 1000 W.m-2 
kolem poledne letního dne při bezmračné obloze a přibližně 300 W.m-2 v zimě, kdy je Slunce 
níže nad obzorem. Při souvisle zatažené obloze je tento příkon menší a ani v létě nepřesahuje 
100 W.m-2. Takže průměr 300 W.m-2 bude pro Šumavu s průměrnou 68 % oblačností mírně 
nadhodnocen. To by však nevadilo. To, co je skutečně podstatné, je fakt, že se jedná o příkon 

mailto:jkopacek@hbu.cas.cz


energie na zemský povrch a jeho vegetaci bez ohledu na to, jak je vysoká nebo zdravá. 
Nejedná se o rozdíl mezi plochami s mrtvými a živými stromy! Jde tak o typický příklad 
špatného použití správné konstanty. Rozdíl mezi plochami s mrtvými a živými stromy spočívá 
ve ztrátě transpirace, tj. množství vody, s jejíž pomocí vegetace čerpá rozpuštěné živiny z půd 
a pak vodu vrací zpět do atmosféry. Při výpočtu energetické bilance je tak třeba použít 
hodnotu pro tento rozdíl, nikoli pro celkový příkon energie.  

Transpirace postižených ploch po ztrátě vzrostlých stromů výrazně klesá, ale na druhé 
straně vzrůstá odpar z povrchu půd (díky její vyšší povrchové teplotě, ale i vyšší vlhkosti pod 
uschlými než živými stromy [3]). Celkovým výsledkem je, že se z poškozených lesů úhrnem 
obou procesů (evapotranspirací) vrací do atmosféry o cca 70–80 mm za rok (tj., l.m-2 za rok) 
vody méně. O ten samý rozdíl naopak z ploch s uschlými stromy odtéká více vody než z lesů 
zdravých [3, 4]. Tyto hodnoty však platí jen v případě, kdy ztráta porostů přesáhne 60 % 
stromů, jak tomu bylo například v povodí Große Ohe na bavorké nebo Plešného jezera na 
české straně Šumavy [3, 4]. Při poškození menším než 20–30 % plochy povodí jsou tyto 
rozdíly většinou malé a obtížně měřitelné [5, 6]. A je to právě rozdíl v množství odpařené 
vody, který je podstatný, neboť odpar je hlavním chladicím procesem. Pro odpaření jednoho 
litru vody během letního dne při teplotě 20 °C je třeba energie 2454 kJ. Na odpaření 80 mm 
vody za rok (ať evaporací nebo transpirací) je třeba 196320 (= 2454×80) kJ.m-2 za rok, což je 
6 J/s [neboli 6 W = 196320/(365×24×3600)]. Během růstové sezóny je to asi dvojnásobek, 
v zimě méně. Skutečný rozdíl mezi odumřelými a živými stromy je tak pro energetickou 
bilanci systému o téměř dva řády nižší, než nám podsouvá JP. Navíc se jedná jen o přechodný 
jev. Na bezzásahových plochách s odumřelými stromy se díky rychlému zmlazení (a jeho 
transpiraci) začíná i tento rozdíl snižovat, jak zde dokazuje růst relativní vlhkosti vzduchu již 
během první dekády po kůrovcovém žíru [3]. 
 

Co je tedy zdravým jádrem této pohádky? Lze s jistým omezením souhlasit s příkonem 
sluneční energie použitým ve výpočtu. Nesmíme jej však zaměňovat za výkon a zejména ne 
za rozdíl v množství energie, kterou vyzařují plochy s uschlými stromy na rozdíl od ploch 
živých, nebo za ztrátu chladicího efektu živých stromů, jak je nám podsouváno. Tento rozdíl 
je ve skutečnosti cca 6 W.m-2, tj. padesátkrát nižší, než použitá hodnota 300 W.m-2. V příběhu 
lze s trochou nadsázky souhlasit i s tím, že Temelín se skutečně poblíž Šumavy nachází. 
Zatím se tam však, na rozdíl od Černobylu, naštěstí nedostal. 
 

Pohádka druhá, ta „O výparu ze sklizených polí“. 

V této pohádce [2] nás JP již přímo straší: „…na velkém sklizeném poli, které má 40 
stupňů povrchovou teplotu a vzduch o dvacetiprocentní vlhkosti obsahuje deset gramů vody 
v kubickém metru, probíhá jiný proces: ohřátý vzduch stoupá vzhůru rychlostí několika metrů 
za sekundu, při rychlosti jeden metr za sekundu pošle jeden ohřátý metr čtvereční za hodinu 
vysoko do atmosféry 36 kg vody.“  

Ano, pokud by vzduch skutečně měl 40 °C a relativní vlhkost 20 %, obsahoval by cca 
10 g.m-3 vody, a pokud by stoupal rychlostí 1 m.s-1, opravdu by vzestupný proud unášel 
z každého metru čtverečního 36 kg vody za hodinu. To je ekvivalent 36 mm srážek. Průměrný 
roční úhrn srážek v ČR je menší než 700 mm. Podle výpočtu JP by toto množství bylo 
vráceno zpět do atmosféry za necelých 20 hodin. Tak kde je chyba? Zásadní problém je 
v tom, že ta voda ve stoupajícím vzduchu jen zlomkem pochází z výparu z půd a její hlavní 
podíl k nám přichází z Atlantského oceánu díky dominantnímu západnímu, případně 
jihozápadnímu pohybu vzdušných mas v této části Země. Pokud by ta voda ve stoupajícím 
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vzduchovém proudu skutečně pocházela z odparu z půdy, musel by přitékající vzduch mít 
nulovou vlhkost. Podobných míst je však na celé Zemi opravdu málo. Ale i kdyby to tak byť 
jen na okamžik bylo, rychlý odpar vody z povrchu půdy by přerušil její tok kapilárami pod 
povrchem, což by zpomalilo a nakonec zastavilo vzlínání vody, a odpar by ustal. Zde si 
zjevně JP nepřipouští ani rozdíl mezi skutečným a potenciálním odparem. Jeho výpočet tak 
neinformuje o ztrátě vody z krajiny, ale spíše o změně rychlosti cirkulace vzdušné vlhkosti. 
Tento jev tak k vysoušení krajiny přispívá řádově méně, než se nám JP snaží svými čísly 
vsugerovat. A tak i navzdory jeho výpočtům na území ČR stále ještě platí tzv. „třetinové“ 
pravidlo, které říká, že z atmosférických srážek cca 1/3 odteče povrchovým odtokem, 1/3 se 
vrací zpět do atmosféry transpirací vegetací a odparem a 1/3 se vsakuje a posléze vyvěrá 
jinde. Je však smutnou skutečností, že vody se začíná vsakovat méně a méně vinou růstu 
zpevněných ploch a klesající schopnosti zemědělských půd vodu zadržovat. 
 

Jedinými pravdami v této pohádce tak zůstávají obsah vody v 1 m3 vzduchu o teplotě 40 
°C a relativní vlhkosti 20 % a to, že na sklizeném poli může být opravdu teplo.  
 

Pohádka třetí, ta „O hodném oxidu uhličitém“. 

V této pohádce [1,7] nám JP předkládá tři informace: (A) „Podle výpočtů vzrostlo 
množství energie, kterou atmosféra vrací zpět k povrchu země, o 1–3 W.m-2 díky 
skleníkovému efektu.“ (B) „V množství okolo 1000 W.m-2 (příkonu) to prakticky nic 
neznamená”.  (C) “Vodní páry je ve vzduchu mnohokrát více nežli oxidu uhličitého a vodní 
pára vytváří mlhu, mraky, které redukují násobně množství sluneční energie přicházející na 
povrch země, tedy například z 1000 W na stovky wattů i na méně než 100 wattů”. 

Zatímco s tvrzením A i C lze souhlasit, tvrzení B svědčí o naprostém nepochopení 
situace. Jako u pohádky 1 jsou zde porovnávány neporovnatelné údaje a důsledky 
zaměňovány s příčinami. Příkon slunečního záření dopadajícího na povrch zemské atmosféry 
činí přibližně 1360 W.m-2. Toto množství energie je víceméně stabilní a dlouhodobě kolísá 
pouze v řádu procent. Vodní pára v atmosféře skutečně značně „redukuje“ množství 
slunečního záření pronikajícího až na zemský povrch. Zde je problém argumentace JP skryt 
ve významu slova „redukuje“. Vodní páry v atmosféře skutečně redukují tok sluneční energie 
dopadající až na zemský povrch, ale tím, že ji většinu absorbují! Ne odrazí zpátky do vesmíru 
jako zrcadlo. Výsledný efekt pro celkovou energetickou bilanci planety je pak podobný, jako 
by záření proniklo až na hladiny oceánů a povrch pevnin. Po kondenzaci par se totiž tato 
pohlcená energie uvolňuje a postupně ohřívá vzduchové masy, pevniny i oceány. Původní 
energie dopadajícího slunečního záření se mění nejen na teplo, ale i na energii chemickou 
(např. zvětrávání, fotosyntéza), mechanickou (pohyb vzduchu a vody) i elektrickou. Nakonec 
je část přijaté energie ve formě dlouhovlnného tepelného záření Zemí vyzařována zpět do 
vesmíru (jinak bychom se tu uvařili jako v papiňáku).  

A jak je to s rolí člověka na obsah vody v atmosféře? Skutečně jsme snížili její 
množství? Toto tvrzení platí v omezené míře jen lokálně, ale v planetárním měřítku nikoli. 
Množství vody v zemské atmosféře je dlouhodobě relativně stabilní (cca 13 Tt) díky naprosto 
dominantnímu odparu z oceánů oproti pevninám (cca 430 vs. 70 Tt.rok-1). Díky svému 
stabilnímu množství v atmosféře proto nebývá vodní pára považována za skleníkový plyn 
(i když tepelné záření efektivně absorbuje), který by se podílel na současných změnách 
rovnováhy mezi energetickým příkonem a vyzařováním planety. I toto se však může brzy 
změnit. Pokud dále poroste teplota planety, postupně se zvýší i absolutní množství vodních 
par v atmosféře. V tomto okamžiku se skutečně skleníkový efekt par projeví, ale bude přesně 
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opačný, než vyvozuje JP. Planeta díky němu vyzáří méně energie až do vesmíru a dále se 
oteplí. Lze si to představit jako pokličku, kterou postupně posunujeme nad hrnec s ohřívanou 
polévkou.  

V současné době nás však především trápí jiné plyny než vodní pára, které jsou schopné 
dlouhovlnné tepelné záření v atmosféře pohlcovat a bránit jeho úniku do vesmíru. Patří sem 
zejména oxid uhličitý (CO2) a methan (CH4). Jejich koncentrace v atmosféře vinou lidské 
činnosti postupně, výrazně a prokazatelně rostou. Přispívá k tomu nejen spalování fosilních 
paliv posledních 200 let, ale i postupné odlesňování pevnin, které během rozvoje lidských 
civilizací převedlo velké množství uhlíku původně vázaného v biomase na CO2, který se 
hromadí v atmosféře a oceánech. Intenzivní zemědělství, zejména pěstování rýže a chov 
skotu, pak do ovzduší chrlí CH4. Nárůst koncentrací těchto plynů v atmosféře způsobuje to, že 
do vesmíru uniká o již zmíněných 1–3 W.m-2 energie méně, zatímco její příkon zůstává 
víceméně stabilní. Jinými slovy, tímto „ztraceným chladicím výkonem“ trvale ohříváme 
planetu. A tento proces není lineární, ale graduje. 

 To, jak „bezvýznamné“ jsou ty 1–3 W.m-2 ze skleníkového efektu, navíc vynikne při 
porovnání s výše spočteným skutečným rozdílem v energetické bilanci ploch pod suchými a 
živými stromy, která na Šumavě činí cca 6 W.m-2. Jedná se o hodně podobná čísla. Navíc je 
třeba si uvědomit, že „ohřívající“ efekt skleníkových plynů se uplatňuje na celém povrchu 
planety, zatímco efekt uschlých stromů pouze na nepatrném zlomku pevnin. Tak proč na 
jedné straně bagatelizovat trvalý a gradující efekt skleníkových plynů a na druhé zveličovat 
přechodný efekt uschlých šumavských smrků pro celoplanetární klima? 
 

Jedinou pravdou v této pohádce je tak efekt skleníkových plynů na globální klima. Ten 
byl však autorem bagatelizován a nakonec obrácen vzhůru nohama. Na rozdíl od skutečných 
pohádek s dobrým koncem, této chybí právě ono odhalení skutečného „padoucha“ 
převlečeného za zdánlivého přítele. 
 

Pohádka čtvrtá, ta „O saharských můrách na Třeboňsku a českém 
kůrovci“. 

V této pohádce [7] nám JP předkládá podivuhodnou konstrukci volným spojením dvou 
jevů, z nichž jeden byl potvrzen, druhý ne: „Botanický ústav měl světelný lapač hmyzu na 
Mokrých loukách u Třeboně. Dvakrát až třikrát ročně v něm byly nacházeny můry až ze 
Sahary. Paradoxem je, že můry jsme chytali pro entomologa, který později tvrdil, že kůrovec 
má tukové zásoby nejvýše na několik set metrů letu. Asi si neuvědomoval, jak stoupnou 
teploty v uschlém lese… Takový proud vzduchu donese kůrovce opravdu bůhví kam“. 

Již ve středověkých kronikách lze najít řadu zmínek o ojedinělých deštích ryb a žab. 
Dodnes se občas podobné jevy opakují a jsou spojeny s extrémními klimatickými jevy. Přesto 
si nikdo netroufá spojovat přítomnost nepůvodních druhů v našich vodách s bouřemi, ale 
reálně je hledá a nachází ve vlivu akvakultur, lodních cest nebo činnosti nezodpovědných 
akvaristů. Proč je tomu v případě kůrovce jinak? Je to totiž pohodlné a umožňuje to hodit vinu 
za šíření kůrovce kdekoli v ČR na Šumavu. Nález saharské můry na Třeboňsku není 
v žádném případě důkazem toho, že šumavský kůrovec je vzestupnými vzduchovými proudy 
transportován do zbytku ČR. Síly těchto proudů jsou nad jakoukoli částí české krajiny pouze 
zlomkem těch, které vznikají nad ohromnou rozlohou Sahary nebo nad oceány s většími 
tepelnými gradienty. Nejpodstatnější ale je, že dosud žádná studie věrohodně neprokázala, že 
by nad plochami s uschlými stromy vznikaly měřitelně vyšší vzestupné proudy vzduchu, než 
je tomu nad okolními zdravými porosty. Jedinou prací, která toto v diskusi připouští, aniž by 
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však příslušná tvrzení opírala o skutečně naměřená data a ověřitelné výpočty, je shodou 
okolností ta, na níž se JP spoluautorsky podílel [8]. Ale i tato práce (podobně jako naše studie 
[3]) ukazuje, že skutečné teploty vzduchu ve 2 m nad terénem jsou pod uschlými smrky 
v průměru pouze 1–2 °C vyšší než v živém lese. Tak to rozhodně nenasvědčuje mohutnému 
vzestupnému proudu horkého vzduchu. I kdyby přesto čirou a hypotetickou náhodou několik 
jedinců kůrovce tuto bájnou a nijak nedoloženou pouť vzdušnými proudy absolvovalo, bude 
se jednat o naprosto zanedbatelný počet vůči těm, kteří přirozeně žijí ve všech zdravých 
smrkových lesích. To, zda se namnoží do kalamitní situace, ovlivňuje především zdravotní 
stav stromů a management v hospodářských lesích.  
 

Takže i v této pohádce zůstává jediná (snad) pravdivá věc, a to, že na Třeboňsku byly 
nalezeny můry ze Sahary. Jakákoli spojitost s rozšířením kůrovce do zbytku ČR je básnická 
licence.  
 

Závěr 

Považuji za důležité zdůraznit, že cílem tohoto rozboru není útok na JP za každou cenu. 
Například s jeho názory na význam vody v krajině a vliv mizerného obhospodařovaní většiny 
naší zemědělské půdy, která vede k devastaci její schopnosti zadržovat vodu, do značné míry 
souhlasím. Voda na Zemi opravdu hraje významnou roli v celkové energetické bilanci planety 
i mírnění tepelných výkyvů, které by jinak byly extrémní. A postupná ztráta schopnosti 
zemědělských půd vodu zadržovat je opravdu největší současnou hrozbou pro vodní 
hospodářství, ale i pro samotné zemědělství v ČR. 
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