
Poznatky při řešení kalamity velkého rozsahu v oblasti chřadnutí smrkových 
porostů 

1. Základní informace 

Majetek ve vlastnictví statutárního města Olomouce má výměru cca 3850 ha a je rozdělen na dvě LHC 
(každé LHC má jednu lesní správu). 

LS Huzová, která je postižena hynutím smrkových porostů má výměru 1898 ha. Zastoupení SM je zde 
zhruba 95%. Tzn. že je zde převaha smrkových monokultur, které jsou zastoupeny ve všech věkových 
stupních.  

Celkový roční etát na celý majetek je 23.000 m3 dřevní hmoty, LS Huzová má etát ve výši 14.000 m3. 



2. Příčiny chřadnutí smrkových porostů 

Jako hlavní příčinu chřadnutí a následného hynutí smrkových porostů vidím ve změně klimatu, které 
způsobuje oslabení smrku v takové míře, kdy jedinci nejsou schopni odolávat napadení jednak 
václavkou a dále kůrovci.  

Dle dostupných hydrometeorologických dat je jasně patrné, že v období posledních 5-7 let jsou roční 
srážkové úhrny až o čtvrtinu nižší, než je dlouhodobý průměr. Průměrná roční teplota je v tomto 
období naopak o 0,7 – 2,3 °C vyšší než dlouhodobý průměr (zdroj ČHMÚ). 

V rámci jednotlivých let je zcela zásadní množství srážek (zejména v jarním období a v létě) v měsíci, 
jejich četnost a intenzita. 

Viz. tabulka 

 



3. Informace o hospodaření 

Pro ilustraci uvádím přehled vývoje těžeb o počátku decenia. 

 

celkem
z toho 

nahodilá
celkem

z toho 

nahodilá
celkem

z toho 

nahodilá

předpis LHP 145 593 x 71 187 x 216 780 x

2011 13 894 2 958 8 029 3 483 21 923 6 441 29,38

2012 15 548 4 762 9 596 7 714 25 144 12 476 49,62

2013 13 658 6 251 10 249 7 733 23 907 13 984 58,49

2014 16 799 13 978 12 439 11 200 29 238 25 178 86,11

2015 20 961 20 864 29 156 28 167 50 117 49 031 97,83

2016 50 128 50 128 74 025 74 025 124 153 124 153 100,00

2017 43 863 43 858 82 076 82 013 125 939 125 871 99,95

∑ 174 851 142 799 225 570 214 335 400 421 357 134 89,19

plnění v % 120,10 x 316,87 x 184,71 x x

těžba mýtní m3 těžba předmýtní m3 těžba m3

% nahodilé 

těžby
Období



Bilance holin 

 

těžbou ostatní sadba
přirozená 

obnova
celkem

2011 11,7 37,04 42,11 1,16 43,27 2,75

2012 5,58 29,56 25,57 9,38 34,95 36,68

2013 0,19 20,05 19,82 0,42 20,24 2,12

2014 0,00 21,31 0,56 21,14 0,73 21,87 3,45

2015 0,00 23,52 0,99 20,9 3,61 24,51 17,27

2016 0,00 58,89 0,31 54,35 4,85 59,20 8,92

2017 0,00 170,50 0,00 131,81 11,39 143,20 8,64

Přírustek holin Úbytek holin
Počáteční 

stav holin
Rok

% 

přirozené 

obnovy



4. Fotogalerie 



































5. Provozní problematika  

- zajištění dostatečné kapacity lidských a technických zdrojů 

- zajištění odbytu dřevní hmoty (dopravní kapacity vagon x osa) 

- zpeněžení dřevní hmoty 

- ochrana lesa – vyhl. 101/2004 Sb. 

- sledování a kontrola vývoje kůrovce 

- těžba čerstvého kůrovce x stará hmota 

- příprava ploch k zalesnění – úklid klestu 

- zajištění dostatečného množství reprodukčního materiálu 

- výstavky, porostní zbytky  x  následné větrné epizody 

- lesní dopravní síť 

- kontroly ČIŽP, MŽP…. 

- vztah k vlastníkovi – nájem, rezerva na PČ 

 

 

 

 



6. Závěr 

Problematika chřadnutí smrkových porostů nejvíce postihla střední a severovýchodní Moravu. V 
současné době se tento problém však rozšiřuje dále a vzhledem k celkové situaci v některých 
oblastech postižených orkánem Herwart lze předpokládat problémy i zde. Současný nástup jara s 
nedostatkem srážek a vysokými teplotami tuto situaci nijak nezlepšuje, spíše naopak. 

Je samozřejmě věcí každého vlastníka (lesního hospodáře), jak přistoupí k dané problematice, ale 
neměl by podcenit aktuální dění v celém sektoru a při řešení kalamitní situace přijmout razantní 
opatření, která tento vývoj zvrátí nebo alespoň zpomalí. 

 

 

     Děkuji za pozornost 

 

 

        Ing. David Janásek 


