
Tisková zpráva – kůrovcová kalamita 

Dne 21.9.2019 proběhla v rámci akce „Den s lesy“, pořádané společností Lesy města Brna, a.s. 

tisková konference týkající se problematiky kůrovcové kalamity. Problematiku objasňovali a otázky 

zodpovídali za městské majetky Ing. Jiří Neshyba, ředitel Lesů města Brna, a.s., Ing. Martin Fojt, 

správce Kolowratského majetku a Lukáš Hrdlička, správce drobných vlastníků.  

Všichni zhodnotili stav kůrovcové kalamity jako alarmující s tím, že bez pomoci státu nebudou 

vlastníci schopni zajistit nejen produkční funkce lesa, ale zejména mimoprodukční funkce, kterou je 

z pohledu návštěvníka rekreační, dále vodoochranná, půdoochranná, klimatická atd.  

Hrozí konec období volného pohybu osob v lese a sběru lesních plodů, protože na majetcích, kde 

není zpracovávána kůrovcová hmota, dojde k rozpadu porostů, které nebude možné již bezpečně 

zpracovat běžnými metodami. Pohyb po lese bude nebezpečný jak pro návštěvníky, tak pro lesní 

zaměstnance.  

Systém zonací je odsunutí problému do budoucna a přispění k dalšímu šíření kůrovce. Tímto vzniká 

v mnoha oblastech nečinnost vlastníků, která významně prohlubuje současnou katastrofickou situaci 

v našich lesích.   

Stát, vlastníci, ochránci přírody i zpracovatelé by měli v zájmu ochrany lesa sjednotit účinný boj se 

stávající apokalypsou. Proto navrhujeme následující kroky: 

Pro vlastníky lesů 

1. Zajistit včasné zpracování napadeného dříví, asanaci a jeho odvoz na náhradní 
sklad v případě nemožnosti odbytu na trhu se dřívím 

2. Na kalamitních plochách realizovat včasnou obnovu lesa = zajištění veškerých 
funkcí lesa, zamezení degradace lesních půd 

3. Přednostní zpracování veškerých nahodilých těžeb u všech vlastníků lesa, 
preventivní a obranná opatření v ochraně lesa 

Pro Stát  
1. Finanční podpora v boji s kůrovcem (příspěvek na včasné zpracování 

kalamitního dříví, asanaci, skladování a následnou obnovu lesa) 
2. Podpora zaměstnanosti  - možnost využití zahraniční pracovní síly (např. 

Ukrajina) 
3. Podpora dopravy dříví  –  železnice, zajištění oprav infrastruktury v důsledku 

nadměrné dopravy v kalamitních oblastech 

4. Podpora využití kalamitního dříví – výroba elektřiny a tepla 

 

 Výše uvedení členové Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů vyzývají všechny 

dotčené orgány k aktivnímu a rychlému konání ve prospěch lesů pro současné a příští 

generace. 

 

 

 

 


