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Historie lesních kalamit v ČR

Větrné kalamity, lýkožrout smrkový, krupobití,
dokonce i nálety kobylek. V našem článku o historii
lesních kalamit v ČR se dozvíte více.

Od kdy dochází v českých lesích ke kalamitám? Co kalamity způsobilo? Je kůrovec jediným škůdcem, který kalamity
způsobuje? Odpovědi se dočtete v článku.

Kalamity byly součástí lesního hospodářství od pradávna. Ve starých kronikách se dočteme o pohromách způsobených
přírodními faktory, jako jsou vítr, sníh a námraza (abiotický škodlivý činitel), brouky, kobylkami či motýlky (biotický
škodlivý činitel). Velmi dobře je popsána lokalizace místní i časová, daleko hůře už ale byl popisován rozsah kalamity a
její původce.
První gradace lýkožrouta smrkového (lýkožrout smrkový, kůrovec) na českém území byla popsána již koncem 18. století
v oblasti Křivoklátska, Plzeňska a v Krušných horách. Z tohoto období máme zároveň první vydaná nařízení k jeho
hubení. Spolehlivé a přesnější údaje ale nalezneme až o kalamitách z let 1821 a 1833 v oblasti Jeseníků, jež byly
způsobeny jak větrnými polomy, tak i kůrovcem.
V 19. století byla popsána řada kalamit, z nichž nejvýznamnější byly způsobeny větrnými smrštěmi v letech 1868 a 1870
na Šumavě. Při těchto kalamitách objem poškozeného dříví dosahoval v jednotlivých letech cca 6 mil. m3. Na polomy
navázala kůrovcová kalamita, která trvala celé další desetiletí.
V letech 1917 až 1927 proběhla jedna z největších kalamit na našem území způsobená drobným motýlkem s názvem
bekyně mniška. Různé zdroje uvádějí až 20 mil. m3 odumřelého dřeva.
K přemnožení lýkožrouta smrkového, nejobávanějšího škůdce lesních porostů na našem území (sekundární škůdce),
docházelo pouze v pohraničních horách a na Třeboňsku. Rozšíření kůrovce do nižších poloh přišlo daleko později,
dokonce i velká poválečná kalamita z let 1945 až 1952 probíhala téměř výhradně v horských oblastech.
První velkou kůrovcovou kalamitou, která postihla nepůvodní smrkové porosty v nižších polohách, byla kalamita v 80.
letech. Ta byla opět způsobena kombinací abnormálního sucha, přemnožení kůrovce a „lidským faktorem“ v podobě
pozdě zpracovávaných polomů na některých lesních závodech. Na přelomu 70. a 80. let se navíc v oblasti Krkonoš a
Jeseníků přidala kalamita způsobená drobným motýlkem s názvem obaleč modřínový, který napadá v našich
podmínkách smrkové porosty. Tato kalamita probíhala paralelně s velkou imisní kalamitou, která postihla hraniční pohoří
na severu Čech (od Krušných hor až po Orlické hory), a v důsledku které došlo prakticky k odlesnění těchto pohoří.
Důsledky této kalamity jsou viditelné dodnes.
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Další celoplošná kalamita proběhla v letech 1992–1996 a byla spojována s kombinací abnormálního sucha a vysokých
teplot, které umožnily přemnožení kůrovce. Příznivý vývoj počasí ke konci kalamity (deště) ale umožnil její rychlé
zvládnutí.
Poslední gradace začala v roce 2003 a trvá prakticky dodnes. Mezi léty 2003 a 2016 bylo celkem evidováno 17,4 mil. m3
vytěženého dříví. Začátek této gradace byl opět způsoben abnormálním suchem v roce 2003 a orkány Kyrill a Emma z let
2007 a 2008, které opět kůrovcovou situaci zhoršily. Od roku 2011 se dařilo snižovat objem kůrovcového dříví, ovšem po
dalším abnormálním suchu v roce 2015 kalamita znovu propukla naplno. Od té doby evidovaný objem dříví permanentně
narůstá a dostal se do dosud nevídané výše, které nikdy v minulosti nebylo dosaženo.
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