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Popis 
Informace o hospodaření v lesních porostech ve vlastnictví města 
 
Geneze případu 
Vzhledem k situaci, která vznikla v průběhu roku 2018 v lesích města z důvodu polomu, období 
sucha a následné kůrovcové kalamity, podáváme tuto stručnou informaci. Na jednání rady města 
bude přítomen Ing. Leština – správa lesů a rybníků, který odpoví případné dotazy.     
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Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření v městských lesích 
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Městské lesy 

Lesní porosty ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou jsou zařazeny do kategorie „Lesy zvláštního 
určení - pro rekreační účely“.  Jejich rozloha je 280ha, přičemž většina z nich se nachází 
v lokalitách Vatínská a Radonínská vetla a v lokalitě za Žďasem (viz. příloha). Lesní porost je 
tvořen z 80 % smrkem.  Zastoupení listnatých stromů se v posledních letech postupně zvyšuje, 
protože nové výsadby jsou až ze 40 % tvořeny právě „listnáči“.   

Těžba rok 2018 

Množství dřeva vytěženého z polomů bylo 1500m3.  Dřevo vytěžené v souvislosti s kůrovcem bylo 
v objemu 6 116m3 a je odvezeno. V souvislosti se sněhovou pokrývkou a silným větrem bylo 
v zimním období poškozeno cca 2500 stromů o celkovém objemu 600m3. Jedná se především o 
ulámané koruny. 

Rok 2019 

Po těžbě z loňského roku máme holiny v souhrnné ploše 11ha. Na jejich osázení máme připraveno 
3 600ks sazenic ve složení javor klen, buk lesní a dub červený. Vzhledem k semennému roku ve 
větší míře využijeme i přirozenou obnovu porostu. Těžbu budeme provádět pouze nahodilou. 
Především tedy odstranění škod po zimně, po případných větrných kalamitách a v souvislosti 
s kůrovcem.  

Stav v okolí, vývoj v regionu (zpracoval o. ŽP) 

Region a okolí je ve fázi probíhající kůrovcové kalamity. Z pohledu Vysočiny je  kritická situace na 
Třebíčsku, Jihlavsku, Velkomeziříčsku, kde kůrovcová kalamita znamená často prakticky zánik 
současných středně starých a dospělých smrkových porostů. Na Žďársku je situace velmi vážná 
na Nížkovsku či Bohdalovsku, vážné problémy mají už i vlastníci v okolí Žďáru.  Obecně by se tedy 
dalo říci, že situace v blízkém okolí města ZR je podobně vážná jako v lesích Města ZR a dále se 
zhoršuje (neustále se i v tomto období objevují nové kůrovcové stromy).   Kůrovcová těžba v lesích 
okolních drobných vlastníků za rok 2018 byla zhruba 10x vyšší oproti roku 2017. Obdobné trendy 
zaznamenávají i okolní velké majetky. Dle kvalifikovaných odhadů bude objem kůrovcových těžeb 
v okolí nadále narůstat. Letošní zima bohatá na sníh znamená pouze částečné zlepšení situace, 
jelikož od roku 2011 jsou srážky na Vysočině dlouhodobě podnormální a teploty naopak 
nadnormální. Z toho plyne, že dlouhodobý deficit vody v půdním profilu, z toho plynoucí stres a 
poškození zdravotního stavu porostů, vytvořili optimální podmínky pro rozvoj a gradaci kůrovců. 
Spolu s množstvím kůrovců aktuálně přítomných pod kůrou stromů a v hrabance, budou mít tyto 
faktory s velkou pravděpodobností za následek pokračování negativního vývoje i v letošním roce. 
O tom, jak intenzivní tento negativní vývoj v lesích Města ZR a okolí bude, rozhodne i vývoj teplot a 
srážek v letošním roce.  

 

 

 

 

 

 






