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Lesy pokrývají 30% naší planety

Forest Cover 2019 - Intact



Jak s lesy nakládáme?



Příklad neudržitelného hospodaření v lesích



Neudržitelné hospodaření v lesích

➢ Zvýšená eroze půdy

➢ Snížená biologická rozmanitost

➢ Uvolňování emisí skleníkových plynů

➢ Přerušení vodních cyklů

➢ Dopady na místní komunity

Ročně přicházíme 

celosvětově přibližně o 

5 milionů hektarů lesů.



Příklad trvale udržitelného hospodaření (TUH)



Certifikace lesů a navazujícího spotřebitelského 
řetězce

Certifikované hospodaření 

v lesích

Certifikovaná surovina

Certifikovaná výroba

Výrobek označený 

logem PEFC





Rozšíření PEFC certifikace



Rozloha PEFC certifikovaných lesů



Počet PEFC certifikovaných firem



PEFC a stavební průmysl

✓Asociace zeleného stavebnictví v USA, Austrálii, Itálii a Singapuru, Kodex

pro trvale udržitelné bydlení, BREEAM v Itálii a VB, SKA hodnocení VB

✓Iniciativa zeleného stavebnictví v USA a Kanadě

✓Environmentální rada Singapuru





Data o lesích v ČR (stav k září 2019)

Výměra lesů:

▪ 2.904 ha

▪ 36,8% rozlohy ČR

Zastoupení dřevin:

▪ Jehličnany 74% (Smrk 54%)

▪ Listnáče 26%

Certifikace lesů:

▪ PEFC 70% rozlohy lesů (1,78 mil. ha)

▪ FSC 4% rozlohy lesů (106 tis. ha)

Celkový objem dříví 936 mil. m3

Objem jehličnatých stromů 690 mil. m3

Objem smrku 510 mil. m3



Vlastnická struktura lesů v ČR



Zásoba jehličnatých dřevin v ČR



Kůrovcová kalamita (09/2018 – 07/2019)



Kůrovcová kalamita (vliv teploty a srážek)



Kůrovcové těžby u Lesů ČR, s.p.



Napadené dříví kůrovcem (tis. m3)



Existující prognózy vývoje kalamity z pohledu 
objemů napadeného dříví



Shrnutí a prognózy budoucího vývoje

• Středoevropský rozměr kůrovcové kalamity

• V ČR již primární kůrovcová kalamita celostátních rozměrů

• Rychlost postupu kalamity závisí na mnoha faktorech (počasí, zpracovatelských 

kapacitách, trhu s dřívím, nasazení lesníků)

• Nezbytná významná finanční pomoc státu vlastníkům lesů (ocenění 

mimoprodukčních funkcí lesa)

• Nedostupnost a růst cen smrkového dřeva v budoucnu

• Vyšší zastoupení listnatých dřevin v lesích

• Orientace na zpracování vyššího podílu listnatého dřeva 
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