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Úvodní slovo ministra

Vážení čtenáři,

jsem rád, že mohu předložit všem zájemcům  Zprávu o sta-
vu lesa a lesního hospodářství České republiky za rok 2008 
včetně navazujících odvětví. Je to v pořadí již patnáctý 
na sebe navazující soubor informací o lesním hospodářství, 
který vydává Ministerstvo zemědělství.

Pravidelně vydávané zprávy přinášejí kromě aktuálních úda-
jů platných pro jednotlivé roky i dlouhodobější trendy.

Rostoucí řada informací, poskytovaných těmito zpráva-
mi, umožňuje důkladné hodnocení vývoje lesů a lesního 
hospodářství, a tedy i posouzení toho, jak odvětví a jeho 
orgány a organizace naplňují základní principy státní les-
nické politiky, tj. péči o naše lesní bohatství.

Je jistě dobře pro harmonický rozvoj naší společnosti, že 
se na lesy nedíváme pouze jako na zdroj dřeva, ale podpo-
rujeme jejich význam pro zachování přírody v celé její bo-
hatosti. Veřejným zájmem je trvalé a vyrovnané využívání 
všech funkcí lesa a prosazování zásady trvale udržitelného 
a polyfunkčně zaměřeného obhospodařování lesů s cílem 
zajistit příznivé účinky lesa i pro příští generace.

Zpráva přináší informace týkající se rámcových makro-
ekonomických podmínek lesního hospodářství v České 
republice, vlastnické struktury lesů ČR, legislativy, vlast-
ních výsledků lesního hospodaření, hlavních produkčních 
činitelů, faktorů prostředí ovlivňujících lesní hospodář-
ství, ekonomiky, trhu se surovým dřívím, navazujících 
odvětví a mezinárodních aktivit v  lesním hospodářství. 
Rovněž poskytuje údaje o pozitivních i negativních je-
vech v uplynulém období.

Podmínky pro zdravotní stav lesů nebyly v roce 2008 
ideální. V průběhu roku byly lesní porosty vystaveny opa-
kovanému působení krajně nepříznivých povětrnostních 
jevů  (vichřice „Emma“ na počátku března a další vich-
řice „Ivan“ koncem června, srážkové a teplotní extré-
my) a přetrvávajícímu přemnožení podkorního hmyzu 

na smrku. Ve srovnání s rokem 2007 došlo sice k poklesu 
nahodilých těžeb o cca 1/3, přesto však tyto těžby o cel-
kové výši kolem 10 mil. m3 reprezentovaly více než 50 % 
celkových těžeb.

Za pozitivní je možno považovat skutečnost, že pokra-
čovalo zalesňování zemědělsky nevyužívaných pozemků 
a zvýšila se  výměra lesů v České republice. Při umělé ob-
nově lesa se snížil podíl jehličnatých dřevin ve prospěch 
dřevin listnatých a podíl přirozené obnovy má stoupající 
trend. Oproti předcházejícím letům došlo k velmi vý-
raznému poklesu případů těžeb prováděných v rozpo-
ru s lesním zákonem při současném snížení celkového 
objemu neoprávněně vykáceného dříví. Výše těžby dřeva 
se vrátila do normálu a nepřekročila celkový průměrný 
přírůst, rovněž celkové zásoby dřeva se zvyšují a zaručují 
dostatek kvalitní obnovitelné suroviny – dřeva. 

I přes některé problémy v uplynulém roce je možno kon-
statovat, že české lesní hospodářství je na vysoké úrovni 
a ve srovnání s evropskými zeměmi si postupně upevňuje 
své postavení. 

Věřím, že tato dnes již tradiční a žádaná publikace bude 
i v letošním roce kvalitním informačním zdrojem nejen 
pro lesnickou odbornou veřejnost, ale též pomůže uspo-
kojit obecnou poptávku po informacích o lesích jako jed-
né z důležitých složek životního prostředí u široké laické 
veřejnosti.

                                                                                                          

 Ing. Jakub Š e b e s t a

 ministr zemědělství
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1.1 Makroekonomické rámce hospodářství 
České republiky

 General Macroeconomic conditions of 
the national economy

hospodářský růst

Růst HDP v průběhu roku 2008 postupně zpomaloval 
a ve stálých cenách dosáhl meziročně 3,2 %. Dosažený 
růst byl tak v ČR o 2,3 p. b. vyšší než v průměru za EU 27 
a v porovnání s eurozónou (15 zemí ) bylo tempo hospo-
dářského růstu v ČR vyšší o 2,4 p. b.

Podle předběžných údajů Eurostatu v roce 2008 dosáhla 
ČR 83,1 % průměrné úrovně objemového indexu HDP 
na obyvatele v paritě kupní síly za EU 27. Při přepočtu 
běžným směnným kurzem činí tento poměr 58,7 %.

Na poptávkové straně k reálnému ekonomickému růs-
tu v roce 2008 přispěly nejvíce spotřeba domácností 
(1,3 %) a zahraniční obchod (1,9 %).

tabulka 1.1.1 
Makroekonomické ukazatele vývoje národního 
hospodářství 1)

Macroeconomic indices of the national ekonomy

ukazatel MJ 2007 2008

hrubý domácí produkt 
- b. c.
GDP in current prices

mld. kč
bill. CZK

3 530,2 3 705,9

meziroční 
index

year-on-year 
index

109,8
 

105,0
 

hrubý domácí produkt - 
s. c. 2000
GDP in fix consumer´s prices

meziroční 
index

year-on-year 
index

106
 

103,2
 

Úroveň hdp 
na obyvatele 2)

Relative GDP per capita

eu 27 = 100 80,2 83,1

eu 25 = 100 77,3 80,1

eu 15 = 100 71,8 75,2 

průměrná měsíční mzda 
(nominální) 3)

Mean monthly salary

kč CZK 21 694 23 545

meziroční 
index year-on-

year index
107,3 108,5

průměrná míra inflace
Inflation rate

% 2,8 6,3

průměrné úrokové sazby 
z úvěrů nefinančním 
podnikům 4) 
Mean interest rates on bank 
credits 

% 4,85 5,59

obchodní bilance
Trade balance

mld. kč
 bill. CZK

120,6 103,2

běžný účet platební 
bilance
Current account of the trade 
balance

mld. kč
 bill. CZK

-111,3 -113,9

saldo státního rozpočtu
Amount balance of the state 
budget

mld. kč 
bill. CZK

-66,4 -20,0

konsolidovaný hrubý dluh 
sektoru vládních institucí 5)

Deficit in the state 
institutions sector

mld. kč 
bill. CZK

1 020,7 1 105,8

deficit sektoru vládních 
institucí 5)

Deficit in the state 
institutions sector

% hdp 0,61 1,46

dluh sektoru vládních 
institucí 5)

Deficit in the state 
institutions sector

% hdp 28,91 29,84

obecná míra 
nezaměstnanosti 
(průměr) 6) 

Unemployment rate (mean)

% 5,3 4,4

devizový kurz nominální 
(průměr) - kč/eur 
Parity (mean)

kč
CZK

27,762 24,942

kč/usd kč CZK 20,308 17,035

poznámky / notes:  
1) Tabulka obsahuje údaje zveřejněné do 8. 4. 2009
 Published data by 8th April 2009.
2)  Přepočet pomocí parity kupní síly; založeno na výsledcích Evropského 

srovnávacího programu a odhadech OECD; pro rok 2008 předběžný údaj. 
 Purchasing power parity according to the European Comparative 

Programme and OECD estimates, not definitive for 2008.
3)  Zahrnuje pouze subjekty podnikatelské sféry s 20 a více zaměstnanci 

(v odvětví f inančního zprostředkování bez ohledu na počet 
zaměstnanců) a všechny organizace nepodnikatelské sféry.

 Entrepreneurial bodies larger than 20 employees and non-business 
organizations

4)  Úrokové sazby korunových úvěrů - stav obchodů, průměr za 12 měsíců.
 Interest rates – situation of trades, 12 months average.
5)  Vládní deficit a vládní dluh podle metodiky Evropského systému 

národních účtů (ESA 1995).
 Government debit and deficit by (ESA 1995).
6)  Podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle (zaměstnanci 

spolu s nezaměstnanými), kde čitatel i jmenovatel jsou ukazatele 
konstruované podle mezinárodních definic a doporučení Eurostatu 
a Mezinárodní organizace práce (ILO)

 Unemployed persons number share on total labor force, by ILO.
pramen: ČSÚ; ČNB; Eurostat
source: Czech Statistical Office, Czech National Bank, Eurostat

Obchodní bilance v roce 2008 dosáhla kladné hodnoty 
a skončila přebytkem ve výši 103,2 mld. Kč*)1při meziroč-
ním zhoršení o 17,4 mld. Kč. Převis vývozu služeb nad jejich 
dovozem se zvětšil, a to na 82,0 mld. Kč. Rekordní deficit 
bilance výnosů -288,8 mld. Kč prohloubily dividendy vy-
placené zahraničním vlastníkům firem v ČR (160 mld. Kč). 
Zisky reinvestované v ČR činily 125 mld. Kč.

* Na základě údajů ČNB o platební bilanci za rok 2008 a dále údajů ČSÚ z čtvrt-
letních národních účtů o struktuře užití HDP v roce 2008, které se řídí metodikou 
Evropské centrální banky a oceňují dovozy a vývozy cenami FOB. Podle statisti-
ky zahraničního obchodu vykazované ČSÚ na základě metodiky Eurostatu, která 
využívá celních statistik a oceňuje dovozy v cenách CIF a vývozy v cenách FOB, 
dosahuje hodnota obchodní bilance v roce 2008 hodnoty 68,8 mld. Kč při mezi-
ročním snížení o19,1 mld. Kč.

1.  ráMcové MakroekonoMické podMínky v Čr, postavení lesního 
hospodářství v národníM hospodářství

 General Macroeconomic conditions and Forestry position in national economy 
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Obecná míra nezaměstnanosti klesla v roce 2008 na 4,4 % 
a byla nejnižší od roku 1996 (3,9 %). Mezičtvrtletní po-
kles nezaměstnanosti se však od 1. čtvrtletí 2007 soustav-
ně zmenšoval a ve 4. čtvrtletí nezaměstnanost dokonce 
vzrostla (+0,1 %) v souvislosti s počínající ekonomickou 
krizí. Průměrná míra nezaměstnanosti je v ČR dlouhodo-
bě nižší než průměr jak za všechny členské země EU, tak 
i země eurozóny, kde je od roku 2005 vykazována vyšší 
míra nezaměstnanosti než v EU 27. Průměrná hrubá nomi-
nální měsíční mzda dosáhla v roce 2008 úrovně 23 545 Kč. 
Protože tato mzda vzrostla meziročně o 8,5 % a míra in-
flace dosáhla 6,3 %, zvýšily se reálné mzdy o 2,1 %, což je 
nejméně za uplynulých 10 let.

Cenový růst v roce 2008 byl ovlivněn zejména růstem 
cen bydlení a dále vývojem cen potravin a nealkoholic-
kých nápojů a alkoholických nápojů a tabáku. Meziroč-
ní nárůst inflace o 3,5 p. b. podpořil zvýšení úrokových 
sazeb korunových úvěrů poskytnutých nefinančním 
podnikům v průměru o 0,74 p. b. V roce 2008 se proti 
roku 2007 průměrný nominální devizový kurz české ko-
runy zhodnotil jak proti euru o 11,3 %, tak vůči dolaru 
o 19,2 %. Trend zhodnocování přitom trval do července 
2008, od srpna koruna spíše oslabovala.

Mezi faktory zásadně ovlivňující vývoj cen patřil v roce 
2008 především pohyb cen energií, nestabilní trh se ze-
mědělskými komoditami a v závěru roku se začala proje-
vovat celosvětová nestabilita finančních trhů.

V odvětví zemědělství, lesnictví a rybolovu dochází k tr-
valému poklesu podílu pracovníků odvětví na celkovém 
počtu pracovníků, v roce 2008 na 3,4 %.

Pozitivní a stabilizující vliv v turbulentním prostředí roku 
2008 měly na podnikatele v zemědělství a lesnictví ná-
rodní a unijní podpory. Tyto podpory částečně zmírňo-
valy dopady světové hospodářské recese a finanční krize, 
které se začaly projevovat ve 4. čtvrtletí roku 2008.

Destabilizujícím faktorem, který trvale negativně půso-
bí v hospodářském prostředí ČR, je úroveň legislativy, 
množství právních předpisů a vymahatelnost práva. 

poznámky: / notes:   

1) Včetně myslivosti a souvisejících činností.

 Including game keeping and related activities. 

2)  Včetně souvisejících činností.

 Including related activities.   

3)  Včetně chovu ryb a souvisejících činností.

  Including fish farming and related activities.

4)  Výroba potravinářských výrobků a nápojů, výroba tabákových výrobků.  
Production of food and drincables, and tobacco products.  

pramen: ČSÚ, údaje čtvrtletních národních účtů; revidované údaje

source: Czech Statistical Office, quarterly accounts results 

tabulka 1.1.2 
podíl zemědělství1), lesnictví2), rybolovu3) a potravinářského průmyslu4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%)
Share of agriculture, forestry, fishery and food industry on the GAV in basic  prices (%)

rok
Year

Zemědělství
Agriculture

lesnictví
Forestry

rybolov
Fishery

potravinářský průmysl
Food industry

běžné ceny Current prices

2000 2,99 0,87 0,030 3,50

2004 2,64 0,63 0,024 3,23

2005 2,27 0,74 0,022 3,03

2006 1,89 0,65 0,020 2,69

2007 1,79 0,59 0,018 2,69

2008 1,85 0,47 0,010 2,91

stálé ceny roku 2000 Fix consumer‘s prices

2000 2,99 0,87 0,030 3,50

2004 2,85 1,01 0,029 2,73

2005 2,88 1,19 0,029 2,55

2006 2,21 0,97 0,029 2,63

2007 1,85 0,82 0,026 2,60

2008 2,11 0,90 0,013 2,56
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1.2 postavení lesního hospodářství 
v národním hospodářství

  Forestry position in national economy
Udržitelné využívání přírodního bohatství, to znamená 
i udržitelná produkce a spotřeba, je klíčovou složkou 
dlouhodobé prosperity jak doma, tak rovněž v Evropské 
unii či celosvětově. Evropská hospodářství jsou závislá 
na přírodním bohatství (včetně surovin), které má zá-
sadní význam pro fungování hospodářství a pro kvalitu 
našeho života. Takovým přírodním zdrojem je i les. 

S vizí naformulovanou v úvodu Akčního plánu Evropské 
unie pro lesnictví „Lesy pro společnost. Dlouhodobé 
multifunkční lesní hospodářství, které splňuje současné 
i budoucí potřeby společnosti a podporuje zaměstnání 
související s lesy“ se lze nejen plně ztotožnit, ale také 
usilovat o její aplikaci do podmínek nejen českého lesní-
ho hospodářství, ale celého národního hospodářství. 

Multifunkční lesní hospodářství s sebou nese ekonomic-
ké, environmentální, sociální a kulturní přínosy. Posky-
tuje obnovitelné suroviny šetrné k životnímu prostředí 
a hraje významnou roli v hospodářském rozvoji, za-
městnanosti a prosperitě ČR i Evropy, zejména ve ven-
kovských oblastech. Lesy přispívají k vyšší kvalitě živo-
ta, poskytují příjemné prostředí pro život, příležitosti 
k rekreaci, jsou prospěšné pro zdraví a zároveň udržují 
a zlepšují kvalitu životního prostředí a rozvíjejí ekolo-
gické hodnoty. Je důležité, aby se duchovní a kulturní 
dědictví lesů uchovalo. 

Postupné naplnění výše zmíněné vize by mohlo lesní hos-
podářství a navazující zpracovatelský průmysl posunout 
do významnější pozice vůči jiným odvětvím, protože vize 
je založena na obnovitelných zdrojích, které při trvale 
udržitelném způsobu obhospodařování lesů a při využití 
nejnovějších technologií a know-how umožní podstatně 
efektivněji, tj. s vyšší přidanou hodnotou, zhodnotit do-

mácí surovinovou základnu, omezit nadměrný export su-
rového dříví a významně přispět k tvorbě většího počtu 
pracovních míst na našem venkově. Cesta tímto směrem 
je i významným příspěvkem k naplnění cílů Lisabonské 
strategie do roku 2010.

Na postavení lesního hospodářství v národním hospo-
dářství se můžeme dívat z pohledu minulosti, současnos-
ti i budoucnosti. Minulost lesního hospodářství je již po-
psána a již ji změnit nemůžeme (např. nemůžeme ovlivnit 
skutečnost, že se na les dříve pohlíželo jenom ekonomic-
kým pohledem, a proto byly zakládány smrkové a později 
borové monokultury, za které je lesnictví z ekologického 
pohledu často kritizováno, ale není to vina současných 
lesníků). Současnost lze změnit jenom částečně (existují 
různé politické a ekonomické tlaky vně odvětví, které 
působí na lesní hospodářství, stále existuje nedostateč-
ná informovanost široké veřejnosti o potenciálu a výho-
dách použití dřeva) a rozhodně s ní nejsme spokojeni. 
Ovlivnit však můžeme využití disponibilního domácího 
potenciálu reprezentovaného lesy, zpracovatelským prů-
myslem navazujícím na lesnictví a lidmi s lesem spojený-
mi z hlediska možností a šancí, které před nás staví blízká 
i vzdálenější budoucnost.

Lesní hospodářství již není uzavřeno do sebe, neboť 
existuje řada vazeb na zahraničí. Tento aspekt musíme 
vždy hodnotit ze širšího úhlu pohledu, abychom si moh-
li racionálně odpovědět na řadu otázek, které se před 
naším lesnictvím stále více a více vynořují. Existuje stále 
větší množství nejen domácích, ale i zahraničních (globa-
lizačních) vlivů, které v různé míře ovlivňují postavení 
lesního hospodářství v rámci národního hospodářství. 
Pro jeho relativně malý současný rozsah se musíme smí-
řit s tím, že toto ovlivňování však není vzájemné. Při 
těchto analýzách vystupují stále více do popředí evrop-
ské a globalizační vlivy, ať si to připouštíme či nikoliv, 
protože řada zainteresovaných stran (a nejen domácích) 
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spojuje svoje podnikání a budoucí prosperitu s lesními 
zdroji i na našem území. Lesy do budoucna budou hrát 
důležitou roli nejen v globálních scénářích, ale budou 
i klíčovými prvky při rozvoji území. Navíc je úloha les-
nictví uznávána jako zásadní ve spojitosti s Evropskou 
úmluvou o krajině.

Vlivy ekonomické globalizace na lesy a lesnictví jsou 
obecně rozporuplné. Je možné zaznamenat jak nevýhody, 
tak i výhody. Přesto však ekonomická globalizace české 
lesnictví ovlivňuje, což je třeba obecně kriticky sledo-
vat. Nejdůležitější z těchto vlivů je rostoucí koncentrace 
lesnictví. Vlastnictví lesa a kapitálu se akumuluje do ru-
kou malého počtu nadnárodních společností. Národní 
lesnické politiky nejsou již delší dobu schopné ovlivňovat 
společnou politiku těchto společností.

Globalizace, urbanizace a demografické změny jsou obec-
nými hnacími faktory rozvoje ve společnosti, které ovliv-
ňují lesnické odvětví řadou způsobů. Hlavně ovlivňují trhy 
a výrobky, ale také úkoly a vnímání lesů veřejností.

Globální zákaznická základna je jednak mimořádně di-
verzifikovaná, ale i dynamická. Vysoká životní úroveň 
v rozvinutých společnostech trvale vytváří nové potřeby 
zákazníků. Spotřebitelé a spotřebitelské organizace jsou 
silnými hnacími silami, protože vytváří názory a přístupy 
a uplatňují je jako kupující.

Rozhodující v těchto trendech je především poptávka 
(potřeby) společnosti, na kterou by lesní hospodářství 
a zpracovatelský průmysl měly velmi rychle a adekvátně 
zareagovat. Za tímto účelem byla vytvořena i evropská 
technologická platforma.

Pokud pozorně sledujeme hlavní trendy vývoje, stále více 
a častěji se hovoří nejen o využití přírodní obnovitelné 
suroviny – dřeva (dřevostavby, energie), ale také o využití 
dalších přínosů a nehmotných užitků, které mají v trž-
ním prostředí jednoznačně charakter služeb (rekreační 
a environmentální služby), za které lze za dojednaných 
podmínek požadovat finanční úhradu. 

O postavení lesního hospodářství v národním hospodář-
ství také hodně rozhodují postoje obyvatelstva ke dře-
vu v jeho různých formách užití. Lepší osvěta a celkové 
zlepšení dosud nízké informovanosti široké veřejnosti 
o dřevu k většímu využívání ekologicky čistého a obno-
vitelného zdroje nemůže být jenom záležitostí lesnictví, 
ale i záležitostí vlády a politiků, pokud jejich slova o udr-
žitelném rozvoji společnosti nemají být jenom prázdnou 
frází. Znamená to tedy usilovat o větší zastoupení poli-
tiků uznávající a podporující přínos lesů pro společnost 
jak místně, tak regionálně, národně i globálně. Pak teprve 
lze očekávat, že se řada věcí změní (v oblasti ekono-
mické, legislativní a informační), že potenciál lesa a jeho 
rozumné využívání povedou k lepšímu společenskému 
i ekonomickému postavení odvětví než je tomu dosud.

Lesy budou sloužit rovněž narůstající poptávce po re-
kreaci v přírodě, kterou nejčastěji vyžaduje urbanizovaná 
a stárnoucí společnost. Přitom současně stále narůstá 
význam lesů jako velmi důležité složky životního pro-
středí (např. jako faktoru přispívajícího z globálního po-
hledu ke zmírňování procesu oteplování na naší planetě), 
a tedy i jejich význam pro kvalitu života. 

Zatím si společnost stále plně neuvědomuje prospěch, 
který pro současné a budoucí generace představuje od-
větví založené na lesnictví. Svědčí o tom skutečnost, že 
přestože na lesích nacházíme tolik pozitivních stránek, 
tak jeho pozice v rámci národního hospodářství neod-
povídá jeho skutečnému významu.

Je určitým nedostatkem samotného lesního hospodář-
ství, že dosud samo nezpracovalo systém ukazatelů váhy 
lesnicko-dřevařského sektoru v národní ekonomice, aby 
bylo zřejmé, jakou má skutečnou váhu tento sektor po-
stavený na obnovitelné přírodní surovině dnes a jak se 
jeho význam bude vyvíjet v souvislosti s deklarovanými 
evropskými i domácími politickými cíli a konkrétními 
kroky na podporu trvale udržitelného rozvoje.

Sektor čelí rostoucí konkurenci ze strany odvětví konku-
renčních materiálů a elektronických medií, dále ze stra-
ny zemí s nižšími náklady na suroviny, energii a pracovní 
sílu, s méně regulovaným podnikáním, zejména z hledis-
ka ochrany životního prostředí, ze strany zemí s nižšími 
standardy pro udržitelné lesní hospodářství apod. To vše 
má dalekosáhlé následky pro lesy, životní prostředí, za-
městnanost a další.

Ke zlepšení konkurenceschopnosti domácího lesního 
hospodářství a ke zlepšení postavení odvětví jako celku 
z národohospodářského pohledu by významně přispělo 
i to, kdyby se dala do pohybu realizační opatření na ome-
zení škod zvěří na lesních porostech.

Konkurenceschopnost lesního hospodářství je základem 
rozmanitých přínosů, které udržitelné lesnictví společ-
nosti poskytuje. Odvětví lesnictví má velký potenci-
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ál k dalšímu rozvoji produktů a služeb vysoké kvality 
a s přidanou hodnotou pro různorodou a stále rostoucí 
poptávku společnosti založené na obnovitelných zdro-
jích surovin. 

K rozvoji silného a dynamického odvětví schopného spl-
nit úkoly plynoucí z globální změny je třeba aktivovat 
sociálně ekonomický výzkum, technický rozvoj, podpo-
řit diverzifikaci příjmů vlastníků lesa, motivovat všech-
ny zájmové skupiny na aktivnější tvorbě inovací včetně 
investování do kvality zaměstnání a lidského kapitálu. 
Toto vše a další mezisektorové souvislosti však nejsou 
předmětem dostatečného koncentrovaného zájmu smě-
řujícího k jejich vyřešení a bez toho se odvětví samo jen 
stěží pohne z místa. 

1. 3 vlastnická struktura lesů Čr

Forest ownership structure

Rok 2008 stejně jako předchozí roky nepřinesl žádné 
významné změny ve vlastnické struktuře porostní plochy 
pozemků. 

Nejvíce % zaujímají LČR a to více jak 50%, další významný 
podíl tvoří soukromníci, obce a města. Ostatní vlastníci 
jsou zastoupeni menšími %. K významným změnám vlast-
níků již v poslední době nedochází. Drobně roste výmě-
ra lesů AOPK, která si postupně nechává zařizovat LHP 
na svých majetcích v rámci krajů. Původní státní postup-
ně mizí s novým zařízením („bývalé státní“ zahrnují lesy, 
kde nelze v LHP jednoznačně rozlišit komu opravdu les 
patří, zařízen a schválen byl jako státní majetek, majetky 
se postupně vydaly a soukromníci hospodaří dle výpisu 
LHP). Nové LHP si nechají zpracovat až při obnově LHC. 
Mírně klesají lesní družstva a společenství.

Restituční proces je až na výjimky ukončen, ale i tak po-
díl státního vlastnictví se stále ještě pozvolna zmenšuje. 
U některých právně komplikovaných případů dosud roz-
hodují o oprávněnosti restitučních nároků v odvolacím 
řízení i mimo něj soudy. 

Obecně lze konstatovat, že vlastnická struktura bude vždy 
doznávat určitých změn. Roztříštěné majetky je zájem slu-
čovat a u velkých vlastníků běží arondační programy. Smě-
ny, nákupy, prodeje aj. jsou na denním pořádku. K větší 
percentuelní změně ve vlastnické struktuře by však dojít 
v následujících obdobích při současné legislativě nemělo.

tabulka s grafem 1.3.1 
vlastnické vztahy 2008 v lesích Čr
Forest ownership structure in the Czech Republic – 2008

vlastnictví
ownerships

porostní plocha
area of forest stands

ha %

státní lesy 1 572 685 60,55

z toho

lČr s.p. 1 329 899 51,20

vls Čr, s.p. 124 427 4,79

lesy MŽp (np) 94 789 3,65

ostatní 22 391 0,86

lesy MŽp (aopk) 1 179 0,05

původní státní (**) 10 483 0,40

právnické osoby 66 187 2,55

obecní a městské lesy 419 197 16,14

krajské lesy (střední školy aj.) 3 838 0,15

lesy církevní a nábož.spol. 1 669 0,06

lesní družstva a společnosti 30 366 1,17

lesy ve vlastnictví fyzických osob 493 276 18,99

ostatní (nezařazené) lesy 0 0

celkeM 2 597 701 100

(**) původní velké LHP ve státním vlastnictví - platnost od 1981 – od 1996, 
částečně platnost od 1997, soukromníci a obce zde hospodaří dle výpisu 
z LHP a nové vlastní LHP budou mít až při obnově LHP

Pramen: ÚHÚL 
Source: FMI 
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2.1 legislativní činnost na úseku lesů, 
myslivosti, rybařství a včelařství

  legislative activities within Forestry, Game 
Management, Fishery and beekeeping sector

Na úseku legislativní činnosti lesů v průběhu roku 2008 
nabyly účinnosti celkem dvě novely zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých předpisů (lesní 
zákon), a to:

- dnem 1. 7. 2008 novela přijatá v zákoně č. 124/2008 Sb. a
- dnem 17. 8. 2008 novela přijatá zákonem č. 167/2008 Sb. 
Dnem 1. 7. 2008 nabyla účinnosti novela zákona č. 149/2003 Sb., 
o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin), přijatá zákonem č. 124/2008 Sb.

Dále byla vyhláškou č. 400/2008 Sb., která nabyla účinnosti 
dnem 31. 12. 2008, zrušena vyhláška č. 391/2003 Sb., kte-
rou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasi-
fikaci dříví, a to v návaznosti na Rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 2007/714/ES ze dne 20. června 2007, 
kterým došlo ke zrušení směrnice Rady 68/89/ES o sbli-
žování právních předpisů členských států týkajících se tří-
dění surového dříví. 

1. února 2008 vstoupila v účinnost také vyhláška č. 3/2008 Sb. 
o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, která upravuje ceny lesních porostů a po-
zemků. V příloze č. 24 této vyhlášky byly uvedeny nové základní 
ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů (Kč/m2)

V oblasti myslivosti, rybářství a včelařství nebyla v roce 
2008 vyvíjena žádná legislativní činnost.

2.2 národní lesnický program ii

national Forest programme ii

Národní lesnické programy (NLP) jsou dokumenty, jejichž 
příprava byla iniciována v průběhu panevropského procesu 
o ochraně lesů v Evropě. Jde o známé ministerské konfe-
rence, jejichž závěry jsou podepisovány ministry evropských 
států, kteří odpovídají v jednotlivých zemích za lesy. V me-
zinárodní lesnické politice jsou dnes národní lesnické pro-
gramy považovány za rozhodující podklad pro uplatňování 
principů trvale udržitelného obhospodařování lesů. Jejich 
prostřednictvím je naplňována jak Lesnická strategie EU, 
tak navazující Akční plán EU pro lesnictví. Všechny tyto me-
zinárodní dokumenty jsou pro jednotlivé vlády politickými 
závazky, které následně implementují do národních politik. 

NLP jsou tedy strategickými dokumenty, částmi koncep-
cí, kterými státy vymezují směřování své lesnické politiky 
v budoucnosti. Národními dokumenty jsou proto, že mají 
zahrnovat evropské principy (politické závazky), ale záro-

veň by měly dbát na národní odlišnosti jednotlivých států. 
NLP mají nadresortní postavení, a tudíž by měly být přijí-
mány ve shodě resortů. Jednotlivé cíle a opatření mají být 
zapracovány do souvisejících resortních politik a vládní 
usnesení doporučuje zohlednit záměry NLP při realizaci 
střednědobých politik krajů. V ČR byl první Národní les-
nický program schválen v roce 2003.

Na zpracování tohoto druhého programu se podílela za ko-
ordinace ÚHÚL řada odborníků z mnoha institucí, profes-
ních organizací, asociací a sdružení, ale i nevládních ekolo-
gických hnutí a iniciativ. Jeho podstatná část vznikla takzvaně 
„odspodu“. Tento proces probíhal v různých fázích od dru-
hé poloviny roku 2005 do poloviny roku 2007. Do prvního 
čtvrtletí roku 2008 probíhalo jednání zodpovědných resor-
tů, MZe a MŽP. Následovalo standardní meziresortní říze-
ní a zapracovávání připomínek. V září 2008 byl „národní 
lesnický program pro období do roku 2013“ (NLP II) 
předložen vládě, která jej dne 1. října 2008 schválila. 

V první části dokumentu je kromě mezinárodních aspektů, 
vnějších vlivů a stručného přehledu aktuálního stavu lesů 
i SWOT analýza. Hlavní část dokumentu, záměry a opatření 
jsou zde shrnuty v podobě 17. klíčových akcí do čtyř hlavních 
cílů, resp. pilířů (I. zlepšení dlouhodobé konkurenceschop-
nosti, II. zlepšení a ochrana životního prostředí, III. zlepšení 
kvality života, IV. posílení koordinace a komunikace). 

V souvislosti s přijetím dokumentu byl Českou lesnickou 
společností ve spolupráci ÚHÚL, MZe a MŽP uspořádán 
dne 19. listopadu 2008 v Hradci Králové seminář, na kterém 
se zainteresované instituce, organizace, asociace, občanská 
sdružení a nevládní organizace vyjádřily k tomu, co od něj 
očekávají a jak se hodlají do jeho uplatňování v rámci našeho 
lesnictví podílet. V zájmu co nejširší informovanosti odborné 
veřejnosti byl dokument vydán i jako příloha listopadové-
ho čísla Lesnické práce. Pro zájemce je k dispozici rovněž 
na webových stránkách ÚHÚL www.uhul.cz/nlp, kde je mož-
no navíc sledovat i proces jeho postupné realizace. 

Realizace NLP II je společným úkolem MZe a MŽP ve spo-
lupráci s dalšími přímo zainteresovanými resorty. Iniciační 
a poradní roli v procesu realizace bude plnit Koordinační 
rada NLP II, složená ze zástupců hlavních organizací a za-
interesovaných zájmových skupin. Za pomoci expertních 
skupin bude Koordinační rada připravovat a minister-
stvům předkládat opatření a kroky potřebné k realizaci 
NLP II. Jde zejména o návrhy žádoucích změn v právních 
předpisech i v ekonomické motivaci vlastníků lesů, návr-
hů potřebných opatření v oblasti institucionální, podnětů 
k úpravám výzkumných programů a plánů poradenských 
a osvětových aktivit. Organizační a technickou podporou 
celého procesu byl pověřen ÚHÚL. 

Informace o plnění NLP II budou pravidelně zveřejňovány 
v každoročních Zprávách o stavu lesů a lesního hospo-
dářství v ČR. V roce 2010 MZe a MŽP společně vypracují 
a zveřejní střednědobé hodnocení implementace NLP II.

2.  leGislativní Činnost na Úseku lesů, Myslivosti, rybářství 
a vČelařství a lesnická politika 

 legislative activities within Forestry, Game Management, Fishery and beekeeping  sector 
 a and Forestry policy
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3.1 Zdroje lesního reprodukčního materiálu

sources of Forest reproductive Material

3.1.1 uznané zdroje reprodukčního materiálu

registered sources of forest reproductive 
material

Ústřední evidenci uznaných zdrojů reprodukčního ma-
teriálu lesních dřevin České republiky vede pověřená 
osoba (ÚHÚL) v Rejstříku uznaných zdrojů reprodukč-
ního materiálu, přičemž u každé uznané jednotky evidu-
je druh dřeviny, kategorii reprodukčního materiálu, typ 
zdroje, evidenční číslo, polohu, nadmořskou výšku nebo 
výškové pásmo, plochu, původ a v případě testovaného 
reprodukčního materiálu údaj o tom, zda jde o geneticky 
modifikovaný organismus.

Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu je ve-
řejně přístupný na stránkách www.uhul.cz, aplikace se na-
zývá ERMA – evidence reprodukčního materiálu aplikace.

identifikované zdroje reprodukčního materiálu
Nejnižší stupeň kvalitativní selekce představuje kate-
gorie zdroje reprodukčního materiálu identifikovaný. 
Za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu se 
uznávají zdroje semen nebo porosty zařazené do fenoty-
pové třídy C. Za zdroj identifikovaného reprodukčního 
materiálu je možné uznat také porosty fenotypové tří-
dy A nebo B, nebyly-li uznány jako zdroj selektovaného 
nebo testovaného reprodukčního materiálu.

K 15.12.2008 bylo evidováno 60 436,53 ha redukované plo-
chy dřeviny (RPD) zdroje typu porost v 5 516 uznaných 
jednotkách a 244 uznaných jednotek zdroje typu zdroj 
semen. Oproti roku 2007 byl zaznamenán pokles počtu 
zdrojů typu porost o 4,77% a pokles plochy dřeviny v nich 
o 4,8% a nárůst počtu zdrojů typu zdroj semen o 5,17%.

selektované zdroje reprodukčního materiálu
Nejrozšířenějším a nejčastěji využívaným zdrojem osiva 
lesních dřevin používaného k obnově lesa je zdroj re-
produkčního materiálu kategorie selektovaný. Za zdroj 
selektovaného reprodukčního materiálu se uznává pou-
ze porost zařazený do fenotypové třídy A nebo B, který 
vyhovuje požadavkům na genetickou a morfologickou 
kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav 
a vyhovuje z hlediska vhodnosti stanoviště. 

K 15.12.2008 je evidováno 85 635,53 ha redukované 
plochy dřeviny zdroje typu „porost“ v 9 308 uznaných 
jednotkách. Porostů fenotypové třídy A je 10 708,14 ha, 
což znamená oproti roku 2007 pokles o 13,44%. Porostů 
fenotypové třídy B je uznáno 74 927,39 ha, což je oproti 
roku 2007 pokles o 13,52%. V posledních letech je zazna-
menáván výrazný úbytek této kategorie zdroje, a to roč-
ně okolo 10%. Příčinou může být zpoplatnění odborného 
posudku, který je nezbytným podkladem pro uznávání 
selektovaných zdrojů reprodukčního materiálu.

kvalifikované zdroje reprodukčního materiálu
Za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu lze 
uznat pouze semenný sad, rodičovský strom, klon nebo 
směs klonů, který vyhovuje požadavkům na postup při 
založení zdroje a při jeho dalším udržování, jakož i po-
žadavkům na jeho genetickou a morfologickou kvalitu, 
polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a který 
splňuje podmínku vhodnosti stanoviště.

rodičovské stromy / klony
K 15.12.2008 je v databázi Rejstříku uznaných zdrojů 
reprodukčního materiálu evidováno celkem 9 291 kusů 
klonů. Z toho je 5 794 ks jehličnanů, tj. 62,36 % a 3 497 ks 
listnáčů, tj. 37,64 %. Celkem jsou registrovány klony pro 
33 druhů dřevin, z toho 10 jehličnatých a 23 listnatých 
druhů. Celkově se počet klonů vložených do databáze 
zvýšil o 171 ks, což představuje 1,88 %. Počet klonů jeh-
ličnanů se zvýšil o 22 kusy a počet klonů listnáčů se zvý-
šil o 149 kusů. 

Hlavním důvodem pro uznávání klonů je zakládání se-
menných sadů. Proto je v návaznosti na projekty zaklá-
dání nových semenných sadů prováděno uznávání tohoto 
typu zdroje. 

v roce 2008 byly uznány tyto klony:
Lípa malolistá  - 40 klonů
Smrk ztepilý  - 62 klonů
Buk lesní   -  1 klon
Topoly šlechtěné  - 11 klonů

Podobná je situace u typu zdroje rodičovský strom, proto-
že jedinec uznávaný jako klon se v souladu se současnou 
platnou legislativou uznává zároveň jako rodičovský strom.

semenné sady
K 15.12.2008 bylo v Rejstříku uznaných zdrojů evido-
váno celkem 139 uznaných semenných sadů o celkové 
ploše 331,88 ha. Semenné sady jsou založeny pro 9 jeh-
ličnatých a 13 listnatých druhů dřevin. Jehličnaté dřeviny 
s plochou 272,17 ha představují 82,01 % z celkové plochy 
sadů.

směsi klonů (klonové archivy a matečnice)

klonové archivy
Klonové archivy se zřizují na základě šlechtitelských pro-
gramů. Jsou to speciální objekty sloužící zpravidla k zá-
chraně genofondu ohrožených populací. V České republice 
je k 15.12.2008 založeno celkem 13 klonových archivů. Tři 
jsou založeny u VÚLHM, výzkumné stanice Uherské Hra-
diště. Jedná se o klonové archivy rychlerostoucích druhů 
dřevin – rod Populus sekcí Leuce (plocha 2,00 ha), Aigeiros 
(plocha 1,50 ha) a kříženců rodu Salix (plocha 3,00 ha). Nový 
uznaný klonový archiv druhu Populus nigra je u Správy lesů 
města Olomouce (0,30 ha).

Dále jsou klonové archivy smrku ztepilého u LČR LZ 
Boubín (plocha 0,90 ha), LČR LS Železná Ruda (plocha 
4,10 ha), LČR LS Klášterec nad Ohří (plocha 1,60 ha), dva 
u LČR LS Hanušovice (0,18 ha a 0,12 ha) a jeden na LS 

3.  výsledky lesního hospodářství
 Forestry sector overview
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Litvínov (0,62 ha). Ve stavu navržených jsou dva klono-
vé archivy smrku ztepilého u Správy KRNAP ve Vrchlabí 
(s plochami 3,18 ha a 1,40 ha) a jeden klonový archiv jilmu 
drsného (plocha 0,50 ha) u LČR LS Loučná. 

Celková plocha uznaných klonových archivů v ČR činí 
14,32 ha, a ve srovnání s rokem 2007 se nezměnila.

Matečnice
K 15.12. 2008 bylo v ČR uznáno 11 matečnic o celkové 
ploše 4,6 ha. Jedná se o dvě matečnice krušnohorského 
smrku, založené u Městských lesů Plzeň, tři matečnice 
smrku z Orlických hor na bývalých LZ Opočno a LZ 
Rychnov nad Kněžnou a dvě matečnice krkonošského 
smrku u Správy KRNAP na LS Horní Maršov. U LČR LZ 
Židlochovice je založeno po jedné matečnici šlechtěných 
topolů, topolu černého a kříženců vrb. Jedna matečnice 
šlechtěných topolů je i u LDP Vltava,a.s. – Lesy Sedlčany.  

testované zdroje reprodukčního materiálu
V roce 2005 byl uznán první zdroj reprodukčního mate-
riálu kategorie testovaný. Jedná se o směs klonů rodu to-
pol ze sekcí Aigeiros a Tacamahaca založenou a spravo-
vanou VÚLHM výzkumnou stanicí Kunovice. Užití tohoto 
testovaného zdroje reprodukčního materiálu je možné 
po celé ČR podle přírodně klimatických podmínek. 

3.1.2 lesní semenářství

 Forest seed management

produkce semenné suroviny
Semenná produkce byla v roce 2008 charakterizována 
velmi slabou úrodou žaludů dubu letního i zimního, kdy 
byl u dubu letního zaznamenán pokles sběru žaludů o 92% 
(z 267 086 kg v roce 2007 na 20 439 kg v roce 2008) 
a u dubu zimního pokles sběru o 88% (z 61 458 kg v roce 
2007 na 7 549 kg v roce 2008). Naproti tomu u buku je 
již delší dobu zachováno pravidelné množství nasbíraných 
bukvic v množství cca 53 000 kg ročně. V roce 2008 bylo 
sebráno celkem 52 440 kg (52 915 kg v roce 2007). U bo-
rovice lesní došlo k mírnému poklesu sběru na 90 132 kg 
šišek a smrku ztepilého bylo sebráno pouze 13 812 kg ši-
šek (proti roku 2007 pokles o 93%). Navíc bylo z přiroze-
ného zmlazení vyzvednuto 4 tis. ks sazenic dubu zimního, 
356 430 ks sazenic buku lesního, 125 tis. ks sazenic boro-
vice lesní a 23 tis. ks sazenic smrku ztepilého.

Údaje o produkci semenné suroviny a vyzvedávání sa-
zenic z přirozeného zmlazení jsou čerpány z Rejstříku 
vystavených potvrzení o původu.

Rejstřík vystavených potvrzení o původu je veřejně pří-
stupný na stránkách www.uhul.cz, aplikace se nazývá 
ERMA – evidence reprodukčního materiálu aplikace.

kontrola reprodukčního materiálu lesních dřevin 
(rMld)
K výkonu kontroly a dozoru v oblasti nakládání s RMLD 
jsou kompetentní ve smyslu zákona č. 149/2003 Sb. 
v platném znění jednak orgány veřejné správy tzn. Mi-
nisterstvo zemědělství, kraje, obecní úřady obcí s roz-
šířenou působností, Česká inspekce životního prostředí 
a celní orgány a také „pověřená osoba“. Pověřenou oso-
bou je od 13.12.2005 Ústav pro hospodářskou úpravu 
lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL).

Kontroly byly prováděny dle zákona č. 552/1991 Sb. 
o státní kontrole, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, zá-
kona č. 149/2003 Sb. o uvádění reprodukčního materiálu 
lesních dřevin do oběhu a dle schválené interní Meto-
diky kontrol dodavatelů. Výstupem byl vždy Protokol 
o kontrole, kde byly zaznamenány zjištěné skutečnosti. 
Kontroly provádí pověřená osoba buď samostatně, a ta 
potom Protokol o kontrole předá orgánu veřejné správy 
k dalšímu řízení, nebo přímo ve spolupráci s orgánem 
veřejné správy. S pověřenou osobou nejčastěji při kont-
rolách spolupracují Česká inspekce životního prostředí 
a celní orgány.

V průběhu roku 2008 vykonala pověřená osoba ve smys-
lu § 31 odst. 3 povinnost být přítomen při sběru semen-
ného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání 
z přirozeného zmlazení z uznaných zdrojů kategorie se-
lektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný celkem 200 kon-
trol dodavatelů RMLD.

V roce 2008 bylo ve zkušební laboratoři L 1175 „Se-
menářská kontrola“ VÚLHM, v.v.i. pracoviště VS Kunovi-
ce, akreditované ČIA, provedeno 2 689 zkoušek kvality 
(622 zkoušek čistoty, 919 stanovení absolutní hmotnosti, 
211 stanovení obsahu vody, 649 zkoušky klíčivosti a 288 
zkoušky životnosti). Celkem bylo vystaveno 945 proto-
kolů s výsledky zkoušek kvality semenného materiálu 63 
druhů lesních dřevin. Největší podíl zkoušek tvořil buk 
lesní (31 %), smrk ztepilý (25%), borovice lesní (15 %), 
modřín opadavý (5 %) a jedle bělokorá (2 %). 

Celková průměrná kvalita semen hlavních dřevin rozbo-
rovaných v roce 2008 je zobrazena v grafech č. 3.1.2.1 
a 3.1.2.2. U smrku (77 %) a borovice (82 %) byla celková 
klíčivost semen mírně podprůměrná, životnost bukvic 
byla průměrná (70 %) a nadprůměrná byla klíčivost se-
men modřínu (46 %) a životnost semen jedle (47 %). 

Průměrná klíčivost semen smrku hodnocených se 
od roku 2006 téměř nezměnila, došlo ale k mírnému 
poklesu energie klíčení. V roce 2008 převládaly vzorky 
semen smrku z roku zrání 2006 (53 %) a 2007 (18 %). 
Nadprůměrná klíčivost byla zjištěna u skladovaného se-
mene z roku zrání 1999, 2003 a 2006.

U semen borovice došlo proti roku 2007 k  mírnému 
snížení průměrné klíčivosti i energie klíčení. Převážnou 
část vzorků borovice tvořilo osivo z roku zrání 2007 
(48 %) a 2006 (41 %), ale nejvyšší klíčivost byla zazname-
nána u semene z roků zrání 1997 a 2007. 

Semena modřínu mají od roku 2005 nadprůměrnou kvalitu - 
klíčivost a podíl plných semen. V roce 2008 převládalo osivo 
z roku zrání 2006 (50 % vzorků). Semena z roku zrání 2007 
(třetina vzorků) měla nejvyšší energii klíčení i klíčivost. 

Životnost semen jedle hodnocených v roce 2008 byla 
vyšší než v předchozích dvou letech, jednalo se ale pře-
vážné o čerstvé osivo sbírané na podzim 2008. 

Průměrná životnost (70 %) a klíčivost (69 %) bukvic hod-
nocených v roce 2008 byla nepatrně vyšší než v předcho-
zím roce. Klíčivost bukvic skladovaných 1 rok (sběr 2006) 
byla průměrně o 15 % nižší než životnost, zatímco čerstvé 
bukvice ze sběru v roce 2007 měly stejnou životnost a klí-
čivost. Životnost a klíčivost semenné suroviny i semen 
buku ze sběru 2007 a 2008 byla téměř shodná.
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Graf 3.1.2.1 
průměrná kvalita semen smrku, borovice a modřínu 
rozborovaných v roce 2008 
Mean quality of Norway spruce, Scots pine and Euro-
pean larch seeds tested in 2008

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI

Graf 3.1.2.2 
průměrná kvalita semen jedle a buku rozborovaných 
v roce 2008
Mean quality of Silver fir and European beech seeds 
tested in 2008

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI

Graf 3.1.2.3 
energie klíčení a klíčivost čistých semen smrku při 
zkouškách v letech 1995 - 2008
Germination energy and germination capacity of Nor-
way spruce pure seeds tested in 1995 - 2008

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI

Graf 3.1.2.4 
energie klíčení, klíčivost a počet vzorků semene smr-
ku z různých roků zrání testovaných v roce 2008
Germination energy, germination capacity and number 
of Norway spruce samples originating from different 
years of ripening that were tested in 2008

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI

Graf 3.1.2.5 
energie klíčení a klíčivost čistých semen borovice při 
zkouškách v letech 1995 - 2008
Germination energy and germination capacity of Scots 
pine pure seeds tested in 1995 - 2008

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI
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Graf 3.1.2.6 
energie klíčení, klíčivost a počet vzorků semene bo-
rovice z různých roků zrání testovaných v roce 2008
Germination energy, germination capacity and number 
of Scots pine samples originating from different years of 
ripening that were tested in 2008

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI

Graf 3.1.2.7 
energie klíčení, klíčivost a podíl čistých semen modří-
nu při zkouškách v letech 1995 - 2008
Germination energy, germination capacity and proportion 
of pure filled of European larch seeds tested in 1995 - 2008

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI

Graf 3.1.2.8 
kvalita semen modřínu z roků zrání 2004 – 2007 zjiš-
těná v roce 2008
Quality of European larch seeds originating from 
2004-2007 years of ripening determined in 2008

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI

Graf 3.1.2.9 
Životnost čistých a plných semen a podíl plných semen 
jedle bělokoré při zkouškách v letech 1995 - 2008
Viability of pure and filled seeds and proportion of filled 
of Silver fir seeds tested in 1995 – 2008

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI

Graf 3.1.2.10 
Životnost a klíčivost čistých semen buku při zkouš-
kách v letech 1995 - 2008
Viability and germination of European beech seeds tes-
ted in 1995 - 2008

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI

Graf 3.1.2.11 
Životnost a klíčivost čistých semen buku z  roků zrání 
2006 – 2008 zjištěná v roce 2008
Viability and germination of European beech seeds from 
2006 – 2008 years of ripening determined in 2008

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI
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Graf 3.1.2.12 
Životnost a klíčivost semenné surovina a semen buku 
z  roků zrání 2007 a 2008 zjištěná v roce 2008
Viability and germination of raw material and seeds of Eu-
ropean beech from 2007 and 2008 years of ripening deter-
mined in 2008

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI

V semenářském závodě v Týništi nad Orlicí bylo v roce 
2008 zpracováno celkem 256 tun semenné suroviny. 

Závod rovněž zajistil stratifikaci 1,9 tuny semene, přede-
vším buku, jedle a lípy.

Na přelomu roku 2007/2008 se sbírala hlavně borovice 
lesní. U smrku se stále objevují poškozené šišky, kdy vře-
tena šišek napadají housenky obaleče šiškového, které 
vyžírají semena.

tab. 3.1.2.1  
stav zásob semene a sebrané semenné suroviny v kg
Seed and seed raw material stock in kg

dřevina
species

Čisté semeno
pure seed

semenná 
surovina
seed raw 
material

smrk ztepilý
Norway spruce

9 207 2 328

borovice lesní
Scots pine

3 180 69 455

Modřín evropský
European larch

864 2 794

Jedle bělokorá
Silver fir

5 979 5 315

buk lesní
European beech

17 688 5 764

Pramen: LČR
Source: Forests of the Czech Republic, state enterprise

3.1.3 lesní školkařství

 Forest nursery

Základním předpokladem pro nakládání s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin (RMLD) je vlastnictví licence 
k této činnosti. K 31.12.2008 bylo v ústřední evidenci doda-
vatelů MZe registrováno celkem 560 držitelů těchto licencí, 
přičemž 299 držitelů jsou fyzické osoby a 261 jsou osoby 
právnické. Ve víceleté časové řadě je zaznamenáván trvalý 
mírný pokles držitelů licencí pro nakládání s RMLD.

Rejstřík držitelů licencí pro nakládání s RMLD je veřejně 
přístupný na stránkách www.uhul.cz, aplikace se nazývá 
ERMA – evidence reprodukčního materiálu aplikace.

Na základě údajů předkládaných pověřené osobě (ÚHÚL) 
vlastníky licencí pro uvádění RMLD do oběhu lze konsta-
tovat, že školkařskou činností se v roce 2008 zabývalo 
295 právnických a fyzických osob. 

Celková plocha školkařských provozů uvádějících RMLD 
do oběhu byla k 31.12.2008 1 096,70 ha, z toho bylo 
835,03 ha produkční plochy. Mimo venkovních produkč-
ních ploch bylo evidováno 3,08 ha skleníků, 8,02 ha fóli-
ovníků a 6,34 ha pařenišť. Produkční plocha lesních školek 
obchodujících s RMLD má výrazně klesající trend, např. 
v roce 2004 bylo u těchto dodavatelů evidováno 1 427,6 ha 
produkčních ploch, což byl téměř dvojnásobek produkč-
ních ploch lesních školek v současnosti.

tabulka 3.1.3.1 
plocha lesních školek dodavatelů obchodujících s rMld
Area of forest nurseries of providers dealing with repro-
duction material of forest  tree species
rok 2004 2008 Year

Jednotka ha % ha % Unit

Celková plocha 
školek

1 913,7  1 096,7
Total area of 

forest nurseries

Celková produkční 
plocha školek

1 427,6 100 835,03 100
Total production 
area of forest 

nurseries

  z toho of witch

  plocha venkovní 1 394,4 97,6 817,59 97,8 outside area

  plocha skleníků 3,6 0,4 3,08 0,4
greenhouses 

area

  plocha fóliovníků 17,3 1,2 8,02 1,0
plastic 

greenhouses 
area

  plocha pařenišť 12,3 0,8 6,34 0,8 hotbed area
Pramen: VÚLHM, ÚHÚL
Source: FGMRI, FMI

Kvalita výsadbyschopného sadebního materiálu lesních 
dřevin se v lesních školkách ČR již po řadu let posuzuje 
podle platného znění ČSN 482115 –Sadební materiál lesních 
dřevin. Pro obnovu lesa je možné používat jen standardní 
sadební materiál specifikovaný v této normě a legislativně 
zakotvený v prováděcí vyhlášce č.29/2004 Sb. k platnému 
znění zákona č.149/2003 Sb. Systematické řešení kvality 
sadebního materiálu v minulých letech umožňuje vlast-
níkům lesa zvyšovat úspěšnost umělé obnovy lesa. K ře-
šení možných problémů s morfologickou a fyziologickou 
kvalitou významně přispívá expertní činnost akreditované 
laboratoře VÚLHM,  VS Opočno. Tuto službovou činnost, 
vykonávanou na základě pověření MZe, využívalo i v roce 
2008 široké spektrum držitelů lesa a držitelů licencí pro 
nakládání s RMLD a to zejména ve fázi vyzvedávání sadeb-
ního materiálu ve školkách a jeho použití k umělé obno-
vě lesa. Bližší informace o těchto expertních službách je 
možné získat na www.vulhm.opocno.cz.

Na úseku školkařské činnosti a obchodování s RMLD vy-
konala pověřená osoba (ÚHÚL) v roce 2008 ve smyslu 
§ 31 odst. 1 platného znění zákona č.149/2003 Sb. celkem 
51 kontrol dodavatelů RMLD. Bližší specifikace metodic-
kého postupu kontrol a spolupráce s orgány státní sprá-
vy je uvedena v kap. 3.1.2.



Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 200820

3.1.4 Genové základny

Gene bases   

Genové základny mají v lesnictví význam z  genetického, 
semenářského, pěstebního, ale i produkčního hlediska. 
Jde o nástroj, umožňující ochranu nejcennějších kom-
plexů lesních porostů, které se až dosud v lesích ČR 
zachovaly. Cílem jejich vyhlašování je účinná ochrana au-
tochtonních a jinak cenných zdrojů lesních dřevin v pod-
mínkách in situ, která na rozdíl od objektů typu přírod-
ních rezervací umožňuje jejich širší využívání v lesním 
hospodářství. Genové základny jsou vyhlašovány pro jed-
nu či více tzv. „zájmových dřevin“, které jsou předmětem 
zvláštního režimu hospodaření.

V roce 2008 bylo v ČR evidováno 210 vyhlášených a navr-
žených genových základen o rozloze 104 077,20 ha. Počet 
genových základen může být průběžně doplňován dalšími 
vhodnými soubory lesních porostů nebo naopak redukován 
(např. z důvodu zničení komplexů lesa v důsledku kalamit).

V případě genových základen nejde primárně o zdroje 
reprodukčního materiálu, ale o nástroj na záchranu, za-
chování a reprodukci genetických zdrojů. Tyto objekty 
plní i řadu dalších funkcí (prvky systému ekologické sta-
bility krajiny, doplňkové prvky soustavy přírodních re-
zervací, objekty lesnického výzkumu aj.)

Legislativně je problematika genových základen upravena 
především zákonem č. 149/2003 Sb., o obchodu s repro-
dukčním materiálem lesních dřevin, dále vyhláškou MZe 
č. 29/2004 Sb. a částečně též zákonem č. 289/1995 Sb. 
(lesní zákon).

Při původním navrhování genových základen byla sle-
dována tendence zachytit těmito objekty nejen všechny 
dřeviny využívané v lesním hospodářství, ale pokud mož-
no i jejich reprezentativní zastoupení ve všech v úvahu 
přicházejících PLO a v nich přítomných LVS. Do doby 
získání nezbytných informací o genetické charakteristice 
populací lesních dřevin metodami molekulární genetiky 
bude rozdělení ČR na PLO i nadále představovat základ-
ní nástroj jejich geografické diferenciace.  

Je pochopitelné, že počet a výměra genových základen 
v jednotlivých PLO jsou s ohledem na jejich rozlohu a les-
natost velmi variabilní. Nejvíce plošně rozsáhlých geno-
vých základen se vyskytuje v PLO 16 – Českomoravská 
vrchovina (23 GZ o celkové výměře 9 228,22 ha). Velkou 
rozlohu mají dále genové základny v PLO 13 – Šumava 
(6 651,54 ha), 17 – Polabí (6 010,57 ha) a 8 – Křivoklátsko 
a Český kras (5 983,24 ha). Z hlediska počtu objektů pak 
dále vynikají PLO 40 – Moravskoslezské Beskydy (13 GZ) 
a 28 – Předhoří Hrubého Jeseníku (12 GZ).

Na druhé straně žádné genové základny nejsou vyhláše-
ny v PLO 2 – Podkrušnohorské pánve a 32 – Slezská ní-
žina. Objekty genových základen byly vymezeny ve všech 
lesních vegetačních stupních od LVS 1 – dubového až 
po LVS 9 – klečový. Většina z nich, zvláště těch, jejichž 
rozloha je značná, však zasahuje do dvou i více LVS.

S ohledem na převládající zastoupení smrku v ČR, čas-
to v nesmíšených porostech, je tato dřevina zastoupena 
více než na polovině plochy (60 076,27 ha) všech vyhlá-
šených genových základen. Převládají smrkové porosty 

s příměsí dalších dřevin, zejména buku, v některých pří-
padech i jedle aj. Borovice lesní je zastoupena v 28 ge-
nových základnách, jedle bělokorá vesměs v menší míře 
v 37 objektech. K záchraně a reprodukci genetických 
zdrojů původních i dalších hospodářsky cenných popu-
lací modřínu opadavého je vyhlášeno 12 genových zákla-
den o celkové výměře 7 291,13 ha. Do budoucna by bylo 
třeba modřín převážně přirozenou cestou v druhové 
skladbě lesních porostů na lokalitách původního výsky-
tu udržet. Pro borovici blatku jsou vyhlášeny 3 genové 
základny o celkové výměře 578,79 ha, pro borovici kleč 
1 objekt o výměře 3 208,73 ha. Buk lesní se vyskytuje 
ve 107 genových základnách o výměře 60 076,27 ha, kdy 
v některých je převažující dřevinou, v jiných tvoří příměs 
většinou smrku ztepilého, v LVS 2 a 3 též dubu a ně-
kterých dalších listnáčů. Duby jsou zastoupeny převážně 
ve formě smíšených porostů a zaujímají významný podíl 
v 32 genových základnách na ploše 20 796,56 ha. Ostatní 
listnaté dřeviny jsou v genových základnách většinou za-
stoupeny pouze jako příměs, v některých případech jen 
jako vtroušené, pouze zcela výjimečně ve větším zastou-
pení. Jasan je registrován v 15 GZ o výměře 7 585,52 ha, 
lípy v 13 GZ o výměře 6 573,94 ha, javor klen v 38 ob-
jektech (24 153,02 ha), jilmy v 6 genových základnách 
(3 605,43 ha), olše lepkavá v 1 (277,30 ha), habr obecný 
ve 4 (4 434,07 ha), jeřáb břek v 1 (1 830,00 ha) a tře-
šeň ptačí v 1 (2 300,00 ha) genové základně. V minulosti 
nebyly opomenuty ani relativně vzácnější druhy dřevin, 
jako např. hrušeň polnička (Pyrus pyraster) či jabloň lesní 
(Malus sylvestris), ale na druhé straně také introdukova-
ná douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), které byly 
jako zájmové evidovány v několika genových základnách. 
Tyto druhy však již dnes mezi zájmovými nejsou. V sou-
časné době tedy nejsou ochranným statutem genových 
základen podchyceny všechny lesní dřeviny, s kterými se 
hospodaří, což ovšem neznamená, že by se v těchto ob-
jektech nevyskytovaly.

Minimální rozloha genových základen vychází z celkového 
stavu lesních porostů na jednotlivých lokalitách. V zásadě se 
uplatňuje princip, aby genové základny představovaly pokud 
možno ucelené komplexy lesa o výměře minimálně 100 ha. 
V době jejich prvotního vymezování na přelomu 80. a 90. let 
20. století se tuto zásadu v převážné většině případů dařilo 
dodržet, takže z celkového počtu 306 navržených objektů 
jich mělo 92 % výměru větší než 100 ha a pouze 24 (8 %) jí 
nedosahovalo (šlo zpravidla o mimořádně cenné porosty). 
16 z celkového počtu genových základen dokonce přesaho-
valo rozlohu 1 000 ha. Jednalo se např. o komplex lesních 
porostů v Novohradských horách poskytujících produkci 
smrku s rezonančním dřevem, dále o některé objekty urče-
né k reprodukci genetických zdrojů jesenického modřínu aj. 
Minimální výměru 100 ha přesahuje převážná většina těchto 
objektů i dnes. Celkově je patrný nepříznivý sestupný trend 
počtu i výměry vyhlášených a navržených genových základen 
v ČR. Určitým podílem tento ukazatel nepochybně souvisí 
s majetkovými restitucemi. Pokud jde o lesy ve správě LČR, 
konstatuje se v koncepci zachování a reprodukce genových 
zdrojů lesních dřevin u LČR pro období 2000-2009 (Kotr-
la et al. 2000), že proces vymezování genových základen je 
u tohoto subjektu v podstatě ukončen a jejich síť se pova-
žuje za dostatečnou.
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Graf 3.1.4.1 
výměra genových základen v Čr v jednotlivých plo
Area of gene bases in natural forest areas 

Zdroj: VÚHLM
Source: FGMRI

Graf 3.1.4.2 
počet genových základen v Čr v jednotlivých plo
Number of gene bases in natural forest areas

Zdroj: VÚHLM
Source: FGMRI

Graf 3.1.4.3 
rozdělení genových základen v Čr podle jejich výměry
Diversification of gene bases according to their area

Zdroj: VÚHLM
Source: FGMRI

Graf 3.1.4.4 
vývoj počtu (zeleně) a výměry v ha (červeně) navrže-
ných a vyhlášených genových základen v Čr
Development of number (green) and area in ha (red) 
proposed and declared gene bases 

Zdroj: VÚHLM
Source: FGMRI

3.1.5 dovoz a vývoz reprodukčního materiálu 
lesních dřevin

import and export of forest 
reproductive material

V roce 2008 bylo do České republiky dovezeno respek-
tive vyvezeno následující množství reprodukčního mate-
riálu lesních dřevin dle přehledu uvedeném v tabulkách 
3.1.5.1 až 3.1.5.4. Zdrojem dat jsou informační hlášení 
o převozu reprodukčního materiálu mezi členskými státy 
ES, a to dle Nařízení komise (ES) č. 1598/2002.
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tabulka 3.1.5.1 
dovozy reprodukčního materiálu do Čr – osivo
Import of forest reproductive material - seeds
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Slovensko 52,17   1 000 5 000   

Maďarsko      1 1,5

Rakousko  7,09 1     

Německo  17,04      

celkem 52,17 24,13 1 1 000 5 000 1 1,5

Pramen: ÚHÚL 
Source: FMI

tabulka 3.1.5.2  
dovozy reprodukčního materiálu do Čr - sazenice
Import of forest reproductive material - plants

 sazenice (tis ks)
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Slovensko 125  1 533,3 120,6 3,2 55,2 3,4 40,8

Rakousko  1       

Holandsko   293,0      

Celkem 125 1 1 826,3 120,6 3,2 55,2 3,4 40,8

Pramen: ÚHÚL 
Source: FMI

tabulka 3.1.5.3  
vývozy reprodukčního materiálu z Čr – osivo
Export of forest reproductive material - seeds
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Slovensko     3  6,29    

Rakousko 5  1        

Německo    74       

Francie  52,17      2,15   

Dánsko      954     

Velká Británie         50 42,2

Celkem 5 52,17 1 74 3 954 6,29 2,15 50 42,2

Pramen: ÚHÚL 
Source: FMI

tabulka 3.1.5.4  
vývozy reprodukčního materiálu z Čr – sazenice
Export of forest reproductive material - plants

sazenice (tis ks)
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Německo 0,1 30 75,0 12 0,6 0,4  

celkem 0,1 30 125,5 12 0,6 0,4 390

Pramen: ÚHÚL 
Source: FMI
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3.2 obnova lesa a zalesňování

 Forest regeneration and afforestation

Rozsah úkolů v obnově lesa souvisí do značné míry s obje-
mem mýtních těžeb jak v aktuálním roce tak v předchozích 
letech. Plocha obnovených lesních porostů se oproti před-
chozímu roku zvýšila o cca 1 256 ha především jako násle-
dek zpracování rozsáhlých nahodilých těžeb v roce 2007.  
Absolutní plocha přirozené obnovy vzrostla, avšak její po-
díl z celkové plochy obnovovaných porostů zůstal zhruba 

na stejné úrovni. Vzhledem k vysokému podílu nahodilých 
těžeb lze tento fakt považovat za poměrně příznivý vý-
sledek hospodaření v lesích. Podobně je možno hodnotit 
výsledky dosažené z hlediska druhové skladby dřevin po-
užitých při umělé obnově lesa. Zde došlo oproti minulé-
mu roku ke snížení podílu jehličnatých dřevin ve prospěch 
dřevin listnatých. Podíl listnatých dřevin při umělé obnově 
dosáhl 37,7 %, z toho přibližně polovinu tvoří zalesnění bu-
kem. To představuje dosud nejvyšší údaje za období, kdy se 
tato problematika stanoveným způsobem sleduje.

tabulka 3.2.1 
obnova lesa v ha
Forest regeneration (ha)

Způsob obnovy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Method of 

regeneration

umělá 21 867 19 109 17 142 16 481 18 618 17 855 18 010 18 304 19 888 Artificial

z toho opakovaná 4 371 3 934 3 212 3 284 2 766 2 776 3 054 3 558 3 089 of which: replanting

přirozená 3 422 2 956 2 941 2 728 3 401 3 630 3 417 2 953 3 487 Natural

Ze změn majetku 487 347 444 329 215 144 203 68 364 Registration changes

celkem 25 776 22 421 20 527 19 538 22 234 21 629 21 630 21 325 23 375 total
Pramen: ÚHÚL, ČSÚ
Source:  FMI, Czech Statistical Office 

tabulka s grafem 3.2.2 
umělá obnova podle druhů dřevin
Artificial regeneration by tree species

umělá obnova 
Artficial regeneration

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ha

celkem* Total 21 867 19 109 18 120 17 164 19 042 18 318 18 445 18 804 19 888

z toho /
of witch

sadba 
planting

21 486 18 918 17 676 16 823 18 733 18 156 18 257 18 631 19 793

síje sawing 381 191 444 341 309 162 188 173 95

z toho /
of witch

smrk spruce 9 479 8 211 7 941 7 333 8 495 7 910 7 954 8 005 8 567

jedle fir 895 801 923 937 1 032 929 949 1 173 1 268

borovice pine 2 597 2 720 2 267 2 223 2 361 2 388 2 437 2 438 2 141

modřín larch 739 570 417 350 327 268 217 250 263

ost. jehlič. 
other conif.

200 231 182 131 124 163 143 133 143

jehličnaté 
celkem 
total conif.

13 910 12 533 11 730 10 974 12 339 11 658 11 700 11 999 12382

dub oak 2 428 2 033 1 780 1 910 1 965 1 935 2 005 1 949 2246

buk beech 3 386 2 908 3 143 3 032 3 406 3 275 3 433 3 625 3865

lípa linden 397 286 264 236 237 283 260 251 251

topol aosika 
poplar, aspen

46 47 61 84 50 78 53 48 53

ost. listnaté 
other broadl.

1 700 1 302 1 142 928 1 045 1 089 994 932 1091

listnaté 
celkem total 
broadl.

7 957 6 576 6 390 6 190 6 703 6 660 6 745 6 805 7506

% listnaté 
broadlives

36,4 34,4 35,3 36,1 35,2 36,4 36,6 36,2 37,7

Pozn.: *Včetně zalesnění pod porostem.
Note: *Inclusive underplanting. 
Pramen: ČSÚ
Source: Czech Statistical Office
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3.3 výchovné zásahy 

 cleanings and thinnings

Plocha lesních porostů v nichž byly provedeny výchovné 
zásahy zůstala na nízké úrovni podobně jako v roce 2007, 
kdy dosáhla zatím nejnižší hodnoty za sledované obdo-
bí. Zatímco plocha prořezávek zaznamenala po propadu 
roku 2007 návrat na standardní úroveň posledních let, 
plocha probírek zůstala na poměrně nízké úrovni. Důvo-
dem je pravděpodobně značný rozsah nahodilých těžeb, 
které byly realizovány přednostně a tím byla určitá část 
úmyslných těžeb včetně těžeb výchovných odložena.

tabulka 3.3.1 
rozsah provedených výchovných zásahů v tis. ha
Cleanings and thinnings (1,000 ha)

rok 
provedení

Year

prořezávky 
Cleanings 

probírky  
Thinnings 

výchovné 
zásahy 
celkem

Total

2000 47,7 115,5 163,2

2001 49,7 131,1 180,8

2002 34,9 103,2 138,1

2003 41,2 79,3 120,5

2004 43,4 91,1 134,5

2005 40,7 92,3 133

2006 39,7 83,7 123,4

2007 37,8 53,4 91,2

2008 42,8 66,7 109,5

Pramen: ÚHÚL, ČSÚ
Source: Forest Management Institute, Czech Statistical Office 3.4 těžba dřeva

 Felling and removals

V lesích ČR bylo vytěženo celkem 16,187 mil. m3 surové-
ho dříví, tj. o 2,321 mil. m3 méně než v předchozím roce.

Výše celkové těžby dřeva se tak vrátila do normálu 
a na rozdíl od dvou předchozích let nepřekročila hodno-
tu celkového průměrného přírůstu.

Na snížení celkové těžby dřeva mělo vliv několik fak-
torů. Především došlo k zásadnímu poklesu poptávky 
po surovém dříví doprovázenému poklesem cen v dů-
sledku globální odbytové krize v lesnicko-dřevařském 
komplexu. Svoji roli na snížení celkové těžby sehrála 
také skutečnost, že podíl nahodilých těžeb, které vy-
žadují přednostní provedení bez ohledu na momen-
tální situaci na trhu, byl oproti roku 2007 významně 
nižší. 

Podíl nahodilých těžeb zůstává poměrně nepříznivý, 
přestože se oproti minulému roku snížil. Hodnota 66,4 % 
z celkové těžby představuje významné ztížení podmínek 
pro uplatnění plánovitého, racionálního a ekologicky pří-
znivého hospodaření v lesích. 

S výjimkou lesů v působnosti MŽP se podařilo prakticky 
veškerou kalamitní hmotu v lesích během roku zpraco-
vat. Vzhledem k častému výskytu nepříznivých povětr-
nostních vlivů (teplotní a srážkové výkyvy, bořivé větry) 
lze však také do budoucna očekávat zvýšené působení 
škodlivých činitelů v lesích, kterému bude muset lesní 
hospodářství čelit.
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Poznámka: Údaje jsou uváděny v m3 hroubí bez kůry.
Note:  Volumes are given in m3 under bark, minimum top diameter 7 cm.
Pramen: ČSÚ
Source: Czech Statistical Office

3.4.1 těžby prováděné v rozporu s lesním zákonem

   illegal jogging

tabulka 3.4.1.1 
neoprávněné těžby dřeva zjištěné orgány státní sprá-
vy lesů a ČiŽp
Illegal jogging recognized by the state forest supervision 
bodies and by the Czech Environmental Inspection 

ustanovení lesního zákona
Forest law limit

kontrolní 
orgán

Inspection 
authority

počet 
zjištěných 
případů

Number of 
cases

objem 
hmoty 

v tis. m3

Size in 
volume

1.000 m3

Překročení velikosti holé seče 
(1ha) při mýtní úmyslné těžbě § 
31 odst. 2
Felling area up to 1 ha

SSL
ČIŽP

6
 0 

2,35
0,00

Snížení zakmenění porostu pod 
0,7 plného zakmenění při těžbě   
§ 31 odst. 4
Density lowering below 70 %

 SSL
 ČIŽP

 8
 0 

2,08
0,00

Nepovolené těžby § 33 odst. 3
Felling not approved

 SSL
 ČIŽP

28
 0

4,76
0,00

Úmyslná mýtní těžba v lesních 
porostech mladších 80 let § 33 
odst. 4
Felling of forest stands younger 
than 80 years

 SSL
 ČIŽP

20
 0 

0,94
0,00

Nařezání stojících stromů
Fatal damage by illegal half-
cutting of trees

 SSL
 ČIŽP

1
0 

0,80
0,00

Jiné
Other

 SSL
 ČIŽP

 9
 7 

24,17
0,45

c e l k e m
total

 ssl
 ČiŽp

 72
 7 

35,10
 0,45

 spolu
 All 79 35,55

Pramen: MZe, ČIŽP
Source: Ministry of Agriculture, Czech Environmental Inspection
Uvedené údaje se podařilo shromáždit za celou ČR díky pochopení orgánů státní správy 
lesů na všech stupních řízení.

Orgány státní správy lesů v jednotlivých krajích řešily 
v průběhu roku 2008 celkem 72 případů těžeb prová-
děných v rozporu s lesním zákonem, což představovalo 
35,1 tis. m3 dříví, z toho podíl těžby s nesplněnou ohlašo-
vací povinností (§ 33 odst. 3) činil 4,8 tis. m3, což je 7,3 %.

V roce 2008 byly nejvíce postiženy Středočeský kraj 
se 14 případy (3,9 tis. m3), Kraj Vysočina se 14 případy 
(0,6 tis. m3), Zlínský kraj se 14 případy (2,3 tis. m3), Par-
dubický kraj s 12 případy (3,0 tis. m3 ) a  Plzeňský kraj se 
6 případy (23,4 tis. m3). 

V Plzeňském kraji se jednalo o případy těžeb provedených 
vlastníky lesa nad rámec schváleného závazného ustanovení 
LHP maximální celkové výše těžeb při zpracování kalamit.

Oproti předcházejícím letům došlo k velmi výraznému 
poklesu případů při současném snížení celkového obje-
mu neoprávněně vytěženého dříví.

Podle vyhodnocení kontrolní činnosti pro rok 2008 bylo 
oblastními inspektoráty České inspekce životního prostředí 
zjištěno celkem 7 prováděných nezákonných těžeb o objemu 
450 m3 a rozloze 1,67 ha, spadajících do kategorie jiné.

Dlouhodobou kontrolní činností ČIŽP se podařilo vý-
razně snížit počet a rozsah nezákonných těžeb dřeva 
způsobených jak právnickými, tak i fyzickými osobami 
oproti předchozím letům.

3.5 ochrana lesa

 Forest protection

Z obecného hlediska byly podmínky ovlivňující zdravotní 
stav a ochranu lesa v roce 2008 opět nepříznivé, přesto-
že ve srovnání s rokem 2007 došlo k mírnému zlepšení. 
Chod povětrnostních podmínek vykazoval také řadu ex-
tremit (mírná zima 2007/2008, březnová vichřice „Emma“, 
červnová vichřice „Ivan“, teplotně nadnormální průběh 
roku) a přispěl tak k zhoršení celkového stavu, především 
prostřednictvím poškození lesa větrnými polomy. Mírná 
zima a nadnormální teploty během vegetační sezóny příz-
nivě ovlivnily většinu druhů podkorního hmyzu, následkem 
čehož došlo k dalšímu posílení populačních hustot a syn-
chronizaci vývoje, obdobně jako v roce 2007.

V případě abiotických škodlivých vlivů došlo ve srovnání 
s rokem 2007 ke snížení celkového objemu poškození, 
a to asi o jednu třetinu. U biotických škodlivých činitelů 
převládal převážně nízký stav výskytu (hl. u listožravého 
hmyzu a většiny houbových patogenů), dále se však zhor-
šila situace u podkorních škůdců na smrku (především 
lýkožroutů) a přetrvávaly chronické problémy v souvis-
losti s nadměrnými stavy spárkaté zvěře.

tabulka s grafem 3.4.1 
těžba dřeva 
Total annual fellings

těžba dřeva t.j. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 unit Fellings

Jehličnatá
mil. 
m3

12,85 12,68 13,01 13,66 13,92 13,88 16,12 17,28 14,88

mill. m3

Coniferous

listnatá 1,59 1,69 1,53 1,48 1,68 1,63 1,56 1,23 1,31 Broadleaved

celkem 14,44 14,37 14,54 15,14 15,60 15,51 17,68 18,51 16,19 Total

celkem na 1 
obyvatele

m3

1,41 1,41 1,43 1,48 1,53 1,52 1,72 1,79 1,55
m3

Per capita

na 1 ha lesní půdy 5,48 5,45 5,50 5,73 5,90 5,86 6,67 6,98 6,10
Per 1 ha of 
forest

Graf 3.4.1
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3.5.1 preventivně ochranná opatření

preventive measures

Tak jako každoročně byly i v roce 2008 ve velkém rozsa-
hu provedeny kontroly výskytu lesních škodlivých činitelů. 
Soustředily se především na hmyzí škůdce, v souladu s vy-
hláškou MZe č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrob-
nosti o opatřeních k ochraně lesa v platném znění. V rám-
ci těchto kontrol byli sledováni především tzv. kalamitní 
škůdci, mezi něž náleží hlavně lýkožrout smrkový (Ips ty-
pographus) a bekyně mniška (Lymantria monacha). Kontrola 
výskytu hmyzích škůdců proběhla dle evidence na celkové 
ploše kolem 150 tis. ha. Při kontrole lýkožrouta smrkového 
bylo podle dostupné evidence využito kolem 75 tis. ks lapa-
čů a bylo položeno cca 260 tis. m3 lapáků, kontrola bekyně 
mnišky se pak uskutečnila na rozloze přes 80 tis. ha.

Pomocí preventivně ochranných opatření bylo ve větši-
ně případů včas podchyceno hrozící nebezpečí v ochraně 
lesa a byla přijata potřebná navazující obranná opatření. 
Určitou výjimku, podobně jako v roce 2006 a 2007, před-
stavoval podkorní hmyz na jehličnanech, který v souvis-
losti se kalamitním rozsahem abiotického poškození (vě-
trné polomy) způsobil značné poškození lesa, zejména 
pak smrkových porostů staršího věku. Rovněž tlak pře-
množené spárkaté zvěře na obnovu lesa způsobil v celo-
republikovém měřítku značné poškození.

3.5.2 ochrana a obrana proti škodlivým činitelům

 protection and defence against 
damaging factors

Na zamezování vzniku poškození lesních porostů bio-
tickými škodlivými činiteli se v podmínkách Česka vy-
nakládají každoročně nemalé prostředky. Soustřeďují se 
především do následujících oblastí: obrana proti škodám 
zvěří a tzv. drobnými hlodavci; obrana proti nežádoucí 
vegetaci ve školkách, výsadbách a kulturách; obrana před 
hmyzími škůdci a původci houbových onemocnění. Vyu-
žívá se při tom systému navzájem provázaných opatření 
biologického i technického rázu, jejichž součástí je i po-
užívání repelentních a pesticidních látek.

Přesné údaje o celkovém rozsahu použitých opatření 
nejsou ani v roce 2008 k dispozici (podobně jako v mi-
nulých letech). Jako kvalifikovaný odhad lze uvést, že 
v celorepublikovém měřítku jednalo o opatření apliko-
vaná v přepočtu na rozloze kolem 100-120 tis. ha lesních 
porostů (tj. ochranná a obranná opatření byla provedena 
v rozsahu cca 4 až 5 % celkové rozlohy lesa v ČR).

Rozhodující podíl připadal jako každoročně na ochranu pro-
ti škodám zvěří (zimní okus a ohryz, letní okus a loupání) 
a nežádoucí vegetaci (mechanické a chemické potlačování 
buřeně ve školkách a výsadbách). Převážně se jednalo o po-
zemní aplikace, letecky bylo ošetřeno méně než 5 % celkové 
plochy (hnojení a vápnění lesních porostů, listožravý hmyz).

3.5.3 ozdravná opatření v lesích poškozených 
imisemi - vápnění a hnojení lesních  porostů

 curative measures in forests damaged 
by air pollution – liming and fertilizing 
of forest  stands

Projekty chemické meliorace lesních půd probíhají v ná-
vaznosti na usnesení vlády ČR č. 22/2004. Cílem je nápra-
va výživy v lesních porostech, kde byla doložena narušená 
výživa dřevin spočívající v nedostatečných zásobách hoř-
číku a vápníku. V roce 2008 pokračovaly aplikace zahájené 
v roce 2007 a zároveň byla provedena nová etapa vápně-
ní. Celkem tak bylo ošetřeno 3 973 ha lesních porostů. 
Vápnění bylo provedeno vápnitým dolomitem o zrnitost-
ní frakci do 2 mm s vysokým obsahem hořčíku (obsah 
MgCO3 >35%) o celkové dávce 3t.ha-1. Hnojení lesních po-
rostů nebylo v roce 2008 aplikováno. Od roku 2000 bylo 
vápněním v ČR ošetřeno více než 45 tisíc ha lesů. 

tabulka 3.5.3.1: 
rozsah vápnění provedeného v roce 2008
Liming (ha) 2008

lokalita
vápněná plocha 

lesů [ha]

Krušné hory - LS Litvínov 727

Krušné hory - KS Jezeří 413

LS Plasy 1 336

Šumava - LS Vyšší Brod 501

LS Č. Rudolec 103

Jizerské hory - LS Jablonec 241

Orlické hory - LS Rychnov n. K. 116

Orlické hory - LS Lanškroun 135

LS Ruda n. Moravou 134

LS Hanušovice 267

celkem 3 973

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI

Graf 3.5.3.1: 
rozsah vápnění v Čr od roku 2000
Liming (ha) 2000 – 2008

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI

3.5.4 lesní ochranná služba

 Forest protection service

Lesní ochranná služba VÚLHM, byla zřízena jako orga-
nizační složka útvaru ochrany lesa na základě pověření 
MZe v roce 1995. Regionálně je rozdělena do tří praco-
višť: Strnady (Čechy), Znojmo a Frýdek-Místek (Morava 
a Slezsko). Její hlavní náplní činnosti je poradenství, zpra-
covávání odborných stanovisek pro potřeby přiznání do-
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tací ve smyslu platné legislativy (zejména Operační pro-
gram rozvoje venkova) a další odborné aktivity na poli 
ochrany lesa.

V rámci poradenské činnosti pro všechny vlastníky a uži-
vatele lesa na území ČR bylo v roce 2008 zpracováno 
téměř 400  případů z oborů entomologie, fytopatologie, 
vertebratologie a herbologie (podstatná část formou la-
boratorních a terénních šetření). Pro potřeby přiznání do-
tací bylo celkem vyřízeno 102 případů žádostí o odborné 
stanovisko LOS. Proběhlo každoroční vyhodnocování vý-
skytu biotických činitelů a případných obranných zásahů 
proti nim. Byly ověřovány metody obranných opatření 
proti vybraným biotickým škodlivým činitelům. Během 
roku pracovníci LOS uspořádali v různých regionech Čes-
ka celkem 24 školení a seminářů s tématikou ochrany lesa, 
zejména preventivních a obranných opatření proti pod-
kornímu hmyzu. Publikační činnost zahrnovala mimo jiné 
vydání Zpravodaje ochrany lesa – Supplementum, které 
bylo jako každoročně věnováno analýze výskytu lesních 
škodlivých činitelů v předcházejícím roce a 6 letáků LOS 
(formou přílohy časopisu Lesnická práce). Publikována 
byla také pravidelná rubrika „Lesní ochranná služba infor-
muje“ v časopise Lesnická práce.

3.5.5 požární ochrana v lesním hospodářství

 Fire control in forestry
Organizace požární ochrany je v ČR upravena zákonem 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 

V návaznosti na § 7 odst. 2 tohoto zákona zabezpečuje 
MZe ze svého rozpočtu na základě ustanovení § 46 odst. 1 
lesního zákona leteckou hasičskou službu (dále jen LHS) 
jako službu pro všechny vlastníky lesů v lesích na území 
ČR, mimo lesy v působnosti Ministerstva obrany a Mi-
nisterstva životního prostředí a v úzké spolupráci s Mi-
nisterstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru ČR (dále jen GŘ HZS), zaměstnanci 
podniku Lesy ČR, s.p. Hradec Králové a od r. 2001 též 
s Leteckou službou Policie ČR, na celkové ploše 2,4 mil. 
ha lesních pozemků - tj. 91% výměry všech lesů, s cí-
lem ochrany lesů před lesními požáry. Tato činnost byla 
v roce 2008 realizována od poloviny dubna do konce 
října.

K hlídkové činnosti bylo letadly provedeno celkem 242 
vzletů a nalétáno 379 hodin. Při hlídkových letech bylo 
zjištěno 15 požárů.

Hasební letouny zasahovaly u 2 lesních požárů vzhledem 
k nepřístupnosti terénu. Provedly 16 vzletů, při nichž na-
létaly 2 hodiny 35 minut. 

Vrtulníky Letecké služby Policie ČR vzhledem k plnění 
úkolů pro Policii ČR neprovedly žádný hlídkový let.  V roce 
2008 tak vrtulníky nezjistily žádný požár, ale hasily 2 požáry, 
při kterých provedly 8 vzletů, nalétaly 2 hodiny 25 minut 
a spotřebovaly 28 l smáčedla. 

Z hlediska prevence a ochrany lesů je LHS velmi účinným 
systémem, který minimalizuje škody způsobené lesními 
požáry, zvláště v nepřehledném nebo nepřístupném te-
rénu.

V roce 2008 došlo v lesním hospodářství celkem 
k 470 požárům (805 požárů v roce 2007), u kterých 
byl nutný zásah jednotek požární ochrany, s přímou ško-
dou 3,1 mil. Kč (16,4 mil. Kč v roce 2007), zničeno bylo 
cca 86 ha lesních porostů, při požárech bylo zraněno 10 
osob a usmrceny 3 osoby. 

tabulka 3.5.5.1 
lesní požáry
Forest fires

Údaj/rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Škoda způsobené lesními požáry (mil. Kč) 6,8 9,1 33,5 19,1 9,3 8,2 16,4 3,1

Uchráněné hodnoty lesů (mil. Kč) 120,6 136,9 507,2 160,4 122,8 100,0 332,3 112,3

Počet požárů 483,0 604,0 1 754,0 873,0 619,0 693,0 805,0 470,0

Rozloha lesních požárů (ha) 87,0 179,0 1 236,0 335,0 226,0 405,0 316,0 86,0

Pramen: MV GŘ HZS ČR
Source:  General Directorate of the Fire and Rescue Service of the Czech Republic
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3.6 Zdravotní stav lesů

 Forest health status

Podobně jako v předcházejícím roce je možno také rok 
2008 z pohledu ochrany lesa označit jako jeden z méně 
příznivých v dlouhé řadě posledních let. V průběhu roku 
byly lesní porosty vystaveny opakovanému působení 
krajně nepříznivých povětrnostních vlivů (vichřice Emma 
na počátku března a další vichřice koncem června, sráž-
kové a teplotní extrémy) a přetrvávajícímu přemnožení 
podkorního hmyzu na smrku. Ve srovnání s rokem 2007 
došlo k poklesu nahodilých těžeb o cca 1/3, přesto však 
tyto těžby o celkové výši 10,75 mil. m3 reprezentovaly 
66,4 % těžeb celkových.

Rok 2008 byl teplotně nadnormální a srážkově víceméně 
normální. Z hlediska měsíčních průměrných teplot lze 
celkem 8 měsíců charakterizovat jako teplotně nadnor-
mální. Srážkově byly 4 měsíce nadnormální, ostatní mě-
síce podnormální.

Podobně jako v roce 2007 byla i v roce 2008 ČR za-
sažena dvěma obdobími „vichřic“ (na počátku března – 
vichřice Emma a koncem června – vichřice Ivan), kdy 
opětovně došlo ke kalamitnímu poškození lesních po-
rostů značného rozsahu, které však nebylo ve srovnání 
z předcházejícím rokem tak regionálně podmíněné.

Objem evidovaných nahodilých těžeb způsobených abio-
tickými vlivy ve srovnání s rokem 2007 poklesl a celkově 
činil 8,4 mil. m3. Největší podíl (94 %) vykázalo poškození 
větrem, a to zejména v souvislosti s následky výše zmí-
něných vichřic.

Působením biotických činitelů bylo v roce 2008 podle 
evidence poškozeno kolem 2,3 mil. m3 dřevní hmoty. 
Dominantní roli tak jako každoročně vykazoval podkor-
ní hmyz na jehličnanech (smrku), jenž způsobil více než 
80 % celkového poškození.

3.6.1 Monitoring zdravotního stavu lesů

 Monitoring of forest health status 

tabulka 3.6.1  
nahodilé těžby podle druhů
Salvage felling by its reazon

rok
Year

težba  Felling

živelní
abiotic

exhalační
air 

pollution

hmyzová
insects

ostatní
other

celkem
total

mil. m3

2000 2,39 0,08 0,32 0,50 3,29

2001 1,49 0,06 0,23 0,60 2,38

2002 3,38 0,03 0,29 0,51 4,21

2003 6,12 0,06 1,26 0,76 8,20

2004 2,76 0,04 1,27 1,30 5,37

2005 2,30 0,04 0,98 1,22 4,54

2006 5,97 0,03 1,14 0,89 8,03

2007    12,65 0,04 1,56 0,64    14,89

2008 7,60 0,04 2,31 0,80    10,75

Pramen: VÚLHM, ČSÚ
Source: FGMRI, Czech Statistic Office

3.6.1.1 pozemní monitoring zdravotního 
stavu lesů

 terrestrial monitoring of forest health 
status

Sledování zdravotního stavu lesa je prováděno v ČR 
od roku 1986 na monitorovacích plochách mezinárodního 
kooperativního programu Evropské hospodářské komise 
při OSN zkráceně označovaného jako ICP Forests, který 
představuje jeden z nejdůležitějších evropských systémů 
kontroly lesních ekosystémů. Snaha o důsledné a koor-
dinované monitorování stavu lesů na evropské úrovni 
byla vyvolána prudkým zhoršením zdravotního stavu lesa 
v evropských zemích na počátku osmdesátých let jako 
následku výrazného škodlivého účinku znečištění ovzduší. 
Základní pravidla pro uplatňování přijatých závazků a pro-
vádění stanovených úkolů byla stanovena v nařízení (EHS) 
č. 3528/86 Rady o ochraně lesů Společenství před důsled-
ky znečištění ovzduší. Program je důležitý pro získávání 
informací o prostorovém a časovém vývoji stavu lesa v ev-
ropském měřítku a pro prohlubování znalostí o příčinách 
současného poškození lesa se zvláštním důrazem na kri-
tické zatížení a stupeň znečištění ovzduší. Každý z těchto 
cílů vyžaduje velmi odlišné metodologické přístupy k mo-
nitorování. Realizovány jsou pomocí monitorovacích sou-
stav různého složení a intenzity měření (úroveň I a II).

V současné době se v ČR provádí pravidelné šetření sta-
vu lesa v systematické síti tohoto programu (tzv. I. úro-
veň) na monitorovacích plochách základní sítě 16 × 16 km 
a vybraných plochách ze sítě 8 × 8 km v celkovém počtu 
306 ploch. Monitorovací plochy v ČR jsou rozmístěny rov-
noměrně podle lesnatosti po celém území. Plochy jsou 
umístěny v lesních porostech tak, aby dobře charakteri-
zovaly dané stanovištní a porostní podmínky. V nadmoř-
ských výškách od 150 m do 1100 m se hodnotí každým 
rokem více než 12 tisíc stromů, reprezentujících 28 dru-
hů lesních dřevin v různých věkových třídách.

Zdravotní stav stromů je charakterizován především 
stupněm defoliace, která je definována jako relativní 
ztráta asimilačního aparátu v koruně stromu v porovnání 
se zdravým stromem, rostoucím ve stejných porostních 
a stanovištních podmínkách. Je to ztráta, která je způ-
sobena především vlivem nepříznivých změn prostře-
dí lesních ekosystémů, jako důsledku dlouhodobého 
a nadměrného znečištění ovzduší různými škodlivinami 
(SO2, NOx, F, Cl, O3, těžké kovy, prachové částice aj.).

vývoj defoliace u jehličnanů a listnáčů
Dynamika vývoje defoliace hospodářsky nejvýznamněj-
ších jehličnatých druhů je u porostů starších než 59 let 
výrazně odlišná v průběhu konce osmdesátých let, kdy 
došlo k prudkému zhoršování zdravotního stavu, a v ná-
sledujícím období devadesátých let, s výrazným pokle-
sem této dynamiky. Ve sledovaném období 1986–2008 
dosáhla průměrná hodnota defoliace smrku a borovice 
výrazného kulminačního bodu v roce 1992. Následovala 
stagnace, v roce 1996 průměrná defoliace těchto dřevin 
opět stoupla a dosáhla maximální hodnoty (smrk 33,9 %, 
borovice 38,3 %). V dalších letech následoval pokles 
a počínaje rokem 1999 průměrná defoliace mírně stoupá 
(hodnoty nad 30 %). V jednotlivých krajích ČR jsou v ob-
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dobí od roku 1997 ve vývoji defoliace jehličnanů (poros-
ty starší než 59 let) patrné určité rozdílnosti. Za rela-
tivně vyrovnaný lze označit trend defoliace (součet tříd 
defoliace 2-4, tj. defoliace větší než 25 %) v Ústeckém, 
Karlovarském, Libereckém a Moravskoslezském kraji 
a v Kraji Vysočina. Převážně stoupající dlouhodobý trend 
defoliace jehličnanů se vyskytuje v Plzeňském, Jihočes-
kém a Pardubickém kraji. K postupnému zvyšování defo-
liace a následujícímu poklesu dochází ve Středočeském, 
Olomouckém, Jihomoravském a Zlínském kraji. V Králo-
véhradeckém kraji se od roku 1997 mírně klesající trend 
zastoupení tříd defoliace 2-4 mění v posledních dvou le-
tech na stoupající. Relativně nejnižší defoliace (zastoupe-
ní třídy 2-4) starších jehličnanů v roce 2008 se vyskytla 
v kraji Karlovarském (53,61 %) a naopak nejvyšší defolia-
ce ve stejném roce byla v kraji Plzeňském (82,56 %).

Dlouhodobý vývoj defoliace u listnáčů stejné věkové kate-
gorie (porosty starší než 59 let) je trochu odlišný. Ve sle-
dovaném období 1991–2008 dosáhla defoliace listnáčů 
nejvyšší úrovně v roce 1993 (průměrná defoliace dubu 
43,0 % a buku 22,5 %), v dalších letech klesala až na nej-
nižší úroveň v roce 1998 (průměrná defoliace dubu 27,8 % 
a buku 14,6 %). Následoval výrazný vzestup defoliace 
do roku 2000, v dalším období až do roku 2004 velmi 
mírně stoupá a od roku 2005 defoliace stagnuje. Mezi jed-
notlivými druhy jsou výrazné rozdíly. Dub má z pohledu 
dlouhodobého vývoje větší rozkolísanost a vyšší úroveň 
defoliace než buk. V jednotlivých krajích s významným za-
stoupením listnatých druhů je vývoj defoliace v porovnání 
s jehličnatými druhy poměrně rozkolísaný.

Mladší porosty (do 59 let) jehličnatých i listnatých dřevin 
dosahují všeobecně nižších hodnot defoliace, přitom ten-
to rozdíl ve srovnání se staršími porosty je nejvýraznější 
právě u jehličnanů. V období let 1998 – 2008 defoliace 
(zastoupení třídy 2-4) u mladších jehličnanů mírně stou-
pala, u stejné věkové kategorie listnáčů byl tento vzestup 
defoliace výraznější. Přitom u obou skupin dřevin byly 
nejvýraznější přesuny v zastoupení defoliace, podílející se 
na tomto trendu, mezi třídami defoliace 0 a 2.

výsledky sledování defoliace v roce 2008
Ve vývoji celkové defoliace jehličnanů v obou věkových 
kategoriích (porosty do 59 let a porosty 60-leté a starší) 
nebyla v roce 2008 v porovnání s minulým rokem zazna-
menána žádná výrazná změna. U jednotlivých jehličnatých 
druhů se ale vyskytly při tomto srovnání určité rozdíly. 
V mladších porostech (do 59 let) byla největší pozitivní 
změna zaznamenána u jedle (Abies alba), u které procento 
zastoupení defoliace ve třídě 1 stouplo z 60,0 % v roce 
2007 na 84,2 % v roce 2008 při současném výrazném po-
klesu zastoupení ve třídě 2 (z 25,0 % v roce 2007 na 5,3 % 
v roce 2008), ale také i méně výrazném poklesu zastou-
pení třídy 0 (z 15,0 % v roce 2007 na 10,5 % v roce 2008). 
U mladších porostů borovice (Pinus sylvestris) a modřínu 
(Larix decidua) došlo naopak ke zvýšení zastoupení defo-
liace ve třídě 2 (přibližně o 6 %) při současném pokle-
su ve třídě 1, resp. 0. V mladších porostech smrku (Picea 
abies) došlo k pozitivnímu, ale méně výraznému poklesu 
defoliace v třídě 2 a současně k nepatrnému zvýšení za-
stoupení ve třídách 0 a 1. U starších porostů jedle došlo 
ke zlepšení defoliace poklesem zastoupení ve třídě 

2 a zvýšení zastoupení ve třídě 1, podobně jako u mladších 
porostů, ale ne s tolik výrazným posunem (přibližně o 6 %). 
U starších porostů modřínu došlo ke zhoršení defolia-
ce zvýšením zastoupení ve třídě 2 (z 56,1 % v roce 2007 
na 65,6 % v roce 2008) při současném poklesu ve třídě 
0 a především 1. Mladší jehličnany (do 59 let) vykazují 
v dlouhodobém trendu nižší defoliaci než porosty mlad-
ších listnáčů. U starších porostů (60-letých a starších) je 
toto srovnání opačné, starší jehličnany mají výrazně vyšší 
defoliaci než porosty starších listnáčů. Ve vývoji celkové 
defoliace listnáčů v obou věkových kategoriích nebyla 
žádná výrazná změna, ale rozdíly byly patrné u jednot-
livých druhů. U mladších porostů buku (Fagus sylvatica) 
došlo k mírnému zhoršení defoliace zvýšením zastoupe-
ní ve třídě 1 při současném snížení zastoupení ve třídě 
0 (přibližně o 6 %). U starších porostů dubu (Quercus sp.) 
došlo k mírnému zlepšení defoliace poklesem zastoupení 
ve třídě 2 a zvýšením zastoupení ve třídě 1 (přibližně o 4 %). 
K podobnému mírnému zlepšení došlo také u starších po-
rostů buku, kde pokleslo zastoupení ve třídě 2 (přibližně 
o 3 %) a zvýšilo se zastoupení ve třídě 0 a 1.

Příznivá změna imisních podmínek v uplynulých dvou 
desetiletích měla nepochybně vliv na zlepšení celkové 
dynamiky vývoje defoliace lesních porostů. Přesto si de-
foliace v posledních letech stále zachovává velmi mírně 
stoupající trend. Ten se projevuje u obou druhových ka-
tegorií jehličnanů i listnáčů většinou poklesem zastoupe-
ní třídy defoliace 1 (>10 – 25 %) a současně vzestupem 
třídy 2 (>25 – 60 %). Tento trend ukazuje na značné ča-
sové zpoždění, s jakým lesní porosty na pozitivní změny 
prostředí reagují.
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Mapa 3.6.1.1.1 
Monitorovací plochy i. úrovně na pozadí satelitního snímku lesnatosti Čr
Forest coverage and monitoring plots

obrázek 3.6.1.1.1 
vývoj defoliace (součet tříd defoliace 2-4) jehličnatých porostů starších než 59 let v období let 1997-2007 v jed-
notlivých krajích Čr
Defoliation of coniferous stands older than 59 years, 1997 – 2007 by regions 

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI

Obrázek 3.6.1.1.1  Vývoj defoliace (sou et t íd defoliace 2-4) jehli natých porost
starších ne? 59 let v období let 1997-2006 v jednotlivých krajích R

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI
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Graf 3.6.1.1.1a 
vývoj defoliace jehličnanů a listnáčů (porosty starší 
než 59 let) podle tříd defoliace v letech 1986–2008
Defoliation of stands older than 59 years, 1986 - 2008

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI

Graf 3.6.1.1.1b 
vývoj defoliace jehličnanů a listnáčů (porosty do 59 
let) podle tříd  defoliace v letech 1998–2008
Defoliation of stands up to 59 years, 1986 - 2007

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI

Graf 3.6.1.1.2 
defoliace základních druhů dřevin v roce 2008
Defoliation of main tree species 2008

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI

obrázek 3.6.1.1.2 
druhová skladba na monitorovacích plochách i. úrovně icp Forests
Species composition on monitoring plots of ICP Forest

Graf 3.6.1.1.2

Pramen: VÚLHM
Source: FGMRI
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obrázek 3.6.1.1.3 
ukázky defoliace lesních dřevin
Defoliation of forest tree species

 

3.6.1.2 dálkový průzkum Země

   remote sensing

Monitoring zdravotního stavu lesů z družicových 
snímků
Jednou z metod, která se v České republice standardně 
používá ke sledování zdravotního stavu lesních porostů, je 
vyhodnocování informací o stavu lesa z družicových sním-
ků. K tomuto účelu se využívají zejména digitální obrazo-
vá data ze skenerů Landsat TM/ETM+. Plná scéna snímku 
zachycuje území o rozloze přibližně 170x180 km v sedmi 
spektrálních pásmech v oblasti viditelného a infračerve-
ného záření. Snímek má obrazové rozlišení 30 m. Pohyb 
družic na dráze je synchronní a perioda snímkování téhož 
území ze stejné dráhy je v současné době 16 dní.

V obrazových datech snímků, zejména v infračervené 
oblasti záření, jsou informace, které umožňují hodnotit 
stav vegetace. Při aplikaci na lesní porosty se prokáza-
lo, že v datech snímků jsou obsaženy signály o množství 
asimilačního aparátu v korunách porostu (faktor kore-
spondující se stupněm poškození – defoliací porostu) 
a o jeho celkovém fyziologickém stavu, zejména o ob-
sahu vody (faktor korespondující s mortalitou porostu). 
Údaje o zdravotním stavu lesů vyhodnocené z družico-
vých snímků zobrazují celkový zdravotní stav porostů. 
Neumožňují blíže identifikovat jednotlivé činitele, kte-
ré jej zapříčinily (např. imise, klimatické změny, biotické 
škůdce, stanovištní podmínky, pěstební zásahy).

Výhodou hodnocení zdravotního stavu lesů z družico-
vých snímků je jednotnost a synchronnost klasifikace 
na území velkého rozsahu, neovlivněná subjektivními 
faktory lidského hodnotitele, a zachycení komplexní-
ho výsledného obrazu zdravotního stavu lesů. Metoda 
umožňuje reálně provádět roční monitoring na přibližně 
70-80% plochy ČR s rozlišením 30 m v území. Omezující-

mi faktory jsou oblačnost, mlhy a silný smog.  V místech 
s výskytem těchto jevů ve snímku se vyhodnocení ne-
provádí. Vlastní klasifikace zdravotního stavu lesů pracuje 
se střední kvadratickou chybou přibližně 10 % za podmí-
nek dostatečného korunového zápoje (70-80 %) a ho-
mogenity druhové skladby porostu (max. 20 % příměsí). 
Klasifikační stupnice je nastavena pro porosty starší než 
přibližně 25 let.

Z ročních map ve stupnici poškození a mortality porostů 
se zpracovávají mapy aktuálního vývoje zdravotního sta-
vu jehličnatých lesů za období posledních pěti let a dlou-
hodobého vývoje za období posledních deseti let. Z map 
dlouhodobého a aktuálního vývoje se zpracovává mapa 
trendu zhoršování zdravotního stavu jehličnatých poros-
tů, která hodnotí vztah mezi aktuálním a dlouhodobým 
vývojem poškození a mortality jehličnatých porostů. 
Na mapu aktuálního vývoje navazuje dále zpracování 
mapy ohrožení jehličnatých porostů. S těmito mapami 
a dalšími informacemi o hodnocení zdravotního stavu 
lesů České republiky z družicových snímků je možno se 
seznámit na mapovém serveru www.uhul.cz .

Statistické vyhodnocení vývoje zdravotního stavu lesů 
na území České republiky, monitorovaného z družico-
vých snímků, zobrazují grafy č. 3.6.1.2.1 a 3.6.1.2.2.

Zdravotní stav lesů jako průměr za celou republiku měl 
podle hodnocení z družicových snímků v letech 1984 
až 1994 nepříznivý vývoj. Rok 1994 byl závěrečným ro-
kem několikaletého teplého a suchého období. K obra-
tu a zlepšení došlo v letech 1995 a 1996, které patřily 
k příznivým chladnějším a srážkově vydatnějším letům. 
Vývoj z let 1997 až 1999 znovu vykazuje trend zhoršování 
zdravotního stavu. Od roku 1997 dochází opět k nepříz-
nivému vývoji klimatu, který kulminuje v roce 1999, kte-
rý byl dokonce nepříznivější než rok 1994. V letech 2000 
a 2001 nastává mírné zlepšování zdravotního stavu lesních 
porostů. V letech 2002 a 2003 se zdravotní stav lesů opět 
zhoršuje. Lze se domnívat, že hlavní příčinou je opět ne-
příznivý vývoj klimatu. Rok 2003 byl svým dlouhodobým 
srážkovým deficitem a nadprůměrnými teplotami vůbec 
nenepříznivější za dobu tohoto sledování (od r.1984). V le-
tech 2004 až 2007 má teplotně srážkový faktor za vege-
tační období již příznivější průběh a celkový zdravotní stav 
lesů se postupně mírně zlepšuje. V roce 2008 se v celkové 
statistice za ČR mírně zhoršil zdravotní stav jehličnatých 
porostů. Mapy vývoje ukazují, že ke zhoršení došlo na sta-
novištích v nižších polohách, a zřetelný je i rozvoj ohnisek 
poškození, způsobený zřejmě rozvíjejícím se napadením 
biotickými škůdci.
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Graf 3.6.1.2.1   
vývoj průměrného stupně poškození a mortalty jeh-
ličnatých porostů
Average damage and mortality degree, coniferous stands

Pramen: Stoklasa Tech. 
Source: Stoklasa Tech.

Graf 3.6.1.2.2   
vývoj průměrného stupně poškození a mortality list-
natých porostů
Average damage and mortality degree, broadleaved stands

Pramen: Stoklasa Tech. 
Source: Stoklasa  Tech.

3.6.2 Škodliví činitelé a jejich následky

 damaging agents and their 
consequences

Předkládané údaje o výskytu škodlivých činitelů jsou 
vztaženy na 100 % rozlohy lesa v ČR (údaje ze 30% roz-
lohy lesa, které nejsou evidenčně k dispozici, jsou pro-
porcionálně dopočítány). Použita jsou data evidovaná 
Lesní ochrannou službou VÚLHM a ČSÚ.

3.6.2.1 abiotičtí činitelé

abiotic factors

Celková výše nahodilých těžeb způsobených abiotickými 
vlivy (vítr, sníh, námraza, sucho, exhalace a ostatní příči-
ny) činila 7,53 mil. m3, což představuje výrazný pokles 
ve srovnání s rokem 2007 (13,34 mil. m3). Polomy tvořily 
z tohoto množství jako obvykle většinu, a to 7,07 mil. m3 
(2007: 12,92 mil. m3). Rozhodující část polomů byla vázá-
na na poškození větrem (více jak 95 %), což je z dlouho-
dobého hlediska obvyklé. V rámci jednotlivých krajů byly 
v roce 2008 evidovány následující těžby po poškození po-
lomy: Jihočeský ( 1 322 tis. m3), Moravskoslezský (885 tis. m3), 
Pardubický (787 tis. m3), ), Středočeský (765 tis. m3), Pl-
zeňský (597 tis. m3), Vysočina (597 tis. m3), Olomoucký 
(550 tis. m3), Karlovarský (415 tis. m3, Jihomoravský 
(331 tis. m3), Královéhradecký (305 tis. m3), Zlínský 
(217 tis. m3), Liberecký (208 tis. m3), Ústecký (88 tis. m3), 
a Praha (5 tis. m3). K nejpostiženějším okresům patřily 
Jindřichův Hradec (268 tis. m3), Chrudim (230 tis. m3), 
České Budějovice (206 tis. m3), Bruntál (205 tis. m3), Kutná 
Hora (199 tis. m3), Olomouc (186 tis. m3), Opava (183 tis. m3), 
Klatovy (180 tis. m3), Český Krumlov (168 tis. m3) a Kar-
lovy Vary (151 tis. m3).

Mapa 3.6.1.2.3 
Zdravotní stav lesních porostů v roce 2008 
LandsatForest stands healt condition in 2008 

Pramen:  Stoklasa Tech.   
Source:  Stoklasa Tech.
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Z ostatních abiotických faktorů se na nahodilých těžbách 
nejvíce podílely ztráty způsobené suchem, a to v objemu 
365 tis. m3 (2007: 348 tis. m3). Na poškození exhalacemi 
připadalo 39 tis. m3 (2007: 39 tis. m3) a ztráty z nezjiště-
ných či blíže neurčených příčin byly vykázány v celkovém 
objemu 51 tis. m3 (2007: 43 tis. m3). Suchem byly nejvíce 
postiženy kraje Moravskoslezský (97 tis. m3), Olomoucký 
(96 tis. m3), a Středočeský (34 tis. m3), tj. oblasti tradičně 
suchem nejvíce poškozované.

Mapa 3.6.2.1 
evidované poškození porostů větrem, sněhem a ná-
mrazou
Damage to forest stands by wind, snow and rime

Zdroj: VÚLHM
Source: FGMRI

3.6.2.2 biotičtí činitelé

biotic agents

hmyz
Smrkového kůrovcového dříví bylo v roce 2008 podle 
evidence zpracováno celkem 2 360 tis. m3 (z toho lapáků 
373 tis. m3), což představuje výrazný narůst ve srovnání 
s rokem 2007 (1 846 tis. m3, 265 tis. m3 lapáků). Z uvede-
ného objemu 2 360 tis. m3 za rok 2008 bylo odkorněno 
201 tis. m3, chemicky asanováno 773 tis. m3, zbylá část byla 
vyvezena a zpracována na dřevoskladech. Nejvyšší podíl 
napadené hmoty připadal jako každoročně na lýkožrouta 
smrkového (Ips typographus), lýkožrouta menšího (Ips 
amitinus) a lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus) 
(1 437 tis. m3); lýkožroutem severským (Ips duplicatus) bylo 
podle evidence napadeno 209 tis. m3. Na většině území 
republiky se kůrovci na smrku vyskytovali ve zvýšeném 
až kalamitním stavu (přepočet objemu kůrovcového dříví 
na jeden hektar smrkových porostů reprezentoval hodno-
tu 1,62 m3/ha, tj. více než osminásobně překračoval hodno-
tu odpovídající základnímu stavu – 0,20 m3/ha). Nejvážnější 
situace panovala na severu Moravy a ve Slezsku, kde nepří-
znivý stav přetrvává již řadu let a bylo zde vcelku vytěženo 
přibližně 30 % celorepublikového množství kůrovcového 
dříví. Z dalších regionů byl největší objem kůrovcového 
dříví zaznamenán na jihozápedě Čech, v krajích Plzeňském 
a Jihočeském, na jejichž území bylo v součtu evidováno 
bezmála 0,6 mil m3, což představuje přibližně 35 % celo-
republikových evidovaných těžeb. V těchto krajích situace 
nepochybně významně koreluje se zasažením orkánem Ky-
rill v roce 2007, kde bylo poškození lesních porostů boři-
vým větrem největší.

V rámci jednotlivých krajů byly v roce 2008 evidovány 
následující těžby smrkového kůrovcového dříví (seřa-
zeno dle výše evidovaných těžeb): Moravskoslezský 
(470 tis. m3), Plzeňský (353 tis. m3), Jihočeský (239 tis. m3), 
Olomoucký (119 tis. m3), Královéhradecký (79 tis. m3), 
Karlovarský (78 tis. m3), Středočeský (76 tis. m3), Vysoči-
na (58 tis. m3), Liberecký (45 tis. m3), Ústecký (42 tis. m3), 
Pardubický (38 tis. m3), Jihomoravský (34 tis. m3), Zlínský 
(22 tis. m3) a hlavní město Praha (0,5 tis. m3). K nejposti-
ženějším okresům (více než 50 tis. m3 evidovaného ků-
rovcového dříví) patřily Klatovy (178 tis. m3), Opava 
(167 tis. m3), Bruntál (119 tis. m3), Frýdek-Místek (99 tis. 
m3), Prachatice (85 tis. m3), Český Krumlov (76 tis. m3), 
Nový Jičín (74 tis. m3), Tachov (61 tis. m3), Šumperk (55 tis. m3) 
a Plzeň – jih (51 tis. m3).

Objem těžeb borového dříví napadeného podkorním hmy-
zem se mírně zvýšil oproti roku 2007 a činil 8,6 tis. m3 
(2007: 8 tis. m3). Ostatní podkorní hmyz dle evidence ne-
způsobil významnější poškození; při lokálním přemnožení 
lýkožrouta modřínového (Ips cembrae) byl evidován objem 
napadení jen v rozsahu 0,6 tis. m3 (2007: 1,6 tis. m3).

Graf 3.6.2.2.1 
evidované kůrovcové dříví ve smrkových porostech 
v tis. m3

Timber damaged by bark beetle recorded in the Norway 
spruce forest stands

Zdroj: VÚLHM
Source: FGMRI

Mapa 3.6.2.2.1 
evidované kůrovcové dříví ve smrkových porostech
Timber damaged by bark beetle recorded in the Norway 
spruce forest stands

Zdroj: VÚLHM
Source: FGMRI
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Listožravý hmyz byl ve smrkových porostech evidován 
na celkové rozloze kolem 2,3 tis. ha (2007: 1 tis. ha). Nej-
větší část byla vázána na bekyni mnišku (Lymantria mo-
nacha), smrkové ploskohřbetky (Cephalcia spp.) a pilatky 
(Pristiphora spp., Pikonema spp.). Přestože došlo k nárůstu 
evidované plochy, její absolutní nízká hodnota dokládá, že 
defoliátoři jehličnanů se i v roce 2008 nalézali v latentním 
stavu výskytu. Obranné zásahy byly provedeny pozemně, 
a to na zanedbatelné rozloze kolem 10 ha.

Graf 3.6.2.2.2 
evidovaný výskyt a ošetření pilatek na smrku v tis. ha
Recorded occurence of gregarious spruce sawflies on 
Norway spruce and treatment in forest stands

Zdroj: VÚLHM
Source: FGMRI

V listnatých porostech byl listožravý hmyz registrován 
na rozloze cca 0,6 tis. ha (2007: 0,5 tis. ha). Z větší části se 
jednalo tzv. komplex listožravých škůdců dubu (Tortrix viri-
dana, Operophtera brumata, Erannis spp., Agriopis spp). Výskyt 
ostatních druhů byl již zcela zanedbatelný. Populace defo-
liátorů listnáčů byly v roce 2008 rovněž v hluboké latenci, 
lze dokonce uvést, že tak nízký výskyt jako v letech 2007 
a 2008 nebyl několik desetiletí zaznamenán.

Graf 3.6.2.2.3
evidovaný výskyt a ošetření obalečů a píďalek na du-
bech v tis. ha
Recorded occurence of oak roller moths and loopers on 
oaks and treatment in forest stands 

Zdroj: VÚLHM
Source: FGMRI

Poškození jehličnatých výsadeb klikorohem borovým 
(Hylobius abietis) bylo evidováno na celkové rozloze 
2,2 tis. ha, což je zhruba stejně jako v roce předcháze-
jícím (2007: 2,1 tis. ha). K nejvíce zasaženým oblastem 
patřil kraj Jihočeský (562 ha), Středočeský (397 ha) a Pl-
zeňský (389 ha) a Jihomoravský (148 ha). Kontrola kliko-
roha borového proběhla celkem na 9,1 tis. ha a ošetře-
no bylo 8,2 tis. ha výsadeb. V posledním desetiletí došlo 
k postupnému snížení plochy poškození a celkový rozsah 
výskytu klikoroha zůstává v posledních letech na relativ-
ně nízké úrovni. V následujících několika letech je nutno 
počítat s určitým nárůstem poškození, v souvislosti se 
zalesňováním kalamitních ploch po větrných polomech 
z let 2007 a 2008.

Žíry ponrav chroustů rodu Melolontha byly v roce 2008 
evidovány na celkové ploše cca 15 ha (2007: 50 ha), a to 
převážně v písčitých oblastech Jihomoravského a Stře-
dočeského kraje. Výrazné snížení rozlohy poškozených 
ploch souvisí s vývojovým cyklem chroustů, v násle-
dujících letech je naopak potřeba počítat s nárůstem 
poškození (žír budou provádět převážně starší instary 
ponrav).

Graf 3.6.2.2.4 
evidovaný výskyt klikoroha borového v tis. ha
Recorded occurence of pine weevil

Zdroj: VÚLHM
Source: FGMRI

hlodavci

Loňský rok se po dvou teplých zimách s podprůměrnou 
sněhovou pokrývkou předpokládalo zvýšení početnosti 
drobných hlodavců, což se také potvrdilo. Toto zvýšení 
početnosti však s sebou nepřineslo zvýšené poškození 
lesa. Poškození kultur drobnými hlodavci v roce 2008 
bylo hlášeno na 0,9 tis. ha (pro porovnání v roce 2007 
bylo hlášeno na 1,1 tis. ha). Nejpostiženější jsou kraje 
Moravskoslezský (162 ha), Jihomoravský (120 ha) a Ús-
tecký (68 ha). Z hlediska okresů Frýdek-Místek (103 ha), 
Most (50 ha) a Přerov (50 ha). Potvrzuje se tedy, že 
zvýšení početnosti či gradace nemusí znamenat zvýšení 
poškození kultur, ale záleží na podmínkách a dostupnos-
ti potravy. Předpokládáme, že po letošní zimě s větším 
množstvím sněhu mohou být škody vyšší.
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Graf 3.6.2.2.5 
evidovaný výskyt hlodavců v tis. ha
Recorded occurence of rodents

Zdroj: VÚLHM
Source: FGMRI

Zvěř
Je již dlouhodobým trendem, že v oblasti poškozování lesa 
zvěří je situace nadále kritická a pozitivní změny za součas-
ného stavu nelze očekávat. Zvěř je nejvýznamnějším limitu-
jícím faktorem přirozené obnovy a odrůstání listnatých 
dřevin a jedle, přičemž náklady na ochranu lesa před poško-
zením zvěří se nesnižují a dlouhodobě se pohybují v řádech 
stovek miliónů korun ročně. Na pozadí škod zvěří lze nahlí-
žet z mnoha úhlů, jedním z nich je co nám říká myslivecká 
statistika a její věrohodnost a dalším skutečný stav lesa. Ani 
jeden úhel pohledu bohužel není optimistický. Z pohledu 
myslivecké statistiky můžeme porovnávat některé její údaje 
(zdroj ČSÚ). Při porovnání jarních kmenových stavů, tedy 
stavů tzv. sčítaných k 31. 3. 2007 a 31. 3. 2008 můžeme 
obecně konstatovat, že dochází k nárůstu populací u všech 
významných druhů spárkaté zvěře: u jelena lesního došlo 
k nárůstu řádově o tisíc kusů, u daňčí zvěře o 1,5 tisíce 
kusů, u mufloní zvěře o 2 tisíce kusů, u srnčí zvěře o 14,5 tisíc 
kusů, u siky o 500 kusů. Paradoxně s trendem nárůstu po-
četnosti dochází ve stejném období i k nárůstu lovu (přes-
ně součtu lovu, odchytu a úhynu): u jelena lesního řádově 
o 3 tisíce kusů, u daňčí zvěře o 1,5 tisíce kusů, u mufloní 
zvěře o 1,3 tisíce kusů, u srnčí zvěře o 1 tisíc kusů, u siky 
o 2 tisíce kusů. Porovnáme-li dlouhodobé trendy sčítaných 
stavů a výše úlovků v jednotlivých letech a poměr sčítaných 
stavů a lovu, je nutno konstatovat, že vykázané sčítané stavy 
neodpovídají skutečným stavům zvěře, které se vyskytují 
v honitbách. Největší škody na lesních porostech způsobuje 
zvěř jelení, mufloní a sičí. Nápravu tohoto stavu je nutno 
v následujících letech hledat ve větší odpovědnosti uživate-
lů honiteb při získávání informací o podkladech pro mysli-
vecké hospodaření v honitbách, tj. ve zkvalitnění přístupu 
ke zjišťování objektivních stavů zvěře a následně tento ne-
soulad zohledňovat při sestavování plánů mysliveckého 
hospodaření prostřednictvím metod zpětných propočtů 
zjišťování skutečných stavů zvěře. Větší důraz na zjišťování 
objektivních podkladů pro myslivecké hospodaření budou 
v následujících letech muset uplatňovat také držitelé honi-
teb, tj. vlastníci honebních pozemků, kteří jsou rozhodující-
mi subjekty při schvalování výsledků sčítání zvěře a schva-
lování plánů mysliveckého hospodaření.

Na základě konzultace s odborem statistiky zemědělství, 
lesnictví a životního prosředí ČSÚ k problematice škod 
zvěří v roce 2008 je možno konstatovat, že škody zvěří 
na lesních porostech byly vyčísleny na 21 868 tis. Kč 
(v roce 2007 to bylo 15 849 tis. Kč).

Nejvíce škod je v tomto vykazováno v Ústeckém kraji, 
a to 4 847 tis. Kč, následuje  Jihomoravský kraj s 3 786 tis. Kč, 
dále Jihočeský kraj s 2 012 tis. Kč, Plzeňský s 1 923 tis. Kč, 
Středočeský s 1 862 tis. Kč, Kraj Vysočina s 1 459 tis. Kč, 
Moravskoslezský kraj s 1 369 tis. Kč a Zlínský s 958 tis. Kč.

U škod způsobených zvěří na lesních porostech uplatňo-
vaných jejich vlastníky dochází dlouhodobě ke kladným 
i záporným výkyvům, přičemž nelze dosledovat logické 
příčiny tohoto jevu. 

houbové choroby
Průběh počasí v 1. pol. roku 2008 byl vcelku příznivý 
– teplotně i srážkově v mezích normálu. Vlhké jaro se 
pozitivně odrazilo na ujímavosti výsadeb – nezdary byly 
nejnižší za několik posledních let.

Druhové spektrum hub zjišťované na odumírajících 
sazenicích i na chřadnoucích výsadbách z let minulých 
bylo obdobné (dominovaly houby z rodu Fusarium, Al-
ternaria, častěji byl nalézán ještě Cylindrocarpon a spíše 
saprofytické houby z r. Penicillium a Mucor). Rozbory za-
slaných vzorků v letních měsících a na podzim ukazují 
na stabilní výskyt mikromycetů (především z rodu Fu-
sarium, Verticillium, Cytospora, Cladosporium, Cylindrocar-
pon a Alternaria) na semenáčcích a sazenicích prakticky 
všech druhů dřevin. Na síjích, ale i rašících semenáčcích 
a sazenicích listnáčů i jehličnanů byl v souvislosti s vlh-
kým počasím evidován zvýšený výskyt plísně šedé Botry-
tis cinerea - v porovnání s lety 2006 a 2007 byl nárůst 
několikanásobný.

Přestože průběh počasí byl vcelku příznivý pro rozvoj 
sypavky borové Lophodermium pinastri, L. seditiosum, kala-
mitní rozsah poškození byl zatím zaznamenáván spíš jen 
výjimečně. Sypavky na borovici byly v roce 2008 zjištěny 
v jednom z nejnižších rozsahů v období posledního de-
setiletí.

Výskyt i škodlivé působení dalších sypavek na jiných jeh-
ličnanech (včetně červené sypavky borovic Mycosphae-
rella pini na borovici černé) bylo spíše výjimečné. Červe-
ná sypavka borovic (Mycosphaerella pini) na našem území 
již víceméně zdomácněla – vyskytuje se zde výhradně 
ve svém anamorfním stádiu (Dothistroma septospora). 
Škody jí působené na borovici černé a dalších introduko-
vaných borovicích však nevzbuzují větší obavy. Již předlo-
ni byl zaznamenán výskyt další, rovněž karanténní houby, 
a sice hnědé sypavky borovic (Mycosphaerella dearnessii), 
resp. jejího anamorfního stádia Lecanosticta acicola na bo-
rovici blatce v jižních Čechách.

Na jaře byl nápadný i silný výskyt rzí – rzi jehlicové Cole-
osporium tussilaginis na borovicích, na jedlích rzi vrbkové 
Pucciniastrum epilobii. Nejen v lesích, ale i v zahradách či 
městské zeleni byl zaznamenán zvýšený výskyt rzi ve-
jmutovkové Cronartium ribicola, na vrbách rzi z rodu Me-
lampsora. Daleko silnější než loni se jeví napadení jalovců 
a hrušní rzí hrušňovou Gymnosporangium sabinae.
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Velmi brzy (již začátkem května) se v roce 2008 objevilo 
padlí dubové Microsphaera alphitoides, ale i padlí na dal-
ších listnáčích (javory, habr). Zvýšený výskyt listových 
skvrnitostí houbového původu nebyl na jaře na žádných 
listnáčích zaznamenán – místně se objevil až v 2. polovi-
ně vegetační sezóny.

U sledované houby Ascocalyx abietina byla pomístně zazna-
menána její zvýšená fruktifikace na smrku (v Orlických ho-
rách) – jinak však tato houba škodí v ČR daleko více na kle-
či (Krkonoše, ale i další horské oblasti Sudet). V roce 2008 
jsme registrovali rozsáhlé napadení náhradních porostů 
smrku pichlavého v severovýchodním Krušnohoří houbou 
Gemmamyces piceae. Řada takto postižených smrků byla na-
víc napadena ještě houbou Sirococcus strobilinus a infikována 
dřevokaznými houbami. Tyto houby společně s poškozová-
ním stromů spárkatou zvěří zde začínají na řadě míst již 
ohrožovat existenci těchto porostů.

Zřejmě do souvislosti s nepříznivým průběhem počasí 
posledních let lze dávat i na řadě lokalit patrné prosy-
chání borovic (především borovice černé), na kterém se 
výraznou měrou podílí houba Sphaeropsis sapinea. Situa-
ce je kritičtější u borovic rostoucích na k jihu exponova-
ných, vysychavých stanovištích.

Na řadě míst podél vodních toků bylo i loni pozorová-
no prosychání olší, na němž se často podílí houba Phy-
tophthora alni. Místy jsme zaznamenali poškození buků 
(různého věku) pozdními mrazy (Slezsko).

Stejně jako v celé řadě posledních let lze i v roce 2008 
považovat za z hospodářského hlediska nejvýznamnější 
napadení lesních porostů dřevokaznými houbami. Stálým 
problémem zůstává především aktivizace václavky smrko-
vé (Armillaria ostoyae), jejíž výskyt je v celé řadě oblastí 
stále možno hodnotit jako kalamitní (zejména na severní 
Moravě a ve Slezsku), byť celorepublikově lze registrovat 
v posledních letech postupný mírný pokles těžeb „vác-
lavkového“ dříví. V celé ČR to bylo necelých 234 tis. m3 
napadené hmoty (v roce 2007 se jednalo o téměř 286 tis. 
m3). Z tzv. ranových parazitů je nutno zmínit především 
pevník krvavějící (Stereum sanguinolentum), pro jehož ší-
ření v porostech jehličnanů vznikly příhodné podmínky 
v souvislosti s následky větrných kalamit.

Mapa 3.6.2.2.2
evidovaný výskyt sypavky borové v roce 2008
Recorded volume of timber damaged by pine-leaf cast

Zdroj: VÚLHM
Source: FGMRI

Mapa 3.6.2.2.3 
evidovaný výskyt václavkového dříví v roce 2008
Recorded volume of timber damaged by honey fungus

Zdroj: VÚLHM
Source: FGMRI

3.6.2.3 antropogenní činitelé

  anthropogenic agents

Negativní působení činnosti člověka na lesní ekosystémy 
je závažný škodlivý vliv v celém regionu střední Evropy. 
Skládá se z mnoha dílčích aspektů, počínaje depozicí at-
mosférických znečištěnin a konče např. krádežemi (neo-
právněnými těžebními zásahy) či úmyslně nebo neúmyslně 
založenými požáry.

Z hlediska ochrany lesa lze říci, že v posledních letech není 
poškození lesních porostů imisemi příliš vysoké. V roce 
2008 činily tzv. exhalační těžby kolem 39 tis. m3 (praktic-
ky stejně jako v roce 2007). Naopak narůstá vliv tzv. no-
vodobých typů poškození, ať již jde o poškození lesních 
porostů podél komunikací (především působením splachů 
a rozstřiků posypových solí v zimním období) či různých 
výživových deficiencí, pramenících především z poškození 
půd předchozí silnou imisní zátěží v kombinaci s nepříz-
nivými meteorologickými situacemi (za nejvíce postižené 
horské oblasti jsou dlouhodobě považovány Krušné a Or-
lické hory). V celkovém měřítku můžeme hovořit o rozsahu 
poškození v řádech desítek tis. ha, přičemž evidence těchto 
„novodobých typů poškození“ je pouze částečná. Zmínit je 
možno tzv. žloutnutí smrku, jež bylo v roce 2008 registro-
váno na rozloze kolem 30 tis. ha (2007: 51 tis. ha).

Mapa 3.6.2.3.1
evidovaný výskyt žloutnutí smrku v roce 2008
Recorded occurence of spruce needle yellowing

Zdroj: VÚLHM
Source: FGMRI
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3.7 netržní produkce lesa a návštěvnost lesa

 non-market production of Forest and 
visiting of Forest

Množství sbíraných hlavních lesních plodin ve fyzických 
a peněžních jednotkách a počet návštěv lesa obyvateli ČR je 
zjišťován prostřednictvím dotazníkových průzkumů domác-
ností v reprezentativním vzorku obyvatel ČR od r. 1994.

Také v roce 2008 bylo provedeno šetření v reprezenta-
tivním souboru domácností ČR (na základě kvótního vý-
běru) o množství sbíraných lesních plodin ve spolupráci 
s agenturou Stem Mark prostřednictvím stálé sítě pro-
fesionálních tazatelů. Šetření jsou prováděna v základě 
obdobnou metodikou s cílem zajistit kompatibilitu zjiš-
těných dat. Výsledky za rok 2008 byly zpracovány a dopl-
něny do údajů časových řad v následujících tabulkách. 

Ze zjištěných údajů vyplývá, že rok 2008 byl rokem vysoce 
podprůměrným v objemu sběru lesních plodin v rámci ce-
lého sledovaného období, v němž se u nás dané informace 
zjišťují – tj. od roku 1994. Celkově bylo podle údajů nasbí-
ráno ve fyzickém objemu absolutně nejméně hlavních les-
ních plodin za sledované patnáctileté období, což je výraz-
ný rozdíl oproti předchozímu roku 2007, kdy bylo naopak 
nasbíráno druhé nejvyšší množství ve fyzickém vyjádření 
a nejvyšší v hodnotovém vyjádření za celé období. 

V roce 2008 bylo tak nasbíráno ve fyzickém vyjádření 
49% objemu plodin ve srovnání s předchozím rokem. 
Výsledky potvrzují skutečnost, že ve sběru a produkci 
lesních plodin existují často velmi výrazné meziroční 
rozdíly, působené řadou faktorů. Konkrétně hub bylo 
nasbíráno třetí nejmenší množství za celé sledované 
období, zatímco bobulovin absolutně nejmenší množ-
ství.

V peněžním vyjádření byl objem sběru v roce 2008 pá-
tým nejnižším (ve srovnání s nejvyšší hodnotou v roce 
předchozím), což znamená, že vyšší jednotkové ceny 
(ovlivněné zřejmě nižší nabídkou) do určité míry vyrov-
naly propad ve fyzickém objemu sběru lesních plodin. 
Hodnota sběru lesních plodin v roce 2008 dosáhla přes-
to jen 54% hodnoty předchozího roku. 

Návštěvnost lesa byla podle údajů v roce 2008 nej-
nižší ve sledovaném období, což bylo zřejmě ovliv-
něno i extrémně nízkou produkcí a sběrem lesních 
plodin. Návštěvnost je však výrazně místně diferen-
cována, souvisí nejen s dostupností z velkých sídel, 
rekreační přitažlivostí a vybaveností, lesnatostí, ale 
i s výskytem lesních plodin. Návštěvnost lesů ve Stře-
dočeském kraji je v průměru výrazně vyšší oproti 
ostatním krajům, což je ovlivněno návštěvami lesa 
obyvateli Prahy. 

tabulka 3.7.1 
Množství sběru hlavních lesních plodin návštěvníky lesa v kg/domácnost  Čr v období 1994-2008
Collection of forest fruits, kg per one household 1994 – 2008

rok
year

lesní plodiny / Forest fruits

houby 
Mushrooms

borůvky 
billberries

Maliny 
raspberries

ostružiny 
blackberries

brusinky
cowberries

bezinky 
elderberries

celkem total

1994 6,15 2,95 1,11 0,70 0,17 1,03 12,11

1995 7,76 3,90 1,52 0,74 0,34 1,00 15,26

1996 4,79 2,47 0,82 0,46 0,19 0,39 9,12

1997 4,66 2,28 1,04 0,43 0,25 0,57 9,23

1998 4,63 2,69 1,28 0,61 0,16 0,68 10,05

1999 5,28 3,39 0,92 0,61 0,31 0,83 11,34

2000 6,21 2,27 1,06 0,70 0,19 0,46 10,89

2001 6,11 2,32 0,96 0,61 0,19 0,37 10,56

2002 5,55 2,84 0,94 0,56 0,24 0,55 10,68

2003 3,52 1,70 0,68 0,52 0,09 0,37 6,88

2004 4,30 1,91 0,67 0,47 0,57 0,43 8,35

2005 6,12 2,39 0,80 0,41 0,25 0,42 10,39

2006 8,17 2,96 0,92 0,49 0,32 0,41 13,27

2007 9,37 3,15 0,82 0,63 0,23 0,57 14,77

2008 4,78 1,44 0,34 0,19 0,17 0,29 7,21

průměr 
average

5,83 2,58 0,93 0,54 0,24 0,56 10,68

Pramen: ČZU
Source: Czech University of Life Sciences Prague
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tabulka 3.7.2  
celkové množství sběru hlavních lesních plodin návštěvníky lesa v Čr  v tis. t. v období 1994 – 2008
Collection of forest fruits, mill. Kg 1994 – 2008

rok  year

lesní plodiny / Forest fruits

houby 
Mushrooms

borůvky 
billberries

Maliny 
raspberries

ostružiny 
blackberries

brusinky 
cowberries

bezinky 
elderberries

celkem total

1994 23,6 11,3 4,2 2,7 0,7 3,9 46,4

1995 29,7 15,0 5,8 2,8 1,3 3,9 58,5

1996 18,4 9,4 3,1 1,8 0,7 1,5 34,9

1997 17,8 8,7 4,0 1,7 0,9 2,2 35,3

1998 17,7 10,3 4,9 2,3 0,6 2,6 38,4

1999 20,2 13,0 3,5 2,3 1,2 3,2 43,4

2000 23,8 8,7 4,1 2,7 0,7 1,8 41,8

2001 23,4 8,9 3,7 2,3 0,7 1,4 40,4

2002 21,2 10,9 3,6 2,1 0,9 2,1 40,8

2003 13,5 6,5 2,6 2,0 0,4 1,4 26,4

2004 13,7 6,1 2,1 1,5 1,8 1,4 26,6

2005 19,5 7,6 2,6 1,3 0,8 1,3 33,1

2006 26,0 9,4 2,9 1,5 1,0 1,3 42,1

2007 29,8 10,0 2,6 2,0 0,7 1,8 46,9

2008 15,2 4,6 1,1 0,6 0,5 0,9 22,9

průMěr
average

20,9 9,4 3,4 2,0 0,9 2,0 38,6

Pramen: ČZU
Source: Czech University of Life Sciences Prague

tabulka 3.7.3 
celkové množství sběru hlavních lesních plodin návštěvníky lesa v Čr v mil. kč v běžných cenách v období 
1994 – 2008
Forest fruits collection in current prices, mill. CZK

rok year

lesní plodiny / Forest fruits

houby 
Mushrooms

borůvky 
billberries

Maliny 
raspberries

ostružiny 
blackberries

brusinky 
cowberries

bezinky 
elderberries

celkem total

1994 1 314 881 180 161 22 140 2 698

1995 1 658 1 164 248 169 43 137 3 419

1996 1 082 456 173 129 42 113 1 995

1997 1 510 585 202 96 72 95 2 560

1998 1 578 727 260 138 51 118 2 872

1999 1 880 973 197 144 105 149 3 448

2000 2 087 628 290 218 66 72 3 361

2001 2 298 710 294 176 65 93 3 636

2002 1 922 821 261 162 89 111 3 366

2003 1 399 562 218 170 36 80 2 465

2004 1 420 538 198 138 194 102 2 590

2005 2 048 670 246 125 85 101 3 275

2006 2 677 849 257 130 103 103 4 119

2007 3 415 967 245 185 78 139 5 029

2008 1 968 430 106 63 71 57 2 695

průMěr
average

1 884 731 225 147 75 107 3 169

Pramen: ČZU
Source: Czech University OF Life Sciences Prague
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tab. 3.7.4  
návštěvnost lesa přístupného veřejnosti v Čr v ob-
dobí 1994-2008
Visits of the forest with a legal right of access 1994 – 2008

rok
year

počet návštěv

na 1 obyvatele
per capita

na 1 ha*
per 1 ha

1994 25,3 105,7

1995 22,4 93,4

1996 17,3 72,0

1997 23,4 97,4

1998 19,4 80,7

1999 21,6 89,9

2000 22,6 94,1

2001 23,1 96,3

2002 19,6 81,5

2003 19,3 80,4

2004 16,2 68,0

2005 20,4 85,9

2006 18,8 79,3

2007 18,9 79,6

2008 13,5 56,9

průměr
average

20,1 84,1

* lesní půda přístupná veřejnosti (zejména bez lesů MO a některých dalších území).
* forest land accessible to public (mainly without military forests and some other areas).
Pramen: ČZU
Source: Czech University of Life Sciences Prague

3.8 certifikace trvale udržitelného 
hospodaření v lesích

  certification of sustainable Forest 
Managements

Hlavní myšlenkou při vzniku certifikačních systémů na svě-
tě i u nás byla podpora trvale udržitelného hospodaření 
v lesích, podpora spotřeby dřeva získaného v souladu s tě-
mito zásadami a zamezení exploatačního využívání lesů. 

Certifikace lesů je nyní jedním z nejúčinnějších tržních 
nástrojů určených na podporu principů trvale udržitel-
ného hospodaření v lesích. Je to proces, v rámci které-
ho nezávislá organizace vydává certifikát potvrzující, že 
hospodaření v lesích splňuje předem stanovená kritéria 
trvale udržitelného hospodaření v lesích. Vlastník lesa 
prostřednictvím certifikátu deklaruje svůj závazek hos-
podařit podle předem daných kritérií. Vlastník lesa, resp. 
zpracovatel dřeva má zároveň právo používat na dře-
vo a výrobky ze dřeva logo, které zaručuje, že pochází 
z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. 
Zákazník má potom možnost si na trhu vybrat výrobek 
s logem, které garantuje tento původ.

Současné požadavky na využívání lesů se netýkají pouhé 
těžby dřeva, ale jedná se o široký komplex sociálních, 
ekologických a ekonomických funkcí lesa souvisejících 
s trvale udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Ten-
to trend společně se snahou informovat spotřebitele 
o ekologických kvalitách dřeva jako suroviny je jedním 
z důvodů, proč je certifikace lesů zaváděná i v Evropě. 

V České republice se v současné době můžeme setkat se 
dvěma certifikačními systémy – FSC (Forest Stewardship 
Council) a PEFC (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification schemes). 
tabulka 3.8.1 
přehled certifikovaných lesů v r. 2008
Overview of certified forests in 2008

vlastnictví

peFc Fsc

ownership 
category

výměra certifikovaných 
lesů v ha

certified forest area (ha)

Státní lesy 1 554 078 15 806 State forests

Fyzické osoby 79 839 -
Natural 
persons

Právnické 
osoby

48 532 1 327 Legal entities

Obecní lesy 197 912 2 394 Communities

Celkem 1 880 361 19 527 Total

Zdroj: SVSLM a FSC ČR 
Source: AWOFM CR and FSC CR 

 3.9 lesnicko-technické meliorace a drobné 
vodní toky

 Forest reclamation and small 
Watercourses

Státní podnik Lesy České republiky (dále jen LČR) se 
při plnění svého hlavního poslání, tj. hospodaření v le-
sích, které jsou ve vlastnictví státu, zabývá také jednou 
z důležitých činností - správou určených drobných vod-
ních toků. V současné době LČR spravují 19,6 tisíc km 
vodních toků a 470 malých vodních nádrží s celkovou 
zatopenou plochou přes 318 ha.

Péče o vodní toky v rámci LČR obsahuje správu dlouho-
dobého majetku souvisejícího s vodními toky v pořizo-
vací hodnotě přes 2,7 mld. Kč (zejména úpravy vodních 
toků, protipovodňová opatření, vodní nádrže). Správa 
vodních toků je metodicky řízena odborem vodního 
hospodářství na Ředitelství LČR a zajišťuje ji celkově 90 
pracovníků na sedmi Správách toků s územní působností 
dle oblastí povodí. Jedná se však o významnou celospole-
čenskou funkci lesů, zejména o preventivní ochranu lesní 
dopravní infrastruktury a majetku občanů v intravilánech 
obcí, kterými protékají drobné toky ve správě LČR.

Správa vodních toků a prováděná opatření (opravy, re-
konstrukce a nové investice) byla financována z vlast-
ních zdrojů podniku a částečně z dotačních prostředků. 
Z dotací se jedná o opatření prováděná ve veřejném zá-
jmu dle § 35 lesního zákona nebo o finance ze státního 
rozpočtu a úvěr Evropské investiční banky na programy 
MZe „Podpora prevence před povodněmi“ a „Podpora 
na odstraňování povodňových škod na státním vodohos-
podářském majetku“ dle § 102 vodního zákona. Dále byl 
využíván „Operační program Životní prostředí“ a „Pro-
gram rozvoje venkova“ z fondů EU. Částečně na opatření 
na drobných vodních tocích přispívají i kraje. Činnosti 
prováděné v souvislosti se správou toků jsou nekomerč-
ního charakteru a ve vztahu k celkovým vynakládaným 
finančním prostředkům nepřinášejí prakticky žádný zisk. 
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V roce 2008 probíhaly v LČR na úseku vodního hospo-
dářství činnosti zaměřené zejména na:

- vykonávání správy určených drobných vodních toků tak, jak ji 
ukládá zákon o vodách a související předpisy, 

- realizaci investičních i neinvestičních akcí zaměřených 
na protipovodňovou ochranu, protierozní opatření a rovněž 
akce veřejného zájmu dle § 35 lesního zákona, 

- dokončení odstranění povodňových škod z roku 2006 
a 2007,

- zajištění projektové a inženýrské přípravy akcí připravova-
ných k realizaci v příštích letech,

- další činnosti zaměřené na péči o břehové porosty, revitaliza-
ce v minulosti nevhodně upravených vodních toků, na mimo-
produkční funkce lesa, podporu ohrožených druhů organis-
mů, likvidaci invazních nepůvodních druhů rostlin, apod.

V souvislosti se správou toků a péčí o vodní nádrže LČR 
vynaložily celkem 551,2 mil. Kč, z čehož výdaje investič-
ního charakteru činily 291,2 mil. Kč. Z tohoto objemu in-
vestic představují 119,5 mil. Kč vlastní prostředky. Akce 
byly zaměřeny na preventivní protipovodňová opatření 
a výstavbu a rekonstrukci objektů hrazení bystřin. Opat-
ření jsou realizována převážně za účelem vytvoření re-
tenčních prostorů pro zachycení splavenin a zajištění 
protipovodňové ochrany v intravilánech obcí zkapacit-
něním a stabilizací koryt vodních toků. Z provozních 
prostředků (opravy a údržby) bylo použito 260,0 mil. Kč, 
z toho z vlastních prostředků 240,5 mil. Kč. V uvedených 
objemech jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s vod-
ním hospodářstvím. 

Část nákladů LČR na úseku vodního hospodářství tvořila 
i sanace povodňových škod vzniklých při třech vlnách 
povodní v roce 2006, při povodni v roce 2007 na pře-
lomu srpna a září a menších povodňových škod z roku 
2008. Jednalo se především o zkapacitnění koryt, odstra-
ňování náplavů a opravy opěrných zdí, dlažeb, příčných 
objektů a přehrážek. Na odstranění povodňových škod 
bylo celkově vynaloženo 91,4 mil. Kč, z toho z vlastních 
prostředků 40,2 mil. Kč.

tabulka 3.9.1 
Úplné náklady v mil. kč na vodní hospodářství u lČr 
za rok 2008
Water management costs in the state enterprise LCR 
(mill. CZK)

 

vlastní 
zdroje
own 

sources

dotace
subsidies

Z toho povodňové 
škody

of which flood damage

vlastní 
zdroje
own 

sources

dotace
subsidies

investice 
Investments

119,5 171,7 10,7 42,0

neinvestice 
Non-
investments

240,5 19,5 29,5 9,2

celkem
total

360,0 191,2 40,2 51,2

Pramen: LČR
Source: Forests of the Czech Repulic, state enterprise

podrobněji k provedeným akcím v jednotlivých 
povodích:

na správě toků - oblast povodí labe byly v roce 
2008 ukončeny akce investičního charakteru hrazené 
z dotací MZe odstraňující povodňové škody z roku 2006: 
Knapovecký potok a přítok Tiché Orlice na Ústecko-
orlicku, potok Veselka u Rovenska pod Troskami, přítok 
Doubravy u Chotěboře a Vižňovský a Ruprechtický po-
tok na Broumovsku.

Z programu MZe „Podpora prevence před povodněmi 
II.“ byly ukončeny akce na Městeckém potoce u Vojnova 
Městce na Žďársku, Nekořský potok u Jablonného nad 
Orlicí a Žďárský potok v podkrkonoší. Dále byla zaháje-
na realizace dalších protipovodňových opatření v Orlic-
kých horách: Hluky IV a VI, Hořenský potok na Semilsku 
a Jamenský potok u Žamberka.

I zde byla prováděna opatření ve veřejném zájmu dle 
§ 35 lesního zákona: Černostudniční potok – Jablonec 
nad Nisou, přítoky Heřmanického potoka – Heřmanice 
u Frýdlantu, potok Od Rozkoše na Jablonecku. Další bu-
dou zahájena, např. na Debrném potoce u Nasavrk. 

Bez přispění dotací byly prováděny další větší investiční 
akce, např. na přítoku Divoké Orlice v Klášterci nad Or-
licí, malá vodní nádrž v Podlesí v Orlických horách a další 
akce na Vižňovském a Ruprechtickém potoce na Brou-
movsku. Z neinvestičních akcí jsou to např. Horský potok 
IV. etapa v Kunvaldu na Žamberecku, oprava přehrážky 
Hluky (Kounov v Orlických horách), retenční nádrž Bílý 
potok a Prosečský potok ve Žďárských vrších.

Na této správě toků probíhá reintrodukce raka říčního 
v podhůří Orlických hor a reintrodukce střevle potoční 
a pstruha potočního v CHKO Jizerské hory v rámci pro-
gramu zabezpečení mimoprodukčních funkcí lesa. 

V neposlední řadě byly podány a akceptovány žádosti 
na tři akce z dotací EU s návrhy revitalizací v minulosti 
nevhodně upravených vodních toků a obnovou retenč-
ních prostorů.
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správa toků – oblast povodí vltavy realizovala 
v roce 2008 ve velké míře dotační stavby charakteru 
protipovodňových opatření a odstraňování povodňových 
škod z roku 2006. Byla dokončena sanace povodňové 
škody na Vyšenském potoce a třech přítocích Stropnice 
v jižních Čechách. Dále byla dokončena stavba protipo-
vodňového opatření na dalším přítoku Stropnice a re-
konstrukce opevnění na přítoku Kocáby - Sudovickém 
potoce v intravilánu obce Nový Knín na Příbramsku. 

Z vlastních zdrojů podniku byla dokončena úprava Ole-
šenského potoka u Ledče nad Sázavou.   

Byly prováděny i údržbové práce majetku na tocích, např. 
zahájena stavba „Údržba HB Hradové Střimelice“ na Be-
nešovsku financované z dotací dle §35 lesního zákona 
a byly prováděny údržby břehových porostů.

v roce 2008 byla na správě toků – oblast povo-
dí berounky dokončena II. etapa protipovodňového 
opatření na Stroupinském potoce v obci Žebrák okres 
Beroun v délce 346 m za necelých 7 mil. Kč. Akce byla 
hrazena z programu MZe. Ze stejného programu je finan-
cována i další stavební akce Čižický potok v Plzni, která 
byla zahájena a její dokončení je plánováno v roce 2009. 
Dále byla zahájena rekonstrukce vodních nádrží „Vrátni-
ce“. Jedná se o kaskádu 2 malých vodních nádrží u Kon-
stantinových Lázní. Tato stavba je financovaná na základě 
rozhodnutí o veřejném zájmu podle § 35 zákona o lesích. 
I tato stavba bude dokončena v roce 2009. 

Z vlastních prostředků LČR byla provedena rekonstruk-
ce obtočné nádrže Černá řeka u hraničního přechodu 
Lísková na Domažlicku včetně opevnění koryta v soubě-
hu s nádrží v délce 200 m. Další neinvestiční akcí je např. 
oprava stávajících přehrážek ve strži Žloukovice u Niž-
boru a přehrážek na Požárském potoce na Rakovnicku.

v oblasti povodí ohře byla v roce 2008 dokončena 
např. stavba Lesní potok na Teplicku, v rámci které bylo 
provedeno podélné opevnění břehů toku v místech ná-
chylných k erozi a rekonstrukce retenční nádrže. Dále 
byl dokončen Struhařský potok IV.etapa - Ovčárna 
na Podbořansku. Zde byly vybudovány dvě přehrážky 
a tím došlo k omezení stržovitého vývoje koryta toku 

a omezení transportu sunutých splavenin do níže po-
loženého intravilánu. Obě investiční akce byly hrazeny 
z dotací dle § 35 zákona o lesích.

Zahájeny byly investiční akce Starosedelský potok na So-
kolovsku (protipovodňová ochrana obce Staré Sedlo – 
rekonstrukce starého rozpadlého opevnění a zkapacit-
nění koryta) a Hájský potok na Teplicku (výstavba tří 
přehrážek pro zachycení splavenin, zkapacitnění koryta 
toku – ochrana níže ležícího intravilánu před následky 
povodní) Tyto akce jsou částečně hrazené z dotačního 
titulu MZe: Prevence před povodněmi II. Z dotací dle 
§ 35 zákona o lesích byla zahájena např. II.etapa na Les-
ním potoce - Žebrácký Roh na Teplicku (stavba navazuje 
na výše zmíněnou stavbu a je prováděno pomístní opev-
nění erodujících břehů a rekonstrukce retenční nádrže) 
a Struhařský potok III. etapa na Podbořansku.

Z významějších neinvestičních akcí je možné zmínit za-
hájení opravy opevnění toku v intravilánu obce Cho-
tovice na Českolipsku na Chotovickém potoce. Byly 
zahájeny práce na vyčištění retenčního prostoru pře-
hrážky na Homolském potoce, chránící před účinky po-
vodní obec Velké Březno na Ústecku či akce Bahniště 
(vyčištění toku a opravy podélného opevnění v obci 
Svádov na Ústecku). Další opravy podélného opevnění 
toků v intravilánech obcí proběhly např. na Kněžickém 
potoce v Kněžicích na Liberecku nebo na Trojhorském 
potoce v obci Vinné na Litoměřicku. Všechny uvedené 
neinvestiční akce byly hrazeny z vlastních prostředků 
podniku.

na správě toků – oblast povodí Moravy byly do-
končeny poslední akce odstraňování povodňových škod 
z roku 2006. Například jmenujme přítok Bystřice – Hu-
menec na Kroměřížsku, kde byla provedena rekonstruk-
ce příčných objektů a opevnění břehů kamennou rovna-
ninou. Akce Hutiský potok a Hajnušovský potok v okrese 
Vsetín (oprava stávajícího opevnění) a Úsobrnka v okre-
se Boskovice, kde byly opraveny kamenné stupně a tím 
stabilizováno dno koryta nad obcí Úsobrno. Další akcí je 
Brodecký potok na Prostějovsku, kde byly vybudovány 
dvě retenční přehrážky na zachycování splavenin.
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Dále byly dokončeny akce většího rozsahu z dotací MZe 
- Protipovodňová opatření na toku Oskava, pokračová-
ní předešlých tří etap úprav, opatření na říčce Kněhyně 
v Prostřední Bečvě a Hodorfském potoce v Zubří.

Z dotačních akcí byla zahájena stavba HB Jasenka, roz-
sáhlá akce v intravilánu města Vsetína a dále opatření 
na Hrabovském potoce v obci Hrabová.

Z vlastních zdrojů podniku byla dokončena oprava stá-
vajícího poškozeného opevnění potoka Horní Rozpitý. 
Z fondů EU byla dokončena akce na toku Smolinka řešící 
stabilizaci koryta toku.

V roce 2008 byly zahájeny neinvestiční akce: Ludina ve Stří-
teži z fondů EU. Jedná se o opravu stávajícího břehového 
opevnění v intravilánu obce. Akce Věžecký potok je souvis-
lá oprava v celé délce toku – oprava poškozených stupňů, 
drátokamenných přehrážek a zkapacitnění koryta.

Na Správě toků - oblast povodí Odry bylo realizováno ně-
kolik významných akcí. Jednou z nich je stavební ukončení 
akce „Střední Opava km 0,900-1,747 a lapač splavenin“, 
která je součástí protipovodňové ochrany města Vrbna 
pod Pradědem a přilehlých obcí. Realizací úpravy vodního 
toku, spolufinancované z programu Prevence před povod-
němi II, je v případě povodně výrazně zvýšena bezpečnost 
obyvatel a majetku. V celém povodí Střední Opavy jsou 
v současné době realizována další komplexní opatření na-
vazující na úpravu horního úseku v km 2,040-4,900 a jejím 
levobřežním přítoku Bílý potok.

Za další významnou událost lze označit ukončení realizace 
stavby spolufinancované z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje „Ráztoka km 2,108-2,608“. Ta spočívala v rekon-
strukci a opravě stávající poškozené úpravy do podoby, 
která v nejvyšší míře respektuje nároky zde žijícího chrá-
něného druhu vodního živočicha vranky pruhoploutvé. 
Realizované příčné objekty byly upraveny dle přísných 
požadavků Správy CHKO Beskydy tak, aby umožňovaly 
obousměrnou migrační prostupnost toku nejen pro tento 
zvláště chráněný živočišný druh. Dále byla zahájena úprava 
vodního toku Kopytná v oblasti Jablunkovska. 

Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a s dalšími 
partnery se LČR zapojily na projektu Záchrana lužních 
stanovišť v povodí Morávky, který je finančně podpořen 
Evropskou unií v rámci programu LIFE-Nature. Jeho hlav-
ním cílem je záchrana lužních stanovišť v povodí řeky 
Morávky, které je ohroženo invazním druhem rostliny 
– křídlatkou. 

Bylo ukončeno 7 staveb realizovaných ve veřejném zájmu 
dle § 35 lesního zákona a další 4 byly zahájeny. Z nejvý-
znamnějších lze jmenovat opatření na říčce Ondřejnici.

na správě toků – oblast povodí dyje byly v roce 
2008 stavebně dokončeny akce protipovodňových 
opatření spolufinancované z dotací MZe. Jsou to: poldr 
na Leštínském potoce a opatření na Křeslickém potoce 
v obcích Číchov a Podhradí nad Dyjí, které byly v minu-
losti postihovány povodněmi.

Dále byly realizovány dvě akce na Českomoravské vr-
chovině z fondů EU: Revitalizace Hostákovského potoka 
na Třebíčsku a Revitalizace Bolíkovského potoka u Telče. 
Jedná se o obnovené vodní nádrže a tůně za účelem za-
držení vody v krajině a obnovy vodní flory a fauny. 

Bylo zahájeno 5 staveb spolufinancovaných z fondů EU. 
U těchto staveb se jedná o zajištění a opravu stávajících 
objektů proti poškození a obnovení průtočnosti koryta 
vodního toku v intravilánech obcí na Českomoravské Vr-
chovině (Věcov, Věžná, Běleč, Sudice) a dále v obci Brně-
nec na Svitavsku - úprava koryta vodního toku a zvýšení 
jeho kapacity.

V roce 2008 byla získána 4 rozhodnutí od Jihomorav-
ského kraje na provedení stavebních úprav toků jako 
opatření ve veřejném zájmu dle § 35 zákona o lesích 
a provedeny akce Pavlovický potok na Vyškovsku, strž 
Koválovice u Letovic a retenční nádrž Petrovka. Zahájila 
se stavba retenční nádrže Bítov.

V roce 2008 vzniklo na Brněnsku – zejména na Tišnovsku 
6 lokálních povodňových škod, které byly také odstraněny. 
Na Boračském potoce a přítoku Svratky a neinvestiční akce: 
Litavský a Višňovský potok a přítok Bobrůvky. Náklady na od-
stranění těchto povodňových škod byly přes 5,5 mil. Kč.

V návaznosti na Směrnici Evropského společenství 
2000/60/ES byly v rámci plánování v oblasti vod zpraco-
vány na celostátní úrovni Plány hlavních povodí ČR, a to 
pro povodí Labe, Odry a Dunaje s platností na šest let 
(2007 – 2012). Pro osm oblastí povodí Moravy, Dyje, Odry, 
Horního a Středního Labe, Horní Vltavy, Berounky, Dolní 
Vltavy, Ohře a Dolního Labe byly v přípravné fázi připra-
veny návrhy Plánů oblastí povodí, které byly v druhé polo-
vině roku 2008 projednány s veřejností.Tyto plány pořizují 
jednotlivé správy povodí, spolupracující s Krajskými úřady, 
ústřednimi vodoprávními orgány (MZe, MŽP) a správci 
drobných vodních toků (ZVHS, LČR).

LČR jako významný správce drobných vodních toků 
spolupracuje na přípravě plánů oblastí povodí, zejména 
formou poskytování podkladů. Z návrhů těchto plánů 
ve fázi jejich přípravy nevyplývají pro lesní hospodářství 
žádné konkrétní úkoly ani požadavky.

3.10  introdukované dřeviny v lesním 
hospodářství Čr

  introduced tree species in czech 
forestry

V roce 2008 byly pověřenou osobou (ÚHÚL Brandýs nad 
Labem) evidovány zdroje reprodukčního materiálu intro-
dukovaných dřevin v rozsahu a struktuře, které jsou uve-
deny v tabulce 3.10.1. První přehled stavu introdukovaných 
dřevin byl obsahem zprávy za rok 2006. V následujícím 
navazujícím textu je největší pozornost věnována končící 
platnosti některých dokumentů, které mají na uplatňování 
těchto dřevin v lesním hospodářství zásadní vliv.

Obdobně jako jiná odvětví lesního hospodářství ČR 
ovlivnilo i problematiku introdukovaných dřevin vlád-
ní usnesení z října 2008, kterým byl schválen Národní 
lesnický program do roku 2013 (NLP II). Ve srovnání 
s předchozím NLP I z roku 2003 lze zaznamenat určitý 
odklon od používání introdukovaných dřevin směrem 
k přírodě bližším způsobům hospodaření. NLP II pracuje 
s pojmy „trvale udržitelné hospodaření“ (introdukované 
dřeviny přípustné) a „přírodě bližší způsoby hospodaře-
ní“ (přípustné pouze autochtonní dřeviny, uplatňování 
výběrných principů). Větší důraz na plnění ekologické 
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funkce bude v rámci plnění tohoto programu kladen 
na lesy ve vlastnictví státu a obcí, při zachování konku-
renceschopnosti hospodaření.

V NLP II se vyskytuje řada témat, která s introdukovaný-
mi dřevinami více či méně souvisejí. Za slabé stránky tzv. 
ekologického pilíře jsou např. považovány nedostatečné 
zohlednění rizik vyplývajících z předpokládaných klima-
tických změn a snížení ekologické stability. V kapitole 
„Příležitosti“ se mj. uvádí, že na základě principu před-
běžné opatrnosti by měla být zlepšena druhová a prosto-
rová struktura lesů. Očekávaná klimatická změna a její 
dopady na LH, včetně snížení ekologické stability lesů 
a vyrovnanosti, resp. trvalosti produkce dříví, se zmiňuje 
i v kapitole „Ohrožení“. Pro snížení dopadů globální kli-
matické změny a extrémních meteorologických jevů je 
požadována např. i podpora odolnějších druhů a ekotypů 
a pěstování prostorově a druhově rozrůzněných porostů. 
K zachování a zlepšení biologické rozmanitosti v lesích 
je v souvislosti s geograficky nepůvodními druhy dřevin 
požadováno respektovat limity s ohledem na současné 
znalosti o jejich ekologickém chování a princip předběž-
né opatrnosti. V této souvislosti lze odkázat na některé 
zdroje, které potřebné informace obsahují (např. Frýdl 
et Šindelář 2004, Šindelář et Frýdl 2004, Mlíkovský et 
Stýblo 2006). Dalším požadavkem NLP II je omezit či 
zcela vyloučit výsadby geograficky nepůvodních dře-
vin v rámci kategorie lesů zvláštního určení, pokud jde 
o lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti 
(s výjimkou genových základen uznaných pro geograficky 
nepůvodní dřeviny). Ačkoliv takové genové základny byly 
v minulosti v ČR vyhlášeny např. pro douglasku tisolis-
tou, v současnosti již žádný objekt tohoto charakteru, 
opomineme-li dub letní slavonský a modřín opadavý, evi-
dován není. NLP II rovněž požaduje navrhnout a imple-
mentovat opatření proti šíření invazních druhů rostlin 
v lesích a v případě zvláště chráněných území i dalších 
zavlečených druhů a dále zhodnotit a v odůvodněných 
případech revidovat cílovou druhovou skladbu lesa. Jako 
opatření ke snížení dopadů starých i současných ekolo-
gických zátěží je uvedena podpora přeměny porostů ná-
hradních dřevin. Otázkou je, zda lze porosty náhradních 
dřevin skutečně nazývat ekologickou zátěží.

MZe i další odpovědné instituce se v současné době 
zabývají také otázkami, souvisejícími s blížící se končící 
platností prvních OPRL. Z tohoto pohledu je zajímavý 
přehled maximálních přípustných podílů geograficky ne-
původních dřevin v hospodářských souborech jednotli-
vých PLO tak, jak byly v rámci schvalování příslušných 
OPRL stanoveny rozhodnutími MŽP.

Dalším důležitým materiálem, jehož platnost brzy vyprší, 
je „Koncepce zachování a reprodukce genových zdro-
jů lesních dřevin LČR pro období 2000-2009“ (Kotrla 
et al. 2000). Vzhledem k nevyjasněné situaci z pohledu 
ochrany přírody a krajiny a v té době teprve vznikajících 
OPRL koncepce nestanovila u introdukovaných dřevin 
rámce jejich použití. Je v ní však uvedeno, že LČR pova-
žují tyto dřeviny za významné zvláště v hospodářských 
lesích pro jejich vysokou produkci, zvyšování biodiver-
zity lesa, možnosti využití na neplodných stanovištích 
i z estetických důvodů. Mezi významné introdukované 

dřeviny jsou zde řazeny douglaska tisolistá a jedle ob-
rovská, mezi druhy s omezeným významem pak borovice 
vejmutovka, borovice černá, dub červený, trnovník akát, 
ořešák černý a euroamerické topoly, přičemž je uvedeno, 
že jde ve všech případech o druhy, které se s domácími 
nekříží. Modřín opadavý je mimo areál přírodního výsky-
tu považován za zdomácnělý. 

Pokud jde o výzkumné aktivity, byl na téma introduko-
vaných dřevin v roce 2008 uspořádán odborný seminář. 
Příspěvky se zabývaly smrkem pichlavým, douglaskou 
tisolistou, trnovníkem akátem, cizokrajnými jedlemi, ze-
ravem obrovským a ořešákem černým. Z dlouhodobé-
ho pohledu se touto problematikou zabývají zejména 
VÚLHM (cizokrajné borovice, ořešák černý, dub červený, 
nepůvodní topoly, douglaska tisolistá, smrk černý, intro-
dukované jedle aj.), LDF MZLU v Brně (douglaska tiso-
listá, kaštanovník jedlý aj.), FLD ČZU v Praze (douglaska 
tisolistá, cizokrajné jedle aj.). Díky získaným poznatkům 
dnes už o některých druzích známe řadu vědecky podlo-
žených informací o jejich produkci, chorobách, škůdcích, 
vlivu na půdní chemismus aj. V souvislosti s možností 
dalšího výzkumu však zasluhuje zmínku specifický pro-
blém, který vznikl přijetím legislativy zajišťující imple-
mentaci směrnice 1999/105/EC (zákon č. 149/2003 Sb., 
vyhláška č. 139/2004 Sb. k zákonu č. 289/1995 Sb.). Ne-
jednoznačnost ustanovení těchto předpisů dnes u cizo-
krajných dřevin a zahraničních proveniencí domácích 
druhů, které jsou uvedeny v přílohách zmíněné vyhlášky, 
prakticky znemožňuje experimentální ověřování jejich 
růstu v podmínkách ČR. LČR neumožňují ve své územní 
působnosti tento materiál vysadit a u jiných vlastníků 
je zakládání dlouhodobých výzkumných ploch spojeno 
s řadou rizik.
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tabulka 3.10.1 
Zdroje reprodukčního materiálu introdukovaných lesních dřevin dle erMa 
Sources with reproductive material of inroduced tree species

 

identifikovaný selektovaný kvalifikovaný testovaný

Zdroj 
semen   

porost 
fenotypové 

třídy c   

porost 
fenotypové 

třídy a

porost 
fenotypové 

třídy b

rodi-
čovský 
strom

klon
semenenný 

sad
směs klonů směs klonů

počet počet [ha] počet [ha] počet [ha] počet počet počet [ha] počet [ha] počet [ha]

Borovice 
Banksova

 - 16 16,56  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Borovice černá  - 107 438,44 3 3,24 17 50,38 2 2  -  -  -  -  -  -

Borovice limba  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 7,45  -  -  -  -

Borovice 
rumelská

 -  -  -  -  - 1 0,32  -  -  -  -  -  -  -  -

Borovice 
vejmutovka

2 99 161,47  -  - 39 34,39  - 18 1 1,05  -  -  -  -

Douglaska 
tisolistá

4 117 87,32 72 33,91 179 122,03  - 305 5 5,35  -  -  -  -

Jedle kavkazská 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Jedle obrovská 1 8 1,19  -  - 4 1,65 11 15 1 2,34  -  -  -  -

Jedle řecká  - 1 0,50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Modřín japonský  -  -  - 1 0,09  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Smrk omorika  -  -  -  -  - 1 0,14  -  -  -  -  -  -  -  -

Zerav obrovský  -  -  -  -  -  -  -  - 1  -  -  -  -  -  -

Dub červený 4 65 98,62 1 0,19 22 39,50  -  -  -  -  -  -  -  -

Dub letní 
slavonský

 - 1 4,28 16 88,09 6 78,87  - 102  -  -  -  -  -  -

Jasan americký  - 1 3,83  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Jírovec maďal 1 20 11,96  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Ořešák černý  - 5 28,20 1 0,03 7 15,09  -  -  -  -  -  -  -  -

Ořešák královský  - 2 0,10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Platan javorolistý  - 1 0,32  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Střemcha pozdní  - 1 0,02  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Topoly kanadské 
/euroamericana/

 - 3 24,19  -  -  -  -  -  -  -  - 2 0,50 1 0,50

Trnovník akát 1 75 273,69  -  - 2 9,21  -  -  -  -  -  -  -  -

celkem 15 522 1150,69 94 125,55 278 351,58 13 443 9 16,19 2 0,50 1 0,50

Zdroj: ÚHÚL
Source: FMI 
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4.1 vývoj výměry lesů

 changes in Forest land area
Plocha lesních pozemků setrvale mírně roste. V roce 
2008 se zvýšila o 1 829 ha. Je to zřejmě výsledek zales-
ňování zemědělských pozemků.

4.2 přírodní, růstové a hospodářské podmínky 
lesů

natural, Growth and Management 
conditions of Forest

Vlastnosti a kvalita lesních pozemků jsou vyjadřovány 
v rámci jednotného typologického systému typy lesních 
stanovišť, tzv. lesními typy, které dostatečně charakterizují 
současné růstové podmínky lesních porostů. Základními 

nadstavbovými jednotkami typologického systému jsou 
lesní vegetační stupeň a edafická kategorie, které společ-
ně vymezují trvalé ekologické rámce lesních stanovišť.

Lesní vegetační stupně (LVS) vyjadřují vertikální zonalitu 
vegetace, podmíněnou charakterem makro- a mezoklimatu. 
Edafické kategorie jsou vymezené významnými fyzikálními 
a chemickými vlastnostmi půdy. Příbuzné edafické katego-
rie se sdružují do širších rámců – ekologických řad.

Rozdíly růstových podmínek lesů jsou tímto systémem 
lesních typů podrobně zmapovány ve všech lesích v ČR. 
Typologický systém, používaný v ČR jako podklad pro 
diferenciaci naprosté většiny rozhodnutí o hospodaření 
v lese, je výsledkem více než padesátiletého systematic-
kého terénního zkoumání přírodních podmínek v lesích 
a nemá ve světě obdoby. 

4.  hlavní produkČní Činitelé
 Major indicators of timber production 

tabulka 4.1.1 
vývoj celkové výměry lesních pozemků v ha
Changes in forest land area (ha)

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Plocha lesních pozemků 
Forest land area

2 638 917 2 643 058 2 644 168 2 645 737 2 647 416 2 649 147 2 651 209 2 653 033

Pramen: ČÚZK, ÚHÚL
Source: Czech Office for Surveying, mapping and cadastre, FMI

tabulka 4.1.2 
výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesnatost podle krajů
Forest areas and forest coverage by regions

kraje
regions

 

výměra
celkem
total 

land area

z toho
 of which

lesnatost
Forest coverage

půda mimo 
pupFl

non-forest

plocha
pupFl

forest land

porostní
půda

timberland

bezlesí
atp.

trees-free area

pupFl
forest land

porostní půda
timberland

ha %

Hlavní město Praha 49 603 44 577 5 025 4 653 372 10,1 9,4 

Středočeský 1 101 499 795 193 306 306 300 408 5 899 27,8 27,3 

Jihočeský 1 005 658 626 580 379 078 370 915 8 163 37,7 36,9 

Plzeňský 756 089 456 134 299 955 294 081 5 873 39,7 38,9 

Karlovarský 331 445 187 718 143 726 139 764 3 962 43,4 42,2 

Ústecký 533 454 372 954 160 499 156 833 3 666 30,1 29,4 

Liberecký 316 297 175 544 140 754 135 457 5 297 44,5 42,8 

Královéhradecký 475 853 327 880 147 973 144 989 2 984 31,1 30,5 

Pardubický 451 867 318 358 133 509 130 528 2 981 29,6 28,9 

Vysočina 679 547 472 774 206 773 203 030 3 743 30,4 29,9 

Jihomoravský 719 541 517 232 202 308 196 652 5 656 28,1 27,3 

Olomoucký 526 664 342 891 183 773 179 182 4 591 34,9 34,0 

Zlínský 396 358 238 796 157 562 154 674 2 888 39,8 39,0 

Moravskoslezský 542 645 349 154 193 492 186 534 6 958 35,7 34,4 

Česká republika
czech republic

7 886 519 5 225 785 2 660 734 2 597 702 63 033 33,7 32,9 

Pramen: ÚHÚL
Source: FMI
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Pramen: ÚHÚL
Source: FMI

tabulka 4.2.2 
stanovištní poměry lesů Čr (bez lesů Mo)
Site conditions of the Czech forests (except of military forests)

ekologická 
řada 

ecological 
category

%

edafická 
kategorie 
edaphic 
category

%

extrémní 
extreme

2.12

X 0.09

Y 0.59

Z 0.98

J 0.46

kyselá 
acidic

34.84

M 2.46

K 25.70

N 2.82

I 3.86

živná 
fertile

38.28

S 20.79

F 1.17

C 1.70

B 9.43

W 0.17

H 5.02

obohacená
 enriched

10.01

D 2.54

A 1.96

L 2.05

U 0.63

V 2.84

oglejená 
gleyic

11.60

O 5.31

P 5.06

Q 1.22

Podmáčená 
watter-logged

2.31
T 0.24

G 2.07

Rašelinná 
peated

0.85 R 0.85

Pramen: ÚHÚL
Source: FMI

tabulka 4.2.1 
přehled lesních vegetačních stupňů a jejich zastoupení v lesích v Čr
Forest vegetation zones and its share on the Czech forests

lesní vegetační stupeň
Forest vegetation zone

nadmořská 
výška

Elevation above sea 
level

prům. roč. 
teplota

Average annual 
temperature

roční srážky
Annual precipitation

vegetační doba
Growing season

číslo
code

označení
prevailing species 

% m oC mm
dnů 
days

1
dubový
oak

4,48 < 350 > 8,0 < 600 > 165

2
bukodubový
oak with beech

10,48 350-400 7,5-8,0 600-650 160-165

3
dubobukový
beech with oak

25,23 400-550 6,5-7,5 650-700 150-160

4
bukový
beech

17,72 550-600 6,0-6,5 700-800 140-150

5
jedlobukový
beech with fir

23,52 600-700 5,5-6,0 800-900 130-140

6
smrkobukový
beech with spruce

12,72 700-900 4,5-5,5 900-1050 115-130

7
bukosmrkový
spruce with beech

4,39 900-1 050 4,0-4,5 1 050-1200 100-115

8
smrkový
spruce

1,25 1 050-1 350 2,5-4,0 1 200-1500 60-100

9
klečový
dwarf pine

0,21 > 1350 < 2,5 > 1500 < 60

Pramen: ÚHÚL
Source: FMI
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4.3 kategorie lesů z hlediska jejich funkcí

Forest categories by Forest Function

tabulka 4.3.1 
vývoj kategorizace lesů v %
Forest categories (%)

 
rok
year

kategorie lesa  Forest category

lesy 
hospodářské
production 

forest

lesy ochranné
protection 

forest

lesy zvláštního 
určení
special 

purpose forest

 %

1980 78,2 4,0 17,8

1985 68,2 3,1 28,7

1990 58,4 2,5 39,1

1995 57,2 2,7 40,1

2000 76,7 3,5 19,8

2008 75,4 2,7 21,8

Pramen: ÚHÚL
Source: FMI

Podíly v zastoupení v kategorizaci lesů zůstaly v roce 2008 
v podstatě stejné jako v roce 2007. Plocha lesů zvláštního 
určení se od roku 2000 zvětšila přibližně o 2 procentní 
body, plocha lesů ochranných se od roku 2000 zmenšila 
přibližně o 0,8 procentního bodu. Podíl lesů hospodářských 
se od roku 2000 snížil o 1,3 procentního bodu. 

4.4 druhové složení lesů

 species composition of Forests

Plocha jehličnatých dřevin se oproti roku 2000 zmenši-
la o 2,31 procentního bodu. Z toho se zmenšila plocha 
smrku o 34 808 ha. Je to výsledek trvalého úsilí lesníků 
o přírodě bližší druhovou strukturu lesů ČR, zčásti i vý-
sledek cílené finanční podpory státu zaměřené na zabez-
pečení nezbytného podílu melioračních a zpevňujících 
dřevin při obnově lesních porostů. 

Budeme-li považovat porostní skupiny jehličnanů se za-
stoupením 75 % a více za převážně jehličnaté, při zastoupení 
listnatých dřevin 75 % a více za převážně listnaté a ostatní 
porostní skupiny za smíšené, bude zařazeno 67,5 % po-
rostních skupin mezi porosty převážně jehličnaté, 14,9 % 

tabulka 4.4.1 
druhové složení lesů v ha a % z celkové plochy porostní půdy
Species composition in ha and in % of the total timberland area

dřevina
species

 

rok  year

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008

plocha porostní půdy ha / % area of forest stands in ha / %

smrk ztepilý 
norway spruce

1 397 013 1 395 328 1 391 970 1 385 122 1 381 407 1 376 387 1 362 205

54,1 53,9 53,8 53,5 53,2 53,1 52,4

Jedle
Fir

23 138 23 020 23 092 23 363 23 534 23 918 24 658

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0

borovice
pine

453 159 451 911 450 224 449 092 447 013 445 270 440 188

17,6 17,5 17,4 17,4 17,3 17,2 17,0

Modřín
larch

97 170 98 053 98 397 99 285 99 707 99 784 100 326

3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9

ostatní jehličnaté
other conifers

4 587 4 484 4 906 5 095 5 617 5 674 5 964

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Jehličnaté
conifers

1 975 065 1 973 099 1 968 588 1 961 957 1 957 278 1 951 036 1 933 341

76,5 76,3 76,1 75,8 75,5 75,3 74,4

dub
oak

163 761 164 930 166 603 168 278 169 150 169 768 175 495

6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,6 6,8

buk
beech

154 791 157 381 160 976 164 797 168 212 172 047 182 048

6 6,1 6,2 6,4 6,5 6,6 7,0

bříza
birch

74 560 74 629 74 505 74 750 74 447 74 074 73 764

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8

ostatní listnaté
other broad.

186 185 199 347 188 865 195 388 194 064 197 663 205 991

7,1 7,6 7,2 7,4 7,5 7,6 7,9

listnaté
broadleaves

576 808 583 125 590 949 600 213 606 983 613 552 637 299

22,3 22,5 22,8 23,2 23,4 23,7 24,5

celkem bez holiny
total without unstocked areas

2 551 873 2 556 224 2 559 538 2 562 171 2 564 261 2 564 588 2 570 640

98,8 98,8 98,9 99 99 99 99

Pramen: ÚHÚL
Source: FMI



Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 200850

k porostům převážně listnatým a 16,6 % mezi porosty smí-
šené. Ne všechny porosty složené z jedné skupiny dřevin 
lze ovšem považovat za monokultury. Při posuzování této 
charakteristiky je třeba také vzít na vědomí, že porostní 
skupiny jsou u nás vymezovány s ohledem na homogenitu 
jejich skladby. Lesní porost složený z několika více méně 
homogenních porostních skupin je většinou druhově i vě-
kově značně rozrůzněný. Oproti přírodnímu lesu jsou však 
tyto skupiny obvykle výrazně větší.

načítané dřeviny do jednotlivých skupin dřevin 
podle dřevinných zkratek :

smrk SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX

jedle JD, JDO

borovice BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL

modřín MD, MDX

ostatní jehličn. DG, JDJ, JDK, JDV, JDX, TS, JAL, JX, SOJ

dub DB, DBS, DBZ, DBP, DBB, DBX, CER, DBC

buk BK

habr HB

jasan JS, JSA, JSU

javor JV, KL, BB, JVJ, JVX

jilm JL, JLH, JLV

bříza BR, BRP

lípa LP, LPV, LPS

olše OL, OLS, OLZ

ostatní listn.
AK, OS, TP, TPC, TPX, TPS, JIV, VR, JR, BRK, 
MK, OR, ORC, PL, TR, STR, HR, JB, LTX, KS, 
KJ, PJ, LMX, KR, SOL

Doporučovaná dřevinná skladba je všestranně optima-
lizovaným kompromisem mezi skladbou přirozenou, 
tedy skladbou blízkou skladbě klimaxové v době před 
ovlivněním lesa u nás člověkem, a skladbou nejvýhod-
nější ze současného ekonomického hlediska. Skutečná 
dřevinná skladba se v uplynulých desetiletích neustále 
postupně přibližuje skladbě optimalizované. Rychlá změ-
na dřevinné skladby není možná bez neúměrných ekono-
mických ztrát a ekologických rizik. 

4.5 věkové složení lesů

 age structure of Forests

Věková struktura našich lesů je nerovnoměrná. Podnor-
mální rozloha porostů mladších než 60 let, z níž přibližně 
za třicet let vyplyne značné snížení těžebních možností, 
způsobí v budoucnosti problémy ve sladění ekonomic-
kých hledisek (optimální obmýtí z hlediska produkce) 
a potřebou dříví na trhu. Nadnormální rozloha porostů 
starších než 60 let je zčásti důsledkem rozsáhlých hmy-
zích kalamit ve dvacátých a třicátých letech minulého 
století. Nadnormalita nejstarších věkových stupňů je pak 
výsledkem způsobu obhospodařování lesů ochranných 
a v lesích hospodářských vzniká i odsouváním obno-
vy ekonomicky neatraktivních méně přístupných nebo 
méně kvalitních porostů.

tabulka 4.4.2 
rekonstruovaná přirozená a současná skladba lesů v %
Natural and current composition of tree species, % of forest land area

skladba 
lesů

composition

smrk
spruce

jedle
fir

borovice
pine

modřín
larch

ostatní
jehl.

other
conif.

sa jehl.
total

conifers

dub
oak

buk
beech

habr
hornbeam 

přirozená 
natural

11,20 19,80 3,40 0,00 0,30 34,70 19,40 40,20 1,60

současná 
current

52,44 0,95 16,95 3,86 0,23 74,43 6,76 7,01 1,24

doporučená 
recommended

36,50 4,40 16,80 4,50 2,20 64,40 9,00 18,00 0,90

 
 
 

jasan
ash

javor
maple

jilm
elm

bříza
birch

lípa
linden

olše
alder 

ost.list.
other

broadlvs.

sa list.
broadlvs.

total

holina
unstocked

area

přirozená 
natural

0,60 0,70 0,30 0,80 0,80 0,60 0,30 65,30 0,00

současná 
current

1,30 1,20 0,00 2,80 1,10 1,60 1,60 24,50 1,00

doporučená 
recommended

0,70 1,50 0,30 0,80 3,20 0,60 0,60 35,60 0,00

Pramen: ÚHÚL
Source: FMI
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tabulka 4.5.1 
podíl věkových tříd 
Percentage of age categories

 
rok
year
 

holina
unstocked

area

bez určení 
věku

Without 
determination 

age

věková třída (rozpětí věku v letech)   age cetegory (years)

i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

1 -20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101 - 120 121 +

 % výměry porostní půdy   % of timber land

1920 1,0 - 23,0 24,0 22,0 17,0 10,0 3,0 0,0

1930 2,0 - 21,0 21,0 21,0 19,0 11,0 5,0 0,0

1950 2,0 - 18,0 21,0 21,0 19,0 12,0 7,0 0,0

1960 1,0 - 17,0 21,0 20,0 19,0 13,0 6,0 3,0

1970 1,0 - 17,0 20,0 19,0 20,0 13,0 7,0 3,0

1980 1,0 - 17,0 15,0 20,0 20,0 15,0 8,0 4,0

1990 1,5 - 16,1 14,7 19,4 18,9 16,8 8,2 4,4

2000 1,2 0,0 16,7 15,5 14,7 18,8 17,3 10,2 5,5

2008 1,0 0,0 17,1 14,8 14,1 18,4 16,1 11,7 6,8

normalita
normality

- - 18,2 18,1 17,7 17,2 15,6 9,3 3,9

Pramen: ÚHÚL
Source: FMI

Mírně se zlepšuje podíl první věkové třídy. Z hledis-
ka trvalé vyrovnanosti a udržitelnosti těžeb je věková 
struktura příliš nevyrovnaná. První tři věkové třídy jsou 
i nadále pod normalitou, což negativně ovlivní budoucí 
těžební možnosti. Zvětšující se podíl nejstarších věko-
vých tříd přispívá k lokální nestabilitě lesů. 

tabulka 4.5.2 
střední plošný věk hlavních dřevin v letech
Mean age by main tree species

dřevina
tree 
species

year

1950 1970 1980 1990 2000 2008

střední věk v letech
mean age in years

smrk
spruce

51 54 58 60 61 63

Jedle
Fir

63 65 68 72 76 70

borovice
pine

60 61 64 65 69 72

Modřín
larch

49 45 49 52 55 59

dub
oak

52 54 59 62 68 70

buk
beech

66 67 69 71 73 70

bříza
birch

* 32 41 41 44 46

Jehličnaté
conifers

54 56 59 61 63 65

listnaté
broadleaves

51 48 53 57 62 63

celkem 53 54 58 60 63 64

Pramen: ÚHÚL
Source: FMI
Pozn.: Inventarizace lesů 1950 měla jinou strukturu.
Note: In the 1950 Forest Inventory, tree species were aggregated into different groups.

Růst průměrného věku dřevin se v posledních letech zpo-
malil až zastavil. V posledních letech klesající průměrný věk 
jedle pravděpodobně souvisí se opětným zaváděním jedle 
do obnovy porostů po poklesu imisního zatížení lesů. 

Průměrné zakmenění ve věkových stupních se od roku 
1990 u porostů předmýtního věku a u porostů nejstar-
ších věkových stupňů mírně zvýšilo. Zvýšení ve věkových 
stupních pod 50 let naznačuje změnu přístupu k výcho-
vě těchto porostů. Vývoj zakmenění porostů podle vě-
kových stupňů ukazuje, že při probírkách nedocházelo 
k prořeďování předmýtních porostů. 
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 4.6 hospodářské tvary a způsoby

 silvicultural and management systems

Plocha porostní půdy (bez cest, průseků, skládek apod.) 
lesa nízkého (pařezin) se mírně zvětšuje a v roce 2008 
činila 7 tis. ha, tj. 0,27 % celkové plochy lesů v ČR. Plocha 
lesa středního dosáhla hodnoty 0,09 % lesů. Naprostou 
většinu lesů (99,64 %) tvoří les vysoký. Plocha lesa výběr-
ného vzrostla na 2,13 % celkové výměry lesů v ČR. 

4.6.1 porostní zásoby dřeva a přírůsty

 Growing stock and increments

Oproti roku 1930 se údaj o celkové zásobě dříví 
v lesích v ČR zvětšil na více než dvojnásobek. Zčás-

ti se na tom podílí zvyšující se přírůst, zčásti jde 
o zpřesnění způsobů zjišťování zavedením nových 
metod a pomůcek v šedesátých a sedmdesátých le-
tech 20. století.

Nárůst celkových zásob dříví v lesích v ČR pokračoval 
i po roce 2000. Podílí se na tom jednak růst zakmenění 
porostů a zvětšování podílu porostů vyššího věku, jed-
nak růst běžného přírůstu v Evropě. Všechny zásoby ale 
nejsou stejně dostupné pro těžbu dříví. Těžitelnost zá-
sob dříví v lese ochranném a lese zvláštního určení je 
limitována plněním ochranných funkcí nebo cíle hospo-
daření, v rezervacích a v prvních zónách národních par-
ků je těžba dříví vyloučena. Průměrná zásoba na 1 ha les-
ních pozemků je 260,38 m3 (jedná se o porostní zásobu 
počítanou na porostní plochu s holinami).

tabulka 4.6.1 
celkové zásoby dřeva v mil. m3

Growing stock volume (mill. m3)

celková zásoba dřeva  Growing stock volume

rok  Year 1930 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008

mil. m3  
mill. m3 307 322 348 445 536 564 630,5 676,4

tabulka 4.5.3 
Zakmenění podle věkových stupňů v %
Stand density by age classes (decades of age) in %

rok
year 

věkový stupeň  age classes

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

%

1950 100 85 92 92 90 89 87 86 85 85        

1960 * * * * * * * * * *        

1970 86 87 91 92 91 89 87 87 85 85 85 85 84 83 81   

1980 91 92 90 91 90 89 87 85 82 81 81 80 79 69 80   

1990 92 95 94 91 91 89 88 87 87 87 87 87 86 84 82 83 77

2000 90 93 94 92 89 89 88 87 86 86 86 85 83 82 80 79 75

2008 95 96 96 94 92 90 90 89 88 88 87 87 87 85 85 84 83

Pramen: ÚHÚL
Source: FMI

Pramen: ÚHÚL
Source: FMI
Poznámka: Zásoba se udává v m3 bez kůry (hmota hroubí).
Note: Volume in m3 u. b., min. top diameter of 7 cm.
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Přírůsty se od osmdesátých let 20. století zvyšují na ce-
lém evropském kontinentu. Jak však naznačují některé 
studie, rychlost zvyšování přírůstů se už začala snižovat. 
Důvody růstu přírůstů nebyly dosud dostatečně spoleh-
livě určeny.

Z hlediska vyrovnanosti a trvalé udržitelnosti těžebních 
možností je rozhodující celkový průměrný přírůst, kte-
rý udává produkční schopnosti lesních stanovišť. Pokud 
jsou porovnávány přírůsty s celkovou těžbou, musí se 
brát v úvahu, že v údaji o celkové těžbě není zahrnut 
objem těžebních zbytků ponechávaných v lese. 

Pramen: ÚHÚL
Source: FMI 
Poznámka: Rozšířeno na všechny lesy, tj. o lesy pod 10 ha, lesy bez úpravy výnosu 
a zalesněné nelesní půdy. 
Note: Including forests under 10 ha of size, forests not intended for wood supply 
and afforested non-forest land. 

tabulka 4.6.4 
průměrné obmýtí
Average rotation period

rok year

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008

obmýtí v letech   rotation period in years

93,4 92,5 95,4 101,1 101,2 102,6 108,1 112,4 115,8 114,5

Pramen: ÚHÚL
Source: FMI 
Poznámka: bez lesů bez zásahu (nemají obmýtí)
Note: Without forest without hit

tabulka 4.6.2 
průměrný mýtní přírůst 
Mean final annual increment

průměrný mýtní
přírůst

Final mean annual increment

rok  
Year

 

1880 1890 1900 1910 1920 1930 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008

celkem
total

mil. m3 b.k. ročně 
mill. m3 u.b. annually

6,9 6,4 7,2 7,3 7,0 7,4 7,5 6,6 8,2 9,5 9,5 11,4 12,1

na 1 ha por.půdy
per ha of the timber area

 m3 b.k. ročně 
m3 u.b. annually

3,0 2,8 3,1 3,0 3,0 3,1 3,0 2,6 3,1 3,6 3,6 4,4 4,7

Pramen: ÚHÚL
Source: FMI

tabulka  4.6.3 
celkový průměrný a celkový běžný přírůst 
Total mean and total current annual increments 

přírůst
increment

rok  year

1950* 1970 1980 1990 2000 2008

mil. m3 b.k. ročně mill. m3 u.b. annually

celkový průměrný
total mean

9,0 13,5 16,0 16,3 16,8 17,7

celkový běžný
total current

9,2 14,8 17,1 17,0 19,8 20,8

 m3 b.k. na 1 ha por.půdy ročně m3 u.b. per ha of the timber area annually

celkový průměrný
total mean

3,7 5,3 6,2 6,3 6,5 6,8

celkový běžný
total current

3,8 5,8 6,7 6,6 7,7 8,0
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4.7 národní inventarizace lesů v Čr

 national Forest inventory in the cr

Výsledky Národní inventarizace lesů 2001 – 2004 byly 
publikovány ve Zprávě o stavu lesa a lesního hospodář-
ství České republiky za rok 2005, 2006 a 2007. V letošní 
zprávě se jedná opět o výběr výsledků ze širokého spek-
tra možností.

Zpráva je vydávána každoročně, první cyklus NIL byl 
však proveden jednorázově během let 2001 – 2004. Ne-
lze tedy uvádět každoročně nové aktualizované údaje, 
výsledky publikované v minulých zprávách (např. plo-
cha lesa, zásoba) budou mít stejné hodnoty, proto bylo 
přistoupeno k výběru nejzajímavějších kapitol z široké-
ho záběru výsledků prvního cyklu NIL. Do budoucna, 
po provedení šetření v druhém cyklu NIL, lze u někte-
rých položek uvažovat o modelování hodnot v době 
mezi jednotlivými cykly.

Komplexnější přehled o Národní inventarizaci lesů lze 
nalézt v publikaci „Národní inventarizace lesů v České 
republice, Úvod, metody, výsledky“, kterou vydal ÚHÚL 
v roce 2007. Další zpracované výsledky jsou k dispozici 
na www.uhul.cz.

Les je v pojetí NIL chápán jako nedílná složka životního pro-
středí v širších ekostystémových vazbách. Vedle produkčních 
charakteristik se zjišťuje množství dalších dat popisujících 
lesní ekosystém včetně položek týkajících se lesnické bo-
taniky, typologie, pedologie, zdravotního stavu lesů, obnovy 
lesa, okrajů lesa apod. Následné využití NIL je tak velmi širo-
ké. Z výsledků prvního cyklu NIL můžeme usuzovat na stav 
lesních ekosystémů. Velmi důležitým momentem bude opa-
kované šetření, kterým bude popsán jejich vývoj. 

Metodický přístup ke sběru dat NIL je odlišný od dosa-
vadních postupů zjišťování stavu lesů, které jsou založeny 
na agregaci dat lesních hospodářských plánů (LHP) a os-
nov (LHO). Hlavní rozdíly v přístupu k NIL jsou:

Metodika sběru dat je založena na statistickém šetření 
v pravidelné síti zkusných ploch. Tento přístup poskytuje 
záruku vysoké míry objektivity pořizovaných dat.

Definice lesa  podle NIL je širší než definice lesa běžně 
v praxi užívaná1).2Zahrnuje veškeré pozemky odpovídající 
základní definici lesa podle Metodiky NIL (kategorie LES) 
bez ohledu na druh pozemku podle katastru nemovitostí 
(KN), tedy i nelesní pozemky porostlé dřevinami, pokud 
splňují definici kategorie LES.

Venkovní šetření zahrnulo veškerý stromový inventář na-
cházející se na inventarizační ploše. Na ní byly zaměřeny 
všechny stromy s výčetní tloušťkou 12 cm s kůrou a více. 
Stromy s výčetní tloušťkou 7–11,9 cm s kůrou byly zamě-
řeny na inventarizačních kruzích r = 3 m. Šetření obnovy 
(jedinci od výšky 10 cm do výčetní tloušťky 6,9 cm s ků-
rou) proběhlo na inventarizačních kruzích r = 2 m.

Sběr dat v terénu se uskutečnil v relativně krátkém ob-
dobí 4 let. Při dosavadním hodnocení stavu lesa jsou sou-
hrny zpracovávány z údajů nasbíraných v průběhu 10 let 
(SLHP a z nich vycházející Zprávy o stavu lesa a lesního 
hospodářství ČR).

1) § 3 Zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (les-
ní zákon) a § 1 Vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování.

Vyhodnocování nasbíraných dat NIL probíhá pomocí ma-
tematicko-statistických metod, proto jsou výsledky předlo-
ženy včetně intervalu spolehlivosti, který je vymezen klad-
nou a zápornou statistickou chybou. To znamená, že zjištěná 
střední hodnota se v uvedeném intervalu spolehlivosti na-
chází s pravděpodobností 95 %. Se zmenšující se rozlohou 
vyhodnocovaného území a s detailnějším členěním dat se 
rozšiřuje rozpětí intervalu spolehlivosti a snižuje se přes-
nost výsledků. Např. vyhodnocení dat na úrovni obcí s rozší-
řenou působností nebo katastru by bylo bezpředmětné.

4.7.1 celková plocha pozemků kategorie les 
a neles

 total area of plots clasiffied as Forest 
and non-Forest

Kategorie LES kromě lesních pozemků podle lesního 
zákona2)3zahrnuje i pozemky, které mají charakter lesa 
a v uvedené legislativě nejsou definovány (např. porosty 
charakteru lesa na zemědělských půdách).

Kategorie NELES zahrnuje pozemky, které nepatří do ka-
tegorie LES .

Plocha pozemků kategorií LES a NELES byla pro celé úze-
mí ČR zjišťována snímáním hranic lesa z ortofoto snímků 
pořízených v letech 1998–2001.

tabulka 4.7.1.1 
celková plocha pozemků kategorie les a neles
Total area of plots classified as FOREST and NON-FOREST

 
plocha ha
 Area (ha)

plocha %
 Area (%) 

LES / FOREST 2 751 586 34,9

NELES/NON-FOREST 5 135 309 65,1

Celkem /Total 7 886 895 100

Pramen: ÚHÚL
Source: FMI 

Graf: 4.7.1.1 
celková plocha pozemků kategorie les a neles
Total area of plots classified as FOREST and NON-FOREST

4.7.2 plocha lesních porostů a bezlesí

 area of forest stands and non stocked 
forest land

Kategorie LES se dále člení na lesní porosty a bezlesí.

Plocha lesních porostů a bezlesí je získána statistickým vý-
počtem z celkové plochy kategorie LES a počtu inventarizač-
ních ploch klasifikovaných jako lesní porosty nebo bezlesí.

2)  § 3, odst. 1, písm. a) Zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění někte-
rých zákonů (lesní zákon).
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tabulka 4.7.2.1 
plocha lesních porostů a bezlesí
Area of forest stands and non stocked forest land

 
plocha ha 
area (ha)

( - ) ( + ) %

Kategorie LES / Category 
FOREST
z toho / thereof

2 751 586   100,0

lesní porosty / Forest 
stands

2 704 904 -10 130 9 795 98,3

bezlesí / Non stocked 
forest land

46 682 -3 656 3 804 1,7

Pramen: ÚHÚL
Source: FMI

4.7.3 struktura lesa

 Forest structure

Jedním z předpokladů trvale udržitelného hospodaření 
(TUH) v lesích je cílevědomá tvorba porostů se struktu-
rou přírodě blízkého lesa. Takové porosty jsou obvykle 
stabilnější a lépe plní funkce lesů.

Na plochách NIL byly zjišťovány údaje o bohatosti verti-
kální struktury porostu. Zařazením jednotlivých stromů 
do výškových vrstev je zčásti vyjádřena  věková různo-
rodost porostů. Zjišťován byl také hospodářský tvar lesa, 
který vyjadřuje způsob založení porostu. 

Porostní strukturu je možné s ohledem na stabilitu po-
rostů a ekonomiku lesního hospodaření změnit pouze 
dlouhodobým systematickým úsilím. Proto se na ní do-
sud nemohly projevit restituce a změna vlastnictví lesů 
po roce 1989. Vliv vlastnictví lesa na porostní strukturu 
bude možné hodnotit až při dalších cyklech NIL.

4.7.3.1 bohatost struktury porostu

richness of stand structure

Bohatost struktury v lese vytvářejí střídající se lesní spole-
čenstva v závislosti na stupni vývoje porostů. Porosty s bo-
hatou strukturou se nacházejí v přirozených lesních eko-
systémech hlavně ve fázi obnovy a ve fázi rozpadu; ve fázi 
růstu se objevuje spíše trend k homogennějším strukturám. 
Bohatost struktury porostu byla hodnocena takto:

les s jednoduchou strukturou: jednoetážový porost; 
koruny stromů, které jej tvoří, se nacházejí pouze v jed-
né vrstvě, korunový zápoj horizontální.

les podrostního typu: víceetážový porost; pravidelně 
jsou zde uspořádány dvě až tři etáže, vzhled porostu je 
místy mezernatý.

les s bohatou strukturou: porost se stupňovitou vý-
stavbou; stromy vytvářející porost se nacházejí v četných 
vrstvách, které se od sebe nedají oddělit.

Souše nejsou hodnoceny.

Vysoký podíl lesa s jednoduchou strukturou (83,4%) je 
důsledkem pasečného způsobu hospodaření, který se 
začal objevovat před více než 200 lety a je s různou in-
tenzitou používán dodnes. Svou roli hrály také rozsáh-
lé kalamity v 19. a 20. století (větrné, sněhové a hmyzí) 
a následné zakládání stejnorodých lesních porostů. 

Graf: 4.7.3.1.1 
bohatost struktury porostu 
Richness of stand structure

tabulka 4.7.3.1.1 
bohatost struktury porostu 
Richness of stand structure

bohatost struktury porostu
Richness of stand structure

% lokalit
of sities %

( - ) ( + )
plocha ha
Area (ha)

( - ) ( + )

Nehodnoceno /Not evaluted 1,2 -0,1 0,1 32 685 -3 210 3 369

Les s jednoduchou strukturou
Forest of simple structure

83,4 -0,6 0,6 2 255 681 -18 614 18 243

Les podrostního typu
Forest of shelterwood type

11,0 -0,5 0,5 297 294 -13 239 13 617

Les s bohatou strukturou
Forest of rich structure

4,4 -0,3 0,3 119 243 -8 621 9 071

Celkem /TOTAL 100,0 2 704 904

Pozn.: položka „Celkem“ je součtem nezaokrouhlených hodnot.
Note: The entry „Total“ equals the sum of unrounded values.
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4.7.3.2 hospodářský tvar lesa

   silvicultural system of forest

Hospodářský tvar je charakterizován způsobem založení 
porostů.

Les vysoký (les semenný, vysokokmenný): generativního 
původu (síje, sadba, přirozené zmlazení). Za les vysoký se 
považuje i nepravá kmenovina (kvalitní pařezina, která se 
předrží nad běžné obmýtí pařeziny).

Les nízký (les výmladkový, pařezina): systematicky se 
opakující vegetativní obnova pařezovými nebo kořeno-
vými výmladky, tvořen listnatými dřevinami.

Les střední sdružený: kombinace předchozích dvou.

Graf: 4.7.3.2.1 
hospodářský tvar lesa 
Silvicultural system of forest

Hodnoty zjištěné u lesa středního (1,9%) a nízkého 
(0,7%) několikrát převyšují čísla vykazovaná ve Zprávách 
o stavu lesa a lesního hospodářství ČR. Zpráva za rok 
2005 např. uvádí výměru nízkého lesa 6 000 ha, tj. 0,23% 
celkové plochy lesů v ČR.

Rozdělení stromových vrstev, obhospodařovaných na zá-
kladě metody věkových tříd, odpovídá historickému vý-
voji lesů.

4.7.3.3 společenstevní postavení stromů 
podle klasifikace iuFro

  lokation of trees within the community 
according to iuFro classification

Postavení stromu v porostu se v klasifikaci IUFRO 
hodnotí podle těchto kritérií:
- výška,

- vitalita

- růstová tendence stromu.

Každé z kritérií se hodnotí samostatně.

Byly hodnoceny všechny stromy dosahující tloušťky hroubí. 
Souše byly zařazeny do položky „nehodnoceno“.

4.7.3.3.1 společenstevní postavení stromů: 
iuFro – výška

 community status of trees: iuFro 
– height

Pro zařazení stromu do vrstev podle IUFRO - výšky 
je rozhodující vztah výšky stromu k tzv. horní výšce 
porostu (pro NIL se jedná o průměrnou výšku 20% 
nejsilnějších stromů na inventarizační ploše).

Horní vrstva: stromy s výškou vyšší než 2/3 horní výšky 
porostu.
Střední vrstva: stromy s výškou mezi 1/3 – 2/3 horní 
výšky porostu.
Spodní vrstva: stromy s výškou menší než 1/3 horní výšky 
porostu.

tabulka 4.7.3.2.1 
hospodářský tvar lesa 
Silvicultural system of forest

hospodářský tvar
silvicultural system

% lokalit
% of sities

( - ) ( + )
plocha ha
area (ha)

( - ) ( + )

Nehodnoceno / Not evaluted 1,3 -0,1 0,1 34 075 -3 315 3 477

Vysoký /High 96,1 -0,4 0,4 2 599 817 -15 104 14 643

Nízký / Low 0,7 -0,1 0,1 19 825 -3 323 3 762

Střední / Coppice-with-standards 1,9 -0,2 0,2 51 187 -5 642 6 116

Pozn.: položka „Celkem“ je součtem nezaokrouhlených hodnot.
Note: The entry „Total“ equals the sum of unrounded values.
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tab. 4.7.3.3.1.1 
společenstevní postavení stromů: iuFro – výška
Community status of trees: IUFRO – height

vrstva
layer

počet 
stromů 

/ ha
number 
of trees 

/ ha

( - ) ( + ) %

Nehodnoceno
/Not evaluted

26 -2 2 3,3

Horní vrstva /Upper layer 649 -9 9 80,3

Střední vrstva /Middle layer 101 -4 4 12,5

Spodní vrstva /Lower layer 31 -2 2 3,9

celkem /total 808  -7 7 100,0

Pozn.: položka „Celkem“ je součtem nezaokrouhlených hodnot.
Note: The entry „Total“ equals the sum of unrounded values.

Převažuje podíl jedinců horní vrstvy (80,3%).

4.7.3.3.2 společenstevní postavení stromů: 
iuFro – vitalita

 community status of trees: iuFro 
- vitality

Při posuzování vitality stromu se přihlíží k rozložení 
a utváření koruny stromu a k postavení stromu v poros-
tu. Stromy jsou děleny do těchto skupin:

Velmi vitální: jedinec – bujně rostoucí (1)

Normálně se vyvíjející (2)

Slabě vyvinutý: (3).

tab. 4.7.3.3.2.1 
společenstevní postavení stromů: iuFro – vitalita
Community status of trees: IUFRO - vitality

stupeň vitality
degree of vitality

počet /ha
number 
of trees

( - ) ( + ) %

Nehodnoceno / Not 
evaluted

26 -2 2 3,3

Velmi vitalní / Very vital 65 -3 3 8,0

Normalně se vyvíjející / 
Developing normaly

639 -9 9 79,1

Slabě vyvinutý / Poorly 
developed

77 -3 3 9,6

celkem / total 808 -7  7 100,0

Pozn.: položka „Celkem“ je součtem nezaokrouhlených hodnot.
Note: The entry „Total“ equals the sum of unrounded values.

Převažuje podíl jedinců normálně se vyvíjejících (79,1 %), 
podíl jedinců klasifikovaných jako velmi vitální (8,0%) nebo 
slabě vyvinutý(9,6%) je nízký.

4.7.3.3.3 společenstevní postavení stromů: 
iuFro – růstová tendence

 community status of trees: iuFro 
– growth tendency

Růstová tendence se hodnotí podle současného růstu 
stromu vzhledem k růstu v dřívějším období. Větší, stej-
ný nebo menší přírůst v posledním vegetačním období 
v poměru k minulým vegetačním obdobím udává růsto-
vou tendenci vzestupnou, setrvalou nebo klesající.

tabulka 4.7.3.3.3.1 
společenstevní postavení stromů: iuFro - růstová 
tendence 
Community status of trees: IUFRO – growth tendency  

růstová tendence / 
Growth tendency

počet / 
ha / 

number 
of trees 

( - ) ( + ) %

Nehodnoceno / Not 
evaluted

26 -2 2 3,3

Vzestupná / Increasing 155 -7 7 19,2

Setrvalá / Steady 521 -9 9 64,5

Klesající / Decreasing 105 -4 4 13,0

celkem / total 808  -8  8 100,0

Pozn.: položka „Celkem“ je součtem nezaokrouhlených hodnot .
Note: The entry „Total“ equals the sum of unrounded values.

Největší počet jedinců má setrvalou růstovou tendenci 
(64,5%). Počty jedinců se vzestupnou a klesající růstovou 
tendencí nejsou příliš vyrovnané (19,2% a 13%).
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5.1. klimatické podmínky

 climatic conditions

Rok 2008 byl charakteristický zejména teplým zimním 
obdobím. V nižších, ale i ve středních polohách došlo již 
ve druhé polovině ledna k tání sněhu a únor a březen 
byly v řadě oblastí ČR zcela bez sněhové pokrývky. To 
společně s teplotně normálním jarním obdobím a vel-
mi teplým červnem vedlo k přísuškům, jež ohrožovaly 
zejména výsadby a mladé kultury v nižších i středních 
polohách. V průběhu letních měsíců byly opakovaně za-
znamenány lokální bouře provázené bořivým větrem, 
které v některých regionech znamenaly i plošné vývraty 
porostů a častý výskyt zlomů. V porovnání s vichřicemi 
„Kyrill“ v únoru 2007 a „Emma“ v březnu 2008 však byly 
škody výrazně nižší. Podzimní období se vyznačovalo 
rychlým nástupem sněhové pokrývky v horských polo-
hách, teplotní průběh byl normální. 

Větší část roku 2008 byla teplotně normální, některé mě-
síce pak teplotně nadnormální. Největší kladné rozdíly 
od normálových hodnot byly naměřeny počátkem roku 
2008 v lednu a v únoru. Počátek ledna se vyznačoval ješ-
tě nízkými teplotami a navazoval tak na chladné období 
v listopadu a v prosinci 2007. Zhruba od 11. ledna však 
již na většině území České republiky převládaly kladné 
teploty. Okolo 20. ledna se teplota vyšplhala nad 10°C 
a na některých stanicích byly překročeny dlouhodobé 
rekordy průměrných denních teplot. Z hlediska srážek 
byl leden normální, vzhledem k vysokým teplotám a tání 
sněhu byl však na některých tocích vyhlášen 1. stu-
peň povodňové aktivity. Vysoké teploty se vyskytovaly 
i v průběhu února, který byl rovněž teplotně nadnormál-
ní a srážkově mírně podnormální. Jarní měsíce březen 
– květen byly teplotně normální. 18. 5. byly zaznamená-
ny výrazné přívalové srážky zejména na severní Mora-
vě a ve Slezsku, na horním toku Opavy bylo dosaženo 
prvního stupně povodňové aktivity. Velmi teplé a relativ-
ně suché období následovalo ve druhé polovině června 
a v první polovině července, kdy byly na řadě lokalit do-
saženy maximální teploty nad 30°C. Většina srážek byla 
ve formě bouřek, někdy lokálně i s krupobitím. K ochla-
zení došlo na přelomu července a srpna. První dekáda 
září byla ještě velmi teplá, na několika stanicích v ČR 
byla naměřena maximální denní teplota nad 30°C. Poté 
následovalo poměrně výrazné ochlazení, v nejvyšších po-
lohách se již přechodně vyskytla sněhová pokrývka. Říjen 
byl teplotně normální, listopad a prosinec pouze mírně 
teplotně nadnormální. 

obrázek 5.1.1 
průměrné měsíční teploty vzduchu v roce 2008
Mean monthly temperatures and long-standing normal 
temperature 

Pramen: ČHMÚ
Source: Czech Hydrometeorological Institute

obrázek 5.1.2 
průměrné měsíční úhrny srážek v roce 2008
Monthly precipitation and long-standing normal 
precipitation

Pramen: ČHMÚ
Source: Czech Hydrometeorological Institute

5.2 ochrana klimatu 

 climate protection

Na fenomén změny klimatu poprvé vědci upozornili v še-
desátých letech minulého století. Rozvoj lidské společ-
nosti od počátku průmyslové revoluce způsobil výrazný 
nárůst koncentrací skleníkových plynů v atmosféře, které 
způsobují zadržování tepla odraženého zemským povr-
chem. Jedná se však o jev mnohem komplexnější než je 
pouhá změna teploty, na níž navazuje celá řada řetězících 
se reakcí na globální i regionální úrovni. Již nyní jsou zcela 
zřetelné dopady oteplování na změny fauny i flóry. Zvy-
šuje se frekvence extrémních stavů počasí, jako jsou déle 
trvající sucha střídaná přívalovými dešti, vichřice a další.

Pro získání vědeckých podkladů ke změně klimatu vznikl 
Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC). Tohoto panelu 
se účastní vědci a instituce z celého světa. Jejich výsledky 
pak slouží jako podklad pro politická jednání a následná 
rozhodnutí. Reakce na nastávající i předpokládané změny 

5. Faktory prostředí ovlivňuJící lesní hospodářství
 environmental Factors affecting Forestry
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lze rozdělit do dvou skupin. První z nich je aktivní snaha 
o snížení emisí skleníkových plynů, aby rozsah změn byl 
ještě snesitelný. Druhou skupinou jsou pak opatření, která 
nám umožní určité přizpůsobení se těmto změnám. 

Nejvýznamnějším krokem pro mezinárodní ochranu kli-
matu bylo přijetí Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. 
V roce 1997 k ní byl přijat tzv. Kjótský protokol (v plat-
nosti od roku 2005, ČR jej ratifikovala v roce 2001). Jeho 
základním cílem je do roku 2012 snížit emise skleníkových 
plynů v celkovém průměru o 5,2 % v porovnání s rokem 
1990. Závazkem ČR je snížení emisí o 8% oproti roku 
1990. Dle poslední emisní inventury z roku 2006 činily 
úhrnné emise skleníkových plynů 148,2 milion tun CO2, 
což je o cca 17% pod hodnotou kjótského závazku.

Na snížení emisí se v rámci EU výrazně podílí systém ev-
ropského obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), 
který sdružuje největší emitenty odpovídající za zhruba 
dvě třetiny celkových vypouštěných emisí skleníkových 
plynů v Evropě. Doposud v něm byly povolenky na vy-
pouštění oxidu uhličitého přidělovány zdarma, od roku 
2013 se předpokládá jejich nákup v aukcích. Podrobněji se 
mezinárodní ochranou klimatu zabývá kapitola s názvem 
„Konference OSN o změnách klimatu v Poznani“.

Hlavním strategickým dokumentem ČR v oblasti změny 
klimatu je Národní program na zmírnění dopadů změny 
klimatu v ČR z roku 2004. V současnosti probíhá pří-
prava nové Politiky ochrany klimatu v ČR, která bude 
publikována v červenci 2009.

národní program na zmírnění dopadů změny kli-
matu v České republice
Strategie ochrany klimatu ČR je prezentována Národním 
programem na zmírnění dopadů změny klimatu v České 
republice (dále jen „Národní program“), který byl při-
praven podle požadavků rozhodnutí Rady Evropské unie 
99/296/EC a schválen usnesením vlády ČR č. 187 ze dne 
3. března 2004.

Národní program mapuje vlivy probíhající změny klimatu 
na jednotlivé sektory a vytyčuje strategii státu vedou-
cí ke zmírňování negativních dopadů. Kromě vysvětle-
ní fyzikálních principů změny klimatu a nastínění vývoje 
mezinárodních jednání obsahuje Národní program úda-
je o hodnotách emisí skleníkových plynů v ČR včetně 
projekcí dalšího vývoje a prezentuje návrhy konkrétních 
opatření na snižování emisí skleníkových plynů i adaptač-
ních opatření. Jeho úplné znění lze nalézt na adrese: 
http://www.mzp.cz/cz/narodni_program_zmirneni_dopadu.

V roce 2007 bylo provedeno vyhodnocení Národního 
programu z hlediska účinků a ekonomických možností 
přijatých opatření včetně srovnání výchozího stavu a re-
dukce emisí dosažené od přijetí Národního programu. 
Dne 16.4. 2008 vyhodnocení schválila vláda ČR. Úplný 
text “Vyhodnocení Národního programu na zmírnění 
dopadů změny klimatu v ČR“ lze nalézt na webové strán-
ce Ministerstva životního prostředí: 
http://www.mzp.cz/cz/vyhodnoceni_narodniho_programu.

Z Vyhodnocení Národního programu vyplývá, že během 
několika let došlo v rámci většiny resortů k významné-
mu pokroku v oblasti snižování emisí skleníkových ply-
nů. Zvýšil se také podíl obnovitelných zdrojů na výrobě 

energie, přičemž v rámci obnovitelných zdrojů dosahuje 
největšího podílu využití biomasa (79 %). Podstatný me-
ziroční nárůst v hrubé výrobě elektřiny je zaznamenáván 
v oblasti větrných elektráren, bioplynu a fotovoltaiky. 
V sektoru zemědělství je největší úsilí věnováno vo-
dohospodářským, protierozním a tzv. agroenvironmen-
tálním opatřením (například ekologické zemědělství). 
V oblasti hospodaření s vodou jsou postupně zaváděna 
adaptační opatření, která mají omezit hrozbu povodní 
a zároveň zabezpečit dostatek pitné vody. 

Na druhé straně má ČR stále poměrně nepříznivé ukaza-
tele z hlediska energetické náročnosti a produkce emisí 
skleníkových plynů na obyvatele resp. jednotku HDP. Jako 
problematický se rovněž jeví sektor dopravy, jehož emise 
vykazují trvalý meziroční nárůst, což je způsobeno zejmé-
na rozvojem osobní a nákladní automobilové dopravy. Re-
dukční politiky a opatření je proto nutné orientovat právě 
na oblast průmyslu a dopravy, které se na celkové bilanci 
emisí skleníkových plynů ČR podílejí nejvíce.

Vzhledem k tomu, že od roku 2004, kdy byl Národní 
program vytvořen, došlo k vývoji politických jednání 
v ČR i ve světě (v rámci Evropské unie i při konferencích 
smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
a jejího Kjótského protokolu), bude do konce července 
roku 2009 vytvořena nová politika ochrany klimatu 
v České republice, jejíž součástí bude aktuální stra-
tegie ochrany klimatu a návrh opatření, která povedou 
k efektivnímu snižování emisí skleníkových plynů i zmír-
ňování negativních dopadů změny klimatu.

5.3 Znečištění ovzduší

 air pollution

Situace v zatížení porostů imisními látkami je v ČR v po-
sledních letech stabilní. Oxid siřičitý, který byl v minu-
losti hlavní škodlivinou ohrožující zdravotní stav lesních 
porostů, vykazuje příznivě nízké hodnoty. Na většině sta-
nic Českého hydrometeorologického ústavu se v roce 
2008 pohybovaly jeho průměrné roční koncentrace pod 
hodnotou 10 µg.m-3, pouze na několika lokalitách v Ús-
teckém kraji dosahoval hodnot 10 – 15 µg.m-3. Na žádné 
stanici v ČR nebyl překročen imisní limit průměrné kon-
centrace SO2 za zimní období 20 µg.m-3, který je určen 
pro ochranu vegetace nařízením vlády č. 350/2002 Sb. 
v platném znění (novela 429/2005 Sb.).

U oxidů dusíku (NOx) jsou v současné době průměrné 
koncentrace také poměrně nízké. V letech 2007 a 2008 
nebylo na žádné měřící stanici, umístěné mimo průmys-
lové a obytné aglomerace, zjištěno překročení imisního 
limitu pro ochranu vegetace – roční průměrné koncen-
trace 30 µg.m-3. Tato hodnota je překračována pouze 
ve větších městech (Praha, Brno, Ostrava). 

Stejně jako v předchozích letech je odlišná situace u ozo-
nu. Limitní hodnota kumulativního indexu AOT 40 pro 
ochranu vegetace (suma vypočtená z průměrných hodino-
vých koncentrací za období květen – červenec, průměr 
za 5 let 18 000 µg.m-3.h), je dlouhodobě překračována 
na většině území ČR. V roce 2008 byla vyšší hodnota na-
měřena na 16 stanicích. Nejvyšší hodnoty dosahovaly např. 
stanice Přimda (25 927 µg.m-3.h), Sněžník (25 205 µg.m-3.h) 
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či Rudolice v Horách (24 200 µg.m-3.h). Imisní limit pro 
ozon byl překročen i v nižších polohách, k viditelným pro-
jevům poškození vegetace však v loňském roce docházelo 
spíše výjimečně, především v kombinaci se suchem a tep-
lotním stresem. Výraznější narušení zdravotního stavu les-
ních porostů ozonem nebylo zaznamenáno. 

obrázek 5.3.1
viditelné poškození buku ozonem, ls ledeč nad 
sázavou, 1.9. 2008
Visible damage of european beech by ozone, Forest 
direction Ledeč n. Sázavou, September 1st 2008

Foto R. Novotný

5. 4 Zatížení lesních ekosystémů imisními 
látkami 

  pollution stress of Forest ecosystems

Depozice acidifikujících a eutrofizujících látek, bazických 
kationtů, fluoridu a chloridu na les a lesní půdu byly moni-
torovány na plochách intenzivního monitoringu II. úrovně 
v rámci programu ICP Forests a na ostatních dlouhodobě 
sledovaných výzkumných plochách. Chemismus srážek byl 
sledován na volné ploše v blízkosti monitorační plochy 
(bulk) a pod porostem (throughfall). V bukových porostech 
se navíc sledoval stok po kmeni (stemflow), který význam-
ně přispívá k depozici látek do porostu.

Průměrné hodnoty pH srážkové vody se pohybovaly v roz-
mezí 4,55 až 5,67 pod porostem a 4,60 až 5,80 na volné plo-
še. Oproti roku 2007 došlo k mírnému zvýšení průměrných 
hodnot pH srážkové vody na většině sledovaných ploch. 

Z průměrných koncentrací a naměřeného množství srážek 
byly vypočteny roční průměrné hodnoty depozic. Depozi-
ce dusíku pod porostem se pohybovaly v rozmezí 5,83 až 
35,60 kg.ha-1.rok-1. Na volné ploše dosáhly hodnoty depozi-
ce dusíku nižších hodnot, a to 5,82 až 17,81 kg.ha-1.rok-1.

Průměrné hodnoty depozice síry pod porostem se pohybo-
valy v rozmezí 4,87 až 29,72 kg.ha-1.rok-1, na volné ploše ma-
ximální hodnota depozice síry dosáhla 11,80 kg.ha-1.rok-1.

K nejvíce zatíženým lokalitám depozicí síry a dusíku patří ze-
jména plochy v horských oblastech. Zvýšené hodnoty depozic 
jsou zde způsobeny vyšším úhrnem srážek. Obecně smrkové 
porosty způsobují silnější nárůst depozice síry na lesní půdu 
než porosty listnaté, což potvrzují i výsledky v tabulce. tabulka 5.4.1 

depozice látek na výzkumných plochách (kg.ha-1.rok-1)
Deposition at the research plots (kg.ha-1.year-1)

plochy ii. úrovně / level 
ii plots

  porost / throughfall volná plocha / bulk deposition

oblast / region plocha / plot
dřevina / 
species

ph h+ n s ph h+ n s

Plzeňsko Benešovice borovice / pine 4,79 0,0791 11,27 6,13 5,14 0,0479 7,76 4,18

Jihovýchod Prahy Březka
dub, smrk, buk / 
oak, spruce, beech

5,67 0,0083 5,83 5,12 5,60 0,0125 6,13 3,65

Jizerské hory Jizerka smrk / spruce 4,70 0,2519 19,61 20,44 4,60 0,3283 15,81 11,80

Moravsko-slezské Beskydy Klepačka smrk / spruce 4,66 0,2092 9,02 16,09 4,86 0,1618 12,23 7,73

Jindřichohradecko Lásenice -Vojířov smrk / spruce 4,84 0,0607 12,87 8,65 5,78 0,0129 12,80 5,81

Slavkovský les Lazy smrk / spruce 4,55 0,2026 18,94 13,84 5,46 0,2831 15,97 5,16

Orlické hory Luisino údolí smrk / spruce 4,55 0,3290 35,60 29,72     

Chřiby
Medlovice - 
Buchlovice

buk, dub, modřín / 
beech, oak, larch

5,51 0,0117 10,03 6,19 5,80 0,0093 5,82 4,74

Krkonoše Mísečky
buk, smrk, jedle / 
beech, spruce, fir

5,00 0,1370 16,37 11,28 4,99 0,1761 17,81 11,20

Vysočina Nová Brtnice smrk / spruce 4,97 0,0439 25,80 14,54 5,16 0,0433 8,41 5,29

Písecké hory Všeteč - Kamýk buk / beech 5,33 0,0184 11,99 5,20 5,49 0,0184 6,88 3,53

Českomoravská vrchovina Želivka smrk / spruce 5,11 0,0257 11,64 6,43 5,19 0,0360 10,23 4,90

ostatní výzkumné plochy 
/ other research plots

  porost / throughfall  volná plocha / bulk deposition

oblast / region plocha / plot
dřevina / 
species

ph h+ n s ph h+ n s

Jindřichohradecko Lásenice -Vojířov buk / beech 5,40 0,0186 8,60 4,87     

Krušné hory Přebuz smrk / spruce 4,67 0,1754 13,73 10,85 5,39 0,0378 13,02 5,35

Pramen: VÚHLM
Source: FGMRI
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6.1 ekonomická situace vlastníků lesa

 economic situation of Forest owners

Ekonomická situace vlastníků lesa v rámci hospodaření 
v lesích včetně případných vedlejších aktivit se meziroč-
ně výrazně zhoršila u všech kategorií vlastníků - tj. jak 
u soukromých lesů,  lesů ve vlastnictví měst a obcí, tak 
i u lesů ve vlastnictví státu. Hlavní příčinou zhoršení eko-
nomické situace byl výrazný pokles cen surového dříví 
v důsledku jeho odbytové krize. Potvrzují to výsledky 
rezortního statistického šetření od 270 vlastníků lesů 
(případně nájemců lesů) s výměrou lesů přesahující 200 ha, 
které reprezentují celkem 94 % podíl výměry lesů stát-
ních, 42 % podíl lesů ve vlastnictví měst a obcí a 22 % po-
díl soukromých lesů v ČR. Tímto rezortním statistickým 
šetřením se nepřetržitě od roku 1998 monitoruje eko-
nomická situace vlastníků lesa (případně nájemců lesů), 
kteří obhospodařují lesy na ploše cca 1 820 tis. ha - tj. 
na 69 % výměry lesů v ČR.

Hospodářské výsledky (zisky před zdaněním) se meziročně 
snížily u soukromých lesů o 669 Kč na 1 ha lesa a dosáhly 
tak hodnoty 1 077 Kč / 1 ha , u obecních lesů o 502 Kč/ 1 ha 
lesa na hodnotu 612 Kč/ 1 ha a u státních lesů o 126 Kč na 1 ha 
lesa na dosaženou skutečnost 520 Kč/ ha. Na hospodaření 
ve státních lesích se rozhodující mírou podílelo hospodaření 
státního podniku LČR, který zaznamenal tvorbu zisku před 
zdaněním ve výši 707 mil. Kč. Výraznou finanční podporou 
pro vlastníky (nájemce) lesů byly opět finanční příspěvky 
na hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu krajů a ze 
státního rozpočtu uhrazené úhrady některých mandator-
ních výdajů (dle zákona o lesích) a podpory poskytované 
z fondů EU. Bez započítání těchto finančních příspěvků by 
realizovaný zisk z 1 ha lesa představoval u soukromých 
lesů 518 Kč, u státních lesů 412 Kč a u lesních majetků obcí 
a měst by dokonce došlo k záporné hodnotě – tj. ke ztrátě 
ve výši 152 Kč. Významnou nákladovou položkou u nájem-
ců lesních majetků měst a obcí je nájemné. Z rezortního 
statistického šetření vyplývá, že 57,1 % výměry těchto lesů 
je pronajmuto a průměrné roční nájemné činí 2 057 Kč/ha 
lesa, což výrazně ovlivňuje konečnou výši zisku u nájemců. 
Pronájem lesů soukromých je realizován na 30,7 % výměry 
těchto lesů a průměrné roční nájemné činí 1 683 Kč/ ha 
lesa. Pronájem lesů ve vlastnictví státu je zákonem o lesích 
zakázán.

Porovnáním hodnot výše zisků včetně příspěvků a dotací 
od krajů, státu a EU a bez těchto příspěvků a dotací lze 
dovodit celkovou finanční podporu, která je vlastníkům 
(nájemcům) lesa poskytována. Celková finanční podpora 
na 1 ha lesa tak činila v průměru 108 Kč u státních lesů, 
764 Kč u lesů v majetku měst a obcí a 559 Kč u lesů 
soukromých. Meziročně se tedy celková finanční podpo-
ra zvýšila – pro státní lesy o 2 Kč, pro lesy měst a obcí 
o 289 Kč a pro soukromé lesy o 84 Kč.

Meziroční růst průměrných nákladů se projevil v pěstební 
činnosti (celkem za lesy průměrný nárůst o 64 Kč na 1 ha 

lesa) a to ve všech rozhodujících výkonech (obnova lesa, 
péče o lesní kultury, prořezávky). Pouze v ochraně lesa do-
šlo k dílčímu poklesu nákladů po extrémní kalamitě způ-
sobené orkánem Kyrill v roce 2007. Racionalizací prací 
a větším využíváním přírodních procesů (zejména pro při-
rozenou obnovu) dochází k absolutnímu snížení provádě-
ných výkonů.V těžební činnosti se projevil za všechny sle-
dované lesy rovněž meziroční nárůst průměrných nákladů 
u rozhodujícího výkonu těžba dřeva (o 47 Kč/ m3), přičemž 
u státních lesů dosáhly průměrné náklady na těžbu dřeva 
nejvyšší úrovně (308 K/m3). Na průměrném meziročním 
nárůstu průměrných nákladů na pěstební činnost na 1 ha 
obhospodařovaného lesa (o 64 Kč) se podílely nejvíce lesy 
státní (o 78 Kč), dále soukromé lesy (o 47 Kč) a obecní 
lesy (o 37 Kč). Na pěstební činnost celkem vztaženou na 1 ha 
obhospodařovaného lesa tak vynakládají nejvíce finančních 
prostředků vlastníci obecních a městských lesů (1 824 Kč), 
dále státní lesy (1 806 Kč) a soukromé lesy (1 539 Kč). 
Na čerpání nákladů v lesnických činnostech mají významný 
vliv přírodní a klimatické podmínky v lese, které limitují 
nasazování jednotlivých technik a technologií při provádění 
prací v lese. Příznivý vývoj byl zaznamenán ve zvýšených 
nákladech na opravy a údržbu lesních cest a svážnic. Nej-
více finančních prostředků na opravy a údržbu lesní do-
pravní sítě vynakládají subjekty hospodařící ve státních le-
sích (813 Kč na 1 ha lesa), nejméně naopak soukromé lesy 
(349 Kč na 1 ha lesa).

Porovnání ukazatelů ekonomiky hospodaření u subjektů 
dle druhu vlastnictví lesů ze zpracovaných výsledků re-
zortního statistického šetření s předcházejícím rokem 
je obsaženo v tab. 6.1.4. Z tabulky je patrný zejména 
výrazný nárůst celkových nákladů na výkonech v lesnické 
činnosti jak u lesů státních (o 4,92 %), soukromých lesů 
(o 5,74 %), tak zejména u obecních lesů (o 8,12 %). Zde 
se tedy projevil jak dílčí nárůst celkových nákladů, tak 
i pokles tržeb za prodané dříví.

Negativně se na výnosech projevil jak meziroční pokles 
průměrného zpeněžení surového dříví, tak i objem rea-
lizovaných dodávek surového dříví. Přestože lesy v ČR 
nebyly ušetřeny větrné kalamity (Emma), její dopad 
ve srovnání s orkánem Kyrill z ledna 2007 byl mírněj-
ší. V důsledku nižšího objemu nahodilé těžby a poklesu 
poptávky a cen surového dříví tak došlo k meziročnímu 
poklesu celkových těžeb a dodávek surového dříví v ČR 
o 2 321 tis. m3 na hodnotu 16 187 tis. m3.

Na meziročním propadu tvorby zisků v lesích státních se 
rovněž podílelo saldo tvorby a čerpání rezervy na pěs-
tební a ostatní lesnické činnosti. Zatímco organizace 
státních lesů vykázaly saldo ve výši 129 mil. Kč (tzn., 
že převažovala tvorba rezervy s negativním dopadem 
na zisk), obecní lesy i soukromé lesy vykázaly záporné 
saldo (ve výši 32 mil. Kč resp. 26 mil. Kč) s kladným do-
padem na zisk - tzn., že použitá rezerva převážila její 
tvorbu pro pokrytí nárůstu nákladů zejména na pěstební 
činnost po rozsáhlé větrné kalamitě v lesích (Kyrill). 

6.  ekonoMika v lesníM hospodářství
 economy in the Forestry sector
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tabulka 6.1.1 
průměrné vlastní náklady vybraných výkonů v kč/t.j.
Average prime costs of selected operations in CZK/unit

výkon - činnost
operation

t.j.
unit

2006 2007 2008

obnova lesa 
Forest regeneration

ha 65 846 70 525 71 850

péče o lesní kultury
Tending of young plantation

ha 7 893 8 439 8 654

prořezávky
Cleanings

ha 6 740 7 398 7 536

ochrana lesa
Forest protection

ha 98 170 149

celkem pěstební činnost
Total silviculture

ha lesa
ha of 
forest

1 545 1 681 1 745

těžba dřeva
Felling

m3 185 211 258

přibližování dřeva
Skidding

m3 196 236 225

odvoz dřeva
Hauling

m3 151 189 154

oprava a údržba lesních 
cest
Road repairs and 
maintenance

ha lesa
ha of 
forest

544 629 654

Pramen: MZe
Source: Ministry of Agriculture

tabulka 6.1.3 
hospodářský výsledek vlastníků lesa (bez příspěvků 
na hospodaření v lesích) v kč/ha
Profit of forest owners (without contribution for forests 
management) in CZK/ha

Zisk před zdaněním
Profit before taxation 

2006 2007 2008

státní lesy
State forests

1 626 540 412

obecní lesy
Communal forests

165 580 -152

soukromé lesy
Private forests

838 1 271 518

průměr
Average

1 213 720 348

Pramen: MZe
Source: Ministry of Agriculture

tabulka 6.1.4 
hospodářský výsledek vlastníků lesa (včetně příspěvků 
na hospodaření v lesích) v kč/ha 
Profit of forest owners (include contribution for forests 
management) in CZK/ha

Zisk před zdaněním
Profit before taxation 

2006 2007 2008

státní lesy
State forests

1 723 646 520

obecní lesy
Communal forests

707 1 114 612

soukromé lesy
Private forests

1 522 1 746 1 077

průměr
Average

1 519 982 667

Pramen: MZe
Source: Ministry of Agriculture

tabulka 6.1.2 
průměrné vlastní náklady vybraných výkonů podle kategorií vlastníků v kč/t.j
Average prime costs of selected operations by ownership category in CZK/unit

výkon - činnost
Operation

t.j.
Unit

státní lesy
State forests

obecní lesy
Communal forests

soukromé lesy
Private forests

průměr 
Average

obnova lesa
Forest regeneration

ha 73 513 70 303 68 657 71 850

péče o lesní kultury
Tending of young plantation

ha 9 181 7 728 7 932 8 654

prořezávky
Cleanings

ha 8 178 6 407 6 655 7 536

ochrana lesa
Forest protection

ha 167 153 102 149

celkem pěstební činnost
Total silviculture

ha lesa
ha of forest

1 806 1 824 1 539 1 745

těžba dřeva
Felling

m3 308 187 178 258

přibližování dřeva
Skidding

m3 229 215 223 225

odvoz dřeva
Hauling

m3 157 159 144 154

opravy a údržba les. cest
Roads repairs and maintenance

ha lesa
ha of forest

813 507 349 654

Pramen: MZe
Source: Ministry of Agriculture
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6.2 ekonomická situace podnikatelů v lesním 
hospodářství

 economic situation to Forestry 
contractors

V podnikatelském prostředí lesního hospodářství nadále 
probíhá koncentrace podnikatelských subjektů do velkých 
nadregionálních subjektů, které investovaly do svého roz-
voje mnoho finančních prostředků, vlastní výkonnou lesní 
techniku včetně harvestorových uzlů a podnikají nejen v ČR, 
ale i v zahraničí. Na druhé straně existují početné podni-
katelské subjekty místního významu a jednotlivé osoby sa-
mostatně výdělečné činné (tzv. živnostníci), které poskytují 
služby malým vlastníkům lesa klasickými technologiemi.

V průběhu roku došlo na základě zpracovaného rezort-
ního statistického výkazu Les (MZe) 2 – 01 „Roční výkaz 
o nákladech a výnosech v lesním hospodářství za rok 
2008“ k výraznému poklesu ziskovosti až do ztrát u pod-
nikatelských subjektů v lesnictví.

Podstatnými vlivy na dosaženou ztrátovost z podnikání 
v lesnictví byly:

•	 výrazný	propad	cen	surového	dříví	u	odběratelů,
•		 stagnace	cen	u	odběratelů	za	prováděné	práce,
•		 nárůst	 nákladů	 na	 zabezpečení	 jednotlivých	 výkonů	

v lesnické činnosti.
Do ztrátové pozice se tak dostaly zejména podnikatel-
ské subjekty, které neměly „vysoutěženy“ ve smluvních 
ujednáních dostatečné tržby za prováděné práce a ceny 
za nakupované dříví. Prodejní ceny sortimentů suro-
vého dříví jak pro podniky dřevozpracujícího průmys-
lu, tak i pro případný vývoz do zahraničí zaznamenaly 
oproti 4. čtvrtletí 2007 až 30 % pokles.

Statistické šetření zahrnulo hospodaření 21 ekonomic-
kých subjektů zapsaných v obchodním rejstříku s převa-
žující lesnickou činností (dále jen podnikatelské subjek-
ty). Plocha lesa, na které poskytovaly tyto podnikatelské 
subjekty lesnické služby byla cca 149 tis. ha.

Z celkem sledovaných 21 podnikatelských subjektů vyká-
zalo zisk 15 subjektů (v celkové výši 6 mil. Kč), zatímco 

ztrátu vykázalo 6 subjektů (v celkové výši 57,5 mil. Kč). 
Celkem podnikatelské subjekty vykázaly ztrátu v hodnotě 
51,5 mil. Kč (Náklady celkem = 1 630,6 mil. Kč, Výnosy 
celkem = 1 579,1 mil. Kč), což představuje ztrátu 346 Kč/ha 
obhospodařované plochy, tj. ve srovnání s předchozím ro-
kem pokles o 739 Kč/ha (tj. pokles o 213,6 %).

Do hospodaření podnikatelských subjektů se promítlo 
v zisku pouze provádění výkonů v pěstební činnosti (68 
Kč/ha lesa) a školkařtví (9 Kč/ha lesa), zatímco ztrátovými 
činnostmi byla těžební činnost (-369 Kč/ha lesa), myslivost 
(-36 Kč/ha lesa), ostatní lesní činnosti (-27 Kč/ha lesa) 
a jiné činnosti (- 95 Kč/ha lesa). Ze zpracovaného vzorku 
podnikatelských subjektů tak vyplývá, že konečná ztráta 
z podnikání v lesnictví vedla nejen k jejich ekonomickému 
oslabení, ale až k ukončení jejich činnosti. Větší část pod-
nikatelských subjektů však přes mírný zisk v ekonomice 
stagnovala. Finanční podpora ze strany státu, krajů a EU 
ve formě dotací se podílela ve výši 70 Kč/ha lesa a sní-
žila tak pouze vzniklou celkovou ztrátu. Minimální zisk či 
ztráta z podnikání tak zřejmě povede k redukci podnika-
telských subjektů v lesnictví a přežijí tak pouze kapitálově 
nejsilnější subjekty s výraznou efektivitou a produktivitou 
při provádění lesnických prací.

Dalším negativním jevem v lesním hospodářství je tr-
valý odliv kvalifikovaných tzv. OSVČ (osob samostatně 
výdělečně činných) a to zejména v citlivých regionech 
s vysokou mírou nezaměstnanosti.

tabulka 6.1.5 
ukazatele ekonomiky
Ekonomy indicators

ukazatel / Indicator
 

Státní lesy 
 State forests

Obecní lesy
 Municipal forests

Soukromé lesy
 Private forests

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

podíl celkových nákladů na výkonech (v %) 
 Ration of total costs on outputs (in %)

82,11 93,04  94,09
 

92,76
 

 
91,62

 

 
94,84

 

 
87,56

 

 
86,29

 

 
90,87

 

Podíl tržeb za dřevo
z celkových výkonů (v %)
 Ratio of timber receipts on total outputs (in %)

 
67,82

 

 
71,37

 

 
67,12

 

 
70,52

 

 
72,29

 

 
60,19

 

 
60,17

 

 
70,5

 

 
60,2

 

průměrné zpeněžení dříví
(kč /m3) Average timber realization (CZK /m3)

 930  979  943  1 185  1 205  1 080  1 130  1 312  1 168

 podíl celkových nákladů na výkonech v 
lesnické
činnosti (v %)
Ratio of total costs on forestry outputs (in %)

 78,55  90,81  95,73  76,83 70,99 79,11 68,28 65,36  71,1

Pramen: MZe
Source: Ministry of Agriculture
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tabulka 6.2.1 
Finanční hospodaření podnikatelských subjektů 
v lesním hospodářství  v kč/ha lesa
Financial management of contractors in forestry in CZK/
ha of forest

výkon
Operation

2006 2007 2008

pěstební činnost
Silviculture

  155    256    68  

těžební činnost
Harvesting

  511    39    - 369  

Školkařství
Nursery management

  178    329     9  

Myslivost
Hunting

  - 28  - 67  - 36  

drobná les. výroba
Small forest production

  188     8     -  

ost. les. činnosti
Other forestry operations

  177    79  -  27  

lesnická činnost 
celkem
Total forestry operation

  844    374  - 328  

Jiné činnosti
Other activities

- 147  -  31  -  95  

hospodářský výsledek 
celkem
Total economic outcome

  607    393  - 346  

Pramen: MZe
Source: Ministry of Agriculture

6.3 sociální situace v lesním hospodářství

 social aspects in the Forestry sector

6.3.1 stav na trhu práce

 labour market in forestry

Počet zaměstnanců v lesnických činnostech (resp. v lesnictví 
a v souvisejících činnostech) ve fyzických osobách u subjek-
tů v podnikatelské a nepodnikatelské sféře se permanentně 
od roku 1989 snižuje. Meziročně došlo k poklesu počtu za-
městnanců v lesnických činnostech o 7,4 %, přičemž došlo 
k poklesu v soukromém sektoru (o 12,3 %) a obecním sek-
toru (o 4,8 %); naopak ve státním sektoru došlo k nárůstu 
o 1,2 %. Celkově objem prací v lesnickém sektoru meziročně 
mírně poklesl v důsledku poklesu výkonů v těžební činnosti, 
úbytek zaměstnanců byl nahrazen vyšší produktivitou práce 
(nasazení těžebních harvestorů, zalesňovacích strojů apod.).

6.3.2 vývoj průměrných mezd

 average income in forestry

Průměrná mzda zaměstnanců ve fyzických osobách v les-
nictví a v souvisejících činnostech vzrostla oproti před-
chozímu roku o 4,2 %. Tempo růstu průměrných mezd 
v lesnictví tak nedosáhlo růstu mezd v průmyslu (7,9 %) 
i v národním hospodářství (8,0 %). Průměrná mzda fyzic-
kých osob v lesnictví a v souvisejících činnostech za pod-
nikatelskou i nepodnikatelskou sféru zaostává absolutně 

tabulka 6.3.1.1 
počet zaměstnanců v lesnických činnostech
Number of employees in forestry

lesní hospodářství celkem 
Total forestry sector

 
 

2005 2006 2007 2008

 21 835   20 342   19 398   17 959  

z toho 
of which

státní
state

5 830 5 698 5 783 5 850

soukromé
private

13 614 12 280 11 320 9 924

obecní
communal

2 391 2 364 2 295 2 185

Pramen: ČSÚ
Source: Czech Statistical Office

tabulka 6.3.2.1 
Měsíční průměrné mzdy v kč
Average monthly income in CZK

 lesnictví
Forestry

2005 2006 2007 2008 2008/2007 %

14 908    16 196    18 020    18 779   104,2 

z toho
of which

lesy státní
state forests

17 254   19 314   21 407   22 361   104,5

lesy soukromé
private forests

13 892   15 250   16 774   17 164   102,3

lesy obecní
communal forests

14 682   15 983   17 010   18 093   106,4

průmysl 
Industry

17 483   18 638   20 285   21 894   107,9

národní hospodářství celkem
National economy

17 864   19 003   20 333   21 957   108,0

Pramen: ČSÚ, MZe
Source: Czech Statistical Office, Mininistry of Agriculture
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o 3 115 Kč ve srovnání s průmyslem a o 3 178 Kč ve srov-
nání s průměrnou mzdou v národním hospodářství. 
V rámci odvětví lesního hospodářství (lesnictví) je nej-
vyšší průměrná mzda ve státním sektoru, která přesahuje 
o 5 197 Kč průměrnou mzdu v soukromém sektoru.

6.3.3 ochrana zdraví a bezpečnost při práci   

safety and health protection
Z hlediska ohrožení bezpečnosti a zdraví osob jsou tradič-
ně stále nejrizikovějšími činnostmi v lesním hospodářství 
těžba, soustřeďování a odvoz dříví. Na počtu pracovních 
úrazů a smrtelných pracovních úrazů (SPÚ), ke kterým 
v souvislosti s prováděním těchto činností dochází, se 
ve většině případů podílí stále se snižující odborná kva-
lifikace, nekázeň a neodpovědnost samotných pracovníků 
k vlastnímu životu a zdraví. Zkušení lesní dělníci navíc od-
cházejí do důchodu a nastupující mladší ročníky přeceňují 
své schopnosti a provádějí práce bez dostatečné znalosti 
a zkušenosti. Je proto nutné, aby kontroly v oblasti bez-
pečnosti práce byly zaměřeny zejména na prevenci, tj. 
na předcházení pracovním úrazům.

V roce 2008 došlo v lesním hospodářství k četným pra-
covním úrazům, z toho k 8 smrtelným pracovním úrazům 
(12 v roce předcházejícím), převážně v těžební činnosti 
a zvláště při těžbě dříví. Skoro všechny případy smrtel-
ných úrazů vznikly v důsledku zanedbání bezpečnostních 
předpisů a vždy se jednalo o osoby samostatně výděleč-
ně činné, vykonávající svoji profesi v lesním hospodářství 
na základě živnostenského oprávnění. 

U LČR došlo v roce 2008 k 21 pracovním úrazům a všech-
ny byly s dobou léčení delší než 3 dny. Ve 20 případech 
se jednalo o muže, ženy měly 1 pracovní úraz. Ke smr-
telnému pracovnímu úrazu v roce 2008 nedošlo. Nemoc 
z povolání byla nově zjištěna v 1 případě, ohrožení nemocí 
z povolání zjištěno nebylo. 

Na pracovní úrazovost má vliv především nedostatek pre-
vence, nízká kontrolní činnost ze strany státního odbor-
ného dozoru, živnostenského odboru a sociální a zdra-
votní politika. Stejně tak zatím chybí úrazová pojišťovna, 
která by sledovala porušení bezpečnostních předpisů při 
vzniklém pracovním úrazu a s tím spojené vyplácení úra-
zové pojistky ve vazbě na sociální zabezpečení.

tabulka 6.3.3.1 
počet pracovních úrazů v lesním hospodářství 
Number of occupational injuries in forestry sector 

rok
Year

pracovní úrazy 
celkem

Total occupational 
injuries

z toho smrtelné 
pÚ

of which fatal 
occupational injuries

2001 1 168 1

2002 1 119 2

2003 1 004 2

2004 975 4

2005 829 4

2006 791 8

2007 652 12

2008 621 6
Pramen: ČSÚ, Odborový svaz DLV, LČR
Source: Czech Statistical Office, Labor Union Wood, Forest and Water, Forests of 
the Czech Repulic, state enterprise

6.4  Finanční prostředky z národních 
veřejných zdrojů pro lesní hospodářství

state budget Funds for the Forestry 
sector

6.4.1. Finanční povinnosti státu vyplývající 
z lesního zákona

Governmental financial obligations 
subject to the Forest act

Po roce 1989 jsou podporovány v lesnictví vztahy, které mo-
tivují odpovědnost vlastníků lesů za jejich majetek a zároveň 
zájmy státu při hospodaření s lesem s významem a přesahem 
do volné krajiny. To umožňily schválené hlavní legislativní nor-
my, především zásady státní lesnické politiky a zákon o lesích. 
Tento zákon vymezil možnosti finančních nároků za lesnické 
výkony při cílené výsadbě melioračních a zpevňujících dřevin 
(§ 24 lesního zákona), pro výkon odborného lesního hospo-
dáře (§ 37 lesního zákona), při vypracování lesních hospo-
dářských osnov (§ 26 lesního zákona), při protipovodňové 
ochraně povodí drobných vodních toků – bystřin a navazují-
cích území (§ 35 lesního zákona). Jsou to mandatorní výdaje, 
které se hradí z prostředků státního rozpočtu. Ústřednímu 
orgánu státní správy lesů přísluší povinnost úhrady nároko-
vých závazků státu a jednotlivé krajské úřady zajišťují převo-
dy finančních prostředků pro žádající fyzické nebo právnické 
osoby ve stanovených časových obdobích.

Celkem na závazky státu vyplývající z lesního zákona bylo 
v roce 2008 poskytnuto 253,3 mil. Kč. 

V tom na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsad-
bu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin 
bylo poskytnuto 9,7 mil. Kč. Takto bylo podpořeno ob-
novení 1 850 ha lesních porostů, u nichž se podíl těchto 
dřevin pohybuje v rozmezí od 5 % do 30 %. To znamená, že 
bylo podpořeno asi 10 tis. ha smíšených lesních porostů.

Stát hradí náklady na činnost odborného lesního hos-
podáře vlastníkům lesa do celkové výměry 50 ha. Tato 
činnost byla vlastníkům poskytována na ploše 421 tis. ha 
lesa, celkové náklady dosáhly 152,4 mil. Kč.

Vlastníkům lesa do celkové výměry 50 ha, kteří nemají 
pro svůj majetek vypracován lesní hospodářský plán, stát 
dále hradí náklady na zpracování lesních hospodářských 
osnov. Plocha takto zařízeného lesa činila 38 tis. ha, cel-
kové náklady dosáhly 20,0 mil. Kč.

Na meliorace a hrazení bystřin byly poskytnuty státní fi-
nanční prostředky, u nichž rozhodl orgán státní správy lesů, 
že jsou prováděna ve veřejném zájmu. Jsou to opatření 
dlouhodobá o vztazích koloběhu vody v přírodě v zales-
něných povodích a o protipovodňové ochraně krajiny při 
škodlivé činnosti bystřin v pramenných územích vodních 
toků. Na opatření související s melioracemi a hrazením 
bystřin ve veřejném zájmu bylo poskytnuto 71,2 mil. Kč. 
V rámci těchto opatření bylo upraveno 16 km bystřin, byly 
opraveny nebo vybudovány retenční nádrže s celkovou 
retenční schopností 24 tis. m³ vody, meliorace lesních po-
zemků úpravou jejich vodního režimu se ze státních pro-
středků neprováděly. Technické jednotky se týkají pouze 
dokončených akcí v roce 2008, na které byly poskytnuty 
finanční prostředky i v předcházejících letech.
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tabulka 6.4.1.1 
Finanční povinnosti státu vyplývající z lesního 
zákona v mil. kč
Governmental financial obligations subject to the 
Forest Act in mill. CZK

předmět závazku
Activities

 

2006 2007 2008

poskytnuto
approved in

Meliorační a zpevňující dřeviny
Soil-improving and stabilizing species

10,8 9,6 9,7

Činnost odborného lesního 
hospodáře
Licensed forest managers

139,3 146,6 152,4

náklady na zpracování lho
Forest management guidelines

22,9 24,3 20,0

Meliorace a hrazení bystřin
Soil reclamation and torrent control

29,3 67,6 71,2

celkem 
Total

202,3 248,1 253,3

Pramen: MZe
Source: Ministry of Agriculture

6.4.2 služby, kterými stát podporuje 
hospodaření v lesích

 services provided by the government 
for forest management

Stát pomáhá vlastníkům lesa prostřednictvím bezplatně 
poskytovaných a zajišťovaných služeb zlepšovat úroveň 
hospodaření v  lesích a zabezpečovat ochranu lesů před 
škodlivými činiteli. V rámci poradenské činnosti jsou vlast-
níkům lesů poskytovány aktuální informace k preventivní 
ochraně jejich lesů a k možnostem obranných opatření 
proti škodlivým vlivům.

V roce 2008 pokračovala letecká aplikace vápnitého do-
lomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblas-
tech ČR - tj. v oblasti Krušných hor (LS Litvínov a Jezeří), 
Orlických hor, Jizerských hor a v dalších oblastech (Plasy, 
Vyšší Brod, Český Rudolec, Ruda nad Moravou, Hanušo-
vice a Lanškroun). U leteckého vápnění tak došlo po pro-
vedených výběrových řízeních podle zákona o veřejných 
zakázkách k naplnění smlouvy s firmou Letecká lesní, a. s. 
a to v objemu 18,3 mil. Kč a smlouvy s firmou ABAS, s.r-
.o. v objemu 19,7 mil. Kč. Celkem se tak podařilo splnit 
smluvní objem ve výši 3 973 ha leteckého vápnění dolo-
mitickým vápencem v dávce 3 tuny na 1 ha za který byla 
uhrazena částka ve výši 37,9 mil. Kč. Po jednáních byla 
dále uhrazena na základě uzavřené dohody o narovnání 
částka ve výši 5,9 mil. Kč k vyrovnání problematické sráž-
ky – smluvní pokuty, uplatněné odběratelem (MZe) za le-
tecké vápnění firmou Surmet, s. r.o. v  roce 2006.

V návaznosti na vápnění a hnojení lesních porostů v imisních 
oblastech zejména Krušných hor a Orlických hor v před-
chozích letech zabezpečil VÚLHM vyhodnocení kvality 
a účinnosti vápnění a hnojení lesů v imisních oblastech, včet-
ně přípravy projektů chemické meliorace v celkové částce 
2,5 mil. Kč. Jednalo se zejména o odběry a analýzy půdních 
vzorků a vzorků asimilačních orgánů v intervalech 2 a 5 let 
po provedeném vápnění se srovnáním s obdobnými vzor-
ky před aplikací vápence včetně zpracování návrhů vápnění 
a hnojení lesních porostů pro vlastníky (nájemce) lesů v imi-
semi poškozených oblastech ČR.

Nepostradatelnou službou pro vlastníky lesů bylo zajiš-
tění letecké hasičské služby na celkové ploše 2,4 mil. ha 
lesních pozemků v lesích na území ČR - tj. 91% výměry 
všech lesů (mimo lesy v působnosti MO a MŽP), s cílem 
ochrany lesů před lesními požáry. Tato činnost byla 
smluvně zabezpečena firmou Surmet, s.r.o. a dílčím za-
bezpečením dle uzavřené Dohody o spolupráci při zajiš-
ťování letecké hasičské služby mezi MV a MZe Leteckou 
službou Policie České republiky (na části území kraje 
Středočeského a Jihomoravského). Celkem bylo vynalo-
ženo na tuto službu 25,0 mil. Kč. Letouny provedly cel-
kem 242 letů, při kterých nalétaly 379 hodin a zjistily 15 po-
žárů. Letouny v tomto období zasahovaly u 2 požárů. 
Bylo provedeno celkem 16 shozů hasební vody, při kte-
rých bylo nalétáno 2,5 hodiny.

Vrtulníky Letecké služby Policie ČR v roce 2008 nepro-
vedly žádné hlídkové lety z důvodu plnění povinností 
pro Policii ČR. Byly však využity při hašení 2 požárů, při 
kterých nalétaly 2,5 hodiny a provedly 8 shozů pomocí 
závěsných vaků. 

V roce 2008 tak sice došlo ke zvýšení počtu hlídkových 
letů a letových hodin, ale ke snížení počtu hašených po-
žárů ve srovnání s předchozími roky. 

Přesto ale v roce 2008 došlo v lesních porostech celkem 
ke 470 požárům (805 požárů v roce 2007) při kterých 
musely zasaáhnout jednotky požární ochrany s přímou 
škodou 3,1 mil. Kč (16,4 mil. Kč v roce 2007), zničeno 
bylo cca 86 ha lesních porostů a při požárech bylo zra-
něno 10 osob a 3 osoby byly usmrceny. 

Velkoplošné zásahy v ochraně lesa byly provedeny letec-
kou aplikací postřiků proti klíněnce jírovcové (celkem 
na ploše 100 ha v lokalitě Sedlice u Blatné a v oborách 
Březka a Vlková (Středočeský kraj). Dále byly uskutečně-
ny rekognoskační lety pro zjišťování zdravotního stavu 
lesů v ČR (zejména zjišťování aktuálního stavu kůrovců) 
v rozsahu 100 letových hodin. 

Celkové náklady na velkoplošné zásahy a rekognoskační 
lety činily 1,0 mil. Kč.

VÚLHM dále poskytoval poradenskou službu vlastníkům 
lesa na požádání bezplatně v oblasti ochrany lesa, lesní-
ho semenářství, lesního školkařství, umělé obnovy lesa 
a zalesňování včetně hodnocení kvality pěstovaného 
sadebního materiálu, výsadeb rychlerostoucích dřevin, 
obnovy a výchovy lesních porostů, myslivosti a ochrany 
lesa před škodami zvěří a v oboru biotechnologií. MZe 
uhradilo VÚLHM za tyto služby celkem 20,0 mil. Kč.

Ke zvýšení úrovně hospodaření v lesích přispěly 
v rámci poradenské a vzdělávací činnosti rovněž re-
alizované odborné semináře, určené především pro 
vlastníky lesů a jejich odborné lesní hospodáře. Ob-
dobně jako v předchozích letech tyto semináře pořá-
daly profesní lesnické organizace a sdružení (Sdružení 
vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Česká 
lesnická společnost, Sdružení majitelů a podnikatelů 
v LH ČR, Česká komora odborných lesních hospo-
dářů, Foresta SG, a.s. a poradenské firmy INPROF – 
MVDr. Václav Prokop, Komunita pro duchovní rozvoj). 
MZe uhradilo těmto sdružením a organizacím za tyto 
služby 1,0 mil. Kč.
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V ostatních službách byly provedeny úhrady v celkové 
výši 3,4 mil. Kč za odběry půdních vzorků a asimilačních 
orgánů pro průzkum stavu lesních půd a výživy lesních 
porostů ve vybraných přírodních lesních oblastech (pro-
vedl ÚHÚL) a navazující analýzy a vyhodnocení na před-
chozí odběry (provedl ÚKZÚZ).

tabulka 6.4.2.1 
služby, kterými stát podporuje hospodaření v lesích 
v mil. kč
Services provided by the government for forest 
management in mill. CZK

charakter služby
Type of service

2005 2006 2007 2008

letecké vápnění a hnojení
Aerial liming and fertilizing

26 45 22 44

letecká protipožární a 
hasičská služba
Airborne fire control service

2 15 10 25

velkoplošné zásahy v ochraně 
lesa
Large-scale measures for forest 
protection

5 2 1 1

poradenství
Consultancy

22 23 23 21

ostatní služby
Other sevices

4 6 3 6

služby celkem
Total

59 91 59 97

Pramen: MZe
Source: Ministry of Agriculture

6.4.3 Finanční příspěvky

   aids

6.4.3.1 Finanční příspěvky ze státního 
rozpočtu

  aids from state budget

Podpora hospodaření v lesích formou poskytování fi-
nančních příspěvků byla poskytována podle přílohy č. 10 
k zákonu č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 
2008. Rozsah využití tohoto předpisu pro poskytování 
obsažených finančních příspěvků závisel na působnos-

ti jednotlivých resortů v oblasti lesního hospodářství 
v kontextu s příspěvky poskytovanými od roku 2005 
kraji. V následujících tabulkách příspěvků poskytovaných 
kraji jsou uváděna pouze data od vybraných krajských 
úřadů, která jsou dostupná v požadované struktuře.

V lesích v působnosti MŽP a MO bylo možno uplatňovat 
žádosti o příspěvky na obnovu lesů poškozených imisemi 
(dle písm. A), příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu 
lesních porostů (dle písm. B), příspěvky na sdružování 
vlastníků lesů malých výměr (dle písm. C), příspěvky 
na ekologické a k přírodě šetrné technologie (dle písm. 
D), příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospo-
daření (dle písm. G) a příspěvky na vyhotovení lesních 
hospodářských plánů v digitální formě (dle písm. H).

Pro lesy v působnosti MZe byl rozsah poskytování omezen 
na příspěvky dle písm. G,H a I. Příspěvek dle písm. K (chov 
a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých drav-
ců) vázaný na chovatele bez ohledu na vztah k lesním po-
zemkům byl poskytován za celé území státu MZe.

Z rozpočtu MZe bylo poskytnuto na příspěvky dle písm. 
G, H, K a I celkem 70 874 tis. Kč. 

Ministerstvo obrany poskytlo příspěvky v celkové výši 
50 414 tis. Kč, z toho na obnovu lesů postižených imi-
semi 214 tis. Kč, na obnovu, zajištění a výchovu porostů 
40 832 tis. Kč, na ekologické a k přírodě šetrné techno-
logie 9 254 tis. Kč a na vybrané činnosti mysliveckého 
hospodaření 114 tis. Kč.

Ministerstvo životního prostředí vyplatilo na příspěvcích 
celkem 5 134 tis. Kč, z toho na obnovu, zajištění a výcho-
vu porostů 4 402 tis. Kč, na ekologické a k přírodě šetrné 
technologie 656 tis. Kč a na vybrané činnosti myslivecké-
ho hospodaření 76 tis. Kč.
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tabulka 6.4.3.1.1 
Finanční příspěvky poskytované z rozpočtu MZe a krajů na hospodaření v lesích podle účelu a vlastnictví 
v mil. kč
Subsidies for forest management from budget of Ministry of Agriculturey and regional budgets by purposes and 
ownership categories in mill. CZK

předmět příspěvku
Object of subsidy

kategorie 
vlastnictví

Ownership category 2004 2006 2007 2008

obnova lesů poškozených imisemi
Regeneration of forests damaged by air 
pollution 

obecní communal 19,8 10,8 8,9

státní state - 0 0

ostatní other 7,0 4,8 2,2

celkem total 26,8 15,6 1,8 11,1

Zalesnění, zajištění a výchova porostů
Reforestation, establishment of stands and 
their tending

obecní communal 92,7 72,6 97,5

státní state 0,8 0,5 0,3

ostatní other 154,4 137,5 172,1

celkem total 247,9 210,6 206,7 270,0

sdružování vlastníků lesů malých výměr
Grouping of the small-sized forest owners

ostatní other 4,0 3,0 1,3 1,3

celkem total 4,0 3,0 1,3 1,3

ekologické a k přírodě šetrné 
technologie
Ecologically and nature friendly technologies 

obecní communal 8,4 7,2 11,3

státní state 0,2 0,5 0,1

ostatní other 22,5 20,5 24,8

celkem total 31,1 28,2 29,7 36,2

Zajištění mimoprodukčních funkcí lesa
Establishment of non-wood-producing 
functions of the forest 

obecní communal - 0 - -

státní state - 0 - -

ostatní other - 0 - -

celkem total - 0 - -

hrazení bystřin
Torrent control
 

obecní communal - 0 - -

státní state - 4,7 - -

celkem total - 4,7 - -

podpora ohrožených druhů zvěře
Support of endangered species of wild animals

obecní communal 0,0 0,0 0,0 0,0

státní state 1,4 1,2 1,5 0,8

ostatní other 2,7 3,2 12,3 11,2

celkem total 4,1 4,4 13,8 12,0

vyhotovení lesních hospodářských plánů
Productions of forest management plans 

obecní communal 12,3 7,8 12,1 7,6

státní state 48,4 29,0 41,7 33,0

ostatní other 8,9 13,4 10,2 14.3

celkem total 69,6 50,2 64,0 54,9

ostatní hospodaření v lesích
Other forest management 

obecní communal 0,0 0,3 0,1

státní state 1,2 0,1 1,7

ostatní other 2,1 4,8 0,2

celkem total 3,3 5,2 2,9 2,0

programy spolufinancované s fondy es
Programmes cofinanced through EC funds

obecní communal - 0 - -

státní state - 0,7 - -

ostatní other - 1,0 - -

celkem total - 1,7 - -

chov a výcvik národních plemen 
loveckých psů a loveckých dravců
Breeding and training of national races of 
hunting dogs and hunting birds of prey

obecní communal - 0 0 -

státní state - 0 0 -

ostatní other 0,8 0,9 1,6 2,1

celkem total 0,8 0,9 1,6 2,1

Finanční příspěvky celkem
Subsidies total 

obecní communal 133,2 98,8 125,4

státní state 52,0 36,9 35,9

ostatní other 202,4 189,0 228,3

celkem total 387,6 324,6 321,8 389,6

Pramen: MZe
Source: Ministry of Agriculture 
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tabulka 6.4.3.1.2 
Finanční příspěvky na obnovu lesů poškozených imisemi   
Subsidies for regeneration of forests damaged by air pollution

předmět příspěvku
Object of subsidy

t.j.
Unit

pásmo ohrožení
 Threat zone

celkem 
Total

a b  

t.j.
unit

tis. kč
1,000 
CZK

t.j.
unit

tis. kč
1,000 
CZK

t.j.
unit

tis. kč
1,000 
CZK

přirozená obnova 
Natural regeneration

ha 0 0 5 79 5 79

z toho
of which
 
 

meliorační a zpevňující dřeviny
soil-improving and stabilizing species

ha   3 72 3 72

ostatní dřeviny
other species

ha   2 7 2 7

umělá obnova sadbou - první zalesnění 
First reforestation

ha 10 635 13 2 203 23 2 838

z toho
of which
 
 

meliorační a zpevňující dřeviny
soil-improving and stabilizing species

ha 2 181 7 1 564 9 1 745

ostatní dřeviny
other species

ha 8 454 6 639 14 1 093

umělá obnova sadbou - opakované zalesnění  
Repeated reforestation

ha 2 100 4 86 6 186

z toho
of which
 
 

meliorační a zpevňující dřeviny
soil-improving and stabilizing species

ha 1 49 1 12 2 61

   sazenice
   plants

ha   1 32 1 32

   poloodrostky
   large-sized plants

ha   1 15 1 15

   odrostky
   saplings

ha     0 0

ostatní dřeviny
other species

ha 1 51 1 27 2 78

ochrana mladých lesních porostů
Protection of young growths

ha 2 179 5 869 319 991 2 497 6 860

z toho
of which
 
 
 
 
 
 

ochrana kultur proti buřeni
weed control of plantations

ha 186 841 114 496 300 1 337

ochrana kultur proti zvěři
game control of plantations

ha 1 905 4 806 129 355 2 034 5 161

ochrana kultur proti klikorohu
pine weewil control of plantations

ha 1 2 27 18 28 20

ochrana kultur proti myšovitým
mice control of plantations

ha 87 220 49 122 136 342

Zřizování nových oplocenek 
Establishment of game - proof fences

km 2 143 2 195 4 338

hnojení a vápnění lesních porostů
Fertilizing and liming of forest stands

ha 286 714 12 27 298 740

z toho
of which
 
 
 
 

letecké  
aerial  

ha     0 0

pozemní 
ground

ha     0 0

k sazenicím 
to plants

ha 286 714 12 27 298 740

celkem   
 Total

 x  x  x 11 041

Pramen: MZe

Source: Ministry of Agriculture
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tabulka 6.4.3.1.4 
Finanční příspěvky na sdružování vlastníků lesů malých výměr 
Subsidies for grouping of the small-sized forest owners

velikost sdruženého 
majetku 
Size of grouped forests

výměra lesů vlastníků ve sdruženích celkem

area of individual ownership total

 do 5 ha
up to 

 do 50 ha
up to 

do 150 ha
up to 

do 300 ha
up to 

nad 300 ha
over

sdružený 
majetek
grouped 
forests

příspěvky
subsidies

 
 

ha
tis. kč

1,000 CZK

od 150 do 500 52 266 498 0 0 815 111

from 150 to 500

nad 500 a do 1 000 249 972 917 0 0 2 138 453

over 500 and to 1, 000

nad 1 000 over 1, 000 831 1 171 270 0 816 3 088 779

celkem Total 1 132 2409 1685 0 816 6 042 1 343

Pramen: MZe
Source: Ministry of Agriculture

tabulka 6.4.3.1. 5 
Finanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie 
Subsidies for ecological and nature friendly technologies

předmět příspěvku
Object of subsidy 

t.j.
Unit

lesy  Forests
celkem

Totalochranné
protection

zvl. určení
special purpose

hospodářské
commercial

t.j.
unit

tis.kč
1,000 
CZK

t.j.
unit

tis.kč
1,000 
CZK

t.j.
unit

tis. kč
1,000 
CZK

t.j.
unit

tis. kč
1,000 
CZK

vyklizování nebo přibližování dříví 
lanovkou 
Skyline skidding

m3 5 355 430 5 715 501 22 969 1 304 34 039 2 235

vyklizování nebo přibližování dříví 
koněm 
Horse skidding

m3 4 605 146 61 772 2 019 534 305 11 493 600 682 13 658

přibližování dříví strojem bez vlečení 
po zemi
Mechanized skidding

m3 270 8 22 512 675 204 671 4 154 227 453 4 837

likvidace klestu štěpkováním nebo 
drcením
Chipping of logging slash before forest 
regeneration

 
ha
 
 

0 0 171 2 028 1 228 13 411 1 398 15 439

celkem
Total

 
 

x 584 x 5 223 x 30 362 x 36 169

Pramen: MZe
Source: Ministry of Agriculture
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tabulka 6.4.3.1.7 
Finanční příspěvky na chov a výcvik národních 
plemen loveckých psů a loveckých dravců
Aids for breeding and training of national races of 
hunting dogs and hunting birds of prey

předmět 
příspěvku

Object of subsidy

2008

ks
pc

tis. kč
1,000 CZK

Český teriér Czech terrier 3 6

Český fousek
Czech roughhaired 
pointer

401 802

Jestřáb lesní Goshawk 29 203

sokol stěhovavý Peregrine falcon 112 560

raroh velký Saker falcon 84 420

orel skalní Golden eagle 26 130

celkem Total x 2 121

Pramen: MZe
Source: Ministry of Agriculture

6.4.3.2 Finanční příspěvky z rozpočtů krajů

  aids from regional budget

Kraje poskytovaly finanční příspěvky dle vlastních pravi-
del. Rozsah až na některé výjimky odpovídal zhruba ná-
plni příspěvků dle písmen A až D přílohy č. 10 k zákonu 
o státním rozpočtu. Členění a obsah krajských příspěvků 
je vzhledem k notifikačnímu procesu v rámci Evropské 
unie po celou dobu platnosti notifikace stejný. Proto ne-
byly v krajských pravidlech pro poskytování finančních 

příspěvků v lesích oproti předešlému roku zveřejněny 
podstatné změny (vyjma Ústeckého kraje, který posky-
toval finanční příspěvky v režimu „de minimis“).

6.4.4 podpory z podpůrného a garančního 
rolnického a lesnického fondu, a.s.

  aids from the support and Forestry 
Guarantee Fund for Farmers and 
Forestry, Jsc

Jednou z možných forem podpory subjektům v lesním hos-
podářství je podpora poskytnutých úvěrů poskytovaná Pod-
půrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále 
jen „Fond“). Předmětem činnosti Fondu, který je akciovou 
společností ve 100% vlastnictví státu je mimo jiné poskyto-
vání dotací na úroky z úvěrů a bankovních garancí za úvěry 
subjektům, u kterých příjmy ze zemědělské činnosti a lesnic-
ké výroby tvoří více než 50% celkových příjmů.

Za lesní hospodářství bylo od doby zřízení Fondu podáno 
celkem 643 žádostí, z toho 566 jich bylo schváleno. Celko-
vá výše podporovaných úvěrů činila 2 489 mil. Kč, výše vyda-
ných garancí 598 mil. Kč a výše přiznaných dotací 470 mil. Kč. 
K 31.12.2008 bylo dosud vyplaceno na dotacích 466 mil. Kč.

Celkem bylo na úhradách ze záruky k 31.12.2008 zaplace-
no 80 mil. Kč a na základě splátkových kalendářů splaceno 
9,4 mil. Kč. V roce 2008 nebyla provedena žádná úhrada 
ze záruky; z již dříve uhrazených garancí bylo, na základě 
splátkových kalendářů, vráceno 109 tis. Kč.

Údaje v tabulce za jednotlivé roky jsou získány rozdílem 
stavů k 31.12.

tabulka 6.4.3.1.6 
Finanční příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření
Subsidies for promotion of endangered game species

předmět příspěvku Object of subsidy
t.j.
Unit

2006 2007 2008

t.j.
Unit

tis. kč
1,000 CZK

t.j.
Unit

tis. kč
1,000 CZK

t.j.
Unit

tis. kč
1,000 CZK

tetřev hlušec Capercaillie ks 37 518 30 420 23 161

tetřívek obecný Black cock ks 0 0 0 0 - -

koroptev polní Partridge ks 3 382 676 4 284 857 3 527 354

umělé nory Artificial dens ks 168 420 960 2 400 1 130 2 260

koza bezoárová Bezoar goat ks 29 44 29 44 28 42

bílý jelen White deer ks 321 803 114 285 319 319

obnova biotopů Biotope restoration ha x 1 968 x 1 739 828 4 142

napajedla pro zvěř Dribling places ks x x 597 597 503 503

přístřešky pro
koroptve

Feed hopper for partridge ks x x 673 337 358 72

lapací zařízení Trapping equipment ks x x 217 217 431 431

komorování koroptví Kreping of partridge ks x x 110 22 138 28

budky pro vodní
ptáky

Boxwe for water birds ks x x 6 008 6 008 6 702 3 351

budky a podložky pro 
dravce

Birds of prey keeping 
devices

ks 235 15 557 279 110 28

berličky pro dravce Blocks for birds of prey ks x x 4 601 184 3 408 136

Medikované premixy
Medicinal feeding 
preparation

kg x x 723 72 745 149

veterinární vyšetření Veterinary check-up x 0 x 362 x 10

celkem Total x x 4 444 x 13 822 11 984

Pramen: MZe
Source: Ministry of Agriculture
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6.5 Finanční pomoc v rámci programů 
spolufinancovaných z eu

 aids from the programmes supported 
by ec

Rok 2008 byl druhým rokem, kdy vedle končícího vyplá-
cení podpor podle programů předcházejícího programo-
vacího období především z Operačního programu Rozvoj 
venkova a multifunkční zemědělství, bylo možno žádat 
o finanční prostředky z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova na období 2007 – 2013 prostřednic-
tvím Programu rozvoje venkova České republiky na ob-
dobí 2007 – 2013 (dále jen „PRV“). V tomto programo-
vém dokumentu se na lesnictví zaměřuje především osa 
I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 
a osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny.

Z osy I PRV byl v roce 2008 zahájen příjem žádostí na opat-
ření I.1.2 – Investice do lesů, které zahrnuje 3 podopatření: 
I.1.2.1 Lesnická technika, I.1.2.2 Technické vybavení provo-
zoven a podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura. 

V rámci osy II PRV v roce 2008 pokračoval příjem žádostí 
na opatření II.2.1 – Zalesňování zemědělské půdy, kterým se 
zabývá samostatná kapitola 6.6; bylo otevřeno nové opatření 
II.2.2 – Platby v rámci NATURA 2000 v lesích, které zahr-
nuje jedno podopatření II.2.2.1 Zachování hospodářského 
souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu 

a byl zahájen příjem žádostí na opatření II.2.4 Obnova lesní-
ho potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí 
lesů, které zahrnuje 2 podopatření: II.2.4.1 Obnova lesního 
potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření 
a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích.

6.5.1  operační program „rozvoj venkova 
a multifunkční zemědělství“

  the rural development and 
Multifunctional agriculture 
operational programme

V  Operačním programu „Rozvoj venkova a multifunkč-
ní zemědělství“ (OP Zemědělství) na období 2004 – 
2006 byla podpora lesního hospodářství soustředěna 
do opatření 1.3 - Lesní hospodářství, které bylo zamě-
řeno zejména na dobré hospodaření v lesích, obnovu 
lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami, 
podporu preventivních opatření proti přírodním kalami-
tám a na opatření ke zlepšování ekologické stability lesů. 
Opatření 1.3 - Lesní hospodářství zahrnovalo 4 podo-
patření: 1.3.1 Obnova lesního potenciálu poškozeného 
přírodními kalamitami a požárem a zavádění přísluš-
ných ochranných preventivních opatření, 1.3.2 Investice 
do lesů, 1.3.3 Sdružování majitelů lesa a 1.3.4 Zalesňová-
ní zemědělsky nevyužívaných půd. O podopatření 1.3.3 
neprojevili žadatelé zájem.

tabulka 6.4.4.1 
podpory lesního hospodářství z Fondu
Aids to forest management from the Fund

 
 

tj.
Unit

2004 2005 2006 2007 2008

celkem podáno žádostí
Number of applications submitted

ks
pc

38 26 18 7 1

z toho schváleno
of which approved

ks
pc

32 20 12 3 0

podpořené úvěry celkem
Total amount of subsidized credits

mil. kč
mill. CZK

183 100 51 20 0

poskytnutá dotace úroků
Subsidies to interest granted

mil. kč
mill. CZK

13 14 3 2 0

poskytnutá garance úvěrů
Guarantee on loans granted

mil. kč
mill. CZK

4 5 2 0 0

dospělé záruky
Mature guarantees

mil. kč
mill. CZK

0 0 0 0 0

Pramen: MZe
Source: Ministry of Agriculture

tabulka 6.5.1.1 
proplacená pomoc z opatření 1.3 lesní hospodářství v období 2005 – 2008 v kč
Support granted within measure 1.3 Forest management in a period 2005-2008 in CZK

podopatření
spolufinan-
cování eu

spolufinan-
cování Čr

veřejné 
spolufinan-

cování
počet žádostí

1.3.1 Obnova lesů poškozených přírodními kalamitami a požárem a 
zavádění příslušných preventivních opatření

65 124 746 16 281 202 81 405 948 41

1.3.2 Investice do lesů 133 312 290 57 133 866 190 446 156 109

1.3.4 Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd 4 259 967 1 420 012 5 679 979 19

1.3 lesní hospodářství 202 697 003 74 835 080 277 532 083 169

Pramen: IS SZIF
Source: IS SAIF
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Na opatření 1.3 – Lesní hospodářství nebylo v letech 
2007 a 2008 vyhlášeno žádné kolo příjmu žádostí; byly 
pouze vyřizovány žádosti z předchozích let. V roce 2008 
bylo proplaceno 63,4 mil. Kč. Za období 2005 – 2008 
bylo celkem proplaceno 169 projektů ve výši 277,5 mil. Kč. 
Rokem 2008 bylo financování podpor z OP Zemědělství 
ukončeno. Zbývající závazky na zalesňování byly postou-
peny k vyplacení z Programu rozvoje venkova České re-
publiky na období 2007 - 2013.

6.5.2 program rozvoje venkova Čr na období 
2007-2013

 rural development programme of the 
czech republic for the period 2007-2013

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 
- 2013 vychází z Národního strategického plánu rozvoje 
venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) 
č. 1698/2005 a prováděcími pravidly uvedeného předpisu.

Tento program obsahuje opatření I.1.2 Investice do lesů, 
které se dále dělí na podopatření I.1.2.1 Lesnická tech-
nika, I.1.2.2 Technické vybavení provozoven a I.1.2.3 Les-
nická infrastruktura. Strategickým cílem tohoto opatření 
je zlepšení konkurenceschopnosti lesnictví, podpora roz-

voje dynamického podnikání v lesnictví, vyšší výkonnost 
lesnických podniků, restrukturalizace lesnického sektoru 
a zlepšení ochrany životního prostředí v lesnictví. Pod-
porované akce by měly řešit problematické oblasti, jako 
nízkou úroveň investic v lesnickém sektoru a zastaralé 
a technicky nevyhovující vybavení lesnických podniků. 
Podpora také napomáhá řešit problémy spojené s nedo-
statečnou infrastrukturou v lesnictví.

V roce 2008 proběhnul již druhý příjem žádostí 
o dotaci na opatření I.1.2 v 5. kole příjmu žádostí 
(7.10.-27.10.2008). V tomto kole bylo zaregistrováno 
721 projektů s celkovým finančním požadavkem 
na dotaci 915 mil. Kč., tj. o 261 projektů více než v mi-
nulém kole příjmu žádostí. Největší zájem o dotaci byl 
zaznamenán v regionu NUTS 2 Jihozápad (RO SZIF České 
Budějovice), kde bylo zaregistrováno 239 projektů, tj. 33,2 % 
z celkových zaregistrovaných žádostí, a v regionu NUTS 
2 Jihovýchod (RO SZIF Brno) se 167 zaregistrovanými 
projekty, což představuje 23,2 % všech projektů. 

podopatření i.1.2.1 je zaměřeno na pořízení stro-
jů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek 
a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, 
strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních 

tabulka 6.5.1.2  
proplacená pomoc z opatření 1.3 lesní hospodářství po letech v kč
Support granted within measure 1.3 Forest management for certain years in CZK

podopatření 2005 2006 2007 2008

1.3.1 Obnova lesů poškozených přírodními kalamitami a požárem a 
zavádění příslušných preventivních opatření

1 690 922 23 477 306 23 672 918 32 564 802

1.3.2 Investice do lesů 16 379 682 40 897 589 103 018 960 30 149 925

1.3.4 Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd 153 607 3 484 863 1 379 380 662 129

1.3 lesní hospodářství 18 224 211 67 859 758 128 071 258 63 376 856

Pramen: IS SZIF
Source: IS SAIF

tabulka 6.5.2.1 
přehled administrace žádostí o dotaci opatření i.1.2 v roce 2008
Overview of administration of Applications for Subsidy in 2008 – measure I.1.2

opatření i.1.2
investice do lesů/ Measure 

i.1.2
investment into Forests

ro sZiF celkem/ Total

praha
České 

budějo-
vice

Ústí n. 
labem

hradec 
králové

brno
olo-

mouc
opava

počet 
žádostí/ 

applications 
no.

tis. kč/ 
1,000 CZK

celkem zaregistrováno v 
roce 2008 / registered in 2008 
in total

88 239 17 70 167 104 36 721 914 716

uzavřené dohody v roce 
2008/ Concluded Agreements 
in 2008

23 84 10 25 68 44 12 266 359 693

nedoporučeno/neschvá-
leno / 
Not recommended/not 
approved

29 60 1 25 29 13 10 167 316 808

ukončení administrace/ 
Administration closed

3 12 3 9 13 6 4 50 108 101

proplaceno k 31.12.2008/
Paid out as of 31 December 
2008

0 0 0 0 0 0 0 145 130 658

Pramen: IS SZIF
Source: IS SAIF
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porostů a strojů a zařízení na výrobu materiálu pro ob-
novu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví 
ekologickými technologiemi. Jedná se o přímou nenávrat-
nou dotaci právnickým a fyzickým osobám, maximální 
výše dotace je 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je sta-
novena dotace. Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. 
Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů. V roce 2008 bylo 
v rámci podopatření I.1.2.1 zaregistrováno 468 projektů, 
tj. 64,7 % projektů celého opatření I.1.2, v částce dotace 
258 373 552 Kč. Příjemcem dotace může být soukromý 
podnikatel či obec, který vlastní nebo má pronajatý lesní 
pozemek o velikosti min. 3 ha. Nejvíce projektů bylo zare-
gistrováno v regionu NUTS 2 Jihozápad (RO SZIF České 
Budějovice), celkem 160 projektů, tedy 35 % projektů za-
registrovaných v rámci tohoto podopatření. 

podopatření i.1.2.2 je zaměřeno na pořízení a mo-
dernizace technologií (včetně nehmotných investic), 
které umožní zpracování a využití zůstatkové biomasy 
pro energetické a jiné účely, na vybudování a moderni-
zace malokapacitních venkovských provozů, které budou 
produkovat výrobky s větším podílem přidané hodnoty 

(včetně nehmotných investic). Jedná se o přímou nená-
vratnou dotaci fyzickým nebo právnickým osobám pod-
nikajícím v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které mají 
méně než 10 zaměstnanců a jejich roční obrat je nižší 
než 2 mil. Kč. Maximální výše dotace je 50 % způsobilých 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Příspěvek EU činí 
75 % veřejných zdrojů, příspěvek ČR činí 25 % veřejných 
zdrojů. V roce 2008 bylo v rámci podopatření I.1.2.2 za-
registrováno 25 projektů, tj. 3,3 % projektů celého opat-
ření I.1.2, v částce dotace 258 333 677 Kč. 

podopatření i.1.2.3 je zaměřeno na výstavbu, mo-
dernizaci, rekonstrukci a celkové opravy lesních cest, 
včetně souvisejících objektů, zařízení upravujících vodní 
režim v lesích, včetně souvisejících objektů, a ostatních 
infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu 
hospodářství. Jedná se o přímou nenávratnou dotaci 
fyzickým nebo právnickým osobám, sdružením s právní 
subjektivitou, obcím nebo jejím svazkům, hospodařícím 
v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo 
jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlast-
nictví obcí nebo jejich svazků. Maximální výše dotace je 

tabulka 6.5.2.3 
přehled administrace žádostí o dotaci opatření ii.2.4 v roce 2008 (stav k 31.12.2008)
Overview of administration of Applications for Subsidy in 2008 – measure II.2.4 

opatření
/Measure

ro sZiF počet žádostí/ 
applications 

no.

Finanční požadavek 
(tis. kč)/Financial 
task (1,000 cZk)praha

České 
budějovice

Ústí n. 
labem

hradec 
králové

brno
olo-
mouc

opava

Zaregistrované žádosti/registered application

II.2.4.1 a) 22 26 7 24 7 3 1 90

Administrace  
ukončena u 18 žádostí

II.2.4.1 b) 2 1 0 2 6 3 0 14

II.2.4.2 3 3 5 8 7 4 0 30

ii.2.4 27 30 12 34 20 10 1 134

doporučené – schválené žádosti/recommended – confirmed applications

II.2.4.1 a) 22 24 6 14 5 3 1 75 163 711

II.2.4.1 b) 1 0 0 1 6 3 0 11 42 173

II.2.4.2 3 3 5 8 7 4 0 30 36 068

ii.2.4 26 27 11 23 18 10 1 116 241 952

Pramen: IS SZIF
Source: IS SAIF

tabulka: 6.5.2.2 
celkový stav implementace opatření od 1. 1. 2007 – opatření i.1.2 
General Overview of implementation from 1.1.2007 – measure I.1.2

opatření i.1.2
investice do lesů/

Measure i.1.2
investment into Forests

ro sZiF celkem/ total

praha
České 

budějo- 
vice

Ústí n. 
labem

hradec 
králové

brno
olo-

mouc
opava

počet 
žádostí/
applications 
no.

tis. kč/ 
ths. CZK

celkem zaregistrováno / 
Registered in total

142 390 30 123 271 164 61 1 181 1 654 752

celkem uzavřené dohody / 
Concluded Agreements in total

23 84 10 25 68 45 12 267 364 055

proplaceno  
k 31.12.2008/
Paid out as of 31 December 2008

145 130 658

Pramen: IS SZIF
Source: IS SAIF
Pozn.: V roce 2008 byly registrovány projekty v 5. kole příjmu žádostí (7.10.-27.10.2008) a schvalovány projekty z 2. kola příjmu žádostí (5.11.-26.11.2007). Projekty 5. kola příjmu žádostí 
budou schvalovány v roce 2009.
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100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena do-
tace. Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů, příspě-
vek ČR činí 25 % veřejných zdrojů. V roce 2008 bylo 
v rámci podopatření I.1.2.3 zaregistrováno 234 projektů, 
tj. 32 % projektů celého opatření I.1.2 v částce dotace 
627 169 087 Kč. 

V roce 2008 bylo otevřeno nové opatření II.2.2 – Platby 
v rámci NATURA 2000 v lesích, které zahrnuje jedno 
podopatření ii.2.2.1 Zachování hospodářského sou-
boru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu, 
které má za cíl zachování hospodářského souboru lesní-
ho porostu resp. optimální druhové skladby, především 
listnatých a jedlových porostů v oblastech Natura 2000 
(ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality podle zá-
kona č. 114/1992 Sb.) po dobu 20 let. Prováděcím národ-
ním právním předpisem je nařízení vlády č. 147/2008 Sb., 
o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zacho-
vání hospodářského souboru lesního porostu v rámci 
opatření natura 2000 v lesích. Dotace se poskytuje jako 
částečná kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodář-
ského využití lesů. Sazba dotace činí 60 € na 1 hektar 
porostní skupiny za kalendářní rok. Pro získání dotace 
z opatření II.2.2 je třeba podat žádost o zařazení a žá-
dost o dotaci. V roce 2008 bylo podáno 9 žádostí o za-
řazení 304,2 ha. O dotaci bylo zažádáno na 300,98 ha 
v celkové výši 476 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou 
vyplaceny v roce 2009. 

V rámci PRV byl poprvé v roce 2008 zahájen příjem 
žádostí na opatření II.2.4 Obnova lesního potenciá-
lu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, 
které zahrnuje 2 podopatření: II.2.4.1 Obnova lesního 
potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opat-
ření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích. U obou 
podopatření se jedná se o přímou nenávratnou dota-
ci vlastníkům a nájemcům lesních pozemků nebo jejich 
sdružením. Výše dotace je až o 100 % způsobilých výdajů. 
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů. Příspěvek ČR 
činí 20 % veřejných zdrojů. 

V roce 2008 proběhl první příjem žádostí o dotaci 
na opatření II.2.4. v 3. kole příjmu žádostí (26.2.-17.3. 
2008). V tomto kole bylo zaregistrováno 134 projektů. 
Administrace byla ukončena u 18 projektů a schváleno 
bylo 116 projektů. Projekty budou propláceny v průběhu 
dalších let v závislosti na podávání žádostí o proplacení. 
Největší zájem o dotaci byl zaznamenán v regionu NUTS 
2 Severovýchod (RO SZIF Hradec králové), kde bylo za-
registrováno 34 projektů, tj. 25,4 % z celkových registro-
vaných žádostí a v regionu NUTS 2 Jihozápad (RO SZIF 
České Budějovice) s 30 projekty, což představuje 22,4 % 
všech projektů. 

podopatření ii.2.4.1 - záměr a) je zaměřeno na ob-
novu produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí 
a snížení rozsahu škod způsobených přírodními kalami-
tami a požáry. Podpora je poskytována především na re-
konstrukci poškozených lesních porostů po kalamitách 
a obnovu lesa po kalamitních těžbách. Podpora může 
být také poskytována na ochranná opatření pro zame-
zení, resp. zmírnění škod způsobených kalamitami v le-
sích a mimořádná opatření při kalamitách způsobených 
biotickými činiteli i abiotickými vlivy. V roce 2008 bylo 

v rámci podopatření II.2.4.1 záměr a) schváleno 75 pro-
jektů, tj. 64,7 % projektů celého opatření II.2.4 v celkové 
výši 163 711 846 Kč. Nejvíce projektů bylo schváleno 
v regionu NUTS 2 Jihozápad (RO SZIF České Budějovi-
ce), celkem 24 projektů, tedy 32 % projektů schválených 
v rámci tohoto podopatření/záměru.

podopatření ii.2.4.1 - záměr b) je zaměřeno 
na provádění preventivních protipovodňových opatření 
na drobných vodních tocích a v jejich povodích; proti-
erozní opatření na lesních půdách; odstraňování škod 
způsobených povodněmi na drobných vodních tocích 
a v jejich povodích a na lesních cestách; sanace nátrží, 
erozních rýh a hrazení a stabilizace strží na pozemcích 
určených k plnění funkcí lesa. V roce 2008 bylo v rám-
ci podopatření II.2.4.1 záměr b) schváleno 11 projektů, 
tj. 9,5 % projektů celého opatření II.2.4 v celkové výši 
42 173 223 Kč. Nejvíce projektů bylo schváleno v regi-
onu NUTS 2 Jihovýchod (RO SZIF Brno), celkem 6 pro-
jektů, tedy 54,5 % projektů schválených v rámci tohoto 
podopatření/záměru.

podopatření ii.2.4.2 je zaměřeno na podporu činností 
vedoucích k posílení rekreační funkce lesa, usměrňování 
návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků; zahr-
nuje opatření k údržbě lesního prostředí a opatření cel-
kově přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů. 
V roce 2008 bylo v rámci podopatření II.2.4.2 schváleno 
30 projektů, tj. 25,9 % projektů celého opatření II.2.4 
v celkové výši 36 067 937 Kč. Nejvíce projektů bylo 
schváleno v regionu NUTS 2 Severovýchod (RO SZIF 
Hradec Králové), celkem 8 projektů, tedy 26,7 % projek-
tů schválených v rámci tohoto podopatření.
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6.6 Finanční podpory a pomoci na změnu 
struktury zemědělské výroby 
zalesněním

aids for afforestation of agricultural 
lands 

Podpora zalesňování má v ČR relativně dlouhou tradici. 
Do roku 2003 byly dotace na zalesňování poskytovány 
pouze z národních finančních zdrojů. Od roku 2004 bylo 
zalesňování podporováno především z evropských fi-
nančních zdrojů nejdříve  z Horizontálního plánu rozvoje 
venkova ČR pro období 2004 – 2006, na který od roku 
2007 navázal Program rozvoje venkova České republiky 
na období 2007 – 2013.

Součástí Programu rozvoje venkova České republiky 
na období 2007 – 2013 je opatření II.2.1 – Zalesňování ze-
mědělské půdy, které zahrnuje jedno podopatření II.2.1.1 
První zalesnění zemědělské půdy. Prováděcím národním 
právním předpisem je nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o sta-
novení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování 
zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů. 

Podopatření umožňuje získat podporu vlastníkům nebo 
nájemcům zemědělské půdy určené k zalesnění. Žadatel 
může žádat o dotaci na založení lesního porostu a při 
splnění dalších podmínek také o dotaci na péči o lesní 
porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby na za-
lesněném zemědělském pozemku. Tato podpora vytváří 
prostor pro diverzifikaci výroby, která přispívá k posílení 
ekonomické a sociální dimenze trvalé udržitelnosti ze-
mědělství a venkova a snižuje podíl zornění půdy, a to 
bez rizika zvýšení podílu neobhospodařované zeměděl-
ské půdy. V roce 2008 bylo v tomto podopatření podá-
no celkem 539 žádostí o dotaci na výměru 1 709,86 ha 
v celkové výši 48,48 mil. Kč. Vyplaceno bylo 258 žádostí 
částkou 38,247 mil. Kč. Zbylé finanční prostředky budou 
vyplaceny v následujících letech.

V rámci podopatření Lesnictví Horizontálního plánu rozvo-
je venkova ČR pro období 2004 – 2006, které bylo uprave-
no nařízením vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých 
podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zeměděl-
ské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin 
na zemědělské půdě, určených pro energetické využití, bylo 
možno v roce 2008 žádat již pouze (počínaje rokem 2007) 
o dotaci na péči o mladé lesní porosty založené prostřed-
nictvím podpory tohoto programu, případně náhradu újmy 
za ukončení zemědělské výroby po zalesnění. V roce 2008 
bylo proplaceno 1 405 žádostí o dotaci na péči na celko-
vou výměru 1 654 ha v celkové výši 20,05 mil. Kč. Dále 
bylo proplaceno 1 403 žádostí o náhradu újmy v hodnotě 
9,7 mil. Kč, což představovalo celkovou výměru 1 652 ha.

Komplexní vyhodnocení poskytnutých podpor z Horizon-
tálního plánu rozvoje venkova ČR pro období 2004 – 2006 
a Programu rozvoje venkova České republiky na období 
2007 – 2013 je pro jednotlivé roky uvedeno ve výročních 
zprávách vydávaných Ministerstvem zemědělství.

V oblasti dotací na zalesňování byla v roce 2008 současně 
poskytována podpora ze státního rozpočtu podle národní-
ho dotačního programu otevřeného v období před rokem 
2004 prostřednictvím nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kte-
rým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimopro-
dukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících 
se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře 
méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, 
ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb. a nařízení vlády 
č. 203/2004 Sb. Podle tohoto programu již nebylo (stejně 
tak jako v případě Horizontálního plánu rozvoje venkova) 
možné žádat o podporu na zalesnění. Podpora se týkala 
pouze péče o mladé lesní porosty do doby jejich zajiště-
ní (ochrana proti buřeni a proti zvěři), na jejichž založe-
ní byla v předcházejících letech (naposledy v roce 2003) 
poskytnuta dotace Ministerstvem zemědělství, a to maxi-
málně 12 let od jejich založení. V roce 2008 bylo na tuto 
podporu vyplaceno 327 žadatelům celkem 3,9 mil. Kč.

tabulka 6.6.1 
přehled administrace žádostí o dotaci opatření ii.2.1 v roce 2008 (stav k 31.12.2008)
Overview of administration of Applications for Subsidy in 2008 – measure II.2.1 

opatření ii-2.1 Zalesňování zemědělské 
půdy/ Measure afforestation of 

agriculture land

ro sZiF

celkem
/total

praha
České 

budějo-
vice

Ústí n. 
labem

hradec 
králové

brno 
olo-

mouc
opava

Zaregistrováno/
registered in 
2008

Žádosti o dotaci (ks) 74,00 107,00 7,00 112,00 166,00 43,00 30,00 539,000

výměra (ha) 570,16 407,79 25,70 246,81 254,43 56,84 148,14 1 709,860

Finanční prostředky 
(mil. kč)

19,52 8,23 0,98 7,22 7,75 1,63 3,15 48,480

schválené 
žádosti/ /
confirmed 
applications

Žádosti o dotaci (ks) 31,00 49,00 3,00 51,00 88,00 23,00 15,00 260,000

výměra (ha) 158,35 98,75 5,85 84,51 113,25 21,10 64,46 546,260

Finanční prostředky 
(mil. kč)

11,30 6,93 0,41 5,66 7,41 1,46 4,57 37,730

proplaceno
/ Paid out

Žádosti o dotaci (ks)  258,000

Finanční prostředky 
(mil. kč)

 38,247

Pramen: IS SZIF
Source: IS SAIF
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7.1 trh se surovým dřívím v tuzemsku

 domestic roundwood Market

Celkové dodávky surového dříví se meziročně snížily 
o 2 321 tis. m3 na celkovou výši 16 187 tis. m3, v tom 
dodávky jehličnatého dříví dosáhly výše 14 877 tis. m3 
a dodávky listnatého dříví 1 310 tis. m3.

Meziroční pokles dodávek byl u jehličnatého dříví 
o 2 401 tis. m3 zatímco u listnatého dříví byl nárůst o 80 tis. m3. 
Celkovou výši těžby dřeva a následných dodávek surového 
dříví výrazně ovlivnila odbytová krize v celém lesnicko – 
dřevařském sektoru, která se postupně přenesla z USA 
do ostatních zemí světa, přičemž Evropa byla touto odby-
tovou krizí zasažena velmi citelně (zejména výrazným po-
klesem vývozu dřevařských a papírenských komodit (řezi-
vo, aglomerované desky, buničina, papír, nábytek a další). 
Váznoucí odbyt těchto komodit a jejich hromadění na zá-
sobách zákonitě přinesly citelný pokles zájmu o surové dří-
ví. Výrazný pokles poptávky po rozhodujících sortimentech 
surového dříví (zejména jehličnatá kulatina a vláknina) způ-
sobil prudký pokles jejich cen již od 1. čtvrtletí 2008. Před-
nostně tedy v tomto roce bylo prováděno zpracování živel-
ní kalamity (vichřice Emma v lednu) a dalších nahodilých 
těžeb (exhalační, hmyzová a ostatní nahodilá těžba), při-
čemž podíl celkové nahodilé těžby dosáhl výše 66,4 % z cel-
kové těžby dřeva.

7.1.1 ceny dříví

 prices of roundwood

Ceny dříví vyplývají ze zpracovaného čtvrtletního výka-
zu ČSÚ Ceny Les 1-04 a vyjadřují průměrné realizační 
ceny jednotlivých sortimentů surového dříví na lokalitě 
odvozní místo bez DPH.

Průměrné ceny téměř u všech sortimentů surového dříví 
se oproti minulému roku výrazně snížily. Snížená poptávka 
a následný pokles cen jak u surového dříví, tak i výrobků 
z něho byla důsledkem tzv. hypoteční krize v USA. Tato 
krize výrazně zasáhla Evropu – zejména státy s výrazným 
exportem. V současnosti se recese – pokles výroby z dů-
vodu poklesu spotřeby projevuje globálně téměř na celém 
světě. Výrazný pokles cen surového dříví byl zaznamenán 
ČSÚ až od 2. čtvrtletí a to z důvodu čtvrtletně uzaví-
raných smluv se stanovenou cenou. Index průměrných 
cen jehličnatého a listnatého surového dříví celkem tak 
v 1. čtvrtletí 2008 oproti 4. čtvrtletí 2007 dle statistického 
šetření vykázal nárůst o 4,9 % (u jehličnatého dříví o 5,5 % 
a u listnatého dříví o 0,6 %). Ve 2. čtvrtletí 2008 se však 
projevil výrazný pokles cen, když tento index průměrných 
cen v porovnání s 1. čtvrtletím 2008 znamenal výrazný 
celkový pokles o 20, 7 % ( u jehličnatého dříví o 22,5 % 
a u listnatého dříví o 5,9 %).

Z tohoto pohledu tak pokles průměrných cen ve 2. čtvrt-
letí např. u jehličnatých výřezů sm III. A/B, C a D třídy 
jakosti činil od 21,1 % (III. D) až o 27,2 % (III. C); u listna-
tých výřezů db a bk III. A/B, C a D třídy jakosti byl pokles 
průměrných cen - od 0,7 % (III. C db) až o 10,4 % (III. A/B 
bk). Rovněž byl zaznamenán pokles průměrných cen 
u jehličnatého dříví V. třídy jakosti – tj. dříví pro výrobu 

7.  trh se surovýM dřívíM
 roundwood Market

tabulka 7.1.1.1 
dodávky dříví v tis. m3

Timber supply in 1,000 m3

dodané sortimenty z výroby (bez dovozu) 
Delivered assortments (excl. Imports)

2006 2007 2008 

kulatina x)  roundwood 9 841  10 504  8 928  

z toho
 

jehličnatá of which
 

coniferous 9 355  10 004  8 503  

listnatá broadleaves 486  500  425  

vláknina a ost.prům. xx) pulpwood 6 399  6 134  5 379  

z toho jehličnatá of which coniferous 5 868  5 784  4 984  

 listnatá  broadleaves 531  350  395  

lesní štěpka forest chips 93  100  146

z toho
jehličnatá

of which
coniferous 75  80  130  

listnatá broadleaves 18  20  16  

palivo   other wood 1 345  1 770  1 734  

z toho
jehličnaté

of which
coniferous 820  1 410  1 260  

listnaté broadleaves 525  360  474  

dodávky dříví celkem total timber supply 17 678  18 508  16 187  

z toho
jehličnaté

of which
coniferous 16 118  17 278  14 877  

listnaté broadleaves 1 560  1 230  1 310  

Pramen: ČSÚ, MZe - na základě odborných odhadů     
Source: Czech Statistical Office, Ministry of Agriculture      
Pozn.:    x) včetně tyčoviny a doloviny                      Note:   x) including pole and mine timber
            xx) včetně dříví na výrobu dřevoviny          xx) including groundwood
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buničiny a to u sm vlákniny o 16,8 % a u bor vlákniny 
o 18,2 %; u listnaté vlákniny db a bk byl pokles o 6,7 % 
a 4,2 % (když průměrná cena dosáhla ve 2. čtvrtletí hod-
noty u db 811 Kč/m3 a u bk 922 Kč/m3 ).

V průběhu roku docházelo i ve 3. a 4. čtvrtletí k dalšímu 
mírnému poklesu průměrných cen, když index zazname-
nal k předchozímu období pokles ve 3. čtvrtletí u jehlič-
natého a listnatého dříví o 2,1% (u jehličnatého o 2,4 % 
a u listnatého o 0,3 %) a pokles ve 4. čtvrtletí opro-
ti 3. čtvrtletí u jehličnatého a listnatého dříví o 0,4 % 
(u jehličnatého o 0,5 % a listnatého o 0,3 %).

Z dlouhodobějšího pohledu lze konstatovat, že od roku 
2000 nastal dlouhodobý pokles průměrných cen u rozho-
dujících sortimentů (jehličnaté a listnaté kulatiny a vlákniny) 
do roku 2004 a v roce 2005 nastal příznivý obrat s pokra-
čováním v roce 2006 až po 1. čtvrtletí 2007; od 2. čtvrtle-
tí 2007 nastal pokles cen z důvodu nadbytku jehličnatého 
dříví na tuzemském trhu i přes zvýšený export jehličnaté 
kulatiny a vlákniny (likvidace kalamity po orkánu Kyrill).

V roce 2008 tak průměrné ceny sm III A/B třídy jakosti (tj. 
kulatiny pro zpracování na pilách) činily 1 526 Kč/m3 , zatímco 
v roce 2006 byly 1 745 Kč/m3 a v roce 2007 1 857 Kč/m3.

tabulka 7.1.1.2 
průměrné ceny dodávek surového dříví pro tuzemsko (kč/m3)
Average prices of roundwood in the Czech Republic (CZK/ m3)

sortimenty Assortments

2007 2008

průměr
average

čtvrtletí  quarter průměr
average1. 2. 3. 4.

Jehličnaté Conifers       

výřezy i. třídy          smrk Logs, 1st class         spruce 3 923 4 244 3 783 3 969 4 008 4 001

výřezy ii. třídy         smrk Logs, 2nd class        spruce 3 180 3 227 2 934 2 856 2 667 2 921

výřezy iii. a/ b třídy 
smrk

Logs, 3rd A/B class 
spruce 1 857 1 896 1 423 1 395 1 391 1 526

  borovice pine 1 508 1 586 1 267 1 190 1 234 1 319

   modřín larch 2 020 2 199 1 956 1 856 1 872 1 971

výřezy iii. c třídy    smrk Logs, 3rd C class     spruce 1 517 1 560 1 136 1 128 1 106 1 233

   borovice pine 1 240 1 286 1 062 1 039 1 041 1 107

  modřín larch 1 508 1 580 1 418 1 423 1 397 1 455

výřezy iii. d třídy    smrk Logs, 3rd D class     spruce 1 055 1 043 823 787 790 861

   borovice pine 990 977 797 774 763 828

  modřín larch 1 171 1 194 1 017 955 966 1 033

dříví iv. třídy Wood, 4th class 1 022 1 002 800 788 818 852

dříví v. třídy             smrk
Pulpwood, 5th class 

spruce 765 740 616 589 576 630

   borovice pine 772 747 611 612 592 641

dříví vi. třídy - palivo Fuelwood, 6th class 442 469 431 453 460 453

listnaté Broadleaves       

výřezy i. třídy            dub Logs, 1st class              oak 12 010 11 913 9 925 … 12 902 11 685

  buk beech 4 595 4 644 … … … 3 877

výřezy ii. třídy           dub Logs, 2nd class              oak 6 080 6 601 6 409 7 048 7 059 6 779

   buk beech 3 067 3 248 2 879 2 572 2 615 2 829

výřezy iii. a /b třídy dub Logs, 3rd A /B class      oak 2 999 3 359 3 261 3 237 3 200 3 264

   buk beech 1 873 1 934 1 733 1 661 1 721 1 762

    bříza birch 1 168 1 300 1 067 1 131 1 108 1 152

výřezy iii. c třídy      dub Logs, 3rd C class           oak 2 066 2 350 2 336 2 260 2 141 2 272

  buk beech 1 437 1 487 1 416 1 337 1 316 1 389

   bříza birch 1 064 1 136 981 1 114 943 1 044

výřezy iii. d třídy      dub Logs, 3rd D class          oak 1 454 1 651 1 586 1 720 1 662 1 655

 buk beech 1 080 1 208 1 090 1 097 1 047 1 111

   bříza birch 833 983 834 784 758 840

dříví v. třídy               dub Pulpwood, 5th vlase     oak 847 869 811 791 805 819

   buk  beech 967 963 922 870 878 908

dříví vi. třídy - palivo Fuelwood, 6th class 643 752 673 701 704 708

Pramen: ČSÚ
Source: Czech Statistical Office
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7.1.2 vývoz a dovoz surového dříví

 roundwood export and import

Ke dni vstupu ČR do EU byly i pro surové dříví zru-
šeny tzv. automatické licence, které sloužily k evidenci 
vyvezeného množství dříví. Obchod se surovým dřívím 
je tedy plně liberální . Clo (vývozní ani dovozní) není 
uplatňováno. Národní licenční systém byl zrušen; v EU 
vývoz surového dříví není licencován, dovoz však může 
být licencován – potom platí celounijní kvóty, které roz-
děluje Brusel. Volný pohyb zboží v rámci zemí EU je zjed-
nodušen a zachycen v Intrastatu, obchod s nečleny EU je 
zachycen v Extrastatu. Údaje nezachycují pouze hodnoty 
od malých firem, které nejsou plátci DPH.

Při dovozu a vývozu surového dříví, lesních sazenic, lesních 
semen apod. je však nutné se řídit Vyhláškou č. 662/2004 Sb., 
o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých or-
ganismů rostlin a rostlinných produktů v platném znění, 
ve které jsou zapracované příslušné Směrnice ES.

Vývoz surového dříví se meziročně snížil o 106 tis. m3 
na celkovou výši 4 163 tis. m3, když došlo zejména k po-
klesu vývozu u jehličnaté kulatiny (o 475 tis. m3) a vlákni-
ny (o 148 tis. m3), zatímco ke zvýšení vývozu došlo ze-
jména u štěpek, třísek, pilin a dřevěného odpadu (celkem 
o 521 tis. m3).

Dovoz surového dříví se meziročně snížil o 145 tis. m3 

na celkovou výši 1 122 tis. m3, když pokles byl zejména 
u jehličnaté kulatiny a vlákniny (o 99 tis. m3) a listnaté 
kulatiny (o 83 tis. m3).

Aktivní saldo zahraničního obchodu se meziročně u su-
rového dříví snížilo na hodnotu 3,861 mld. Kč. Do zemí 
EU-27 se vyvezlo 99,5 % z hodnoty celkového vývozu; 
nejvíce do Rakouska (68,6 %), Německa (23,1 %), Sloven-
ska (3,8 %). Rovněž dovoz surového dříví byl realizován 
zejména ze zemí EU -27 a to ve výši 89,4 % z hodnoty 
celkového dovozu; nejvíce ze Slovenska (43,5 %), Ně-
mecka (23,9 %) a Rakouska (4,5 %).

Ve srovnání s rokem 2007 tak došlo k celkovému pokle-
su vývozu surového dříví (o 106 tis. m3) při současném 
poklesu  hodnoty vývozu (o 1,106 mld. Kč) a ke snížení 
dovozu surového dříví (o 145 tis. m3) při nepatrném po-
klesu hodnoty dovozu o 332 mil. Kč. Je tedy zřejmé, že 
odbytová krize v tuzemsku přinutila vlastníky lesů a ob-
chodníky se dřevní surovinou exportovat např. 21,5 % 
vyrobené jehličnaté kulatiny z tuzemské těžby dřeva 
do zahraničí. Ani v sousedním Rakousku, kam směřuje 
dlouhodobě od nás nejvíce kulatiny ke zpracování, se 
nevyhnuli odbytové krizi a poklesu cen - přesto export 
zejména z příhraničních oblastí ČR je pro české vývozce 
přijatelným řešením.

tabulka 7.1.2.1 
vývoz a dovoz surového dříví v Čr
Exports and imports of roundwood in the CR

 
 
 
 
 
 
 
 

vývoz
Exports

dovoz
Imports

saldo
Balance

vývoz
Exports

dovoz
Imports

saldo
Balance

vývoz
Exports

dovoz
Imports

mil. kč 
mill. CZK

1000 m3 průměrná cena kč/m3

Average price CZK/m3 

celkem   Total 5 281 1 420 3 861 4 163 1 122 3 041 1 269 1 266

z toho of which

eu - 27  5 256 1 270 3 986 4 147 1 073 3 074 1 267 1 184

Německo  Germany 1 222 340 882 1 028 293 735 1 189 1 160

Rakousko  Austria 3 621 64 3 557 2 722 67 2 655 1 330 955

Slovensko Slovakia 199 618 -419 192 523 -331 1 036 1 182

Pramen: ČSÚ 
Source: Czech Statistical Office

tabulka 7.1.2.2 
roční objem vývozu a dovozu surového dříví v mil. kč
Annual volumes of roundwood exports and imports in mill. CZK

 2006 2007 2008

obchodní bilance
Trade balance

vývoz
Exports

dovoz
Imports

saldo
Balance

vývoz
Exports

dovoz
Imports

saldo
Balance

vývoz
Exports

dovoz
Imports

saldo
Balance

celkem Total 5 923 1 757 4 170 6 387 1 752 4 635 5 281 1 420 3 861

z toho of which EU 5 909 1 544 4 365 6 382 1 507 4 875 5 256 1 270 3 986

Pramen: ČSÚ 
Source: Czech Statistical Office
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7.2 trh s dřevařskými produkty v regionech 
evropa, rusko a severní amerika

 european, russian and north american 
Forest products Market

Obdobně jako v minulých letech, tak i v říjnu roku 2008, 
šetřil Dřevařský výbor Evropské hospodářské komise OSN 
situaci ve výrobě a obchodu s dřevařskými produkty. Tato 
statistika stavu vývoje v jednotlivých regionech a také v jed-
notlivých zemích Evropy je používána i pro potřebu MZe, 
zejména pro Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství 
České republiky za rok 2008. Trh s dřevařskými produkty 
je již tradičně hodnocen podle tří regionů, a to region Evro-
pa, region SNS (Rusko) a region Severní Amerika. V regionu 
Evropa také podle předem vybraných zemí. 

vývoj výroby (těžby) surového dříví ve všech po-
pisovaných regionech, což zahrnuje výrobu (těžbu) su-
rového dříví jehličnatého i listnatého, tj. kulatiny, vlákniny, 
jiného užitkového dříví, paliva (bez dovozu), za období roku 
2008 prokázal, že v těchto regionech bylo vytěženo celkem 
1 338,28 mil. m³ této suroviny. Proti roku 2007 jde o sníže-
ní těžby o 42,79 mil. m³, což představuje její úbytek o 3,1 
procentního bodu. Nižší těžba surového dříví v roce 2008 
se projevila u všech tří regionů. Předpoklad na rok 2009 
ukazuje, že pokles těžby surového dříví ve všech sledova-
ných regionech bude dokonce ještě razantnější, než tomu 
bylo v roce 2008. Také v těžbě surového dříví jen jehlična-
tého byl v roce 2008 proti roku 2007 zaznamenán propad, 
a to ve výši 4,65 % což meziročně činilo absolutně 44,31mil. m³ 
při celkové těžbě v roce 2008 ve výši 907,71 mil. m³.

v evropě došlo k nejvyššímu ročnímu poklesu výroby 
veškerého surového dříví (jehličnatého i listnatého) ze 
všech tří regionů. Zmiňovaný meziroční pokles v tomto 

regionu činil až 5,73 %. Celková roční těžba tak v roce 
2008 dosáhla jen 482,08 mil. m³ proti 512,13 mil. m³ 
v roce 2007. Pokles absolutní výše těžby v regionu Evropa 
v roce 2008 vykázal výpadek ve výši 30,05 mil. m³ a 5,1 krát 
vyšší než v ruském regionu a 4,4 krát vyšší než v regi-
onu Severní Amerika. V regionu Evropa se propad těž-
by surového dříví nedotkl poměrně velkých těžařů, jako 
jsou Francie a Polsko, dále některých dalších zemí, jako 
Turecka, Španělska, Rumunska a Norska, ale také těžebně 
menších zemí, jako např. Srbska, Slovenska, Slovinska a Es-
tonska. Naopak byla těžba surového dříví meziročně po-
měrně značně snížena např. u Švédska, a to až o 12 mil. m³, 
u SRN o více než 11 mil. m³, u Finska o 5,4 mil. m³, v ČR 
o 2,3 mil. m3 a o podobné množství i v Rakousku. Meziroč-
ní snížení výroby, pokud jde jen o surové dříví jehličnaté, 
dosáhlo v Evropě 8,83 %, což ve hmotě představovalo me-
ziroční úbytek 31,33 mil.m³ při vytěžených 323,62 mil. m³. 
Celkový, výše uváděný, výpadek těžby veškerého surového 
dříví v regionu Evropa za rok 2008 byl částečně snížen 
přírůstkem těžby listnatého dříví, který meziročně činil 
v absolutním vyjádření 1,28 mil. m³. Objemově dosáhla 
tato těžba 158,46 mil. m³ v roce 2008.

v ruském regionu těžba surového dříví jehličnatého 
i listnatého meziročně poklesla o 2,54 % a dosáhla celoroč-
ní výroby ve výši 225,95 mil m³. Proti roku 2007 byla těžba 
nižší o 5,9 mil. m³. Veškerý propad těžby v tomto regionu 
byl způsoben poklesem těžby v Rusku. Pokud jde o suro-
vé dříví jehličnaté, pokles jeho těžby za tento region byl 
opět způsoben nižší těžbou v Rusku. Bělorusko, Kazachstán 
i Ukrajina zůstaly v roce 2008, jak u celkové, tak i u těžby 
jehličnaté, na úrovni roku 2007. Celkově těžba jehličnatého 
dříví v ruském regionu byla proti roku 2007 snížena o 1,6 %, 
což představuje snížení těžby o 2,4 mil. m³. Výroba surové-
ho dříví listnatého byla ve sledovaném regionu v roce 2008 

tabulka 7.1.2.3  
vývoz a dovoz surového dříví v Čr v tis. m3

Exports and imports of roundwood in the CR (1,000 m3)

sortiment
Assortment

vývoz
Exports

dovoz
Imports

Jehličnatá kulatina a vláknina Coniferous logs and pulp 2 227 679

z toho:

smrk 

of which

spruce 1 909 553

borovice pine 246 115

ostatní others 72 11

listnatá kulatina a vláknina Broadleaved logs and pulp 167 223

z toho:

dub

of which

oak 20 39

buk beech 92 108

topol poplar 4 10

bříza birch 10 21

ostatní others 41 45

Jehlič. a listn. užitkové dříví Industrial roundwood 2 394 902

uhlí dřevěné Charcoal 2 12

dřevo palivové Fuelwood 121 37

Štěpky, třísky Chips, particles 384 43

piliny dřevěné Sawdust 646 61

Zbytky, odpad dřevěný Wood residues 616 67

celkem Total 4 163 1 122

Pramen: MZe, ČSÚ 
Source: Ministry of Agriculture, Czech Statistical Office
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taktéž meziročně snížena, a to o 4,4 % na celkových 
76,3 mil. m³. Pokles proti roku 2007 ve hmotě činil 3,5 mil. m³. 
Samotné Rusko se na celkové těžbě jehličnatého i listnaté-
ho dříví ruského regionu podílí 89 %.

severní amerika - za celý region těžbu surového dříví 
jehličnatého i listnatého také snížila. Mírný pokles této 
těžby je však v regionu zaznamenáván soustavně za ob-
dobí posledních tří až čtyř let. Snižování celkové těžby 
regionu způsobují USA, zatímco Kanada setrvává na ustá-
lené roční celkové těžbě ve výši 195,91 mil. m³. Tento 
objem předpokládá Kanada dodržet i v roce 2009. Vzhle-
dem k tomu, že USA uváděnou těžbu každoročně snižuje 
a v roce 2008 proti roku 2007 ji snížila o 6,84 mil. m³, vytěžil 
region Severní Amerika v roce 2008 celkem 630,25 mil. 
m³ surového dříví. Z této těžby ročně připadá na USA 
69 %. Pokud jde o výrobu surového dříví jehličnatého, ta 
dosáhla ve sledovaném regionu 434,44 mil. m³. Z tohoto 
ročního objemu připadá na Kanadu jen 36,5 %. Také 
u jehličnanů Kanada v objemu roční těžby setrvává a již 
třetím rokem ji drží na stejné výší, a to v objemu 158,4 mil. m³, 
zatím co USA svou roční těžbu postupně, i když mírně, 
snižují. Pokud jde o roční těžbu veškerého surového dří-
ví listnatého, za region Severní Amerika, je její vývoj 
z pohledu růstu dynamiky obdobný, jako u těžby jehlič-
nanů. Kanada objemy roční těžby dodržuje na úrovni 
37,49 mil. m³, zatímco USA ji meziročně mírně, ale po-
stupně snižují. Region vyprodukoval 195,81 mil.m3 su-
rového listnatého dříví a předpoklad na rok 2009 je 
194,7 mil. m³.

Zahraniční obchod s vybraným dřevem průmys-
lovým jehličnatým i listnatým celkem (kulatina 
a vláknina) u tří sledovaných světových regionů 
byl proti předcházejícím létům jednoznačně ovlivňován 
snižováním jak výroby, tak i tuzemské spotřeby. Celková 
výroba jmenovaných surovin meziročně poklesla o 3,9 %, 
na celkových 1 077,1 mil. m³. Dovoz doznal snížení 
o 8,4 %, na celkových 59,68 mil. m³ a vývoz o 15 % na cel-
kových 82,55 mil. m³. Tuzemská spotřeba těchto surovin 
celkem ve všech třech regionech poklesla o 3,2 % na ce-
loroční spotřebu ve výši 1 054,23 mil. m³.

i v regionu evropa, obdobně jako u tří uváděných svě-
tových regionů, došlo k pomalejšímu růstu rozvoje výro-
by, zahraničního obchodu, ale také tuzemské spotřeby 
u kulatiny a vlákniny celkem. Jestliže veškeré kulatiny 
i vlákniny celkem bylo v Evropě vyrobeno 366,99 mil. m³, 
tudíž o 28,89 mil. m³ méně než v roce 2007, jejich dovoz 
za rok 2008 dosáhl jen 52,78 mil. m³, tj. o 5,09 mil.m³ 
méně než v roce předcházejícím a vývoz činil jen 33,85 mil. m³, 
což představuje snížení o 2,93 mil. m³, pak tento vývoj 
předurčil v celém regionu Evropa zpomalení růstu tu-
zemské spotřeby u těchto surovin o –7,45 procentního 
bodu. Objemově tak v Evropě jejich tuzemská spotřeba 
doznala snížení na pouhých 385,92 mil. m³, nebo-li 
o 31,05 mil. m³ za jediný rok. 

v ruském regionu v produkci průmyslového dřeva 
jehličnatého i listnatého celkem došlo taktéž ke snížení 
na 147,03 mil. m³. V dovozu k zásadním změnám nedošlo. 
Ten činil v ročním objemu zanedbatelných 0,3 mil. m³. 
U vývozu jehličnatého i listnatého dřeva celkem bylo za-
znamenáno meziroční snížení o 25,16 % na celkových 

34,2 mil. m³. Tuzemská spotřeba u kulatiny i vlákniny cel-
kem byla v tomto regionu oproti jiným regionům zvýše-
na, a to o 2,91 % na celoročních 113,13 mil. m³. 

v regionu severní amerika došlo u těchto čtyř typů 
surovin celkem, obdobně jako v Evropě, taktéž ke zpoma-
lení růstu u všech sledovaných ukazatelů, i když u jejich 
dovozu i vývozu poněkud mírněji. Výroba uváděných suro-
vin byla snížena na 563,08 mil. m³. Jejich dovoz zaznamenal 
roční snížení o 1,2 %, na celoroční objem ve výši 6,6 mil. m³, 
a vývoz jen o 0,8 %, na celoročních 14,5 mil. m³. Tuzemská 
spotřeba sledovaných surovin v regionu Severní Amerika 
doznala meziročně částečného snížení, a to o 1,2 %.

7.2.1 průmyslové dřevo jehličnaté 
a jehličnaté řezivo

 coniferous industrial wood and 
coniferous sawnwood

těžba průmyslového dřeva jehličnatého (kulatina 
a vláknina jehličnatá) celkem u sledovaných tří svě-
tových regionů vykázala, měřeno dynamikou růstu, po-
kles o 3,4 %. Objemově vykázala těžbu ve výši 816,14 mil. m³, 
což je meziroční pokles o 39,24 mil m³. Z jednotlivých 
regionů také v Evropě výše uvedená výroba (těžba) vyká-
zala meziroční snížení růstu, a to o 9,5 %, na celkových 
287,24 mil. m3. Jde o pokles výroby ve výši 30 mil. m³. 
I v ruském regionu tato těžba poklesla, a to o 3,4 % 
na celkových 110,24 mil. m3. Proti uplynulému roku jde 
o snížení výroby o 3,9 mil. m³. V regionu Severní Amerika 
došlo taktéž ke snížení těžby, a to meziročně o 1,2 %. 
Objemově těžba surovin celkem dosáhla 418,66 mil. m³, 
což je méně o 5,31 mil. m³.

výroba jehličnaté kulatiny pilařské, opět ve všech 
třech regionech celkem, poklesla v dynamice o 5,5 % 
na celkových 556,53 mil. m3. V Evropě těžba jehličnaté 
kulatiny pilařské byla meziročně taktéž snížena, a to až 
o 11,5 % na celkových 182,95 mil. m3. I v ruském regionu 
u jehličnaté kulatiny došlo k meziročnímu poklesu dyna-
miky růstu o 5,3 %, takže bylo vytěženo 68,03 mil. m3 , což 
je propad ve výši 3,8 mil. m³. Také v Severní Americe došlo 
ve sledovaném období ke snížení těžby. Meziročně došlo 
ke snížení jen o 1,5 % na celkových 305,55 mil. m3 . 

výroba jehličnaté vlákniny ve sledovaných regionech 
celkem vykázala taktéž meziročně pokles, a to o 2,6 % 
na celkových 259,61 mil. m3 . V Evropě těžba jehličnaté 
vlákniny poklesla nejvíce, a to o 5,7 % na celkových 104,29 mil. m3 
. Objemově jde o pokles ve výši 6,34 mil. m³.  V ruském 
regionu těžba této suroviny byla snížena jen o 0,2 % na cel-
kových 42,21 mil. m3 . V regionu Severní Amerika těžba jeh-
ličnaté vlákniny doznala meziročně také menšího snížení, 
a to o 0,5 % na celoročních 113,11 mil. m3.

tuzemská spotřeba u průmyslového dřeva jehlič-
natého (kulatina a vláknina) ve třech regionech po-
klesla o 3,2 %. Regiony vnitřně spotřebovaly 803,76 mil. m3  

těchto surovin. V regionu Evropa spotřeba činila celkem 
295,75 mil. m3, takže proti roku uplynulému byla snížena 
o 9,9 %. V ruském regionu byla tuzemská spotřeba, vzhle-
dem ke snížení vývozu, meziročně zvýšena, a to o 1,6 % 
na celoročních 96,22 mil. m³. Region Severní Amerika, 
obdobně jako ruský region, přes pokles těžby zajistil 
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u popisovaných surovin zvýšení jejich tuzemské spotřeby 
o 1,2 % . V ročním objemu tak dosáhla spotřeba těchto 
surovin ve sledovaném regionu výše 412,17 mil. m³, tj. 
proti roku 2007 více o 4,78 mil. m³.

tuzemská spotřeba u jehličnaté kulatiny, opět 
ve sledovaných třech regionech, byla meziročně snížena 
o 5,2 % a dosáhla 540,25 mil. m3. V Evropě meziročně 
tato spotřeba poklesla až o 12 % a dosáhla 187,3 mil. m3, 
což bylo snížení o 25,6 mil. m³. Jedině v ruském regionu 
dosáhla tuzemská spotřeba u této suroviny nárůst, a to 
až o 3 %, na celkových 54,6 mil. m3 , což bylo zvýšení 
o 1,6 mil. m³. Region Severní Amerika tuzemskou spotře-
bu nezvýšil. Pokles spotřeby u jehličnaté kulatiny mezi-
ročně činil 1,5 % na celoročních 299,3 mil. m3 .

tuzemská spotřeba jehličnaté vlákniny ve třech re-
gionech byla meziročně zvýšena o 1,3 %, takže dosáhla 
výše 263,91 mil. m3. V Evropě spotřeba vykázala propad. 
Meziročně činil až 6,1 % na celkovou výši spotřeby vlákni-
ny ve výši 108,44 mil. m3, což činí snížení něco přes 7 mil. 
m³. V ruském regionu byla vykázána její spotřeba meziroč-
ně vyšší o 2,8 % na 32,61 mil. m3 . V Severní Americe došlo 
meziročně ke snížení spotřeby jen o 0,5 %, což představu-
je její tuzemskou spotřebu ve výši 112,86 mil. m³.

dovoz jehličnaté kulatiny ve sledovaných regio-
nech celkem činil 21,92 mil. m³, což představuje sníže-
ní o plných 16,4 %. V Evropě byl dovoz této suroviny 
nižší dokonce až o 19,7 %, takže objem jejího ročního 
dovozu činil 17,21 mil. m³. V ruském regionu, kde byly 
údaje dostupné jen za Rusko, činil roční dovoz toho-
to produktu jen 200 tis. m3, což se rovná roku 2006. 
Ke změně za tři roky nedošlo. Do Severní Ameriky 
bylo dovezeno 4,51 mil. m3 této kulatiny, což předsta-
vuje snížení objemu ročního dovozu o 0,06 mil. m³. 

vývoz jehličnaté kulatiny ve sledovaných regionech byl 
nižší o 6,92 mil. m³ a dosáhl tak celoroční hodnoty vývozu 
38,20 mil. m³. Šlo o meziroční snížení až o 15,3 %. V Evro-
pě bylo vykázáno podobné meziroční snížení této suroviny, 
které činilo 15,6 % na celkových 12,85 mil. m3 . V ruském re-
gionu, byly k dispozici údaje opět jen za Rusko. Bylo celkově 
vyvezeno 13,6 mil. m³ jehličnaté kulatiny. V tomto regionu 
došlo ke snížení vývozu o  5,4 mil. m³. V Severní Americe 
vývoz kulatiny meziročně také poklesl. Index činil 98,6 % 
a celkově bylo z regionu vyvezeno 10,75 mil. m3.

Dovoz jehličnaté vlákniny celkem za tři regiony doznal, ob-
dobně jako u kulatiny, snížení, a to o 7,3 % na celkově doveze-
ných 13,96 mil. m³. V Evropě došlo taktéž ke snížení dovozu 
vlákniny, a to o 7,6 % na celoročních 13,39 mil. m³. V ruském 
regionu (opět bez Běloruska, Kazachstánu a Ukrajiny) zůstá-
vá dovoz na úrovni roku 2006 tj. 100 tis. m³ ročně. V Severní 
Americe tomu bylo obdobně. Dovoz zůstal na úrovni roku 
2006 a činil stálých 0,47 mil. m³ ročně. 

Vývoz jehličnaté vlákniny za sledované regiony byl nižší 
o 6,6 % a celoročně dosáhl výše jen 19,66 mil. m³. Také 
v Evropě došlo ke snížení vývozu vlákniny, a to o 4,1 % 
na celoročních 9,24 mil m³. I v ruském regionu došlo 
ve sledovaném roce ke snížení vývozu této suroviny, a to 
o 9,3 % na celoroční objem vývozu ve výši 9,7 mil. m³. 
V Severní Americe nedoznal export této suroviny za sle-
dované období žádného pohybu. Ročně bylo z tohoto 
regionu vyvezeno 720 tis. m³ této suroviny.

výroba jehličnatého řeziva ve třech sledovaných regio-
nech, obdobně jako v předcházející sezóně, zpomalila o 7,9 %. 
Celkově výroba dosáhla výše 229,67 mil. m³. V Evropě došlo 
ve sledovaném roce taktéž ke snížení produkce jehličnatého 
řeziva a to o 6,4 % na celoročních 107,62 mil. m3 . V ruském 
regionu byla výroba tohoto řeziva meziročně zvýšena o 3 % 
na celoročních 24,76 mil. m³. V regionu Severní Amerika nao-
pak výroba jehličnatého řeziva byla snížena dokonce o 11,9 % 
a objemově dosáhla výše jen 97,29 mil. m³. 

dovoz jehličnatého řeziva do sledovaných tří svě-
tových regionů byl meziročně snížen, a to až o 16 %. 
Objem veškerého dovozu do zmiňovaných regionů 
představoval 62,91 mil. m3. Do evropského regionu byl 
dovoz jehličnatého řeziva taktéž snížen, a to o 13,8 % 
na celkových 36,60 mil. m3 . V ruském regionu nedošlo 
ve sledovaném roce ke změně v dovozu tohoto produk-
tu a dovoz činil 910 tis. m³. V Severní Americe došlo také 
ke snížení dovozu jehličnatého řeziva o 19,4 % na celo-
ročních 25,4 mil. m3. 

vývoz jehličnatého řeziva, opět za sledované regiony, 
zaznamenal pokles o 13,3 % a dosáhl celoročního obje-
mu 88,17 mil. m3. V Evropě byl vývoz tohoto produktu 
meziročně taktéž snížen, a to o 6,1 % na celkový objem 
ve výši 45,87 mil. m3. Také v ruském regionu došlo k me-
ziročnímu snížení vývozu až o 11,8 % na 16,71 mil. m3. 
Region Severní Amerika zaznamenal zvlášť velký pokles 
vývozu tohoto řeziva, a to až o 24,7 % na 25,59 mil. m3.

tuzemská spotřeba jehličnatého řeziva v uváděných 
třech světových regionech byla vzhledem ke skutečnému 
vývoji nižší o 8,2 % a ke konci roku činila 204,41 mil. m³. Do-
pad tohoto vývoje zaznamenal i region Evropa, kde tuzem-
ská spotřeba tohoto výrobku doznala snížení, a to až o 9,5 % 
na celoročních 98,35 mil. m³ . V ruském regionu vlivem zvý-
šení roční výroby jehličnatého řeziva a snížení jeho vývo-
zu tuzemská spotřeba doznala poměrně značného zvýšení 
o 48,8 % na 8,96 mil. m³. V regionu Severní Amerika tuzemská 
spotřeba poklesla o 10 % na 97,1 mil. m³.

7.2.2 průmyslové dřevo listnaté a listnaté 
řezivo (temperátní)

   broadleaved industrial wood and 
broadleaved sawnwood

výroba průmyslového dřeva (kulatiny a vlákniny) 
listnatého-temperátního ve třech popisovaných regi-
onech poklesla o 1,8 % a dosáhla výše 260,96 mil. m3.  
V Evropě došlo k meziročnímu zvýšení těžby průmys-
lového dřeva o 1,5 % na 79,75 mil. m3 . Ruský region 
zmiňovanou těžbu za sledované období snížil o 10,7 % 
na 36,79 mil. m3. Region Severní Amerika těžbu listnaté 
kulatiny i vlákniny snížil o 1 % na 144,42 mil.m3 .

výroba kulatiny z listnatého dřeva ve zmiňovaných 
regionech dosáhla celkové výše 128,36 mil. m3 a pokles-
la o 0,3 %. V Evropě těžba kulatiny listnaté dosáhla výše 
35,68 mil. m3 při meziročním nárůstu o 0,4 %. Poměrně 
vyššího nárůstu v těžbě této suroviny, než tomu bylo 
v Evropě, dosáhl ruský region, což meziročně předsta-
vuje zvýšení o 2 %, takže bylo vytěženo 20,38 mil. m3. 
V regionu Severní Amerika těžba částečně poklesla, a to 
o 1,3 %, takže bylo vytěženo 72,3 mil. m3.
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výroba vlákniny z listnatého dřeva dosáhla ve sledova-
ných světových regionech výše 132,6 mil. m3 a těžba pokles-
la o 4,32 mil. m³. Meziroční pokles růstu činil 3,1 %. V regio-
nu Evropa tempo růstu těžby vlákniny listnaté pokračovalo 
a meziroční nárůst činil 2,4 % takže bylo vytěženo 44,07 mil. 
m3 této suroviny, což představuje meziroční zvýšení objemu 
těžby o 1,01 mil. m³. Naproti tomu v ruském regionu došlo 
ke snížení těžby této suroviny, a to meziročně až o 22,6 %. 
Celkově bylo vytěženo 16,41 mil. m³. Region Severní Ame-
rika popisovanou těžbu snížil jen o 0,7 % a bylo vytěženo 
celkem 72,12 mil. m³ listnaté vlákniny. 

Dovoz listnaté kulatiny do sledovaných regionů celkem 
zaznamenal zvýšení dynamiky růstu o 0,5 % na celoročně 
dovezených 5,67 mil. m3 . V Evropě došlo ke zvýšení do-
vozu kulatiny listnaté meziročně o 1 % a bylo tak dosa-
ženo celoročního objemu dovozu 4,27 mil. m3. V ruském 
regionu byl dovoz nulový. V Severní Americe byl dovoz 
listnaté kulatiny omezen a byl meziročně nižší o 0,7 %, 
takže jeho celoroční dovoz činil jen 1,4 mil. m³. 

Vývoz listnaté kulatiny, opět ze sledovaných regionů, u této 
suroviny doznal meziročně také snížení, a to o 2,2 %, takže 
veškerý vývoz listnaté kulatiny činil 9,39 mil. m³.  V Evropě 
vývoz listnaté kulatiny zaznamenal taktéž pokles a jeho 
meziroční snížení činilo 3,2 % při celkovém jeho objemu 
4,52 mil. m³.  V ruském regionu došlo ke snížení vývozu list-
naté kulatiny o 4 %, takže bylo vyvezeno celkem 2,4 mil. m³ 
této suroviny. Jedině v regionu Severní Amerika došlo me-
ziročně ke zvýšení tohoto vývozu o 1,7 %, takže bylo vyve-
zeno 2,47 mil. m³ listnaté kulatiny.

dovoz listnaté vlákniny do sledovaných regionů či-
nil celkově 18,13 mil. m3, při jeho meziročním snížení 
o 0,5 %. V Evropě v roce 2008 proti 2007 dovoz listnaté 
vlákniny byl taktéž snížen, meziročně o stejných 0,5 %, 
na 17,91 mil. m3 v roce 2008. Do ruského regionu dovoz 
listnaté vlákniny nebyl ani v roce 2007, ani v roce 2008, 
uskutečněn. Do regionu Severní Amerika byl dovoz list-
naté vlákniny v roce 2008 proti roku 2007 snížen o 4,3 % 
a celkově v roce 2008 činil 220 tis. m³. 

vývoz listnaté vlákniny ze tří světových regionů dosáhl 
v roce 2008 jen 16,3 mil. m³, což meziročně představuje 
enormní snížení meziročního nárůstu o 23,5 %. V Evropě 
dosáhl vývoz této suroviny hodnoty 7,24 mil. m³, takže 
byl stejný jako v roce 2007. V ruském regionu byl vývoz 
listnaté vlákniny radikálně snížen, a to meziročně o 37 %, 
takže za rok 2008 bylo této suroviny vyvezeno jen 8,5 mil. m³. 
V Severní Americe došlo také ke snížení vývozu této suro-
viny, a to o 1,7 %, takže bylo vyvezeno 560 tis. m³. 

tuzemská spotřeba kulatiny a vlákniny z listna-
tého dřeva celkem ve třech světových regionech byla 
zvýšena o 0,2 % na celkových 259,07 mil. m³. V Evropě 
bylo dosaženo meziročního zvýšení tuzemské spotře-
by o 1,4 %, takže celkově bylo v Evropě spotřebová-
no 90,17 mil. m³ této suroviny. V ruském regionu tato 
spotřeba činila 25,89 mil. m³ při jejím meziročním růstu 
o 2,8 %. V Severní Americe bylo průmyslového dřeva list-
natého spotřebováno 143,01 mil. m³ při ročním snížení 
růstu jeho tuzemské spotřeby o 1,8 % .

tuzemská spotřeba kulatiny z listnatého dřeva 
v popisových regionech celkem dosáhla celkové výše 
124,64 mil. m³ při jejím meziročním snížení růstu o 0,2 %. 

V Evropě dosáhla tato spotřeba výše 35,43 mil. m³ při 
ročním nárůstu o 0,9 %. V ruském regionu (při chybějí-
cích údajích za Ukrajinu, Bělorusko a Kazachstán) do-
sáhla tuzemská spotřeba u listnaté kulatiny 17,98 mil. m³ 
při meziročním zvýšení růstu o 2,9 %. V regionu Severní 
Amerika tato spotřeba činila 71,23 mil. m³ při snížení 
jejího meziročním tempa růstu o 1,4 %.

tuzemská spotřeba vlákniny z listnatého dřeva 
ve třech světových regionech celkem byla zvýšena o 0,4 % 
a dosáhla absolutní výše 134,43 mil. m³ . V Evropě dosáhla 
tato spotřeba vlákniny z listnatého dřeva výše 54,74 mil. m³, 
a to při meziročním růstu o 1,7 %. V ruském regionu (opět 
při absenci statistických údajů za uváděné 3 republiky) tu-
zemská spotřeba listnaté vlákniny činila 7,91 mil. m³ při 
ročním růstu o 2,6 %. Region Severní Amerika, při snížení 
meziročního tempa růstu o 0,7 %, dosáhl tuzemské spo-
třeby této suroviny výše 71,78 mil. m³.

výroba řeziva z listnatého dřeva – temperátního 
v popisovaných třech regionech celkem dosáhla celoroč-
ního objemu v rozsahu 43,49 mil. m³, a to při snížení 
tempa jejího meziročním růstu o 5 %. V Evropě výroba 
tohoto produktu dosáhla výše 15,45 mil. m³, opět při sní-
žení jejího meziročním růstu o 1,1 %. V ruském regionu 
bylo tohoto produktu vyrobeno 4,03 mil. m³ a dynamika 
jeho růstu činila 2,3 %. V Severní Americe, tj. v USA a Kanadě, 
výroba řeziva z listnatého dřeva činila 24,01 mil. m³, přičemž 
i v tomto regionu se jednalo o snížení roční dynamiky 
růstu výroby, a to až o 8,4 %. 

dovoz listnatého řeziva – temperátního do tří svě-
tových regionů byl zvýšen o 5,1 % na celoročních 10,57 
mil. m3. V Evropě u tohoto výrobku došlo k poklesu do-
vozu a to meziročně o 5,7 % na celoročních 7,42 mil. m³. 
V ruském regionu zůstal dovoz na úrovni roku 2007, 
takže bylo dovezeno do regionu jen 0,05 mil. m³ to-
hoto výrobku. V Severní Americe byl dovoz listnatého 
řeziva poměrně značný, byl zvýšen o milion m³, takže 
jeho roční dynamika růstu narostla o značných 44,9 %. 
V roce 2008 bylo do regionu tohoto produktu doveze-
no 3,1 mil. m3 . 

vývoz listnatého řeziva – temperátního byl u všech tří 
popisovaných regiónů zpomalen. Celkem ze tří sledova-
ných regionů bylo vyvezeno rovných 10 mil. m³ listnaté-
ho řeziva. Dynamika meziročního vývozu však byla nižší 
o 4,4 %. V Evropě činil vývoz tohoto produktu celkově 
5,73 mil. m3 při nižší dynamice růstu o 3,4 %. V ruském re-
gionu dosáhl vývoz výše 920 tis. m³, a to při nižší dynamice 
růstu o 5,1 %. V regionu Severní Amerika bylo vyvezeno 
listnatého řeziva celkově 3,35 mil. m³, opět při nižší mezi-
roční dynamice růstu o 5,9 %. 

tuzemská spotřeba řeziva z listnatého dřeva - 
temperátního ve třech popisovaných regionech celkem 
zaznamenala taktéž snížení, a to o 2,9 % na celoroční 
vnitřní spotřebu ve výši 44,06 mil. m³. V regionu Evropa 
došlo taktéž ke snížení meziroční dynamiky růstu u spo-
třeby tohoto výrobku, a to o 2,4 % na 17,14 mil. m3 . 
V ruském regionu byla tuzemská spotřeba u tohoto vý-
robku zvýšena, a to o 4,6 % na celoroční objem ve výši 
3,16 mil. m³. V regionu Severní Amerika došlo, obdobně 
jako v Evropě, ke snížení tuzemské spotřeby listnatého 
řeziva, a to o 4,2 % na celoročních 23,76 mil. m3 .
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8.1 informační střediska pro odvětví lesního 
hospodářství

 information centres for Forestry

odvětvové informační středisko pro lesní hospo-
dářství a myslivost

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 
(VÚLHM) byl v roce 2008 pověřen zajištěním činnosti 
Odvětvového informačního střediska pro lesní hospo-
dářství a myslivost. Ústav v rámci této činnosti poskytuje 
zájemcům odborné informace, které slouží jako základ 
pro vědeckou, výzkumnou a výchovnou činnost. Spravu-
je oborovou knihovnu, zpracovává domácí a zahraniční 
lesnickou a mysliveckou literaturu a vydává vědecké a in-
formační publikace.

Ústav současně poskytuje průběžný poradenský servis 
pro subjekty hospodařící v lesích, který zahrnuje ze-
jména vyhledávání odborných publikovaných informací 
a vyhotovování rešerší a odborných literárních přehledů 
v oboru lesního hospodářství a myslivosti.

Odvětvové informační středisko pro lesní hospodářství 
a myslivost (ODIS LHM) shromažďuje dostupnou lesnic-
kou a mysliveckou literaturu z ČR i ze zahraničí. Literatu-
ra je ve středisku ukládána i zpřístupňována standardními 
knihovnickými, dokumentačními a archivačními metodami 
a rovněž i moderními informačními metodami.

Knihovna VÚLHM, obhospodařuje a průběžně aktualizu-
je knižní fond přesahující 55 tis. domácích i zahraničních 
publikací a plní standardní knihovnické činnosti (akvizice, 
katalogizace, půjčování knih a časopisů, meziknihovní vý-
půjční služba, mezinárodní výměna publikací, dokumenta-
ce a archivace publikací a zpráv atd.). V průběhu roku bylo 
vyřízeno celkem 2 520 prezenčních a absenčních výpůjček 
a 143 výpůjček v rámci meziknihovní výpůjční služby.

Literatura je opatřována především výměnou, nákupem 
nebo darem. V průběhu roku 2008 bylo získáno 76 knih, 
108 brožur, 4 slovníky a 6 multimedií. Do databází knihovny 
a lesnické dokumentace přibylo 510 vlastních záznamů.

Současně je středisko pověřeno vydáváním publikací, 
včetně jejich redakčního zpracování. Mezi základní publi-
kace vydávané ODIS LHM patří: 

vědecké a odborné publikace:

Zprávy lesnického výzkumu (Vědecký recenzovaný časopis)

Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae 

Lesnický průvodce – Recenzované metodiky

informační materiály:
Přírůstkové seznamy knihovny 

Rešerše z lesnické a myslivecké literatury – bylo zpraco-
váno 10 rozsáhlých rešerší pro externí zájemce

Výroční zpráva za rok 2007

Aktuality z lesnického výzkumu a literatury na internetu, 
včetně elektronických verzí dokumentů

kromě výše zmíněných publikací byly redakčně 
zpracovány následující tituly:
Zpravodaj ochrany lesa, Supplementum, 2008

Škodliví činitelé v lesích Česka 2007/2008

Monitoring zdravotního stavu lesa v České republice. 
Ročenka programu Forest Focus/ICP Forests 2007

Lesnicko-dřevařský sektor a EU. Druhé aktualizované 
a rozšířené vydání

Lesnický výzkum v Krušných horách (Opočno)

V roce 2008 bylo celkem rozesláno 3 715 výtisků našich pu-
blikací, z toho 3 015 ks v rámci ČR a 700 ks do zahraničí. 

Služeb ODIS LHM v průběhu roku nejvíce využívali vě-
dečtí a výzkumní pracovníci (VÚLHM a VS Opočno i Ku-
novice), dále vědečtí pracovníci, pedagogové a studenti 
(FLE ČZU Praha, LDF MZLU Brno, SLŠ a VOŠL Trutnov, 
Písek, SLŠ Hranice, Žlutice i řada SOUL). Rovněž služeb 
ODIS využívá i odborná lesnická veřejnost. Velmi důle-
žitá je i široká spolupráce se zahraničními partnerskými 
institucemi, firmami a jednotlivými odborníky.

informační datové centrum idc a datový sklad
Informační a datové centrum (IDC) je organizační jed-
notka ÚHÚL, která zajišťuje vedení centrální databáze 
a archivu o lesích a myslivosti v ČR, včetně dat monito-
ringu a dalších navazujících informací.

Informační a datové centrum obsahuje údaje, které jsou 
shromažďovány po několik desetiletí. Tato data jsou po-
stupně využívána pro plánování hospodářských opatření 
v lesích a k prognózám vývoje těchto opatření s ohle-
dem na trvale udržitelné hospodaření.

hlavní cíle informačního a datového centra
•		 Průběžně	naplňovat	a	spravovat	data	o	lesích	a	les-

ním hospodářství České republiky.

•		 Poskytovat	jednotná	data	o	lesích	a	lesním	hospodář-
ství České republiky dle pravidel stanovených zřizo-
vatelem (MZe).

•		 Zabezpečit	 provoz	 lesnického	 archivu	 digitálních	
a analogových dat.

•		 Zlepšit	servis	pro	státní	správu	lesů	i	další	orgány	
státní správy, vlastníky lesa a lepší informovanost 
směrem k Evropské unii.

•		 Zjednodušit,	zrychlit	a	standardizovat	přístup	k	da-
tům spravovaným v Datovém skladu prostřednic-
tvím webovských technologií, a zvláště zajištění 
„on-line“ přístupu.

•		 Zajistit	přístupu	k	tomuto	zdroji	při	zachování	do-
statečné ochrany dat proti jejich zneužití.

8. inForMatika, výZkuM, poradenství, propaGace a práce s veřeJností
 informatics, research, Guidance, propagation and public relations
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Činnost informačního a datového centra
Informační a datové centrum zabezpečuje v celém roz-
sahu správu a poskytování analytických a digitálních dat 
(numerických a grafických) z centrální databáze o lesích 
pro potřeby:

•		 zpracování	lesních	hospodářských	plánů	(LHP)

•		 zpracování	lesních	hospodářských	osnov	(LHO)

•		 subjektů	 vykonávajících	 činnosti	 související	 s	 hos-
podářskou úpravou lesů (HÚL) a databází o lesích

•		 oprávněné	potřeby	subjektů	 lesního	hospodářství,	
zejména pro orgány státní správy lesů (SSL), orga-
nizace lesního hospodářství, vlastníky lesa, taxační 
kanceláře aj.

Informační a datové centrum plní informační úlohy pro 
potřeby (MZe) na úseku lesního hospodářství. Odbor-
níci IDC poskytují poradenskou pomoc při zavedení dat 
do systému standardního formátu MZe. Správce vede 
registr využívání dat z datových souborů a pravidelně 
publikuje informace o obsahu metadatabáze (informace 
o datech uložených v centrálním archivu) do systému 
CAGI - MetaIS.

schéma toku dat v informačním a datovém centru

 

IDC je poměrně složitě technologicky strukturované a in-
formace se do datového skladu (DS) ukládají přes speci-
fická klientská pracoviště, která podléhají přísné správě 
a organizaci. 

Každý klient DS musí vždy dodržet tento cyklus: 

1. Pořizování a editace dat 

2. Kontrola dat 

3. Migrace dat 

4. Zajištění přístupu k datovým zdrojům 

5. Údržba dat 

Každý stupeň sběru, zpracování a kontroly dat v rutin-
ním provozu  pracovišť je vždy pod přísnou kontrolou. 

Migrace (načítání) datových zdrojů je zajištěná pomocí 
dávkového procesu. Tento proces zajistí transformaci dat 
do struktur DS a následné optimální uložení do relační 
databáze. Za účelem jednotného zpracování dat jsou vy-
víjeny standardy (LHP, OPRL), které umožní jejich ulože-
ní do souvislého zobrazení. 

DS se člení na klienty, kteří jsou tématicky různorodí, 
ale prostřednictvím standardů (OPRL, ISLH...) a souvis-
lého zobrazení je možná jejich kombinace v rámci DS. 

Do DS se ukládají zorganizované informace - zde 
jsou výsledky, na které se běžnými způsoby nedá dosáh-
nout. ds je jen sklad informací v jiné formě.

Datový sklad se skládá z několika nosných databází s růz-
ným obsahem a strukturou podle zaměření (IL, OPRL, 
LHPO, Reprodukční materiál,…)a nabízí 

1. Stejné výsledky z jakéhokoliv pracoviště ÚHÚL.  
2. DS se tak přiblíží prakticky jakémukoliv uživateli 
na kterékoliv úrovni. 

Jeho cílem je vytvořit takový informační systém, který in-
teraktivně poskytuje aktuální údaje (standardizované vý-
stupy budou aktualizovány okamžitě po dodání aktuálních 
dat do DS).  

8.2 lesnický výzkum

  Forest research

Mezi organizace zabývající se základním a aplikovaným 
lesnickým výzkumem patří Výzkumný ústav lesního hos-
podářství a myslivosti, v.v.i Strnady (VÚLHM). Kromě 
VÚLHM se výzkumnou činností v oblasti lesního hospo-
dářství v České republice zabývají i další veřejné insti-
tuce, např. lesnické a dřevařské fakulty v Praze a v Brně, 
pracoviště AV ČR v Českých Budějovicích a v Brně 
a také soukromé výzkumné organizace.

Výzkumný ústav lesního hospodářtví a myslivosti, v.v.i.

V roce 2008 VÚLHM vykonal celkem 64 aktivit pro růz-
né zadavatele. V oblasti hlavní činnosti ústavu – v oblasti 
výzkumu - pokračovalo posledním pátým rokem řešení 
dvou výzkumných záměrů („Stabilizace funkcí lesa v bio-
topech narušených antropogenní činností v měnících se 
podmínkách prostředí“ a „Šlechtění lesních dřevin a zá-
chrana genových zdrojů cenných a ohrožených populací 
včetně biotechnologických postupů, metod molekulární 
biologie a poznatků lesního semenářství“), bylo řešeno 
12 projektů v rámci Národní agentury pro zemědělský 
výzkum a Národního programu výzkumu I. Od dalších 
zadavatelů (GAČR, MŽP, MŠMT ap.) bylo v roce 2008 
řešeno 11 výzkumných projektů a pro Grantovou agen-
turu LČR 4 výzkumné projekty.

V roce 2008 bylo zahájeno 5 výzkumných projektů řeše-
ných v rámci Národní agentury pro zemědělský výzkum. 

V rámci další činností, která úzce souvisí s hlavní vý-
zkumnou činností ústavu, bylo pro MZe smluvně reali-
zováno 17 projektů, jež měly charakter funkčních úkolů 
a nebo poradenské činnosti pro vlastníky a správce lesů, 
která byla nasměrovaná do následujících oblastí – lesní 
ochranná služba, lesní semenářství, pěstování rychle ros-
toucích dřevin, kontrola reprodukčních zdrojů, záchrana 
genofondu lesních dřevin s pomocí biotechnologií, škol-
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kařství, obnova a pěstování lesa, škody na lese způsobe-
né imisemi, ochrana genofondu zvěře, ochrana lesa před 
škodami zvěří, kontrola účinnosti vápnění a zpřístupnění 
odborných a publikovaných informací. 

Nadále byla věnovaná značná pozornost mezinárodní 
spolupráci, která probíhala v rámci výzkumného progra-
mu COST, programů ICP Forests, Euforgen, TREEBREE-
DEX a v rámci bilaterálních dohod (Pomoc Bosně ap.). 
V roce 2008 byly uhrazeny členské příspěvky v meziná-
rodních organizacích EFI, IUFRO, ISTA, ICP Forests.

V roce 2008 finanční zdroje na výzkum představovaly 
61% z celkových výnosů ústavu a byly  tvořeny z 50,1% 
prostředky MZe (výzkumné záměry, granty NAZV) 
a z 10,9% prostředky jiných resortů.

 V roce 2008 vyšla 4 řadová čísla a 1 speciál vědeckého 
recenzovaného časopisu Zprávy lesnického výzkumu, 
8 recenzovaných metodik a 2 recenzované monografie 
časopisu Lesnický průvodce a 1 číslo časopisu Com-
municationes Instituti Forestalis Bohemicae, celkem 
vyšlo 74 recenzovaných článků. 

V roce 2008 bylo pracovníky ústavu publikováno v tu-
zemských a zahraničních časopisech 139 článků, z toho 
74 vědeckých (5 v impaktovaných časopisech), 93 článků 
odborných a populárních a ve sbornících.

Zaměstnanci výzkumného ústavu se v roce 2008 zú-
častnili celé řady národních a mezinárodních konferencí, 
zastupovali ČR na jednáních vyplývajících z rezolucí mi-
nisterských konferencí o lesích jako např. ICP Forests, 
ForestBiota, Euforgen apod., pokračovala příprava nové-
ho monitoračního projektu FutMon – (Futher Develop-
ment and Implementation of an EU-level Forest Monito-
ring Systém. V roce 2008 nadále pokračovala velmi těsná 
spolupráce s oběma lesnickými fakultami a s dalšími uni-
verzitami v pedagogické oblasti a s lesnickými instituce-
mi v oblasti šíření a propagace výsledků výzkumů pro 
lesnickou praxi. 

Fakulta lesnická a dřevařská ČZu v praze
Výzkumná a vědecká činnost je nedílnou součástí ak-
tivit pracovníků Fakulty lesnické a dřevařské (FLD) 
ČZU v Praze. Předávání vlastních i přejatých výsled-
ků výzkumu do praxe je nedílnou součástí kvalifikace 
univerzitních pracovníků. Hlavním zdrojem financová-
ní vědy a výzkumu na fakultě jsou výzkumné projekty 
z grantových agentur ČR. V roce 2008 bylo na FLD 
řešeno celkem 18 vnějších grantových projektů hod-
nocených Radou vlády v metodice pro vědu a výzkum 
ČR (zařazeny v CEP), jejichž celkový finanční přínos 
přesahoval 12,18 mil. Kč. Struktura projektů/grantů 
podle poskytovatelů byla: GAČR (4 projekty), GAAV 
(1 projekt), MZe (8 projektů, jeden z nich zaměřen 
na mezinárodní Česko – Vietnamskou spolupráci), 
MŠMT (2 projekty), MŽP (1 projekt), CIGA (1 pro-
jekt). Jeden grant byl získán ze zahraničí přes US De-
partment of Agriculture – USA.

Finanční přínos projektů nezařazených v CEP představo-
val v témže roce přibližně 3,30 mil Kč. Projekty/granty 
poskytovali zejména: LČR, NLC Zvolen, VLS a společnost 
Sokolovská uhelná a.s.. 

Z rozpočtu Vnitřní grantové agentury FLD bylo v roce 
2008 podpořeno celkem 16 projektů v celkové výši přes 
308,5 tis. Kč. Z prostředků této grantové agentury jsou pod-
porovány projekty mladých vědeckých pracovníků a studen-
tů v doktorských a magisterských studijních programech.

Výsledky vědeckovýzkumné práce jsou pravidelně publi-
kovány ve vědeckých i odborných časopisech a na vědec-
kých konferencích. V roce 2008 publikovali akademičtí 
pracovníci a studenti FLD celkem 19 článků ve vědec-
kých časopisech s IF, 78 článků ve vědeckých časopisech 
bez IF, 30 knižních publikací a velké množství článků 
v odborných časopisech a příspěvků ve sbornících z vě-
deckých konferencí.

Významnou součástí činnosti fakulty je vědecká příprava 
– studium v doktorských studijních programech. Na FLD 
je akreditováno celkem 6 studijních oborů DSP v nichž 
v roce 2008 studovalo 181 studentů v prezenční i kombi-
nované formě studia (včetně studentů s přerušeným stu-
diem). 14 studentů v průběhu roku 2008 úspěšně obhájilo 
disertační práci a získalo vědeckou hodnost Ph.D.  
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Akademičtí pracovníci FLD stále více navazují meziná-
rodní kontakty v Evropě a zapojují se do mezinárodních 
týmů (např. v projektu 6. rámcového programu EU vě-
novaného klimatickým změnám CECILIA) a pracovních 
skupin (Conversions of Forests -CONFOREST, Interna-
tional union of forest research organizations - IUFRO). 
V roce 2008 došlo k dalšímu prohloubení spolupráce 
s významnými evropskými i mimoevropskými univerzita-
mi lesnického a environmentálního zaměření (i prostřed-
nictvím pracovních skupin Euroleague for Life Sciences 
- ELLS), mezinárodními organizacemi a dalšími subjekty. 
Lze jmenovat např. COST E51: Integrating Innovation and 
Development Policies for the Forest Sector, začínající in-
tenzivní spolupráci s latinskoamerickými organizacemi 
na projektech opětovného zalesňování zdevastovaných 
území, ochrany lesů a polyfunkčního managementu lesů 
(INAB Guatemala, EUROTEC, skupina Kanguroid Ko-
lumbie a další). Významná spolupráce již tradičně pokra-
čovala i s pracovišti v ČR – univerzitami a výzkumnými 
ústavy obdobného zaměření, podnikovou sférou i orgány 
státní správy.

V roce 2008 po předchozích několika letech intenzivní 
činnosti se podařilo FLD ČZU stát se jedním z několi-
ka základních členů (core member) nově zřizovaného 
Regional Office of EFI for Central and Eastern Europe 
(RO EFI CEE) se sídlem ve Vídni, který je soustředěn 
na řešení problémů lesnické politiky a ekonomiky se 
zdůrazněním inovací v LH, využívání krajiny s ohledem 
na klimatické změny a bioneregie, a managementu les-
ních ekosystémů.

Fakulta životního prostředí ČZu v praze

Těžiště výzkumné činnosti FŽP je v oblasti krajinářsko – 
ekologické. Výzkum zajišťuje celkem 6 kateder (katedra 
ekologie, katedra ekologie krajiny, katedra aplikované ge-
oinformatiky a územního plánování, katedra biotechnic-
kých úprav krajiny, katedra environmentálního inženýr-
ství a ochrany prostředí, katedra vodního hospodářství 
a environmentálního modelování)

FŽP řeší aktuální problémy antropogenně využíva-
né krajiny v podmínkách střední Evropy, zejména pak 
ochranu a zvyšování ekologické stability krajiny, pro-
blematiku biologické diverzity, ekologii populací a spo-
lečenstev, ochranu přírody, péče o chráněná území, 
krajinnou ekologii, optimalizaci vodního režimu krajiny, 
protipovodňových opatření, revitalizaci říčních systémů, 
rekultivací, ochranu půdy, organizaci krajinného prosto-
ru, problematiku odpadů, starých ekologických zátěží, 
transporty znečištění až po hodnocení vlivů na životní 
prostředí (EIA a SEA), environmentální systémy řízení 
či environmentální vzdělávání. 

V roce 2008 bylo na FŽP řešeno celkem 26 vněj-
ších grantových projektů, jejichž celkový finanční pří-
nos přesahoval 17,5 mil. Kč. Struktura projektů gran-
tů podle poskytovatelů GAČR (5 projektů), MŽP 
(2 projekty), Mze (5 projektů), NAZV (5 projektů),  
MŠMT (4 projekty) a FRVŠ (5 projektů).

Z rozpočtu Interní grantové agentury FŽP bylo v roce 
2008 podpořeno celkem 37 projektů v celkové výši 678 

tis. Kč. Z prostředků IGA jsou podporovány projekty 
studentů v doktorských a magisterských studijních pro-
gramech fakulty.

Výsledky vědecko - výzkumné práce jsou pravidel-
ně publikovány ve vědeckých i odborných časopisech 
a na vědeckých konferencích. V roce 2008 publikovali 
akademičtí pracovníci FŽP celkem 39 článků ve vědec-
kých časopisech s IF a 40 ve vědeckých časopisech bez 
IF, 27 knižních publikací, 110 článků ve sbornících a byly 
vytvořeny 4 autorizované software. 

Významnou součástí činnosti FŽP je vědecká příprava – 
studium v doktorských studijních programech. Na FŽP 
jsou akreditovány celkem 4 studijní obory DSP (Apli-
kovaná a krajinná ekologie, Ekologie, Ochrana půdy 
a meliorace a Zemědělská a lesnická hydrologie), v nichž 
v roce 2008 studovalo celkem 170 studentů v prezenční 
i kombinované formě studia. 

Akademičtí pracovníci FŽP stále více navazují mezinárod-
ní kontakty a zapojují se do mezinárodních týmů a pra-
covních skupin. V roce 2008 došlo k dalšímu prohloubení 
spolupráce s významnými evropskými i mimoevropskými 
univerzitami environmentálního zaměření, mezinárodní-
mi organizacemi a dalšími subjekty. Významná spolupráce 
již tradičně pokračovala i s pracovišti v ČR – univerzita-
mi a výzkumnými ústavy obdobného zaměření, podniko-
vou sférou i orgány státní správy.

lesnická a dřevařská fakulta MZlu v brně
Na LDF MZLU v Brně je tradičně věnována pozornost 
studiu lesních ekosystémů a krajiny, hodnocení stavu 
lesa a lesního prostředí, scénářům vývoje lesních poros-
tů, modelování růstových procesů, zvyšování odolnosti 
lesů s ohledem na možnou klimatickou změnu, výzkumu 
nových technologických postupů obhospodařování lesa, 
využití pokročilých metod rozhodovacích analýz v les-
nickém plánování a jsou hledány nové možnosti lesnic-
tví a dřevařství v sociálně ekonomickém rozvoji české 
společnosti a efektivní přístupy v péči o krajinu. Nově 
jsou rozvíjeny rovněž disciplíny v oblasti bioniky, biome-
chaniky a bioenergetiky a jsou aplikovány komplexní vý-
početní metody fyzikálních a biologických procesů, tech-
nologického transferu a modifikaci vlastností přírodních 



Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2008 95

materiálů. V oblasti průmyslového výzkumu je pozornost 
zaměřena na problematiku užitého designu v oblasti byd-
lení, konstruování dřevěných staveb a jejich prvků. V bio-
logických disciplínách nachází uplatnění metody založené 
na bázi genetiky a molekulární biologie.

Výsledky vědeckovýzkumné a tvůrčí práce jsou prezento-
vány na úrovni plně recenzovaných vědeckých publikací, 
včetně publikací v impaktovaných časopisech, monografií, 
publikací v odborných časopisech, na vědeckých a odbor-
ných sympóziích, kongresech, konferencích, seminářích či 
výstavách. V oblasti tvůrčí činnosti je prioritou zejména 
uplatnění patentů a užitých vzorů jako jedné z priorit 
Rady Vlády ČR pro výzkum a vývoj a evropského výzku-
mu obecně.

V roce 2008 bylo na LDF MZLU v Brně řešeno celkem 
108 projektů výzkumu v celkovém objemu 64,12 mil Kč. 
Všechny výzkumné projekty byly úspěšně obhájeny a vý-
stupy předány odběratelům. Významným momentem je 
mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních 
týmů v rámci řešených projektů.

V roce 2008 bylo publikováno 39 monografií, 129 původních 
vědeckých prací, z toho 23 v impaktovaných časopisech, 
307 příspěvků ve sbornících, 140 populárně naučných článků. 

LDF MZLU v Brně se aktivně zapojuje do práce České 
technologické platformy lesního hospodářství a navazují-
cích průmyslových odvětví, jejíž základní cíle jsou zapo-
jení se do realizace hlavní činnosti evropské technologic-
ké platformy (Forest-Based Sector Technology Platform), 
zvyšování konkurenceschopnosti českého lesnictví a nava-
zujících průmyslových odvětví, vytváření mostu mezi vě-
dou, výzkumem a průmyslem, propagace inovačních aktivit 
a metodická podpora pro členy platformy v oblasti získává-
ní zdrojů podpor z evropských a národních fondů.

V rámci vědecké přípravy realizuje LDF MZLU v Brně dok-
torské studijní programy. Doktorské studium je chápáno 
jako nedílná součást vědy a výzkumu LDF MZLU v Brně. 
Celkem je akreditováno 12 doktorských studijních progra-
mů. Celkový počet studentů v tomto stupni studia v pre-
zenční i kombinované formě činil v roce 2008, 148 , v prů-
běhu uplynulého roku obhájilo disertační práci a získalo 
vědeckou hodnost Ph.D., 20 studentů. 

V rámci pregraduálního studia realizovala LDF MZLU 
v Brně v roce 2008 studium v 5 bakalářských studijních 
programech (Lesnictví, Krajinářství, Dřevařství, Náby-
tek, Stavby na bázi dřeva) a 4 navazujících magisterských 
studijních programech (lesní inženýrství, Krajinné inže-
nýrství, Dřevařské inženýrství, Nábytkové inženýrství). 
Celkový počet studentů činil k 31.10.2008 1818, v da-
ném roce studium úspěšně absolvovalo 218 studentů ba-
kalářského stupně studia a 194 studentů magisterského 
stupně studia.

8.3 propagační a ediční činnost, audiovizuální 
pořady

 publicity, publishing, audio-video 
programmes

V návaznosti na zpracovanou strategii komunikace úseku 
lesního hospodářství s veřejností byla propagační a ediční 
činnost orientována na poradenství a osvětu ve vztahu 

k odborné i laické lesnické veřejnosti  a na propagaci les-
ního hospodářství směrem k široké laické veřejnosti.

Poradenství a osvěta v lesním hospodářství byly zajiš-
ťovány zejména prostřednictvím odborného lesnického 
tisku, cílených publikací, propagačních materiálů , výstav 
a výroby videoprogramů, vydávaných sekcí lesního hos-
podářství MZe.

Přehled aktivit úseku lesního hospodářství v ediční činnos-
ti, videotvorbě, výstavnictví a komunikace s veřejností:

ediční činnost
V průběhu roku 2008 bylo vzhledem k omezeným finanč-
ním prostředkům úseku lesního hospodářství vydáno cel-
kem 6 titulů (včetně spoluvydavatelské činnosti):

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 
2007

Information on Czech Forestry

Poradenské služby v lesním hospodářství

Možnosti získání finančních podpor z Programu rozvo-
je venkova v rámci Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD) pro lesní hospodářství v období 
2007 – 2013

Výsledky Národní inventarizace lesů v ČR

FORMICA – Zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu 
lesních mravenců (ČSOP Liberec)

videoprogramy
V průběhu roku byly dokončeny dva videoprogramy:

Lesy Vysočiny

Lesy Orlických hor

přímá účast sekce lesního hospodářství na tuzem-
ských výstavách
SILVA REGINA 2008 Brno

ZEMĚ ŽIVITELKA 2008 České Budějovice

V časopise pro lesnickou vědu a praxi lesnická práce 
byly v průběhu roku otištěny odborné články pracovníků 
sekce lesního hospodářství:

Lesnictví v estonském vzdělávacím systému

Pět let od realizace II. fáze reformy veřejné správy

České předsednictví v EU z pohledu lesního hospodářství

Zelená zpráva 2007 – výběr informací

Na úseku komunikace odvětví lesního hospodářství s ve-
řejností se v tomto roce uskutečnilo několik konkrétních 
projektů se zaměřením na osvětu a propagaci lesního 
hospodářství.

Rovněž se realizovaly pro děti propagačně osvětové akce 
o lese a lesním hospodářství, a to formou doprovodného 
programu na výstavě NATURA VIVA v Lysé nad Labem, 
Ohradských mysliveckých slavnostech na zámku Hluboká 
nad Vltavou, celostátní výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA  a vý-
stavě Vzdělání a řemesla v Českých Budějovicích..

Doprovodného programu pro děti ze základních škol 
v Lysé nad Labem se zúčastnilo 530 dětí a programu 
na zámku Hluboká nad Vltavou pak 213 dětí a na výstavě 
Silva Regina v Brně 100 dětí.
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Ve druhém pololetí roku se uskutečněných akcí v Českých 
Budějovicích na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA zúčastnilo 372 dětí 
a na výstavě Vzdělání a řemesla celkem 920 dětí.

Celkem se těchto akcí zúčastnilo 2 135 dětí.

V projektu „Strategie pro vzdělávání a komunikaci v les-
nictví“ probíhala spolupráce VÚLHM s ÚHÚL, která bude 
dále pokračovat i v následujícím roce. 

V průběhu roku byly z různých zdrojů shromažďovány in-
formace o uskutečněných a připravovaných akcích s les-
nickou problematikou. Z těchto podkladů byl zpracován 
„Registr uskutečněných a připravovaných akcí“, který 
byl průběžně aktualizován a pro veřejnost je přístupný 
na webových stránkách VÚLHM: www.vulhm.cz.

8.4 vzdělávání dětí a mládeže v oblasti 
lesního hospodářství, myslivosti, 
rybářství a včelařství

education of youth in Forest and Game 
Management, Fischery and bee-keeping  
sectors

lesní hospodářství a myslivost
Lesní pedagogika (LP) je environmentální vzdělávání 
o lese, vztazích a procesech probíhajících v něm zahr-
nující aktivity, které dětem a dalším cílovým skupinám 
(mládež, dospělí, handicapovaní lidé, senioři apod.) při-
blíží prostředí lesa nenásilnou, vhodnou a zejména inter-
aktivní formou. Lesní pedagogika může pozitivně ovlivnit 
prohloubení zájmu veřejnosti o les, zlepšení vztahu člo-
věka k lesu a lesnímu hospodářství a přispět k objasnění 
významu trvale udržitelného hospodaření a ke smyslupl-
nému zacházení s přírodou.

Lesní pedagogika je podporována stěžejním lesnickým 
dokumentem Evropské unie „Akčním plánem EU pro 
lesy“. Od r. 2006 je lesní pedagogika zakotvena také 
v národním dokumentu „Akční plán Státního programu 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR 
na léta 2007 až 2009“ a následně i v „Akčním plánu mi-
nisterstva zemědělství k problematice environmentální-
ho vzdělávání, výchovy a osvěty na roky 2007 - 2009“. 
LP je zastoupena i v dalším strategickém dokumentu 
„Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 
na období 2007-2013.“

Lesní pedagogika v ČR je do jisté míry ovlivněna rakous-
kým modelem a věnuje se jí řada lesnických organizací 
(např. MZe, ÚHÚL, LČR, městské lesy, SLŠ, VLS). Lesní pe-
dagogika v ČR ale zatím není dostatečně přehledná a ko-
ordinovaná, a tak v roce 2007 ustavilo MZe pracovní sku-
pinu za účelem přípravy jednotného postupu pro realizaci 
lesní pedagogiky v ČR. Tato pracovní skupina se skládá 
z reprezentantů MZe, ÚHÚL, LČR, Nadace dřevo pro ži-
vot, Městských lesů Ostrava, SLŠ Hranice a ÚZEI. Jedním 
z výstupů této pracovní skupiny je průběžná aktualizace 
stránek o lesní pedagogice v ČR - www.lesnipedagogika.
cz. Dále pracovní skupina ve dnech 12 a 13. 11. 2008 pod 
záštitou MZe uspořádala v Koutech nad Desnou téma-
tický seminář „Jak na handicapy lesního pedagoga“. Semi-
náře se zúčastnilo přes 60 lesních pedagogů z ČR. První 
den setkání proběhly prezentace zaměřené na marketing 
a komunikaci, finance a koordinaci, doplněné o informa-
ce o vzdělávacím systému ZŠ a krajskými koncepcemi 
EVVO. Odpoledne a druhý den navázaly na prezentace 
3 pracovní sekce – sekce pro marketing a komunikaci; 
sekce pro koordinaci činností lesního pedagoga a sekce 
pro možnost získávání finančních prostředků na činnost 
lesní pedagogiky. Výstupem těchto sekcí byly lesními pe-
dagogy přijaté závěry, definující potřeby pro další úspěšné 
fungování a rozvoj lesní pedagogiky.

Sdružení lesních pedagogů ČR a Střední lesnická ško-
la v Hranicích zajišťují školení lesních pedagogů. V roce 
2008 vyškolila 98 nových lesních pedagogů (základní 
kurz) a 10 lesních pedagogů absolvovalo pokračující 
kurz zaměřený na práci s dalšími cílovými skupinami 
(nadstavbový kurz). 

V roce 2008 se uskutečnilo několik akcí věnujících se 
lesní pedagogice. Například lze jmenovat Setkání zástup-
ců organizací věnujících se lesní pedagogice v Liberec-
kém kraji, které se konalo za účelem posílení vzájemné 
informovanosti a podpory lesní pedagogiky v tomto re-
gionu. Ve dnech 29. a 30. dubna uspořádala Nadace dře-
vo pro život ve spolupráci s LČR, ÚHÚL a Krkonošskou 
poradenskou, o. p. s., úvodní seminář pro lesní pedagogy 
zaměřený na prohloubení znalostí a porozumění pro-
blematice školní reformy, jež se začíná rozbíhat na zá-
kladních školách. Seminář se uskutečnil v Informačním 
středisku LČR na Křivoklátě. Dne 24.6. 2008 uspořádala 
ČLS pro vedoucí lesních správ LČR v Hranicích na Mo-
ravě seminář Lesní pedagogika v ČR. V dopoledním 
bloku byli účastníci seznámeni s aktivitami MZe, LČR, 
ÚHÚL, VLS, Ostravských městských lesů, Nadace dřevo 
pro život a činností KrÚ Olomouc. Odpoledne proběhla 
v lese praktická ukázka s dětmi. 
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rybářství
 Ve dnech 24. – 26. 10. 2008 proběhlo v Mladé Bolesla-
vi v rámci environmentálního vzdělávání dětí a mládeže 
školení vedoucích kroužků plavané. Náplní tohoto ško-
lení bylo proškolení školitelů, kteří budou dále ve svých 
krajích školit vedoucí v rámci mimoškolní výchovy v ry-
bářských kroužcích zaměřených na plavanou a vybavovat 
je studijním materiálem, který zde obdrželi. Toto vše bylo 
možno uskutečnit za finančního přispění MZe.

Školení probíhalo ve školícím a internátním zařízení Škody 
Mladá Boleslav. Toto místo bylo vybráno pro rozmanitost 
vodní fauny a flory, kterou poskytuje blízkost řeky Jizery. 
Zde pak probíhala část výuky a názorné ukázky. Školení 
absolvovalo 55 školitelů ze všech krajů, které spadají pod 
Český rybářský svaz. Školení probíhalo v několika rovi-
nách, a to formou prezentací přednášek, dále ukázky náči-
ní, pomůcek, materiálu a základního vybavení pro plavanou, 
představení a projekce CD Fotogalerie ryby našich vod, 
představení a seznámení s pasážemi Metodických pokynů 
pro vedoucí kroužků plavané, praktická ukázka u řeky Jize-
ry, nesměla chybět ani přednáška na téma základy vedení 
kroužku (pedagogika, psychologie). Po každém bloku ná-
sledovaly otázky a diskuze k danému tématu.     

včelařství
Realizace vzdělávací akce – „Environmentální osvěta 
a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti včelařství“ jejíž náplň 
byla stanovena s přihlédnutím ke konkrétním potřebám 
včelařských kroužků mládeže. Jejím obsahem byla přípra-
va a konání odborného semináře s celostátní působností 
pro vedoucí včelařských kroužků mládeže na téma „ Lé-
čení nemocí včel se zaměřením na varroázu“, příprava 
a zhotovení názorné pomůcky „Modelu úlu“ - Sady deseti 
demonstračních rámků“, příprava a zhotovení výukových 
CD „Biologie včelího společenství“ a „Pastva včel a její 
význam v přírodě“.

Téma odborného semináře bylo stanoveno na základě 
aktuální situace ve zdravotním stavu včelstev, především 
v souvislosti s výskytem varroázy v uplynulém období 
a z toho vyplývajícími ztrátami včelstev. Pro žáky vče-
lařských kroužků je problematika nemocí včel velice 
důležitá. Vedoucí je vedou v teorii i praxi ke správným 
postupům při předcházení onemocněním včel a při jejich 
následném léčení. Seminář se uskutečnil v Nasavrkách 
21. 11. 2008. Přítomných bylo 80 vedoucích kroužků. 

Tento seminář předcházel dalšímu, dvoudennímu, na jehož 
programu mimo jiné byla i práce s výukovým CD „Včelí pas-
tva a její význam v přírodě“. Toto CD pokrývá v celém roz-
sahu všechny hlavní a převážnou většinu doplňkových zdrojů 
včelí pastvy v podrobném fenologickém členění s fotogra-
fickou přílohou v prezentaci, obsahující více než 200 druhů 
nejvýznamnějších medonosných rostlin s tabulkovými přehle-
dy a snímky hlavních producentů medovice. Obsahuje rovněž 
souhrn legislativy ochrany přírody a včel v ČR.

CD „Biologie včelího společenství“, se kterým budou 
vedoucí seznámeni na semináři v lednu 2009, pokrývá 
výukovou problematiku „Morfologie, anatomie, fyziologie 
včely medonosné a struktury včelstva“ s doplňující té-
matikou „Med a jeho charakteristiky“ a „Ekologický chov 
včel“ v dalších samostatných prezentacích.

Pro zhotovení modelů úlů jsou zpracovány všechny kom-
ponenty a bude kompletován. Vzhledem k časové a pra-
covní náročnosti si tuto pomůcku budou vedoucí krouž-
ků přebírat postupně. 

8.5 dřevorubecké soutěže

lumberjacks´ competitions

Mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou

Soutěže dřevorubců mají u nás již dlouholetou tradici. 
Zejména v padesátých a šedesátých letech minulého sto-
letí zahrnovaly soutěže poměrně širokou škálu disciplín 
(např. včetně přibližování a odvozu dřeva). V dalších le-
tech se ve vazbě na mezinárodní pravidla prosadilo jejich 
zúžení na technické disciplíny (montáž pily, kombinovaný 
a přesný řez), kácení a odvětvování. 

Po roce 1990 došlo v souvislosti s transformací lesního 
hospodářství k určitým změnám v organizování klasifi-
kace i vlastních mistrovství republiky. Rámcového řízení 
akcí souvisejících s touto soutěží se ujal organizační vý-
bor složený se zástupců Ministerstva zemědělství, Od-
borového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, 
lesního a vodního hospodářství, s.p. Lesy České republiky 
a s.p. Vojenské lesy a statky ČR. Do konce roku 1992 pro-
bíhala mistrovství jako federální soutěž o mistra České 
a Slovenské federativní republiky. 

Po rozpadu federace se v obou samostatných státech našli 
zanícení lesáci, kteří se rozhodli tradici společných mis-
trovství zachovat. Na české straně to byl Ing. Karel Kopeč-
ný, CSc. a na slovenské straně Ing. Valerián Vranovský. 

A tak počínaje rokem 1993 se otevřela nová tradice 
a členové stálých organizačních výborů obou zemí každé 
dva roky je pořádají střídavě u nás a na Slovensku. 

V uplynulém období se uskutečnilo celkem 7 Mistrovství 
ČR a 8 společných Mistrovství ČR a SR v práci s moto-
rovou pilou.
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V roce 2008 Organizační výbor pro přípravu Mistrovství 
České republiky v práci s motorovou pilou pověřil orga-
nizací soutěže VLS ČR. Pořádání se ujala divize Mimoň, 
která tuto republikovou soutěž umístila do areálu Skelná 
Huť a termín konání sladila s pořádáním 32. ročníku Les-
nického dne v Ralsku, a tak ve dnech 20. až 21. června 
2008 uspořádaly VLS ČR, divize Mimoň ve spolupráci se 
Střední školou hospodářskou a lesnickou Frýdlant – pra-
covištěm Hejnice Mistrovství České republiky v prá-
ci s motorovou pilou – dřevorubec 2008.

Záštitu nad soutěží převzal hejtman Libereckého kraje 
pan Petr Skokan. Generálním sponzorem mistrovství byla 
firma HUSQVARNA a hlavním sponzorem firma NISSAN 
ČR. Organizátoři soutěží vytvořili soutěžícím i jejich do-
provodu ideální podmínky.

pořadí Jméno a příjmení
počet 
bodů

1. Hubert B a r t á k 1 518

2. Ing. Jiří V o r l í č e k 1 514

3. Peter G r o f č í k 1 510

4. Jaroslav P e r v e k a 1 508

5. Jiří H e r z o g 1 497

6. Jiří K o s t r ů n e k 1 476

7. Jiří A n d ě l 1 474

8. Miroslav G e r ž a 1 463

9. Marek A n d ě l 1 457

10. Jaroslav K u k u c 1 444

11. Martin M o r a v e c 1 433

12. Josef K u č e r a 1 430

13. Karel Š a f r 1 408

14. Patrik F r a n c ú z 1 406

15. Jaroslav Č e c h 1 378

16. Jan D a ň h e l 1 346

17. Vladislav K a l e n d a 1 342

18. Petr T r o j á k 1 339

19. Libor Š ú t o v s k ý 1 318

20. Tomáš K v a s n i č á k 1 301

21. Peter B r i n d a 1 301

22. Mário M u d r á k 1 295

23. Miloš M a c h y ň á k 1 245

24. Mikuláš K o l´a j 1 230

25. Ondřej S e r d e l 1 148

26. Vít Z e m a n č í k 1 144

27. Lukáš B u c h t e l a 1 126

28. Martin R o u š a l 1 116

29. Ján M a l í k 1 115

30. František V i t á s e k 1 109

31. René N ě m e c 1 080

32. Ján M e d v e d z k ý   982

33. Vojtěch R a k   934

Dřevorubeckého klání se zúčastnilo celkem 33 soutěží-
cích, z toho 10 soutěžících ze Slovenské republiky a 1 ze 
Spolkové republiky Německo.

Vítězem mistrovství se stal Hubert Barták, který je za-
městnán u VLS ČR – divize Mimoň, kde vykonává funkci 
lesního na Lesní správě Hamr.

soutěže žáků a pracovníků učňovských zařízení
Soutěže v práci s motorovou pilou jsou součástí soutě-
ží zručnosti žáků středních odborných učilišť lesnických 
a tvoří tak základ pro rozšiřování základny soutěžících 
na mistrovství republiky.

Tyto soutěže jako Mistrovství Čr v odborných do-
vednostech žáků lesnických učilišť každý rok uspo-
řádalo vybrané lesnické učiliště. Poslední takováto soutěž 
se konala v roce 2001 v Abertamech. Během přechodu 
lesnických škol ze správy MZe pod správu jednotlivých 
krajů došlo k přerušení této tradice.

Snahu lesnických učilišť o obnovení této tradice se po-
dařilo realizovat až v roce 2004 jako Mistrovství Čr 
žáků lesnických škol v práci s motorovou pilou – 
dřevorubec Junior. Náročného úkolu přípravy 
a organizace celorepublikové soutěže se zhostilo se ctí 
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště v Hejnicích.

V dalších letech štafetu uspořádání této soutěže převzalo 
Střední odborné učiliště lesnické Křivoklát- Písky, Střední 
odborné učiliště lesnické a rybářské v Bzenci.

Ve dnech 23. až 24. dubna 2008 se uskutečnilo v areálu 
pracoviště Hejnice Střední školy hospodářské a lesnické 
Frýdlant Mistrovství lesnických škol v práci s moto-
rovou pilou – dřevorubec Junior 2008.

O titul bojovalo celkem 14 žáků z oboru Mechanizátor 
lesní výroby ze šesti lesnických škol – Hejnice, Křivoklát 
-Písky, Bílá, Písek, Bzenec, Šternberk.

Vítězným družstvem se stali žáci ze Střední školy hospo-
dářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Hejnice a mistrem 
republiky pro rok 2008 se stal Ondřej Serdel z této školy.

Ve štafetě pořádání soutěže v odborných dovednostech 
žáků lesnických škol bude v roce 2009 pokračovat Střední 
odborné učiliště strojírenské a lesnické ve Šternberku.

28. Mistrovství světa v práci s motorovou pilou
Ve dnech 2. až 5. října 2008 proběhlo v zábavním par-
ku Tripsdrill poblíž německého města Bönningheim ( cca 
40 km severozápadně od Stuttgartu) 28. Mistrovství světa 
v práci s motorovou pilou.

Tohoto mistrovství se zúčastnilo celkem 30 týmů z 29 zemí 
světa. Domácí Spolková republika Německo měla právo no-
minovat dva týmy, avšak pouze jeden se započítával do ofici-
ální klasifikace. Do dějiště soutěže dorazily i dva zámořské 
týmy, a to ze Spojených států amerických a Venezuely.

Českou republiku reprezentovali v kategorii „Profesio-
nál“ Jiří Anděl, Hubert Barták a Ing. Jiří Vorlíček. V katego-
rii „Junior“ (do 24 let) závodil za ČR Martin Moravec.

Soutěžilo se v pěti tradičních disciplínách – kácení, výměna 
řetězu, kombinovaný řez, přesný řez a odvětvování.

Disciplína kácení neprobíhala v lesním porostu, jak bývá 
zvykem, ale na odvětvených kmenech uměle zasazených 
do země. Vzhledem k tomu, že směr kácení tak nebyl ovliv-
něn větvemi káceného nebo okolostojících stromů, byly 
výkony závodníků poměrně přesné a nezvykle vyrovnané. 
Vítězem této disciplíny se stal Jan Roest ze Švédska. Nej-
lepším Čechem se stal Hubert Barták, který obsadil desáté 
místo s bodovým ohodnocením 655 bodů, tzn. že porazil 
strom pouhých 5 cm od kolíku a veškeré hodnoty měřené 
na pařezu odpovídaly hodnotám stanoveným pravidly.
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V disciplíně výměna řetězu byly k vidění výkony, které 
zdánlivě hraničí s lidskými možnostmi. Soutěžícím, který 
nejrychleji vyměnil řetěz motorové pily, se stal Němec 
Bernard Briechle s časem 11,40 s. Z české výpravy se 
nejlépe umístil Jiří Anděl na 31. místě s časem 15,43 s.

Disciplína kombinovaný řez přinesla obrovský úspěch 
Hubertu Bartákovi a i celému českému týmu. Hubert 
Barták obsadil druhé místo se stejným bodovým ziskem 
jako vítěz, Rakušan Martin Moosbrugger, a stal se tak vi-
cemistrem světa v této disciplíně. 

Přesný řez je disciplína, která rozhoduje o mnohém. Českým 
závodníkům se naštěstí smůla v podobě poškození desky vy-
hnula a umístili se ve středu startovního pole. Nejlépe tuto 
disciplínu zvládl Ing. Jiří Vorlíček a umístil se na 29. místě. 
Zvítězil Martin Eggenberger z Lichtenštejnska.

Disciplína odvětvování však s celkovým pořadím jednotli-
vých závodníků řádně zamíchala.

Z české výpravy se umístil Hubert Barták na 15. místě, 
Ing. Jiří Vorlíček na 58. místě a Jiří Anděl na 59. místě.

Český tým skončil celkově v pořadí národů na krásném 
8. místě z celkového počtu 29 družstev se ztrátou pou-
hých 77 bodů na bronzovou příčku.

V kategorii mladých závodníků do 24 let skončil český juni-
or Martin Moravec na celkovém 17. místě z 25 soutěžících.

Příští mistrovství světa v práci s motorovou pilou se 
uskuteční v roce 2010 v Chorvatsku.

8.6 lesnické aktivity národního 
zemědělského muzea 

Forestry activities of national Museum 
of agriculture prague

V rámci činností dokumentujících dlouhodobou historii 
a význam lesního hospodářství na území ČR realizovalo 
Národní zemědělské muzeum (NZM) tyto akce:

Ve spolupráci s Prachatickým muzeem a Národním par-
kem Šumava byla vernisáží 23.dubna otevřena v Pracha-
tickém muzeu výstava „ Šumava na starých mapách“. 
Na výstavě byly prezentovány především faksimile ruko-
pisných map ze sbírky map a plánů archivu NZM Praha , 
jejichž originály jsou uloženy především ve Státních ob-
lastních archivech Třeboň a Plzeň, dále kopie map z Vě-
decké knihovny v Českých Budějovicích a mapy ze sou-
kromých sbírek. O hojně navštívenou výstavu projevilo 
zájem Lesnické a dřevařské muzeum ve Zvolenu. Výstava 
bude ve Zvolenu otevřena v roce 2009.

Ve dnech 6.-10.dubna 2008 se zúčastnilo NZM v expo-
zicích sdružení podnikatelů Silvajagd Mezinárodního les-
nického a mysliveckého veletrhu SILVA REGINA V Brně. 
V prostorách expozic byly prezentovány faksimile starých 
lesních map. Mimo jiné byl veřejnosti prvně představen 
soubor Tomáškových map z panství Čimelice, jehož origi-
nály jsou uloženy ve Státním oblastním archivu Třeboň.

Dne 15.května proběhlo v Pantheonu Národního mu-
zea v Praze vyhlášení VI. ročníku Národní soutěže muzeí 
„Gloria Musaealis 2007“ Porota Asociace muzeí a galerií 
České republiky ohodnotila i přihlášené akce Národního 
zemědělského muzea a ocenila Expozici Moravského kar-
tografického centra druhým místem v kategorii – počin 

roku. V kategorii – muzejní výstava roku byla oceněna 
výstava „Šumava – tajemství, nostalgie, příběhy“ třetím 
místem. Soutěže se zúčastnilo 50 muzeí se 71 projekty. 
Získání dvou hlavních umístění je velkým úspěchem NZM. 
Ocenění akademie převzali za své kolektivy ing. Petr Fencl 
kurátor expozice MKC a Mgr.Martin Slaba – ředitel po-
bočky NZM Ohrada na Hluboké.

Ve dnech 27. – 29. června se konal 7. ročník Národních 
mysliveckých slavností v Hluboké nad Vltavou. Národní 
zemědělské muzeum Praha – lovecký zámek Ohrada - 
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství bylo garantem 
projektu těchto slavností. Vrcholem slavností byly dvě 
soutěže mezinárodního formátu. Na Ohradě se utkalo 
25 soutěžících z 9 zemí o titul mistra Evropy ve vábe-
ní jelenů. Na zámku Hluboká se uskutečnila mezinárodní 
soutěž mysliveckých trubačů, na kterou se přihlásilo více 
než 350 hráčů z pěti států.

Kurátoři NZM se také podíleli na zpracování lesnických 
částí expozic v rámci velké regionální výstavy „ příběh 
šumavské podmalby – Šumava karla klosterman-
na“ otevřené vernisáží 29. září v Jihočeském muzeu 
v Českých Budějovicích.

Ve dnech 10. až 12. prosince uspořádala Lesnická a dře-
vařská fakulta České zemědělské univerzity ve spoluprá-
ci s Národním zemědělským muzeem Praha na zámku 
v Kostelci nad Černými lesy odborný seminář „Krištof 
Liebich a jeho doba“. Pro účastníky semináře a další ná-
vštěvníky předvánočních akcí na zámku v Kostelci n.Č-
.l. byla instalována výstava faksimile rukopisných lesních 
map autorů Liebichovy doby.

V rámci průzkumu starých lesních map byl proveden 
průzkum ve fondech AM Horšovský Týn, AM Domažlice - 
Státního okresního archivu Domažlice, VÚ Český Krum-
lov – Státního oblastního archivu Třeboň, VS Žehušice,VS 
Zbraslav,Vs Liteň,VS Bělá ,Ús Vadštejnských VS – Státního 
oblastního archivu Praha, SMP – Národního archivu Praha, 
ÚŘAS – Zemský archiv Opava – pob. Olomouc,VS Horní 
hrad, VS Bečov, VS Ostrov, VS Hřebeny, VS Valeč, VS Chodo-
vá Planá – Státního oblastního archivu Plzeň.



Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2008100

8.7 spolupráce s nevládními lesnickými 
organizacemi

collaboration with non-Governmental 
Forestry organizations

Česká akademie zemědělských věd – odbor lesní-
ho hospodářství (ČaZv olh)

ČAZV plní funkci poradního vědeckého orgánu ministra 
a vedení ministerstva. Celkem v 11 odborech sdružuje 591 
členů, z toho 110 čestných členů. Zaměření ČAZV zahrnuje 
kompletně agrární sektor v oblasti biologických, technic-
kých, ekonomických i sociálních věd, a to v oblasti zeměděl-
ství, potravinářství, vodního a lesního hospodářství.

Na úseku lesního hospodářství působí Odbor lesního 
hospodářství, který v současné době sdružuje 41 členů, 
z toho je 9 členů čestných.

V návaznosti na jednání Předsednictva ČAZV se zabýval 
především následující problematikou:

Vydavatelská činnost, zejména ve vztahu k Journal of Fo-
restry Science.

Resortní soutěže NAZV, příprava nového programu výzkumu.

Zpracování terminologického slovníku.

Připomínkování věcně příslušné legislativy.

Odbor LH ČAZV se člení na 6 komisí:

Komise pro lesnickou genetiku, šlechtění a reprodukci 
lesních dřevin.

Komise biologická.

Komise ochrany lesa.

Komise pro mimoprodukční funkce lesa.

Ekonomická komise.

Komise lesní techniky.

Komise se kromě výše uvedeného podílejí na organizo-
vání nebo spolupořádání různých akcí. V roce 2008 se 
konkrétně jednalo o následující akce:

Seminář „Lesní hospodářství – krajina – voda“ 18. června.

Seminář Lesnický management v ZCHÚ Českého krasu 
a Křivoklátska v Nižboru 21. října.

Členové OLH úzce spolupracují s dalšími profesními or-
ganizacemi, zejména pak s Českou lesnickou společností, 
Českou jednotou lesnickou a Pro Silva Bohemica.

Na zasedáních jednotlivých komisích byly projednávány 
aktuální problémy lesního hospodářství. Členové komisí se 
dle svého zaměření dále zabývali zejména stále aktuální 
problematikou ochrany lesů proti kůrovcům v NP Šumava 
a dále se angažovali při zpracovávání různých materiálů 
k Národnímu lesnickému programu a ke Stanovisku vědců 
ke zdravotnímu stavu lesů, přičemž se uplatnila široká ná-
zorová fronta odborníků z různých oborů.

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství 
(Čaplh)

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství (ČA-
PLH) byla založena počátkem roku 1995 jako dobrovolné 
zájmové sdružení právnických osob, podnikajících v od-
větví lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu. 
Lesní hospodářství jako producent trvale obnovitelné su-

roviny – dříví je nedílnou součástí lesnicko-dřevařského 
komplexu, přičemž prosperita celého řetězce je limitova-
ná zejména úspěšnou realizací konečných produktů z dří-
ví. Z ohledem na potřebu zvýšení schopnosti prosazovat 
široké zájmy firem lesnicko-dřevařského komplexu, je 
nadále posilována role Konfederace lesnických a dřevař-
ských firem (KLDS), přičemž ČAPLH se od jejího vzniku 
aktivně podílí na její činnosti. 

Členy ČAPLH se postupně stala naprostá většina vý-
znamnějších firem podnikajících v lesnictví. V letech 2002 
– 2003 došlo k poklesu počtu členů z důvodů postupné-
ho slučování a vytváření větších firem. K dalšímu poklesu 
počtu členů došlo v roce 2006 v důsledku vzniku Sdruže-
ní podnikatelů v lesním hospodářství při Agrární komo-
ře. I přes tyto trendy zastupuje asociace významný podíl 
subjektů, podnikajících v lesním hospodářství.

 Rok 2008 byl ve znamení likvidace následků kalamit Kyrill 
a Emma a nastupující odbytové krize dříví spojené s ma-
sivním poklesem jeho ceny. Následkem této situace došlo 
ke zpomalení výkonnosti řady lesnických firem a celkové-
mu oslabení trhu lesnických zakázek. Východiskem z této 
situace je kromě oživení trhu se dřívím, stabilizace trhu 
lesnických zakázek, zejména u státního podniku LČR, který 
je dominantním zadavatelem v této oblasti v ČR.

Asociace je zakládajícím členem PEFC Česká republika 
a trvale se aktivně účastní celého procesu certifikace 
spotřebitelského řetězce (CoC PEFC). Dále se aktivně 
podílí na tvorbě Národního lesnického programu II, je 
členem sektorové rady v lesním hospodářství a v rám-
ci České asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství 
se spolupodílí na kolektivním vyjednávání vyššího stupně 
v oblasti lesního hospodářství. Rovněž je spoluzakládají-
cím členem Forest technology platform v ČR.

Dlouhodobě spolupracuje na aktivitách, spojených se 
zvyšování užitné hodnoty dřeva a podpoře spotřeby 
výrobků ze dřeva  materiálů na bázi dřeva. Z tohoto 
důvodu ČAPLH také uzavřela koncem roku 2007 spo-
lečně s Nadací Dřevo pro život dlouhodobou dohodu 
o spolupráci při zvyšování spotřeby dříví s rakouskou 
organizací ProHolz. Výsledkem této spolupráce jsou 
mezinárodní semináře a další společné aktivity zúčast-
něných stran. Spolupráce s Nadací Dřevo pro život není 
omezena pouze na tuto dohodu, ale kromě přímého 
zastoupení některých členských firem ČAPLH, které 
jsou spoluzakládajícími členy Nadace, se asociace podílí 
na koordinaci společných aktivit.

Česká komora odborných lesních hospodářů 
(Čkolh)

Rok 2008 byl šestým rokem existence ČKOLH. V průbě-
hu roku kromě běžné činnosti související s chodem orga-
nizace (schůze výboru, korespondence se členy, přijímání 
nových členů, vedení účetnictví atd.) komora připravila 
pro lesnickou veřejnost, odborné lesní hospodáře a vlast-
níky lesů odborné semináře:

Zalesňování zemědělských půd - tvorba porostních směsí, vy-
pracování projektu zalesnění a dotace

Seminář se uskutečnil dne 26.6.2008 v Pelhřimově.

Akce, která se zabývala problematikou zalesňování ze-
mědělských půd, se zúčastnilo 105 posluchačů a hostů. 
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Pro celodenní akci byl připraven obsáhlý sborník, který 
slouží jako komplexní pomůcka při převodu zemědělské 
půdy do lesa a při přípravě projektu. Součástí akce byla 
i venkovní exkurze na zajímavých plochách.

V rámci zvyšování odbornosti členů byl vytvořen cyklus 
„pěstebních kurzů“, které mají za cíl formou jednoduš-
ších seminářů – hlavně venkovních exkurzí, se zabývat 
různými tématy z oblasti pěstování a výchovy lesů. Po-
znávat stav lesů a zajímavé způsoby hospodaření našich 
kolegů. Plánem je každoročně uspořádat alespoň jednu 
takovouto akci. 

Jako první z tohoto cyklu se uskutečnil seminář Přírodě 
blízké hospodaření – jak začít.

Akce se uskutečnila dne 25. 9. 2008 na lesním majetku 
obce Kryštofovo Údolí, který se jeho správce Ing. Jan 
Duda snaží převést na majetek s přírodě blízkým způso-
bem obhospodařování.

Semináře se zúčastnilo celkem 57 posluchačů.

Cílem akce bylo společně hledat řešení a postupy při 
převodu běžného lesního majetku na majetek s přírodě 
blízkým způsobem obhospodařování.

Další akcí bylo opakování velmi úspěšného semináře 
o zalesňování zemědělských půd:

Zalesňování zemědělských půd - tvorba porostních smě-
sí, vypracování projektu zalesnění a dotace

Tato akce proběhla v Teplé u Mariánských Lázní v atraktiv-
ním prostředí sálu hotelu Klášter Teplá dne 11. 11. 2008 
s účastí 56 zájemců z řad odborných lesních hospodářů.

 Akce proběhla dle stejného scénáře jako v Pelhřimově 
a byla taktéž zakončena venkovními ukázkami.

Dvě poslední akce byly uspořádány v regionech, kde ne-
byla ČKOLH dosud příliš známa. Uspořádané semináře 
napomohly k prezentaci práce komory a k získání nových 
členů v těchto oblastech.Všechny zmíněné akce byly při-
praveny pod odbornou záštitou a s finančním přispěním 
MZe, sekce lesního hospodářství.

Po skončení semináře dne 25. 9. 2008 ještě proběhla val-
ná hromada organizace, kde byla hodnocena činnost ko-
mory za uplynulý rok.

V průběhu roku se přihlásilo několik nových členů, čtyři 
z důvodu ukončení činnosti OLH vystoupili, pěti členům 
bylo pro dlouhodobé neplacení příspěvků v rámci stanov 
ukončeno členství. Ke konci roku měla organizace 151 čle-
nů, kteří obhospodařovali lesy na výměře přes 101 000 ha.

Česká lesnická společnost (Čls) o. s.
Současná Česká lesnická společnost je dobrovolným, nestát-
ním, profesním občanským sdružením sdružujícím zájemce 
o činnosti, které se lesa týkají a kterým není stav našich lesů 
lhostejný. Současně má ČLS 43 poboček v celé ČR a její 
členové svoji činnost organizují v celkem 10 odborných sku-
pinách podle zaměření na konkrétní lesnické problematiky. 
S ohledem na potřebnost co nejširšího vzdělávání veřejnosti 
v otázkách týkajících se lesa se začalo připravovat ustavení 
pracovní skupiny „Lesní pedagogika“.

Tak jako v minulých letech ČLS v roce 2008 organizova-
la 25 seminářů a konferencí, jejichž výsledkem byly mj. 
i vydané sborníky, většinou v písemné podobě, některé 
ve formě CD. K nejzajímavějším patřil triplet seminářů 
„Ochrana vod a vodních poměrů v LH ČR“, který se 
konal ve Křtinách, Kostelci n. Č. l. a v Karlových Varech 
za podpory Evropského zemědělského fondu pro roz-
voj venkova (Evropa investuje do venkovských oblastí). 
Z dalších je možné vyjmenovat:

•		 Brouci	vázaní	na	dřeviny;

•		 Kurz	odborné	němčiny;

•		 České	lesnictví	ve	světě	II;

•		 150	let	Boubína;

•		 Jasan	-	dřevina	roku	2008;

•		 Cyklistika	v	lesních	majetcích;

•		 Lesní	 hospodářství:	 krajina	–	 voda	 /	Vladimír	Kreč-
mer 80 (CD);

•		 Opatření	ke	snížení	stavů	spárkaté	zvěře	v	ČR;

•		 Lesní	pedagogická	výchova	pro	lesní	správce;

•		 Pěstování	nepůvodních	dřevin;

•		 Zajíc	a	jeho	místo	v	krajině;

•		 Objektivní	lesní	padagogika;

•		 Přirozené	zmlazování	borovice;
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•		 Údržba	lesní	dopravní	sítě;

•		 Význam	dřevoprodukční	funkce	lesa	pro	životní	pro-
středí;

•		 Management	kulturní	krajiny;

•		 Stromořadí	jako	fenomén	krajiny;

•		 Poškození	dřevin	a	jeho	příčiny	(CD);

•	 Problematika	 správního	 řádu,	 zákona	 o	 myslivos-
ti a zákona o lesích s důrazem na schvalování LHP 
a předávání LHO (CD).

Semináře se pochopitelně jako v minulosti uskutečňova-
ly v různých místech, aby byly přístupné co největšímu 
počtu zájemců a umožnily se zajímavé venkovní ukázky. 
ČLS při zajištění odborných garantů a přednášejících spo-
lupracovala nejvíce s ÚHÚL, VÚLHM, LDF ČZU v Praze, 
LDF MZLU v Brně

V tomto roce došlo ke změně ve funkci tajemníka ČLS – 
ing. Pavel Kyzlík, který tuto funkci dlouhou dobu zastával, 
nyní aktivně působí v základní pobočce „Dendrologická 
Dobřichovice“ a jako dříve organizuje víkendové akce 
formou vycházek a zájezdů do lesnicky i historicky zají-
mavých míst. Za podpory paní Mgr. Ivy Kubátové se podílí 
na organizaci části lesnických podvečerů - tradičně každý 
druhý čtvrtek v měsíci na Novotného lávce v Praze, při 
kterých lesníci zájemci mohou vyslechnout mnoho zají-
mavého z historie i současnosti nejen našeho a světového 
lesnictví, ale i z dalších oborů, které nějakým způsobem 
s lesním hospodářstvím souvisí.

ČLS rovněž spolupracovala při Pracovně vzdělávacím se-
mináři, který pod názvem „Jak na handicapy lesního peda-
goga“ zorganizoval ÚZEI. Pod patronací ČLS a ve spolu-
práci s ÚHÚL se konal i seminář o Národním lesnickém 
programu, při kterém v listopadu v Hradci Králové se 
zástupci všech zájmových skupin měli možnost za znač-
ného zájmu početného auditoria vyjádřit ke schválenému 
NLP II a jeho připravované implementaci. 

Informace o činnosti ČLS je možné nalézt na webových 
stránkách www.cesles.cz.

Fsc  Čr
Certifikační systém FSC oslavil v roce 2008 patnáct let 
od svého vzniku a jeho vývoj je i nadále velmi dynamický. 
Organizace se musí rychle adaptovat do nové výzvy v oblas-
ti prosazování odpovědného lesního hospodaření a vlastní 
růst, který se projevuje v oblasti certifikace lesů, zpraco-
vatelského řetězce, užívání ochranné známky, správy členů 
a řízení 55 národních zastoupení na 5 kontinentech.

Hodnota prodaného FSC certifikovaného zboží dosáhla 
v roce 2008 více než 20 mld. USD, tedy 4 krát více než 
v roce 2005, a na trhu bylo možno identifikovat desítky 
tisíc druhů certifikovaných výrobků. Tuzemské obchody 
nabízely již stovky druhů výrobků FSC.

Díky spolupráci s nevládními organizacemi byla certifika-
ce FSC v ČR začleněna do programů ekologické výchovy 
a propagována na řadě akcí pro odbornou i laickou veřej-
nost, včetně exkurzí do certifikovaných lesů.

Ke čtyřem dříve certifikovaným lesním majetkům – Hlav-
ní město Praha, Lesní správa Lány, ŠLP Křtiny a Sdružení 
obecních a soukromých lesů Svitavska došlo na jaře 2008 
k úspěšné certifikaci prvního hospodářského celku LHC 
Žehrov na LS LČR Nymburk.

LČR začaly s přípravou dalšího LHC a skončila příprava 
Krkonošského národního parku k certifikačnímu auditu. 
Větší konkurence akreditovaných certifikačních firem 
ve střední Evropě snížila cenu certifikace FSC.

Počet certifikovaných podniků v řetězci zpracování dřeva 
vzrostl na 35, tj. o více než 50 %. Pro certifikaci větších 
provozů zůstává i nadále problémem nedostatek certifi-
kované dřevní suroviny z tuzemských lesů. Ten je mimo 
jiné dán pomalým a nevýrazným přechodem dominant-
ních správců lesů na přírodě blízké lesní hospodaření.

Na podzim tohoto roku byla zahájena revize Českého 
standardu FSC pro lesní hospodaření.  

sdružení lesních školkařů Čr (slŠ Čr)

Sdružení lesních školkařů České republiky zájmově sdru-
žuje fyzické a právnické osoby zabývající se produkcí 
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sadebního materiálu lesních dřevin. V závěru roku 2008 
mělo registrováno 78 členských subjektů, které v souč-
tu obhospodařovaly 1 188 ha produkčních ploch lesních 
školek. Tato výměra představuje přibližně 83 %  z celko-
vé výměry produkčních ploch lesních školek v  republice 
a vytváří tak pro sdružení silný mandát hájit zájmy čes-
kých lesních školkařů a vyjadřovat se k lesní školkařské 
problematice jako takové. 

Obdobně jako v předchozích letech i v roce 2008 mělo 
SLŠ ČR  program své průběžné činnosti naplněn řadou 
aktivit, jejichž obsah zdůraznil jeho účelnost a význam.

Tento rok byl pro sdružení i rokem volebním, kdy na val-
né hromadě, konané dne 26.2.2008 v Kostelci n. Černými 
lesy, byli zvoleni na příští dvouleté volební období nový 
předseda, členové předsednictva a členové kontrolní ko-
mise. Novým předsedou byl zvolen Ing. Karel Haken, za-
městnanec společnosti Cewood, a.s.

Významnou prezentační akcí SLŠ ČR a všech zastoupe-
ných členských subjektů byla účast na Mezinárodním les-
nickém a mysliveckém veletrhu Silva Regina, tentokrát již 
jeho jubilejním desátém ročníku, pořádaném 6.-10. dubna 
2008 v Brně. Obsahem své expozice zde SLŠ ČR pre-
zentovalo především skutečnost, že tvorba dendromasy 
v našich podmínkách začíná v převážné míře pěstováním 
sadebního materiálu lesních dřevin v lesních školkách 
v potřebné kvalitě a druhové rozmanitosti. Prezentová-
na byla též produkce řízků a řízkových hlav pro výsadbu 
plantáží rychlerostoucích dřevin a lignikultur. 

Z akcí pořádaných pro širší veřejnost byly tradičně or-
ganizovány většími školkařskými subjekty tzv. „školkař-
ské dny“. Zaujaly zejména v jednotlivých střediscích VLS, 
z nichž pak školkařský den konaný dne 21. října 2008 
ve Lhotě u Dřís byl současně jednou z akcí zařazenou 
do probíhajícího Evropského týdne lesů.

Největší a nejdůležitější vzdělávací akcí organizovanou 
v průběhu roku pro lesní školkaře byl třídenní seminář 
se zahraniční účastí tradičně věnovaný aktuální proble-
matice lesního školkařství ČR a uspořádaný tentokrát 
ve dnech 25.-27.11.2008 v Mikulově. 

V průběhu roku byly završeny dlouhodobé přípravné sna-
hy SLŠ ČR o možnost realizace doplňkového inovačního 
a aktualizačního vzdělávání technických pracovníků v les-
ním školkařství. Prostřednictvím Centra celoživotního 
vzdělávání při MZLU v Brně byl vypracován a předložen 
takový vzdělávací projekt, který byl akceptován Státním 
zemědělským intervenčním fondem a byly na něj vyčleně-
ny finanční prostředky z prostředků EU z dotačního pro-
gramu podpory rozvoje vesnice. Vzdělávací projekt tak 
byl schválen k realizaci a jeho faktický průběh proběhne 
v průběhu roku 2009.

Nemalou průběžně sledovanou a vyvíjenou aktivitou SLŠ 
ČR bylo (v zájmu členských subjektů) sledování průběhu 
vývoje možnosti pojištění produkce lesních školek. Inici-
ace možnosti pojištění produkce lesních školek a násled-
ně též možnosti dotací na základní pojištění produkce 
lesních školek z prostředků Podpůrného garančního rol-
nického a lesnického fondu měla svůj náročný procesní 
průběh a setkala se posléze u všech zainteresovaných 
institucí se vstřícným přístupem. Díky podnětu SLŠ ČR 

se podařilo vytvořit specializovaný pojišťovací produkt 
u České pojišťovny a pojišťovny Agra pro možnost pojiš-
tění produkce sadebního materiálu lesních dřevin, ale též 
prosadit možnost dotační podpory základního pojištění 
produkce sadebního materiálu lesních dřevin v lesních 
školkách z fondů PGRLF. Předpokládá se, že vlastníci les-
ních školek této vytvořené možnosti pojištění produkce 
v lesních školkách využijí. 

 Průběh roku 2008 byl poznamenán prosazováním názoru 
na vypracování novely vyhlášky č. 29/2003 Sb. Sdružení 
lesních školkařů požaduje především takovou obsahovou 
a formální úpravu Průvodního listu sadebního materiálu 
lesních dřevin, která by byla v souladu se směrnicí Rady 
č. 1999/105/ES o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin a současně vyhovovala specifickým pod-
mínkám školkařských provozů v ČR. Z rezortních proce-
suálních důvodů k novelizaci vyhlášky opět nedošlo.

V průběhu roku uskutečnilo SLŠ ČR celou řadu důleži-
tých iniciací, jednání a rozhodnutí. 

sdružení majitelů lesů a podnikatelů v lesním hos-
podářství Čr (sMplh)
Jedná se o sdružení občanské, dobrovolné, neziskové 
a nestátní, hájící zájmy soukromých vlastníků lesa. Vznik 
sdružení se datuje do doby schválení zákona o půdě č. 
229/91 Sb., kdy se mnozí současní členové na vzniku 
a schválení tohoto zákona intenzivně podíleli.

V roce 2008 se SMPLH zaměřilo na řešení aktuálních 
problémů lesního hospodářství v době hospodářské krize 
a s tím spojených odbytových potíží znásobených kalami-
tami, obecné  informovanosti o podporách v lesním hos-
podářství z veřejných zdrojů a problematiky myslivosti.

Výkonný výbor se v rámci poradenské činnosti pro členy 
sdružení a jejich informovanosti soustředil již tradičně 
na uspořádání odborného lesnického diskusního seminá-
ře a odborné lesnické exkurze.

Odborná lesnická exkurze se uskutečnila na majetcích 
místopředsedy sdružení pana hraběte Zdeňka Sternber-
ga. Členové sdružení se zde seznámili s problematikou 
hospodaření na tomto velkém lesním celku. Věcná diskuze 
probíhala přímo na místě a praktické rady, závěry a dopo-
ručení měly pokračování následně po ukončení exkurze.

Odborný lesnický seminář byl uspořádán pod záštitou 
MZe a koncipován tak, aby okruh řešené problematiky 
a přednášejících oslovil co nejširší počet sdružení.

Témata byla zaměřena na specifikaci veřejných podpor 
finančních prostředků, zdroje na hlavních úrovních rozdě-
lování- z rozpočtů krajů, ze státního rozpočtu i ze zdro-
jů EU a podpůrných programů i míry spolufinancování 
v rámci rozvoje venkova. Diskutována byla velmi tíživá 
situace v myslivosti, snižování stavů spárkaté zvěře, po-
vinnost placení škod zvěří, nájmů a snížení velikosti ho-
niteb, aby co nejvíce majitelů honebních pozemků mohlo 
vlastnit honitby. Tím by došlo ke zhodnocení jejich majet-
ků a hlavně k eliminaci škod zvěří.

Proveden byl výklad Národního lesnického programu pro 
období do roku 2013 a projednána byla ochrana lesa z po-
hledu právních předpisů, ekonomická krize a její dopady 
do lesnictví a zemědělství včetně cen jednotlivých komo-
dit, certifikace lesů a současné oceňování škod zvěří.
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Z přednesených referátů byl zpracován a vydán sborník 
a rozeslán všem členům sdružení.

Členové sdružení jsou aktivně pracovně zapojeni v od-
borných komisích, v připomínkovém řízení, Sdružení 
vlastníků a správců lesních majetků ČR, v certifikaci suro-
vého dříví, myslivosti a spolupracují při řešení problema-
tiky lesnické politiky. 

Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství při Agrární 
komoře ČR (SPLH při AK ČR)

Rok 2008 se stal pro Sdružení podnikatelů v lesním hos-
podářství při Agrární komoře ČR zásadním mezníkem 
v jeho činnosti. Stává se největší a nejsilnější profesní les-
nickou organizací zastupující zájmy podnikatelských sub-
jektů v lesním hospodářství České republiky.

Činnost sdružení je významně ovlivněna zejména dvěma 
závažnými skutečnostmi, a to nešťastně vypsaným výbě-
rovým řízením na veřejné zakázky na období od 1.1.2008 
do 31.12.2010, kdy se jediným hodnotícím kritériem sta-
la cena služby, respektive salda u pně. Plnění uzavřených 
střednědobých smluv s LČR, zejména pak nákup dřevní 
hmoty za ceny dle těchto uzavřených smluv a realizací 
dřeva na trhu po cenovém propadu počátkem roku 2008 
zaznamenaly pro lesnické společnosti propad hospodaře-
ní a vykázání záporných hospodářských výsledků.

Důsledky celosvětové finanční krize a hospodářské vý-
sledky lesnických společností znamenaly stav, kdy začaly 
banky zpřísňovat podmínky provozního financování nejen 
lesnickým společnostem, ale veškerým subjektům obecně. 
Lesnické společnosti se tak dostaly do situace, kdy získa-
né provozní prostředky od bank spotřebovaly na krytí 
ztráty hospodaření roku 2008 a aktuálně nelze od bank 
očekávat uvolnění jakýkoliv nových provozních prostřed-
ků, naopak domácí peněžní ústavy jsou svými zahraniční-
mi vlastníky nuceny vymáhat poskytnuté úvěry zpět, což 
by v případě lesnických společností vedlo k okamžitému 
finančnímu kolapsu.

Výše uvedené skutečnosti pak vedly k nastartování inten-
zivních jednání jak na úrovni SPLH, tak i zejména na plat-
formě Konfederace lesnických a dřevařských svazů s part-
nery LČR a MZe ohledně možnosti předčasného ukončení 
stávajících smluv na lokalitě „P“, eventuelně i na lokalitě 
„OM“ bez uplatnění sankcí obou smluvních stran. Tato jed-
nání neměla do konce roku 2008 žádný uspokojivý výsle-
dek, neboť došlo k výměně generálního ředitele LČR.

Velmi důležitou aktivitou sdružení bylo započetí procesu 
možnosti ovlivňování příjmu finančních prostředků pro 
lesnické společnosti z fondů Evropské unie poskytova-
né MZe na platformě Agrární komory ČR. Cílem aktivit 
v této oblasti je zastoupení v monitorovacím výboru, kde 
jsou řešeny otázky týkající se naplňování cílů Programu 
Rozvoje venkova a umožnění tak zvýšeného čerpání fi-
nančních zdrojů pro lesnické společnosti z výše uvede-
ných zdrojů.

Rok 2008 rovněž znamenal navýšení členské základny 
SPLH, kdy se řádnými členy staly další lesnické společ-
nosti, a to Lesní společnost Trhanov a.s., Servis les s.r.o. 
a Lesní společnost Broumov Holding a.s. Současně ukon-
čily členství ve sdružení na vlastní žádost společnosti 
Dvořák-Lesy, Sady, Zahrady s.r.o. a Progres v.o.s.

Významná činnost SPLH při AK ČR probíhala ve spolu-
práci s advokátní kanceláří Gleiss Lutz v.o.s., respektive 
Schonherr, která řeší hlavní právní problémy jednotlivých 
společností i celého sdružení jako celku.

Sdružení taxačních kanceláří (STK)

Sdružení taxačních kanceláří, registrované u Krajského 
úřadu Olomouckého kraje, působí jako zájmové sdružení 
právnických a fyzických osob, držitelů licence ke zhoto-
vení LHP a LHO, od roku 1997.

Sídlem Sdružení taxačních kanceláří a jeho informačního 
centra je Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc.

K veřejné prezentaci slouží internetová stránka www.ta-
xace.cz v rámci které jsou i odkazy na jednotlivé členy 
sdružení.

V roce 2008 zastupovalo sdružení 11 právnických osob 
s podílem cca 80% na trhu služeb hospodářské úprav 
lesů, které zhotovily 169 875 ha LHP a 27 324 ha LHO 
s platností k 1.1.2008.

STK slouží členům především jako společná platforma k  
jednáním o parametrech technologických vztahů s poři-
zovateli LHP (zejména s LČR). Sdružení rovněž sjednocu-
je požadavky a zastupuje členy na jednáních s dodavate-
lem technologie (software) pro tvorbu LHP a LHO.

Sdružení zastupuje své členy v odborných organizacích 
(Rada PEFC ČR) a komisích (Standardizační komise IS 
LH), v jednáních se státní správou (MZe, DataKo) a insti-
tucemi (IDC ÚHÚL). Rovněž poskytuje svým členům in-
formační servis v záležitostech odborných i všeobecných 
a vytváří prostor pro vzájemnou komunikaci.

V roce 2008 toto sdružení zastupovalo členy v jednáních 
s LČR o technických podmínkách dodávky LHP (zadávací 
protokol a katalog výstupů) a řešení některých vybraných 
odborných témat souvisejících s hospodářskou úpravou 
lesů (HÚL). 

sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů 
v Čr (svol)

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, 
zájmové sdružení právnických osob, je dobrovolnou or-
ganizací sdružující majitele a správce nestátních lesních 
pozemků. V roce 2008 činil počet přímých členů sdružení 
531, celkový počet zastupovaných vlastníků lesů přesá-
hl 1 100. Výměra lesních pozemků, na níž členové SVOL 
v tomto roce hospodařili, činila 352  420 ha, což je cca 
13 % celkové plochy lesních pozemků v ČR. 

V roce 2008 bylo hlavním cílem činnosti sdružení pro-
sazovat respektování vlastnických práv při legislativních 
úpravách, které se dotýkají lesního hospodářství, zviditel-
nit význam obhospodařování lesů pro stabilitu a rozvoj 
venkova, prohlubovat odbornou úroveň správy lesních 
majetků, zvyšovat prestiž lesnického stavu a pro členy 
zajišťovat společný prodej dříví. K prioritám pochopitel-
ně patřilo navázání spolupráce s nově zvolenými radními 
pro oblasti lesnictví, zemědělství a životního prostředí 
v jednotlivých krajích a zapojení vlastníků lesů a lesnic-
kých odborníků do poradních orgánů rady kraje. Aktivně 
SVOL působil rovněž v mezinárodních organizacích vlast-
níků lesů CEPF, FECOF, ELO a v poradní skupině Forestry 
& Cork.
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Nejvíce pozornosti na úseku legislativy věnoval SVOL 
novelizaci zákona o ochraně přírody a krajiny. Nesou-
hlas vlastníků vyvolaly zejména změny ve způsobu a po-
stupu vyhlašování zvláště chráněných území, ve vydávání 
závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k lesním 
hospodářským plánům a osnovám a posuzování jejich 
vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Již 
v roce 2007 absolvovali zástupci SVOL řadu jednání 
s představiteli MŽP a AOPK. Teprve v závěru roku 2008 
se podařilo vyjednat kompromisní řešení, které minis-
terstvo zahrnulo do komplexního pozměňovacího návr-
hu pro jednání v pověřených parlamentních výborech. 

SVOL dále připomínkoval 2. etapu tzv. ekoauditu, který 
identifikuje problémové oblasti vybraných právních před-
pisů k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní 
a podnikatelské sféře, vládní novelu zákona č. 95/1999 Sb., 
o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozem-
ků z vlastnictví státu na jiné osoby, vládní návrh zákona 
o majetkovém vyrovnání s církvemi a Nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících dřevo a dřevařské 
výrobky na trh. 

Pokud jde o dotační prostředky z Programu rozvoje ven-
kova ČR 2007-2013 (PRV), pokračovalo sdružení v ak-
tivní činnosti v rámci Monitorovacího výboru EAFRD, 
připomínkovalo návrh nařízení na stanovení podmínek 
pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální 
opatření a přihlásilo se do nově vznikající Celostát-
ní sítě pro venkov, zřízené v listopadu 2008 MZe jako 
komunikační platforma PRV s cílem zabezpečit setkává-
ní aktérů, kteří se aktivně podílejí na rozvoji venkova 
a zemědělství. Pro vlastníky a správce lesních majetků 
připravil SVOL souhrnný informační materiál o dotacích 
a finančních příspěvcích (březen, srpen 2008), které lze 
získat ze státního rozpočtu, jednotlivých krajů a evrop-
ských fondů na hospodaření v lesích a zlepšování stavu 
lesů a krajiny. 

V roce 2008 uspořádalo sdružení, buď ve své režii, či 
ve spolupráci s dalšími partnery, řadu odborných akcí.

SVOL v tomto roce také zintenzívnil své aktivity v oblasti 
komunikace s veřejností, prezentace nestátního lesnictví 
a podpory spotřeby dřeva a dřevovýrobků. Jako partner 
významně finančně podpořil soutěž Dřevěný dům 2008 
organizovanou Nadací dřevo pro život a MZe za účelem 
masivnějšího využívání dřeva jako stavebního materiálu, 
realizoval vlastní expozici na mezinárodním lesnickém 
veletrhu Silva Regina v Brně a na agrosalónu Země živi-
telka v Českých Budějovicích. Kromě toho využil nabídky 
ÚHÚL a ÚZEI ke společnému účinkování na zahradnic-
kém a zahrádkářském veletrhu Zahrada Čech 2008 v Li-
toměřicích.

 V roce 2008 pokračoval SVOL ve vydávání Zpravodaje 
pro vlastníky, správce a přátele lesa a v souvislosti s nad-
cházejícím českým předsednictvím EU připravil jazykové 
mutace letáků o nestátním lesnictví v ČR a své činnosti. 
V rámci oslav Evropského týdne lesů probíhaly zejmé-
na v podzimních měsících na základní a regionální úrovni 
SVOL nejrůznějších akce s cílem poukázat na význam lesů 
pro společnost, ochranu životního prostředí a ekonomic-
ký rozvoj. 

sdružení vlastníků a správců lesních majetků Čr, 
z.s.p.o. (svslM)

SVSLM je zájmovým sdružením právnických osob, které 
vlastní lesní pozemky, nebo sdružují vlastníky lesů a práv-
nických osob, na něž se vztahují práva a povinnosti vlast-
níka lesa.

Sdružení plní roli žadatele o regionální certifikaci lesů v sys-
tému jakosti PEFC a zastupuje v tomto procesu více než 
50% výměry všech lesních majetků v rámci regionu ČR.

sdružení bylo založeno 10. května 2002 a zastupuje 
v regionální certifikaci lesů:
- vlastníky nestátních lesů prostřednictvím jejich sdru-

žení vlastníků,

- vlastníky lesů, kteří nejsou členy sdružení vlastníků,

- organizace spravující lesy ve vlastnictví státu.

Úkolem svslM je:
- provádění výběru certifikačního orgánu, komunikace 

s ním v rámci auditu hospodaření v lesích,

- sběr informací o regionu ČR,

- vypracování zprávy o stavu lesního hospodářství v re-
gionu ČR,

- rozhodování o zahájení regionální certifikace lesů po-
dáním žádosti o certifikaci,

- zajištění posuzování shody individuálních vlastníků 
a vydávání osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
lesů

- vedení evidence o certifikovaných lesních majetcích.

Některé z uvedených činností zajišťuje SVSLM na zákla-
dě písemné smlouvy prostřednictvím ÚHÚL Brandýs nad 
Labem.

Cílem PEFC Česká republika je podpora trvale udržitel-
ného hospodaření v lesích ČR prostřednictvím uplatňo-
vaného systému jakosti hospodaření.

V průběhu roku 2008 byl proveden interní audit na 50 ná-
hodně vybraných lesních majetcích a v druhé polovině 
roku proběhl pravidelný dozorový audit na dalších 17 ná-
hodně vybraných lesních majetcích. Audity zjištěné, vět-
šinou drobné závady v hospodaření slouží k urychlené 
nápravě a zamezení případných horších problémů.

Zájem vlastníků lesa o účast v certifikaci lesa v systé-
mu PEFC stále trvá. Do konce roku 2008 bylo vydáno 
730 Osvědčení o certifikaci, která zahrnují výměru lesa 
1 877 205 ha.

Na certifikaci lesů v současné době navazuje certifikace 
spotřebitelského řetězce dřeva (C-O-C), jejímž smyslem 
je kontrolovat pohyb dříví vytěženého z certifikovaných 
lesů tak, aby byl po celou dobu, od skácení po předání 
konečnému zákazníkovi, prokazatelný jeho původ.
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9.1  ochrana životního prostředí

protection of the environment

péče o lesy ve zvláště chráněných územích Čr
Systém péče o zvláště chráněná území ČR, tedy území 
přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedineč-
ná, vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny (dále jen zákon), kde jsou podrobně stanoveny 
podmínky ochrany těchto území dle jejich kategorií. Dle 
§ 14 zákona se zvláště chráněná území v ČR člení do 6 
kategorií. Mezi velkoplošná zvláště chráněná území náleží 
národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO), 
maloplošná zvláště chráněná území pak zahrnují národní 
přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní 
přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP).

Lesní ekosystémy zujímají většinu území ZCHÚ a jsou 
jejich mimořádně cennou součástí. Jejich celková výměra 
v současné době činí 746,4 tis. ha, což představuje 28,2 % 
výměry všech lesů ČR. 

Cíle a zásady péče o lesní i nelesní ekosystémy v přísluš-
ných kategoriích zvláště chráněných území jsou podrob-
ně rozpracovány v plánech péče o tato území. Plány péče 
jsou nástrojem orgánů ochrany přírody pro naplňování 
cílů ochrany v daném území a slouží jako podklad pro 
jiné druhy plánovacích dokumentů (lesní hospodářské 
plány) a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Zpra-
cování plánů péče o národní parky, chráněné krajinné 
oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní 
památky zajišťuje Ministerstvo životního prostředí, které 
tyto plány péče rovněž schvaluje.

Lesy na území národních parků a národních přírodních 
rezervací jsou dle § 8 odst.1 písm.c) zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení. 
Do této kategorie mohou být ve smyslu § 8 odst.2 zá-
kona o lesích zařazeny rovněž lesy na území I. zón chrá-
něných krajinných oblastí, lesy v přírodních rezervacích 
a přírodních památkách.

Zásady hospodaření a péče o lesy v jednotlivých zvláště 
chráněných územích vychází z plánů péče o tato území, zo-

hledňují ochranné podmínky a specifika těchto území, při-
čemž je důsledně prosazováno přírodě blízké hospodaření, 
využívání šetrných technologií a jednoznačná preference 
ostatních (mimoprodukčních) funkcí lesů. Rovněž lesní 
hospodářské plány zohledňují cíle a podmínky ochrany jed-
notlivých zvláště chráněných území ve formě konkrétních 
opatření, stanovených pro jednotlivé lesní porosty.

národní parky
Jaká území lze v ČR vyhlásit za národní parky, jak se vyu-
žívají, jaké je jejich poslání a ochranné podmínky stanoví 
§ 15,16 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Jedná se o rozsáhlá území, jedinečná v národním či me-
zinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají při-
rozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosysté-
my, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají 
mimořádný vědecký a výchovný význam. Veškeré využití 
národních parků musí být podřízeno zachování a zlepše-
ní přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými 
a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením. Národní 
parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se vyhla-
šují zákonem.

V ČR se nacházejí čtyři národní parky, jejichž území 
jsou charakteristická svými zcela odlišnými přírodními 
podmínkami. 

Nejstarším národním parkem je krkonošský národní 
park ( vyhlášen v roce 1963) o rozloze cca 36,3 tis. ha, 
který leží v severní části ČR. Jeho přitažlivost spočívá 
v neobyčejné rozmanitosti krajiny i množství rostlinných 
a živočišných druhů, které se zde vyskytují. Najdeme zde 
listnaté a smíšené lesy na úpatí hor, přirozené i druhotné 
horské smrčiny, klečové porosty a květnaté horské lou-
ky, ledovcové kary s pověstnými botanickými zahrádkami 
i rozsáhlou lišejníkovou tundru na nejvyšších hřebenech. 
Lesní ekosystémy zaujímají území od nejnižších poloh 
okolo 450 m n.m. až po klečové porosty v nadmořských 
výškách vyšších než 1300 m n.m. Velká variabilita stano-
vištních podmínek byla důvodem pestrosti původních les-
ních ekosystémů a jejich vysoké biodiverzity, v průběhu 
historického vývoje posledních čtyřech století negativně 

9.  navaZuJící Činnosti a odvětví
    related activities and sectors

tabulka 9.1.1 
přehled zvláště chráněných území
Owerview on specially protected regions

Velkoplošná ZCHÚ Maloplošná ZCHÚ

kategorie/ category np/
National Park

chko/
Protected 

landscape area

npr/
National 

nature reserve

pr/
Nature 
reserve

npp/
National 
nature 

monument

pp/
Nature 

monument

počet/ number 4,00 25,00 112,00 788,00 106,00 1198,00

výměra (tis.ha)/ area 1000 ha 119,50 1086,70 28,50 37,90 3,00 20,00

% rozlohy ČR/ % 1,52 13,78 0,36 0,48 0,04 0,25

výměra PUPFL (tis. ha) /woodland1000 ha 104,00 588,50 23,10 17,20 1,70 11,90

lesnatost(%)/ woodland % 87,00 54,00 81,00 45,00 55,00 59,00

Pramen: MŽP
Source: Ministry of Environment
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ovlivněných hospodářskou činností člověka. I problémy 
současnosti jsou spojeny s antropogenními faktory, pře-
devším s imisní zátěží a s turistickým ruchem, které často 
působí v kombinaci s faktory přírodními. Hlavním cílem 
lesního managementu je záchrana a obnova biodiverzity 
lesních ekosystémů a obnova stability lesních porostů.

Rozlohou největší je národní park Šumava (vyhlá-
šen v roce 1991) s cca 68,5 tis. ha, rozkládající se v ji-
hozápadní části ČR podél bavorsko rakouské hranice. 
Lesnaté pohoří je od pradávna pověstné svoji rozlohou, 
tajuplností a krásou. V centrální části je až 85 % plochy 
pokryto lesem, v němž ve vyšších polohách nalezneme 
i pralesovité zbytky. Celý hřeben je protkán četnými 
mokřady a rašeliništi, známá je i tichá krása ledovco-
vých jezer. Území je domovem řady chráněných druhů 
zvířat i rostlin, řada z nich jsou relikty z doby ledové. 
Vyjímečnost tohoto území dotváří i prolínající stopy 
historického osídlení a řada technických památek. Po-
sláním Národního parku Šumava je ochrana typických 
ekosystémů středoevropské horské krajiny, zejména 
lesů, ledovcových jezer, rašeliništˇ a horských luk, včet-
ně všech fází jejich vývoje jako přírodně-kulturní dědic-
tví pro současné i budoucí generace. Poskytuje dostatek 
prostoru pro aktivní ochranu druhové a genetické roz-
manitosti a zároveň představuje jedinečnou přírodní la-
boratoř umožňující sledování přírodních procesů v míře 
jinde nerealizovatelné.Využití území národního parku 
k turistice a rekreaci nezhoršující přírodní prostředí je 
orientováno na prožitek z přírody. Lesní ekosystémy ur-
čují celkový charakter území. Téměř ¾ plochy lesů leží 
ve vegetačním lesním stupni smrkových bučin a buko-
vých smrčin. Pásmo smrčin zaujímá cca ¼ plochy lesů. 
Se vznikem NP Šumava se zcela zásadně změnilo poslání 
lesů a cíle lesnického managementu v území. Posláním 
lesů na území NP Šumava a cílem péče o lesy je eko-
systémová ochrana jejíž nedílnou součástí je ochrana 
přírodních procesů.

Nejmenším národním parkem je národní park podyjí 
(vyhlášen v roce 1991) o rozloze cca 6,3 tis. ha, leží-
cím podél řeky Dyje v jižní části Moravy. Jeho území se 
vyznačuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou 
mozaikou skalních útvarů a srázných stěn, meandry řeky 
Dyje, rozsáhlými suťovými poli, ale i nivními loukami po-
dél řeky Dyje a prosluněnými lesostepmi s pestrými ko-
berci teplomilných rostlin. Pro území je charakteristic-
ká mimořádná rozmanitost vyskytujících se živočišných 
a rostlinných druhů na relativně malé ploše. Národní 
park reprezentuje výjimečně zachovalou ukázku kraji-
ny říčního údolí v pahorkatinném stupni střední Evro-
py. Kaňon Dyje vytváří unikátní říční fenomén s četnými 
meandry, hluboce zaříznutými údolími bočních přítoků, 
nejrůznějšími skalními tvary, kamennými moři a skalní-
mi stěnami. Území vyniká vysokou pestrostí rostlinných 
a živočišných společenstev danou střídavou expozicí sva-
hů v údolí Dyje. Přirozenou osou území je řeka Dyje, 
která na své 40 km dlouhé cestě z Vranova do Znojma 
vytvořila v horninách českého masivu kaňonovité údolí, 
jehož hloubka dosahuje až 220 m. Celé údolí je takřka 
souvisle porostlé přirozenými a přírodě blízkými lesy. 
V západní části najdeme zbytky původních podhorských 
bučin s jedlí a tisem, které východním směrem střídají 

dubohabrové porosty. Mimo běžné lesní druhy dřevin se 
setkáme i se vzácnějšími a pro Podyjí charakteristický-
mi druhy. Například višní mahalebkou, dřínem obecným, 
skalníkem celokrajným a jalovcem obecným. V inverzních 
polohách roste klokoč zpeřený, růže alpská a javor klen. 
V teplejší jihovýchodní části parku se vyskytuje kalina 
tušalaj, lýkovec vonný, dub žlutavý, růže bedrníkolistá 
a galská. Pouze v Podyjí se vyskytuje endemický jeřáb 
muk hardeggský.

Nejmladším národním parkem je národní park České 
Švýcarsko (vyhlášen v roce 2000) o rozloze cca 7,9 tis. ha, 
nacházející se v severozápadní části ČR. Hlavním před-
mětem ochrany je unikátní geomorfologie pískovcového 
skalního města a na ní vázaná biodiverzita. Lesní ekosys-
témy mají na území národního parku dominantní posta-
vení. Jejich složení, stáří a struktura velmi výrazně určuje 
i složení fauny. Lesní společenstva zastupují na čedičo-
vých tělesech druhově bohaté květnaté bučiny, svým slo-
žením ostře kontrastující s kyselými bučinami, borovými 
a smrkovými lesy na pískovcích. Největších změn do-
znaly lesy NP během posledních 250 let, kdy byla sklad-
ba lesů hospodařením výrazně pozměněna. Faktorem, 
který zde významně ovlivnil skladbu lesů, byla mnišková 
kalamita v letech 1920 – 1924, kdy došlo k likvidaci vět-
šiny smrkových porostů žírem bekyně mnišky. Rozsáhlé 
kalamitní holiny byly zalesněny většinou opět smrkem, 
často neznámé provenience. Přírodě blízké lesy dnes 
pokrývají jen cca 20 % výměry NP, a to zejména na ska-
lách a v nepřístupných roklích. Cílem péče o les v NP je 
postupný návrat k různověkým porostům s přirozenou 
druhovou skladbou. Těžební zásahy jsou tak uplatňovány 
při odstraňování nepůvodních dřevin, jako je zejména 
borovice vejmutovka a při přeměně smrkových mon-
okultur na les s bohatou druhovou skladbou. Přechod 
od porostů hospodářského charakteru k lesům příro-
dě blízkým je proces dlouhodobý, který potrvá mnoho 
desítek let a těžba dřeva přitom nebude ekonomicky 
zaměřenou cílovou činností, ale nástrojem k přeměně 
druhové skladby porostů.

Metody a způsoby ochrany národních parků jsou odstup-
ňovány na základě členění území národních parků zpra-
vidla do tří zón ochrany přírody vymezených s ohledem 
na přírodní hodnoty, přičemž nejpřísnější režim ochrany 
je stanoven pro první zónu.

Podstatnou část území národních parků ČR zaujímají 
lesy (87 %). Poslání lesů v národních parcích, strategické 
cíle jejich ochrany a management je odlišný od ostatních 
lesů, nacházejících se na území ČR. Cílem péče o les-
ní ekosystémy v národních parcích je postupný návrat 
k různověkým porostům s přirozenou druhovou sklad-
bou, zachování druhové diverzity a uchování a zlepšení 
samořídících funkcí lesa v přírodním systému.

Za účelem zdůraznění účelového poslání lesů v národ-
ních parcích je pod odbornou garancí MŽP od roku 2000 
vyvíjena nová metodika vypracování lesních hospodář-
ských plánů, která ustupuje od současného systému hos-
podářské úpravy lesa založeného na principu lesa věko-
vých tříd, který přestává vzhledem k naplňování přijatých 
plánů péče plně vyhovovat. Nová metodika je založena 
na bázi statistické provozní inventarizace a pracuje s „ty-
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pem vývoje lesa“ jako novou vyšetřovací a plánovací jed-
notkou. První takto koncipovaný lesní hospodářský plán 
byl vypracován pro NP Podyjí s platností let 2003 – 2012. 
Ve smyslu nové metody jsou rovněž postupně obnovová-
ny lesní hospodářské plány i na území NP Šumava.

Odborná péče o lesy v národních parcích je zajišťová-
na 4 Správami národních parků, které byly zřízeny MŽP 
a které vykonávají funkci orgánu státní správy ochrany 
přírody na svém území. 

MŽP je ústředním orgánem státní správy ochrany příro-
dy v ČR. Vykonává funkci ústředního orgánu státní správy 
ve věcech lesního hospodářství národních parků a schva-
luje lesní hospodářské plány v lesích na území národních 
parků a jejich ochranných pásmech. 

chráněné krajinné oblasti:
Jedná se o rozsáhlá území s harmonicky utvářenou kra-
jinou, charakteristicky vyvinutým reliefem, významným 
podílem přirozených lesních ekosystémů a trvalých trav-
ních porostů s hojným zastoupením dřevin a dochovaný-
mi památkami historického osídlení. 

Ve srovnání s národními parky, za které jsou prohlá-
šena jedinečná území v národním či mezinárodním 
měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo 
lidskou činností ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, 
živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědec-
ký a výchovný význam, chráněné krajinné oblasti ne-
jsou určovány především přírodovědnými hodnotami. 
Jejich posláním je ochrana dochovaného typu krajiny 
s charakteristicky vyvinutým reliefem, geomorfologicky 
vyhraněného s bohatým zastoupením zachovalých pří-
rodních prvků. Tyto charakteristiky jsou zároveň krite-
ria pro vyhlašování území v kategorii chráněná krajinná 
oblast.

Struktura sítě chráněných krajinných oblastí je dána zá-
kladním cílem, a to záchranou a trvalou ochranou růz-
ných typů krajiny s vysokým ekologickým a estetickým 
potenciálem, který se zachoval přes intenzivní vlivy hos-
podářských a urbanistických činností člověka. Rozložení 
sítě je dáno přírodní a krajinnou pestrostí ČR.

Chráněných krajinných oblastí je v ČR vyhlášeno 25 o cel-
kové rozloze 1086,7 tis. ha, tj. 13,78 % plochy České re-
publiky. Chráněné krajinné oblasti zaujímají území hor-
ských a podhorských poloh, pískovcová území české 
křídové tabule, území s výrazným údolním fenoménem 
v pahorkatinách až vrchovinách, vápencová území, území 
kotlinová a údolní.

Ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí jsou 
stanoveny v § 26 zák. č.114/1992 Sb. K bližšímu určení 
způsobu ochrany přírody chráněných krajinných oblastí 
se vymezují zpravidla 4, nejméně však 3 zóny odstupňo-
vané ochrany přírody, přičemž první zóna má nejpřísnější 
režim ochrany.

Odbornou péči a naplňování zákona zajišťuje 24 Správ 
chráněných krajinných oblasti (v případě Šumavy Správa 
Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava), 
které vykonávají funkci orgánu státní správy ochrany 
přírody na svém území a které jsou řízeny prostřed-
nictvím Agentury ochrany přírody a krajiny - organizací 
zřízenou MŽP.

Mezinárodní uznání je pro vysoké přírodní a krajinné 
hodnoty oblastí a jejich harmonické využívání přizná-
no Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, Třeboňsko, 
Bílé Karpaty, Pálava a Šumava, Národnímu parku Šumava 
a Krkonošskému národnímu parku zařazením do světové 
sítě biosférických rezervací v rámci programu UNESCO 
– MaB, Člověk a biosféra.

9.2 Myslivost

 Game Management
V České republice se v roce 2008 myslivecky hospo-
dařilo v  5 740 honitbách na celkové výměře honební 
plochy 6 851 466 ha, z toho je 191 obor s celkovou vý-
měrou 45 140 ha  a 286 bažantnic s celkovou výmě-
rou 97 585 ha. Průměrná výměra honitby je 1 193 ha,  
obory 236 ha a bažantnice 341 ha. 

tabulka 9.2.1 
Jarní kmenové stavy hlavních druhů zvěře v kusech
Spring stocks of main game species (pcs)

Zvěř 2004 2005 2006 2007 2008

jelení 
red deer

27 378 28 550 27 812 28 977 29 266

daňčí 
fallow deer

20 667 21 676 22 494 23 964 25 067

mufloní 
mouflon

17 026 18 274 18 689 20 510 20 182

srnčí 
roe deer

302 988 302 694 296 509 310 920 318 252

černá 
wild boar

49 909 46 699 48 084 56 986 57 770

Pramen: MZe, MŽP a ČSÚ
Source: Ministry of Agriculture, Ministry of the Environment, Czech Statistical Office

tabulka 9.2.2 
lov (odstřel a odchyt) hlavních druhů zvěře v kusech 
Hunting of main game species (pcs)

Zvěř 2004 2005 2006 2007 2008

jelení 
red deer

19 531 20 668 16 871 20 217 21 415

daňčí 
fallow 
deer

9 335 10 308 9 972 11 395 13 394

mufloní 
mouflon

6 652 7 241 6 893 8 320  9 304

srnčí 
roe deer

121 000 124 287 99 074 108 992 127 213

černá 
wild boar

121 979 100 608 59 904 121 192 138 854

kachna
duck

329 370 347 596 247 322 328 225  315 773

bažant
pheasant

609 833 588 513 588 555 664 251 598 176

zajíc
hare

66 780 93 377 67 544 115 065 105 745

Pramen: MZe, MŽP a ČSÚ
Source: Ministry of Agriculture, Ministry of the Environment, Czech Statistical Office

U všech hlavních druhů spárkaté zvěře je v posledních 
5 letech zaznamenán meziročně se zvyšující trend jarních 
kmenových stavů a obdobně se zvyšující trend v počtu 
ulovené spárkaté zvěře. 
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MZe v rámci plnění svých úkolů na úseku myslivos-
ti a  na základě poznatků orgánů státní správy myslivosti, 
Myslivecké rady ministra zemědělství, jakož i myslivecké 
a ostatní veřejnosti zapojené do diskuse o škodách zvě-
ří v souvislosti s vyššími početními stavy spárkaté zvěře 
na území ČR, které neodpovídají potřebám lesního hos-
podářství, zemědělství a ochrany přírody, vydalo orgánům 
státní správy myslivosti a státní správy lesů následující 
doporučení jako metodický pokyn. Pokyn se týkal těchto 
druhů spárkaté zvěře: jelena evropského, daňka skvrnité-
ho, siky japonského, muflona, srnce obecného a prasete 
divokého. Snížení početního stavu spárkaté zvěře, zejména 
v lesních honitbách, bylo nezbytně nutné v zájmu snížení 
škod působených zvěří, zlepšení zdravotního stavu lesa, 
úpravy věkové a pohlavní struktury populací druhů chova-
né zvěře. Radikálně bylo třeba snížit stavy druhů spárkaté 
zvěře, pro které nejsou v honitbách stanoveny minimální  
a normované stavy.

MZe zabezpečilo v roce 2008 osvětovou kampaň k proble-
matice „Škod zvěří a jejich řešení“ ve spolupráci s Minis-
terstvem životního prostředí, Výzkumným ústavem lesního 
hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady a zástupci praxe 
na čtyřech vytypovaných místech v republice - České Bu-
dějovice, Žlutice, Hranice, Teplice. Cílem informační kam-
paně bylo seznámit veřejnost s problematikou negativního 
působení neúměrných stavů zvěře na přírodní prostředí 
a s možnostmi, které dává současná právní úprava ve vztahu 
k usměrňování vývoje početních stavů zvěře.

Zvláštní pozornost si zaslouží zvýšený odlov černé 
zvěře, které bylo v roce 2008 uloveno rekordních 
138 854 kusů. V historii ČR je to nejvyšší odlov černé 
zvěře, kdy byl početně překonán velmi úspěšný rok 2004. 
Na výši lovu se kladně projevila kampaň MZe včetně do-
poručení pro státní správu lesa a myslivosti i odpovědný 
přístup uživatelů honiteb, kteří se snaží o redukci stavů 
především odlovem selat a lončáků v počtu 132 034 ks 
z celkového odlovu, což představuje 95 %. 

Členové Ústřední hodnotitelská komise trofejí během ka-
lendářního roku 2008 ohodnotili celkem 39 význačných 
trofejí. Z tohoto počtu je 11 trofejí jelena evropského s nej-
vyšší dosaženou bodovou hodnotou 262,46 b. CIC, jedná 
se o nejsilnější jelení trofej v historii ČR, jelen byl uloven 
v Poněšické oboře, 14 trofejí daňka skvrnitého s nejsilnější 
trofejí 214,77 b. CIC, 4 trofeje siky japonského přičemž nej-
silnější dosáhl 297,70 b. CIC, 7 trofejí muflonů s nejsilnější 
trofejí 244,10 b. CIC, 2 trofeje srnců obecných s nejsilnější 
bodovou hodnotou 162,95 b. CIC a  jedna trofej kamzíka 
horského s bodovou hodnotou 116,74 b. CIC.

MZe v rámci dotační politiky pokračovalo v podpoře 
některých mysliveckých činností a vyplatilo cca 14,3 mi-
lionu Kč. Z  této částky se nejvíce čerpalo  na zakládání 
a udržování zvěřních políček 29,00 %, pořízení a insta-
lace betonových nor na odchyt lišek 15,80 %, zhotove-
ní a umístění hnízdních budek pro vodní ptáky 23,80 %  
a na zkoušky psa z výkonu (český fousek) 5,60 %. U ostat-
ních položek bylo čerpání od 0 % do 4 %.

9.3 dřevozpracující průmysl

 timber processing industry

Odvětví zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků 
kromě nábytku (OKEČ 20) zahrnuje 5 oborů, které se 
procentuálně podílely v roce 2008 podle předběžných vý-
sledků na celkových tržbách za prodej vlastních výrobků 
a služeb následovně (počítáno z běžných cen):
•	 Výroba pilařská a impregnace dřeva (obor 20.1) ve výši 29 %.
•	 Výroba	 dýh,	 překližek	 a	 aglomerovaných	 dřevařských	

výrobků (obor 20.2) ve výši  15 %.
•	 Výroba	 stavebně	 truhlářská	 a	 tesařská	 (výroba	 oken,	

dveří, zárubní, dřevěných staveb, jejich prvků, lepených 
a ohýbaných konstrukcí – obor 20.3) ve výši 46 %.

•	 Výroba	dřevěných	obalů	(obor	20.4)	ve	výši	3	%.
•	 Výroba	jiných	dřevařských,	korkových,	proutěných	a	sla-

měných výrobků kromě nábytku (obor 20.5) ve výši 7 %.
Dřevařský průmysl zpracovává téměř výhradně tuzem-
skou obnovitelnou surovinu – surové dříví, nejvíce jeh-
ličnatou a listnatou kulatinu. Jeho výroba byla však byla 
výrazně ovlivněna zejména krizí na trhu s řezivem (způ-
sobena hlavně americkou hypoteční krizí) a posilující ko-
runou vůči dolaru a euru. Pilařské i další dřevozpracující 
závody jsou na exportu přitom silně závislé. V důsledku 
odbytové krize tak pilařské závody byly nuceny v průběhu 
roku při váznoucím odbytu a růstu zásob omezovat výro-
bu a mnoho menších zpracovatelů dřeva dokonce ukonči-
lo výrobu. Náhradní trhy (Japonsko, Čína, Austrálie apod.) 
nejsou schopné pokrýt výpadky z USA.

 V roce 2008 nebyla uvedena do provozu žádná významně 
velká zpracovatelská kapacita dřevařského průmyslu. Nej-
většími pilařskými závody jsou nadále Stora Enso Timber, 
s.r.o. ve Ždírci a v Plané a společnost Mayr – Melnhof 
Holz Paskov s.r.o. v Paskově. Ve výrobě aglomerovaných 
materiálů zůstali i v roce 2008 největšími a rozhodujícími 
výrobci v ČR společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r.o. 
v Jihlavě a Dřevozpracující družstvo Lukavec v Lukavci.

Celkem bylo spotřebováno a zpracováno v tuzemsku 
7,650 mil. m3 jehličnaté a listnaté kulatiny, z čehož bylo 
vyrobeno 4,409 mil. m³ jehličnatého řeziva a 227 tis. m³ 
listnatého řeziva. Ve srovnání s předchozím rokem bylo tedy 
vyrobeno jehličnatého a listnatého řeziva o 818 tis. m3 méně. 
Ve vývozu došlo ke snížení exportu jehličnatého a listnatého 
řeziva o 348 tis. m³. Proti roku 2007 se rovněž snížila výroba 
překližek (o 26 tis. m3) a dřevovláknitých desek (o 14 tis. m3). 

Tuzemská spotřeba dřeva – resp. výrobků ze dřeva stále 
výrazně zaostává ; např. roční spotřeba dřeva na jednoho 
obyvatele je v USA a v Japonsku o 150 % vyšší než v ČR 
a podíl využití dřeva ve stavebnictví je oproti sousedním 
zemím (Německo a Rakousko) pouze pětinový. Dřevo 
na výstavbu domů se v ČR téměř nevyužívá.

tabulka 9.3.1 
pořez kulatiny a výroba řeziva v tis. m3

Roundwood and sawnwood production in 1,000 m3

 2006 2007 2008

pořez kulatiny Sawing of logs 8 650 8 700 7 650

výroba řeziva
Sawnwood 
production

5 080 5 454 4 636

Pramen: Mze
Source: Ministry of Agriculture
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přednosti dřeva jako stavebního materiálu

V zájmu zlepšení životního prostředí v Evropě je klíčovou 
otázkou snížení obsahu oxidu uhličitého v ovzduší. Jed-
nou z cest řešení tohoto problému je větší využití mož-
ností lesa jako jeho likvidátora a současně producenta 
obnovitelného ekologického materiálu – dřeva.

Zvýšení využití dřeva v Evropě je v současnosti spojová-
no nejvíce se stavebnictvím. 

Je možné konstatovat, že proces rehabilitace dřevěných 
konstrukcí na celém světě byl započat již na přelomu se-
dmdesátých a osmdesátých let 20. století. Bylo to díky 
tomu, že velké dřevařské firmy zahájily úzkou spolupráci 
především s chemickým průmyslem (nová lepidla, ochran-
né prostředky na dřevo, chemické modifikace dřeva), 
strojním a elektro-technickým průmyslem (stroje a pří-
stroje na třídění řeziva, nové pilařské technologie, počíta-
či řízené sušárny, strojní technologie pro výrobu nových 
materiálů na bázi dřeva atd.). 

Podmínky pro širší uplatnění dřeva ve stavebnictví byly 
vytvořeny i v rámci aktivit různých komisí světových a ev-
ropských organizací, které se podílejí na výzkumu a tech-
nické normalizaci v oboru dřevěných konstrukcí. 

Pro navrhování dřevěných konstrukcí byly připraveny 
nové návrhové postupy včetně postupů pro navrhování 
dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

k současným trendům v použití dřeva v evropě 
i v Čr patří především:

montované rodinné domy; 

vícepodlažní budovy (bytové domy, administrativní budo-
vy, školy atd.);

lehké střešní konstrukce;

haly pro sportovní a zemědělské účely;

speciální stavby;

lávky pro pěší a cyklisty.

tabulka 9.3.2 
trh s dřevařskými produkty v tis. m3

Forest products market ( 1,000 m3 )

výrobek
Product

rok
Year

výroba
Production

dovoz
Import

vývoz
Export

spotřeba
Consumption

Jehličnatá kulatina 
x)

Coniferous logs

2006 9 355 865 1 794 8 426

2007 10 004 578 2 300 8 282

2008 8 503 548 1 825 7 226

listnatá kulatina x)

Non - coniferous logs

2006 486 180 60 606

2007 500 286 64 722

2008 425 203 81 547

Jehličnaté řezivo
Coniferous 
sawnwood

2006 4 830 355 1 943 3 242

2007 5 187 389 2 262 3 314

2008 4 409 387 1 897 2 899

listnaté řezivo
Non - coniferous 
sawnwood

2006 250 152 57 345

2007 267 168 46 389

2008 227 167 63 331

dřevotřískové 
desky
Particle boards

2006 1240 325 789 776

2007 1428 351 1017 762

2008 1436 345 1029 752

překližky
Plywood

2006 170 67 103 134

2007 175 65 105 135

2008 149 59 45 163

dřevovláknité 
desky
Fibreboards

2006 90 224 67 247

2007 94 271 89 276

2008 80 251 78 253

Jehličnatá vláknina 
xx)

Coniferous pulpwood

2006 5 868 159 640 5 387

2007 5 864 200 550 5 514

2008 4 984 131 402 4 713

listnatá vláknina
Non - coniferous 
pulpwood

2006 530 21 185 366

2007 370 21 100 291

2008 395 20 86 329

Pramen: MZe
Pozn.:x) včetně tyčoviny a doloviny
 xx) včetně dříví na výrobu dřevoviny
Note: x) including poles and mining timber 
 xx) including groundwood
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Pro docílení vysoké technické úrovně některých kon-
strukcí jsou tyto často navrhovány jako smíšené kon-
strukce ze dřeva, oceli a betonu, aniž by byla potlačena 
úloha dřeva v těchto konstrukcích. Očekává se též, že 
při realizaci vícepodlažních budov na bázi dřeva sehrají 
významnou roli kompozitní dřevobetonové stropní kon-
strukce a to především z hlediska prostorové tuhosti 
a požární odolnosti těchto staveb.

V zájmu širšího využití dřeva ve stavebnictví u nás bude 
třeba překonat zkreslené představy veřejnosti o dřevu 
jako stavebním materiálu.

pro širší uplatnění dřevostaveb v bytové a občan-
ské výstavbě v naší republice hovoří především 
tyto jejich přednosti:

- rychlost a nesezónnost výstavby;

- vysoký stupeň lehké prefabrikace a snížení požadavků 
na zařízení staveniště; 

- vysoká produktivita práce při výrobě a montáži; 

- nižší zatížení základů a tím nižší náklady na jejich rea-
lizaci;

- dispoziční flexibilita;

- rozměrová přesnost;

- tepelná účinnost;

- nižší cenové náklady na provoz oproti zděným a žele-
zobetonovým stavbám;

- dobrý odhad pořizovacích nákladů;

- krátkodobé vázání kapitálu;

- dobré vlastnosti z hlediska životního prostředí (vy-
užití obnovitelných zdrojů, snížení produkce odpadů 
a spotřeby energií).

Dřevostavba je též schopna splnit rostoucí požadavky 
na tepelně izolační vlastnosti staveb, kde takřka nulové 
náklady na vytápění nejsou utopií. Je třeba si však uvě-
domit, že vlastní dřevěná konstrukce tvoří pouze část 
celkem složitého systému, jehož dalšími částmi jsou kro-
mě kvalitních tepelných izolací také kvalitní okna, včetně 
střešních, speciální parotěsné a také paropropustné fólie, 
systémy střešních krytin apod.

Průměrná spotřeba dřeva a materiálů na bázi dřeva na re-
alizaci 100 m2 užitné bytové plochy v dřevostavbě je cca: 
18 m3 řeziva, 200 m2 (2,5 – 3 m3) desek na bázi dřeva 
(překližky, dřevotřísky apod.) a dále pak 300 m2 sádro-
vláknitých či sádrokartonových desek a 30 m3 tepelných 
izolací z minerálních vláken. I když v současnosti jsou po-
řizovací náklady u dřevostaveb přibližně stejné jako u si-
likátových staveb, mají dřevostavby ve srovnání s nimi při 
stejné zastavěné ploše o cca 10 % vyšší užitnou plochu 
a nižší náklady na vytápění. 

Dřevo je též vhodné pro řešení nástaveb na stávající by-
tové domy vzhledem k tomu, že má malou tíhu a kon-
strukce nástavby představuje malé přitížení základů. Spo-
třeba dřeva u nástaveb se pohybuje v rozmezí cca 0,03 
až 0,06 m3 na m2 půdorysné plochy nástavby podle typu 
zvolené konstrukční soustavy. Přitom provedení nástavby 
např. u jednoho panelového domu o ploše cca 615 m2 
trvá přibližně 1 měsíc.

Samotná otázka „věčnosti“ staveb je dnes diskutabilní otáz-
kou, neboť tradiční princip stavebního díla jako přetrvávají-
cí hodnoty je v přímém protikladu s „virtuálním“ pojetím 
dnešního světa. „Nekonečná“ trvanlivost staveb též naráží 
na problém jejich možných funkčních vlastností s měnící-
mi se uživatelskými potřebami. Nezanedbatelnou otázkou 
těchto staveb je i otázka jejich likvidace po dožití.

v současnosti je mnoho objektivních důvodů pro 
to, aby dřevo začalo být více využíváno ve staveb-
nictví. patří mezi ně zejména tyto:

•	 Používání	 dřeva	 napomůže	 zachovat	 pro	 budouc-
nost zbývající zdroje vyčerpatelných surovin. 

•	 Dřevařský	 průmysl	 způsobuje	 relativně	 malé	 zne-
čištění životního prostředí, které je dále reduková-
no modernizací výrobních procesů. 

•	 Vyvíjeny	 jsou	 stále	 progresivnější	 technologie	 tří-
dění a zpracování dřeva, provádění spojů prvků ze 
dřeva a materiálů na bázi dřeva a postupy pro navr-
hování dřevěných konstrukcí. 

•	 Dřevo	může	spolupůsobit	 jak	s	ocelí,	 tak	 i	 s	beto-
nem a spoluvytvářet tak hospodárné smíšené kon-
strukce. 

•	 Ačkoliv	dřevo	je	zápalné	a	hořlavé,	jeho	chování	při	
požáru je předvídatelné. Větší dřevěné průřezy mají 
vysokou požární odolnost. 

•	 Pro	výrobu	dřeva	a	materiálů	na	bázi	dřeva	 je	všeo-
becně zapotřebí málo energie, existuje možnost opět-
ného použití, opětovného zhodnocení nebo získání 
energie, přičemž se minimalizuje produkce odpadu. 

9.4 celulózopapírenský průmysl

 pulp and paper industry

Spotřeba dřeva na výrobu buničiny dřevné činila 3 341 tis. m3 
surového dřeva jehličnatého, v tom bylo 1 981 tis. m3 jeh-
ličnaté vlákniny a 1 360 tis. m3 dřevěných štěpek a třísek 
jehličnatých.

V roce 2008 vyrobil celulózopapírenský průmysl 537 tis. tun 
vlákniny celkem, z toho 532 tis. tun buničiny dřevné. 
Ve srovnání s rokem 2007 se tak výrazně snížila výroba 
vlákniny celkem o 31,2 %.

Výroba papírů, kartonů a lepenky podle klasifikace CEPI, 
užívané v celulózopapírenském průmyslu, se oproti roku 2007 
rovněž snížila a to o cca 10 % na celkovou výši 924 tis. tun. 
Pokles výroby byl způsoben zastavením výroby novinové-
ho papíru ve společnosti Norske Skog ve Štětí koncem 
května a zastavením výroby skládačkové lepenky v Bělé 
pod Bezdězem na podzim. Z vyrobeného nižšího množ-
ství pak bylo přesto vyvezeno téměř 740 tis. tun, tedy 
plných 80 % a na domácí požadovanou spotřebu muselo 
být zajištěno dovozem 1 366 tis. tun. Z celkové tuzemské 
výroby připadlo 74 % na papíry balící, obalové a lepenky, 
pouze 24 % na papíry grafické a zbylé 2 % na hygienické 
papíry. Oproti ČR je v zemích CEPI (Konfederace evrop-
ského papírenského průmyslu) zastoupení 50% grafické 
papíry, 40 % papíry balicí a obalové a 10 % papíry hygie-
nické. 
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Nadále tedy trvá, že struktura výroby českého celulózo-
papírenského průmyslu neodpovídá tuzemské poptávce, 
když vyvážíme téměř polovinu produkce buničin a do-
vážíme naopak krátkovláknitou buničinu (cca 171 tis. t), 
která se u nás nevyrábí. V papírech, kartonech a lepen-
kách vyvážíme především druhy s nižší přidanou hodno-
tou (papíry balicí a obalové) a dovážíme především drahé 
grafické a tiskové papíry. Z toho pramení i výrazná ztráta 
v bilanci zahraničního obchodu. 

Celková spotřeba papírů, kartonů a lepenek v tuzemsku 
činila 1550 tis. tun , přičemž dovozem muselo být zajiště-
no 1 366 tis.tun. Vývoj ve spotřebě papíru (včetně karto-
nů a lepenek) na obyvatele, což je považováno za ukaza-
tel kulturní a životní úrovně daného státu, tak zaznamenal 
v ČR po prudkém nárůstu v posledních 15 letech dílčí 
pokles (v roce 2004 činila 130 kg na obyvatele, v roce 
2007 dosáhla výše 150 kg na obyvatele).

tabulka 9.4.1 
spotřeba dřeva na výrobu buničiny v tis. m3

Consumption of wood for pulp production in 1,000 m3

sortiment dřevní 
hmoty
Timber assortment

 
 spotřeba 
Consumption

 

2006 2007 2008

Dřevěné štěpky a třísky
Chips and particles

1 454 1 683 1 360

Vláknina Pulpwood 2 065 2 039 1 981

Celkem Total 3 519 3 722 3 341

Pramen: Společnost průmyslu papíru a celulózy
Source: Association of Pulp and Paper Industry

tabulka 9.4.2 
výroba buničiny, papíru, kartonu a lepenky v tis. tunách
Pulp, paper and paperboard production in 1,000 t

výrobek Product 2006 2007 2008

Mechanická vláknina
Mechanical pulp

91 85 46

Chemická buničina
Chemical pulp

671 692 486

Ostatní vláknina
Pulp of other fibres

4 3 5

Celkem Total 766 780 537

Papír, kartony a lepenka
Paper and paperboard

1 008 1 023 924

Pramen: Společnost průmyslu papíru a celulózy, ČSÚ
Source: Association of Pulp and Paper Industry, Czech Statistical Office

9.5. výroba a dovoz lesnické techniky

 production and import of Forestry 
technologies

Těžebně - dopravní stroje umožňují provádět manipulaci 
a druhování dříví přímo v lese a tím otevírají cestu rychlejší 
organizaci dodávek a přepravy dříví z lesa přímo odběrateli.

Harvestorové technologie dávají vyjímečnou možnost v lo-
gistice, přehledu cesty sortimentů přes lokality P na OM 
a odtud přímo ke zpracovatelským kapacitám, mají možnost 
snížit četnost v dopravě dříví a sníží hmotnostní zatížení již 
tak přetížené a poškozované lesní i státní dopravní sítě.

Harvestor je samopojízdný víceoperační stroj, jeho práce 
spočívá v kácení, odvětvování, rozřezávání a ukládání sor-
timentů dříví kolmo k vyvážecí lince. V počítači harvesto-
ru je uložen software, který řídí funkce stroje a současně 
zajištuje optimální zpeněžení kácených stromů.

Nové těžebně–dopravní stroje a jimi zabezpečované vý-
robní technologie jsou rychlé, bezpečné, s vysokou pro-
duktivitou práce a nízkou pracností, ekologicky a ekono-
micky výhodné. 

Je zjištěno, že v současné době je v provozu celkem 
332 těžebních strojů a z toho 307 kolových harvesto-
rů, přičemž 19 je již na hranici životnosti. Je potěšující, 
že 235 těžebních strojů bylo zakoupeno po r. 2001. 
Další kladné zjištění je, že 89 kolových harvestorů je 
vybaveno kácecí hlavicí s úřezem do 55 cm, což dává 
předpoklady k jejich uplatnění pro práce v probírko-
vých porostech. Další početnou skupinu s 87 stro-
ji tvoří harvestory s úřezem do 72 cm, a větší úřez 
do 75 cm je zastoupen 49 stroji. Tento stav umožnil 
operativně zvládat větrnou kalamitu způsobenou or-
kánem Kyrill a Emma v minulém roce s následnou na-
hodilou kalamitní těžbou dřeva tak, aby se zabránilo 
přemnožení kůrovce.

Pro svažitá a méněúnosná podloží byly zajištěny pro 
zvládnutí kalamit harvestory na pásových podvozcích 
v počtu 22 strojů, a další 3 stavební stroje Menzimuck, 
opatřené kácecí hlavicí Woody. 

Plynulý provoz v těžební činnosti zajišťují vyvážecí trakto-
ry v celkovém počtu 535 strojů a 74 vyvážecích traktoro-
vých souprav, tažených univerzálním traktorem s taženým 
poháněným nebo nepoháněným přívěsem s hydraulickým 
jeřábem, umístěným na jeho předním okraji. Tato technika 
je určena do rovinatých terénů a splňuje požadavky pro 
soukromě hospodařící zemědělce, kteří vlastní současně 
i lesní porosty.

Nezastupitelnou doplńující technikou k harvestorům jsou 
vyvážecí traktory (forwardery) v celkovém počtu 373 ks. 
Jsou začleněny podle nosnosti do 4 tříd. Nejnižší nosnost 
je ve třídě do nosnosti 9 tun, což odpovídá náročným 
ekologickým požadavkům na zhutnění půdy po několike-
rém přejíždění v jedné stopě a je zastoupena 175 stroji. 
Další třída s nosností do 12 tun je zastoupena 139 stroji. 
Dalších 59 ks s nosností 14 a 17 tun je vhodných pro 
mýtní a kalamitní lesní porosty.

Malé vyvážecí traktory v celkovém počtu 162 ks jsou za-
stoupeny malými dopravními stroji s nosností do 3 tun, 
kam patří Terri na kolopásovém podvozku, a vyšší třída 
také na kolopásovém podvozku, kam patří Logbear a Vi-
mek, který má 6 kolový podvozek v počtu 58 ks. Osmiko-
lový podvozek je zastoupen firmou Novotný vyráběným 
v ČR v počtu 44 strojů. Obdobně i Entrakon Delavare je 
vyráběný také v ČR v počtu 21 strojů. 

Pro minimalizaci škod na lesních porostech je nejvhod-
nější podvozek 8 kolový s možností montáže kolopásů 
do podmáčených a svažitých stanovišť a na sníh.

Pro obnovní a kalamitní těžby je obdobná osmikolová 
konstrukce podvozku s hmotností stroje nad 10 tun, 
v  přední části je doplněna radlicí pro stabilizaci na svahu 
a pro následnou úpravu terénu.
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Svahová dostupnost vyvážecích traktorů na suchém pod-
loží je do 46 až 50 %, v závislosti na využití kolopásů a ře-
tězů. Pro méněúnosná podloží byly provozně odzkoušeny 
Lesnickou a dřevařskou fakultou MZLU v Brně upravené 
kolopásy švédského výrobce Olovsfors AB, Eco- Baltic, 
které mají posunuté protismykové výstupky ze středové 
části jednotlivých článků na jejich okraj a tím zamezují 
poškození povrchové vrstvy živičných vozovek jak les-
nické, tak veřejné cestní sítě. Posádky nemusejí provádět 
demontáž a zpětnou montáž, potřebnou pro pojíždění 
po těchto cestách, když přejíždějí mezi lesními porosty 
na delší vzdálenosti. 

Vyvážecí traktory jsou dle přání vybaveny také kamerou 
pro umožnění vyjíždění a couvání z neprůjezdných linek. 
Pro stabilizaci na svažitém terénu je vhodná montáž navi-
jáku na zadní části podvozku, kterým jsou vybaveny tyto 
forwardery v Rakousku a Německu. 

Pro zajištění ekologické čistoty pracovišť, jejich přehled-
nost a správnou logistiku je možné doplnit harvestor, vy-
vážecí traktor i odvozní prostředek napojením na GPS 
do ovládacích počítačů strojů. Mapové podklady lesních 
porostů jsou zajištěny prostřednictvím digitálního Atlasu 
lesnických map LČR z  produkce Grafického datového 
skladu, čímž bude urychleno přenášení dat mezi těžeb-
ně-dopravními stroji a jednotlivými lokalitami výroby 
a skladování sortimentů, evidence o zpracovaném dříví 
a hospodářská evidence lesních porostů.

Zastoupení technologií těžby dřeva
Z celkového množství těžby dřeva v ČR 16 187 430 m3 bylo 
provedeno v předmýtních a obnovních těžbách 4 821 477 m3 
sortimentovou technologií a 11 125 279 m3 kmenovou tech-
nologií. Na celkové těžbě se sortimentová technologie po-
dílela 30 %. Největšího podílu sortimentní technologie  bylo 
dosaženo v národních parcích, LS Lány a VLS. Bylo by vhod-
nější, aby zastoupení sortimentních technologií převažovalo 
v předmýtních porostech oproti obnovním těžbám. Ve všech 
subjektech se zpracovávaly těžební zbytky štěpkováním 
379 783 m3 , nebo drcením. V ČR nachází uplatnění svazko-
vač klestu v počtu 2 strojů, který umožňuje ekonomičtější 
dopravu těžebních zbytků pro energetické účely, které jsou 
trendem a úkolem pro budoucnost. Podíl lanovkového sou-
střeďování byl jen 240 674 m3.

obrázek 9.5.1 
nárůst výroby sortimentů harvestorovou technikou 
v Čr, 2002 – 2008
Growth of harvestor assortment production in the Czech 
Republic 2002 – 2008

Pramen: MZLU
Source: Mendel University of Agriculture and Forestry

tabulka 9.5.1 
harvestory podle velikosti a roku výroby k 31.12. 2008.
Harvestors by size and year of manufacturing

Výrobce
Manufacturer

Počet celkem
Totaly

z toho dle úřezu kácecí hlavice
of which by the cutting diameter

z toho dle roku výroby
of which by the year of manufacturing

do55cm do62cm do72cm do75cm až 1995 1996-99 2000-

John deere/tJ 143 28 43 62 10 11 32 100

Rottne 70 32 26  12  7 63

Valmet 36 11 6 17 2  8 28

Ponsee 36 4 1 6 25 4 6 26

Logset 6  4 2    6

Sampo 6 6      6

Gremo 2 1 1   1  1

sp-Maskiner 2 2    2   

caterp./ecolog 2 1 1     2

Nokka 1 1    1   

Vimek 404 1 1      1

UTC 10-67 1 1      1

entracon apache 1 1      1

kolové/wheeled 307 89 82 87 49 19 53 235

Menzi Muck 3 3      3

MHT Linz 17 16  1   5 12

königs tiger 2 1 1     2

John deere/tJ 3    3   3

celkem/totaly 332 109 83 88 52 19 58 255

Procesor Hypro 3        
Pramen: MZLU
Source: Mendel University of Agriculture and Forestry
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Z tabulky 9.5.3 vyplývá, že sortimentní technologie má 
stále vyšší uplatnění.

Školkařská technika a technologie má sezónní využívání 
a poměrně dlouhou životnost strojů, proto obnova těch-
to strojů má charakter kusové výroby. Pro r. 2008 nebyly 
obnoveny žádné stroje z této kategorie. 

Technika pro obnovu lesa je na částečném vzestupu. Největ-
ší četnost mají štěpkovače a drtiče těžebních zbytků v počtu 
99 ks pro tuzemsko a 19 ks na export. Požadavek na další stro-
je, zajišťující likvidaci těžebního odpadu, začne narůstat s po-
žadavkem na výrobu energetické štěpky. Půdní a mulčovací 
frézy vykázaly pokles na 6 ks. Další 3 ks byly exportovány.

těžební, soustřeďovací a dopravní technika má celo-
roční využití se zvýšenou náročností na bezpečnost. Nástav-
by na univerzální traktory jsou provozem stále žádány, jejich 
potřeba se snížila na 74 ks, a 18 ks bylo exportováno. Kromě 
tuzemských Zetorů se adaptéry upravují na traktory dová-
žené. Výroba lesnických kolových traktorů (LKT) na Sloven-
sku (závod Trstená) má vzestupný charakter a připravují se 
konstrukční inovace. V náhradu za tento typ bylo dovezeno 
8 ks LKT John Deere. Na lokalitách, kde to terén a podloží 
vyžadují, by bylo účelné používat obdobné traktory na vyšší 
technické úrovni (výrobce HSM v SRN), které jsou uzpů-
sobeny ekologickým požadavkům bezeškodného vyklizování 
z lesních porostů, zatím jsou v provozu 2 ks. 

U výroby lanových systémů se výrazně projevuje moder-
nizace, která snižuje počet pracovníků při obsluze a zajiš-
tuje její zvýšenou bezpečnost. Šetrnost lanovek k poros-
tům i k půdě usnadňuje dálkové ovládání vozíků, 1 ks byl 
exportován od ŠLP Křtiny MZLU v Brně. 

Automobilové hydraulické jeřáby domácí výroby pro-
jevují pravidelný nárůst a stávají se konkurenčními 
k zahraničním výrobkům, celkem se dostalo do pro-
vozu 29 automobilových hydraulických jeřábů a 14 bylo 
exportováno Ostrojem Opava. Při kompletaci odvozních 
souprav dochází k nárůstu výroby typů na krátké výřezy 
dříví v počtu 19 ks, což navazuje na využívání harvesto-
rových technologií, které jsou šetrné jak k vychovávaným 
porostům, tak i k půdě, po které se vyvážejí hotové sor-
timenty na OM. 

Vývoj poskytnul lesnímu hospodářství nové hydraulicky 
ovládané návěsové soupravy, které se na OM upravu-
jí podle rozměrů uloženého dříví nastavitelnou délkou 
návěsu a posuvem klanic. Návěsy jsou vyráběny s dvou 
i třínápravovou alternativou. 

Manipulační technika – největší nárůst vykázaly mobil-
ní pásové pily v počtu 17 ks.  Vzrůstají požadavky na ští-
pací stroje, které zajišťují obnovitelné zdroje energie. 
Na trh bylo dodáno 210 ks, což je následek vzrůstu cen 
fosilních tepelných zdrojů energií. 
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tabulka 9.5.3 
Zastoupení těžebních technologií v m3

Logging system strukture (m3)

subjekty
subjects

harvest.tech.
harvest.tech.

kmen.tech.
stem technolgy

těžba 
Felling

% sortiment
%short l.logg 

štěpkování
Wood chipping

soustř.lanovkou
skyline logging

stát. lesy v Čr 2 414 625 5 696 095 8 251 920 29 68 750 141 200

vls Čr, s.p. 836 831 500 884 1 388 672 60 60 000 50 957

ls lány 22 537 2 603 25 140 89 2 000 0

národní parky 84 184 187 682 304 483 28 121 633 32 617

soukromé lesy 879 100 2 760 215 3 650 215 24 46 400 10 900

l. měst a obcí 584 200 1 977 800 2 567 000 23 81 000 5 000

celkem/totaly 4 821 477 11 125 279 16 187 430 30 379 783 240 674

Pramen: MZLU
Source: Mendel University of Agriculture and Forestry

tabulka 9.5.2 
počet vyvážecích traktorů a vyvážecích traktorových souprav
Number of forwarders and crane-equipped forwarders

Výrobce
Manufacturer

Počet
celkem
Totaly

dle nosnosti z toho dle roku výroby
of which by the year of 

manufacturing

svazkovač
Slashof which

by tonage

do 3t do 6t do 9t do 12t do 14t do 17t až 1995 96-2000 2001+ wrapper

John deere 176   99 64 11 2 21 60 95 2

Valmet 68   23 30 14 1  10 58  

Rottne 58   29 16 10 3  5 53  

Ponsee 37    22 15  1 9 27  

Gremo 11   11    3 7 1  

Logset 10    7 3    10  

Norcar 6   6    6    

Cater/Eco L 3   3      3  

Farmi Trac 1   1    1    

Nokka 1   1    1    

Dasser 2   2    2    

velké vyv. trakt. 373   175 139 53 6 35 91 247 2

Logbear 2  2      2   

Terri 37 37      8 21 8  

Vimek 58  58       58  

novotný 44  44       44  

entrakon d. 21  21       21  

Malé vyv. trakt. 162 37 125     8 23 131  

vyváž. trakt. 535 37 125 175 139 53 6 43 114 378 2

*) ukt+ přívěs 74  40    30  4     74  

celkem/totaly 609 37 165 205 143 53 6 43 114 452 2

*) Vyvážecí traktorová souprava je tvořená UKT + přívěs s klanicemi a hydraulickým jeřábem
Pramen: MZLU
Source: Mendel University of Agriculture and Forestry
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tabulka 9.5.4. 
výroba, dovoz a kompletace lesnické techniky v kusech
Production, imports, exports and assembling of forestry machinery

 2001 2 3 4 5 2006 2007 2008  

Školkařská technika      Čr exp. Ćr exp. Ćr exp.
Machinery for forests 
nurseries

plecí stroje a kultivátory 5 2 1  7       weeders and cutivators

secí stroje 1 1   4   4    seed drillers

školkovací stroje 2 2   6  3     transplanters

podřezávače kořenů 12 11 2 3 8       undercutting machines

stroje pro sklizeń sazenic 5 4 3 7        seedling harvestor

technika pro chemickou ochranu 5 3 4 1 8       machinery for chemical control

technika pro hnojení 6 8   8   2    machinery for fertilization

technika pro obnovu lesa reforestation technology

shrnovače klestu   3 5 5 6  4  6  slash rakers 

stroje pro přípravu půdy 17 12 19 10 28 3 2 10 1 1 7 soil preparation machinery

štěpkovače, drtiče    6 74 37 2 41  99 19 chippers

půdní frézy, mulčovací frézy     13 24 11 14 8 6 3 rotary trillers 

zalesňovací stroje 7 6 3 7 8 1 3 3    planters 

těžební, přibližovací a dopravní 
prostředky

harvesting,skidding and 
hauling technologies

traktorové navijáky     73 112 3 185 8 55 8 tractor winches

nástavby na UKT pro soustřeďování 
dříví

90 97 65 80 58 52 8 108 14 74 18 UKT adaptors for skidding

lanovky a lanové systémy 9 11 7 4 11 2 6 4 10 3 12 cableways and cable systems

lanovkové vozíky   1 2 2   1 2  1 skyline carriages

traktor. hydraulické jeřáby    5 3 8  21   1 tractor hydraulic cranes

vyvážecí vozíky s hydraulickým 
jeřábem za traktor

 3 6 31 11 10  20 2 8 3
hauling trucks with hydraulic 
cranes

odvětvovací protahovací stroje (OVP)    1 2 5  4    branch-trimmers

automobilové hydraulické jeřáby 45 65 83 68 100 158 18 40 20 29 14 truck hydraulic cranes

návěsy, přívěsy, určené k dostavbě   19 22 26 1  22  7 1
semitrailers for individual 
finishing

kompletace odvoz.souprav na krátké 
dříví

31 24 36 25 142 9  89  19  
timber-transports units 
assembly for short roundwood

kompletace odvoz.souprav na dlouhé 
dříví

54 46 19 14  19  62  1 1
timber-transports units 
assembly for long logs

jednonápravové oplenové přívěsy 4 2    2      single-axle pole trailers

dvounápravové oplenové přívěsy 72 41 4 1 8 33     1 four wheel pole trailers

víceúčelový přepravník        3 1   multifunctional container

Manipulační technika cross-cutting machinery

mobilní pásové pily     82 17 3 58 90 17  mobile band headrings

manipulační linky na tenké dříví 5 4 2 1        
cross-cutting lines for thin 
timber

manipulační linky na tlusté dříví   3 4 2  3 5 4   
cross-cutting lines for thick 
timber

čelní a zlamovací nakladače    13 8       front and articulated loaders

odkorňovací stroje + malé na 
tyčovinu

  4 4 6 7  2    debarkers

štípací stroje   16 44 171 245 9 545 50 210  splitting machines

Pramen: MZLU
Source: Mendel University of Agriculture and Forestry
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10.1  síť komunikátorů v lesnictví při Fao

  Fao/ece Forest communicator‘s 
network (Fcn)

UNECE/FAO Forest Communicator‘s Network (FCN) byl 
ustanoven UNECE Timber Committee a FAO European 
Forestry Commission (EFC) s cílem zlepšit schopnosti 
lesníků a celého lesnického sektoru v oblasti komunikace, 
zvýšit jejich povědomí o nových nástrojích a způsobech 
komunikace. Správná prezentace lesního hospodářství je 
velmi důležitá a do značné míry může ovlivnit vnímání ve-
řejnosti této oblasti (lesní hospodářství, les, dřevo).

Ve dnech 13. – 15. května 2008 se ve španělském Bilbau 
uskutečnilo již 16. setkání FAO/ECE Forest Communi-
cator‘s Network. Jednání se zúčastnilo 47 zástupců ze 
16 států. Setkání mělo formu workshopu, a to na téma 
komunikačních nástrojů, tipů a technik. Uvedené prezen-
tace byly převážně o PR kampaních v různých státech 
Evropy.

Tým odborníků se schází jedenkrát ročně a dle potřeby 
se setkávají pracovní podskupiny FCN. Na začátku Ev-
ropského týdnu lesů 20. října 2008 jednala jedna z pra-
covních podskupin v Římě. Jedním z projednávaných 
bodů byl plánovaný workshop zaměřený na implementa-
ci Akčního plánu EU pro lesnictví, který proběhne během 
českého předsednictví v Pardubickém kraji. FCN přislíbil 
spolupráci na tomto workshopu.

V roce 2008 FCN vydal příručku (Best Practices in Fo-
rest Communication, editor Gerben Janse) s doporuče-
nými způsoby komunikace v lesnickém sektoru včetně 
konkrétních příkladů některých  evropských států včet-
ně ČR. Příručka je volně ke stažení na stránkách http://
www.unece.org/trade/timber/pr/pr.htm.

V současnosti má FCN cca 120 členů z 30 států včetně 
ČR z jak státních tak i soukromých institucí. Vedoucím 
FCN je Ingwald Gschwandtl (Rakousko) a jeho zástupci 
jsou: Marta Gaworska (CEPF), Colin Morton (Velká Bri-
tánie), Kai Lintunen (Finsko) a Tomass Kotovics (Lotyš-
sko). FCN má sekretariát v ECE Ženeva. 

 10.2 lesy v měnícím se životním prostředí 
(koli, Finsko)

   Forests in the changing environment 
(koli, Finland)

Workshop ve finském Koli byl jako součást Programu 
práce Ministerské konference na ochranu lesů v Evropě 
(MCPFE) celoevropskou přípravou na 8. zasedání Fóra 
Spojených národů o lesích (UNFF 8), které se bude ko-
nat v dubnu/květnu 2009 v New Yorku. Jeho cílem bylo 
zahájit diskuzi a výměnu názorů k jednomu z hlavních 
témat UNFF 8 - Lesy v měnícím se životním prostředí - 
rozpracovaném do těchto bodů:

- lesy a klimatická změna,

- odvrácení ztráty lesů, předcházení degradace všech 
typů lesů, boj proti dezertifikaci (včetně zemí s pů-
vodně nízkou lesnatostí),

- lesy a ochrana biodiverzity, včetně chráněných území.

Za ČR se workshopu zúčastnila delegace z rezortu MZe, 
jejíž členové se věnují přípravě českého předsednictví 
v Radě EU v první polovině roku 2009. Zástupce MZe 
plnil funkci člena mezinárodního řídícího výboru a dohlí-
žel na přípravu a průběh workshopu.

Workshop přispěl k vyjasnění názorových tendencí zá-
stupců zúčastněných členských států EU. Závěrečná 
zpráva z workshopu, která je velmi dobrým základem 
pro přípravu závěrů Rady EU pro UNFF 8, se zaměřila 
na doporučení pro UNFF-8, a to na národní, regionál-
ní a globální úrovni. Doporučení jsou tématicky shrnuta 
do těchto oblastí:

- podpora a zvýraznění role lesů v trvale udržitelném 
rozvoji,

- šíření informovanosti o trvale udržitelném hospoda-
ření v lesích, propojení s ostatními sektory,

- posílení koordinace a spolupráce,

- zlepšení správy v oblasti lesů,

- podpora rozumného využívání lesních produktů a bi-
oenergie,

- klimatická změna a její dopady: ohrožení, proces při-
způsobení se,

- zlepšení monitoringu lesů a používaných definic,

- ekonomické zhodnocení rozličných lesních produktů 
a služeb.

10.3 konference osn o klimatické změně 
(poznaň, polsko)

un conference on climate change 
(poznan, poland)

Ve dnech 1. - 12. prosince 2008 se v Poznani konala ce-
losvětová konference zemí, které jsou podepsány pod 
rámcovou úmluvou OSN o klimatických změnách (UN-
FCCC). Poznaňská konference se konala poté, co byly 
v roce 2007 na Bali zahájeny diskuse o budoucí podobě 
celosvětové dohody o klimatu a rok před jejím předpo-
kládaným uzavřením, k němuž by mělo dojít v Kodani. 
Dohoda má nahradit Kjótský protokol, jehož platnost 
vyprší v roce 2012. 

Přestože emise rozvinutých zemí v posledních letech 
rostou, naplní většina z těchto zemí své Kjótské cíle. 
Uvádí to každoroční zpráva sekretariátu Rámcové úmlu-
vy o změnách klimatu, která byla zveřejněna v polovině 
listopadu. Zpráva ukazuje, že emise ve 41 zemích, které 
se v rámci Úmluvy zavázaly k reportingu o svých emisích, 

10. MeZinárodní aktivity lesního hospodářství
  International Activities of the Forestry Sector
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vzrostly o 2.3 % mezi roky 2000 a 2006. Stále však zů-
stávají asi 5 % pod hranicí roku 1990. Hlavním faktorem 
poklesu celkových emisí v 90. letech a nárůstu po roce 
2000 jsou země střední a východní Evropy, které v 90. 
letech procházely ekonomickou a průmyslovou trans-
formací. Od roku 2000 však emise těchto zemí vzrostly 
o 7.4 %.

Poznaňská konference nepřinesla žádný zásadní posun 
v mezinárodních vyjednáváních ani významné závazky 
do rozvinutých zemí. Jednání bylo poznamenáno absencí 
nové americké administrativy a nedokončeným jednáním 
o evropském klimaticko-energetickém balíčku. Jasným 
výsledkem Poznaňského summitu je přijetí opatření, kte-
rá by měla zjednodušit způsob hodnocení a rozhodování 
o projektech v rámci tzv. mechanismu čistého rozvoje 
(CDM). Jedná se o projekty, kdy vyspělé země financují 
v rozvojových zemích projekty zaměřené na snižování 
emisí nebo adaptační opatření na změny klimatu

Účastníci se také dohodli na detailech čerpání z tzv. 
adaptačního fondu. O jeho zřízení se rozhodlo již dříve, 
ale dosud nebylo jasné, jakým způsobem bude fungovat. 
Adaptační fond má sloužit na financování konkrétních 
projektů na vypořádání se s dopady klimatických změn 
v rozvojových zemích, které jsou signatáři Kjótského 
protokolu. Ve fondu má být ročně k dispozici 80 milio-
nů dolarů a počítá se s jeho navyšováním tak, aby z něj 
v roce 2012 bylo možné ročně čerpat 300 milionů dola-
rů. OSN odhaduje, že chudší země budou do roku 2030 
potřebovat investice v rozsahu desítek miliard dolarů. 

Adaptační fond se podařilo na konferenci v Poznani roz-
běhnout, zatím se však potýká s absolutním nedostatkem 
financí. Návrh způsobu navýšení prostředků v adaptač-
ním fondu bude příští rok připravovat české předsednic-
tví. Důležitým rozhodnutím Poznaňské konference je, že 
rozvojové země budou mít k adaptačnímu fondu přímý 
přístup. 

Klimatická konference OSN v Poznani v Polsku (COP 
14) byla důležitým mezníkem klimatických vyjednávání, 
jejichž snahou je nastavit nové závazky smluvních stran 
Kjótského protokolu na období po roce 2012. Celý pro-
ces (COP 14 2008 v Poznani, COP 15 2009 v Kodani) 
vychází z Cestovní mapy z Bali (Bali Roadmap, 2007). 
Konference v Kodani by v prosinci 2009 měla klimatická 
jednání o režimu po roce 2012 ukončit.

Součástí konference COP 14 bylo 

-  4. zasedání Konference smluvních stran představují-
cích zároveň setkání smluvních stran Kjótského pro-
tokolu (COP/MOP 4), 

-  4. setkání Ad-hoc pracovní skupiny pro dlouhodobou 
spolupráci a akci (AWG-LCA 4), 

-  6. setkání Ad-hoc pracovní skupiny pro budoucí závaz-
ky rozvinutých zemí (Annex I Parties) pod Kjótským 
protokolem (AWG-KP 6), 

-  29. zasedání Poradního orgánu pro implementaci (SBI 
29) 

-  29. zasedání Poradního orgánu pro vědecké, technické 
a technologické záležitosti (SBSTA 29).

Za ČR se konference zúčastnila delegace z MŽP, kte-
ré má Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UN-
FCCC) v gesci, se zástupkyní z rezortu MZe. Klimatická 
jednání jsou významným východiskem i pro nadcházející 
české předsednictví za lesnictví, pro které je důležité ze-
jména téma snižování emisí z odlesňování a degradace 
lesů v rozvojových zemích (REDD), kterým se během 
COP 14 zabývala SBSTA. 

U příležitosti konference proběhl také Den lesů 2 – ce-
lodenní akce, která přivedla dohromady zástupce lesnic-
kého sektoru. Zabývali se otázkou, jak zdůraznit roli lesů 
a trvale udržitelného hospodaření v lesích v kontextu 
klimatických vyjednávání a režimu po roce 2012. Závě-
rečné poselství Dne lesů 2 lze shrnout do sdělení, že lesy 
nejsou jen zásobárnou uhlíku a jejich přínos pro zmírňo-
vání klimatické změny a přizpůsobení se je třeba chápat 
v celé šíři jejich produkčních i společenských funkcí, kte-
rými přispívají např. i k ochraně biologické rozmanitos-
ti a zabezpečení obživy na lese závislých domorodých 
obyvatel.

10.4 evropský týden lesů

 european Forest Week 

V rámci 5. Ministerské konference o ochraně lesů v Evro-
pě (MCPFE), která se konala ve Varšavě 5. - 7. listopadu 
2007, bylo podepsáno i prohlášení o Evropském týdnu lesů 
v roce 2008. Tento týden proběhl v termínu 20. - 24. října 
2008. Evropský týden lesů zahrnoval akce na evropské 
(Řím a Brusel) a národní úrovni, jejichž cílem bylo při-
spět k zviditelnění lesnického sektoru a zvýšit povědomí 
o jeho významu pro společnost, ochranu životního pro-
středí a ekonomický rozvoj. 

Tento týden byl v celé EU zaštítěn stejným logem, které 
bylo v jednotlivých zemích upraveno pouze přeložením ná-
zvu, a webovou stránkou: www.europeanforestweek.org.

ČR se do tohoto týdne zapojila prostřednictvím mno-
ha organizací. V rámci tohoto týdne jednotlivé lesnické 
subjekty často společně uspořádaly přes 130 akcí pro 
více jak 4000 účastníků (převážně děti) – jež veřejnosti 
připomněly, že rozloha evropských lesů stále roste, že 
lesy potlačují změny klimatu a dřevo je chytrou volbou. 
Dne 16.listopadu 2008 se ministr Petr Gandalovič zú-
častnil lesní pedagogiky (pod vedením Ing. Petra Navrá-
tila, CSc. z ÚHÚL) pro střední technickou školu v Ústí 
nad Labem a zasadil strom u příležitosti Evropského 
týdne lesů.

U příležitosti této významné celoevropské události byl 
vydán například informační leták a dva druhy pohledů. 
Také byl přeložen a vytištěn časopis Natural Inquirer 
edice Světové lesy – ročník XI / číslo 1 určený pro děti. 
Pro aktivity tohoto týdne byl zřízen samostatný odkaz 
na www.lesnipedagogika.cz.
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10.5 konference smluvních stran konvence 
o biodiverzitě (cbd) cop-9   (bonn, 
německo)

 conference of the parties to the 
convention on biological diversity 
(bonn, Germany)

9. zasedání konference smluvních stran (COP 9) Úmlu-
vy OSN o biologické rozmanitosti (CBD) proběhlo 
po 4. setkání smluvních stran (COP/MOP 4) Cartagen-
ského protokolu o biologické bezpečnosti. Součástí kon-
ference byly také oslavy Mezinárodního dne biologické 
rozmanitosti 22. dubna.

Za ČR se konference zúčastnila delegace MŽP, které má 
úmluvou CBD gesci, se zástupci rezortu MZe, kteří se 
věnují přípravě českého předsednictví v Radě EU v po-
lovině roku 2009.

Konference přijala 37 rozhodnutí týkající se biolo-
gické rozmanitosti ve spojení např. se zemědělstvím 
(včetně biopaliv), přístupem ke genetickým zdrojům 
a rozdělováním přínosů, které plynou z jejich využí-
vání (ABS), invazními druhy, lesnictvím, klimatickou 
změnou, ekosystémovým přístupem, hodnocením 
a monitoringem, chráněnými oblastmi, finančními 
zdroji a mechanismy aj.

K hlavním úspěchům COP 9 patřilo mj.

přijetí cestovní mapy (roadmap) pro vyjednávání meziná-
rodního režimu ABS,

přijetí vědeckých kritérií a osnov pro mořské oblasti vy-
žadujících ochranu,

přijetí vůbec první Strategie na mobilizaci zdrojů pro 
ochranu přírody (Resource Mobilization Strategy for the 
Convention).

Z hlediska lesnictví ČR a zajištění českého předsednictví 
je důležité zejména přijaté rozhodnutí o lesní biologické 
rozmanitosti (dokument UNEP/CBD/COP/9/L.33 Fo-
rest biodiversity).

Rozhodnutí mj. ukládá smluvním stranám, aby posílily 
realizaci rozšířeného pracovního programu pro lesní 
biologickou rozmanitost, se zaměřili na nejdůležitější, 
člověkem vyvolaná ohrožení lesní biodiverzity jako je 
trvale neudržitelné využívání lesa a lesních produktů 
(včetně lovu zvěře v lesích a buších), klimatická změna, 
desertifikace a šíření pouští, nezákonná přeměna lesní 
půdy, fragmentace stanovišť, znehodnocování životního 
prostředí, lesní požáry a nepůvodní invazivní druhy.

Zdůrazněno bylo používání národních lesnických pro-
gramů pro implementaci trvale udržitelného hospoda-
ření v lesích, spolupráce s místními a domorodými ko-
munitami a spolupráce mezinárodních procesů a úmluv, 
které se dotýkají lesů a lesnictví. Sekretariát úmluvy 
byl vyzván, aby společně se sekretariátem Fóra o lesích 
(UNFF) vyvinul a realizoval plán práce s tzv. cílenými 
společnými aktivitami (targeted joint activities), které by 
měly pokrýt témata společná pro pracovní program jak 
CBD, tak UNFF.

10.6 příprava pres - sekce lesního 
hospodářství (lesnictví, rybářství)

  preparation of the pres – Forestry 
section (forestry, fishery)

Po přípravných pracích v roce 2008 bude předsednictví 
(PRES) v Radě EU v 1. polovině roku 2009 pro ČR po-
vinností, vyplývající z jejího členství v EU. Způsob, jakým 
se ČR s tímto úkolem vypořádá, může na dlouhou dobu 
ovlivnit její image, potvrdit postavení ČR jako vyspělé-
ho státu s dobře fungující administrativou a politickým 
vedením a také přispět k celkovému pozitivnímu hodno-
cení nejen ČR jako plnohodnotného členského státu, ale 
celé vlny rozšíření EU v roce 2004. 

Ambicí předsednictví ČR v Radě EU v oblasti lesního 
hospodářství (dále jen CZ PRES LH) je dosáhnout smys-
luplných jednání v rámci zmíněných zasedání a docílit ta-
kových výstupů, které naváží na úsilí vyvíjené EU v oblasti 
lesního hospodářství, zejména v mezinárodním kontextu, 
a budou představovat podklad následných PRES.

Významný vliv na sestavování základního rámce agendy 
PRES má vzhledem ke své zákonodárné iniciativě Evrop-
ská komise a vedle jejího legislativního programu také 
další dlouhodobé a střednědobé koncepční dokumenty 
EU. Významným faktorem, ovlivňujícím budoucí obsaho-
vou náplň českého PRES, je také „zděděná“ agenda.

Hlavními body agendy CZ PRES LH jsou zasedání pra-
covní skupiny Rady EU pro lesnictví v Bruselu, 19. za-
sedání Výboru pro lesnictví Organizace pro zemědělství 
a výživu (COFO 19) v Římě a 8. zasedání Fóra Spojených 
národů o lesích (UNFF 8) v New Yorku.

Tým českého předsednictví v oblasti lesního hospodář-
ství se na tato zasedání aktivně připravuje prostřednic-
tvím jak jazykových, tak odborných kurzů.
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 AK ČR  Agrární komora ČR

Agrarian Chamber of the Czech Republic

AMS Automatické monitorovací stanice

Automatical monitoring stations

AOPK  Agentura ochrany přírody a krajiny

Nature and Landscape Conservation Agency

AWOFM CR
Sdružení vlastníků a správců lesních 
majetků ČR

Association of Woodland Owners and Forest 
Managers in The Czech Republic

CBP celkový běžný přírůst

total current increment

CEFTA Středoevropská dohoda o volném obchodu

Central European Free Trade Agreement

CIC
Mezinárodní rada pro myslivost a ochranu 
zvěře

Conseil International de la Chasse et de la 
Conservation du Gibier

COST
Evropská organizace pro spolupráci v 
oblasti vědeckého a technického výzkumu

European Cooperation in Science and Technology

CPP celkový průměrný přírůst

total mean increment

CZK Kč

Czech crown (currency)

ČAZV Česká akademie zemědělských věd

Czech Academy of Agricultural Sciences

CEPF Evropská konference vlastníků lesů

Conféderation Européenne des Coommunes 
Forestieres

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav

Czech Hydrometeorological Institute

ČIA Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Czech Accreditation Institute, public service 
company

ČKOLH 
Česká komora odborných lesních 
hospodářů

The Czech Chamber of Forest Managers

ČLS Česká lesnická společnost

Czech Association of Foresters

ČM vrchovina Českomoravská vrchovina

Czech-Moravian Highland

ČR Česká republika

Czech Republic

ČSOP Český svaz ochránců přírody

Czech Union for Nature Conservation

ČSÚ Český statistický úřad

Czech Statistical Office

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální

Czech Office for Surveying, Mapping and 
Cadastre

ČZU Česká zemědělská universita v Praze

Czech University of Life Sciences Prague

DPZ dálkový průzkum Země

remote sensing

EFI Evropský lesnický institut

European Forest Institute

EHK Evropská hospodářská komise

Economic Commission for Europe

ENFE
Evropská síť podnikatelů v lesním 
hospodářství

European Network of Forest Entrepreneurs

EU Evropská unie

European Union

Euro evropská měnová jednotka

European currency unit

EUROFORGEN Evropský program lesních dřevin

European Forest Genetic Resources Programme

FACE Absorbce emisí oxidu uhličitého lesy

Forest Absorbing Carbondioxide Emission

FAO
Organizace pro zemědělství a výživu při 
OSN

Food and Agriculture Organization of the UN

FCO franko cena odběratele

free customer´s warehouse

FECOF Evropská federace obecních lesů

Féderation Européenne  des Communes 
Forestieres

FEMS
Federace mysliveckých organizací Evropské 
unie

Fédération des Associations de Chasseurs de 
la CEE 

FLD Fakulta lesnická a dřevařská

Faculty of Forestry and Timber Processing

FGMRI 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti

Forestry and Game Management Research 
Institute

11. vysvětlivky Zkratek v textu
 abbreviations in the text
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FMI Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
Brandýs nad Labem

Forest Management Institute

FRVŠ Fond rozvoje vysokých škol

Universities Development Fund

FSC Rada pro hospodaření v lesích

Forest Stewardship Council

GAAV Grantová agentura Akademie věd

Grants Agency of the Academy of Sciences

GA ČR Grantová agentura ČR

Grants Agency of the Czech Republic

GATT Všeobecná dohoda o clech a obchodu

General Agreement on Tariffs and Trade

GDP hrubý domácí produkt

Gross Domestic Product 

GEF Program pomáhající řešit problémy 
životního prostředí

Global Environmental Facilities

GIS geografické informační systémy

Geographical Information Systems

GŘ generální ředitelství

Directorate General

HDP hrubý domácí produkt

GDP - gross domestic product

HPH Hrubá přidaná hodnota

Gross Added Value

HÚL hospodářská úprava lesů

forest management planning

HZS hasičský záchranný sbor

Fire and Rescue Service

CHKO Chráněná krajinná oblast

Protected landscape area

ICP - FOREST Mezinárodní program pro hodnocení a 
monitoring vlivu znečištění ovzduší na lesy

International Co-operative Programme on 
Assessment and Monitoring of Air Pollution 
Effects on Forests 

ICT informační a komunikační technologie

Information and communication technologies

IDC Informační a datové centrum

Information and Data Centre

IF impakt faktor

impact factor

IFER Ústav pro výzkum lesních ekosystémů

Institute for Forest Ecosystems Research

IFFA Mezinárodní aliance soukromých vlastníků lesa

International Family Forestry Alliance

IL inventarizace lesů

Forest Inventory

IS informační systémy

information systems

ISL Informace o stavu lesů

Information on Forest Status

IT Informační technologie

information technologies

ISSS Mezinárodní pedologická společnost

International Society of Soil Sciences

ISTA Mezinárodní asociace pro kontrolu osiva

International Seed Testing Association

IUBS Mezinárodní svaz biologických věd

International Union of Biological Sciences 

IUFRO Mezinárodní unie výzkumných lesnických 
organizací

International Union of Forestry Research 
Organizations

JKS jarní kmenové stavy

spring stock of game

KRNAP Krkonošský národní park

Krkonoše National Park

KÚ krajský úřad

regional authority

Landsat TM

Thematic Mapper

LČR Lesy České republiky, státní podnik

Forests of the Czech Republic, state enterprise

LDF MZLU Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy 
zemědělské a lesnické univerzity v Brně

Faculty of Forestry and Timber Management, 
Mendel´s University of Agriculture 
and Forestry in Brno

LF Lesnická fakulta

Faculty of Forestry

LH lesní hospodářství

forestry

LHE lesní hospodářská evidence

forest management records

LHO lesní hospodářské osnovy

forest management guidelines

LHP lesní hospodářský plán

forest management plan

LHS Letecká hasičská služba

Aerial Fire-Fighting Service

LOS Lesní ochranná služba

Forest Protection Service
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LS lesní správa

forest district

MCPFE Ministerská konference o ochraně lesů 
v Evropě

Ministerial Conference on the Protection of 
Forests in Europe

MERA Mapování lesních ekosystémů pomocí dat 
DPZ

Mapping of Forest Ecosystems by Remote 
Sensing Applications

MF Ministerstvo financí

Ministry of Finance

MO Ministerstvo obrany

Ministry of Defence

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministry of Industry and Trade 

MPFL mimoprodukční funkce lesa

non-wood producing functions

MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministry of Labour and Social Affairs

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy

Ministry of Education, Youth and Sports

MV Ministerstvo vnitra

Ministry of Interior

MZe Ministerstvo zemědělství

Ministry of Agriculture

MZLU Mendelova zemědělská a lesnická 
univerzita v Brně

Mendel University of Agriculture and Forestry

MŽP Ministerstvo životního prostředí

Ministry of the Environment

NIL Národní inventarizace lesů

National Forest Inventory

NLK Národní lesnický komitét

National Forestry Committee

NLP Národní lesnický program

National Forestry Programme

NPP Národní park Podyjí

Podyjí National Park

NPČŠ Národní park České Švýcarsko

Czech Switzerland National Park 

NPŠ Národní park Šumava

Šumava National Park

OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci 
a rozvoj

Organization for Economic Cooperation 
and Development

OKEČ
Odvětvová klasifikace ekonomických 
činností

Sectorial Classification of Economic 
Activities

OLH odborný lesní hospodář

licensed forest manager

OSN Organizace spojených národů

United Nations Organization

OZE obnovitelné zdroje energie

renowable sources of energy

PEFC Evropská certifikace lesů

Pan-European Forest Certification

PLO přírodní lesní oblast

forest natural area

PMP průměrný mýtní přírůst

mean final increment

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa

forest functions supporting land

RMLD reprodukční materiál lesních dřevin 

reproduction material of forest trees

SLHP Souhrnný lesní hospodářský plán

Global forest management plan

SLŠ střední lesnická škola

forestry technical school

SOU střední odborné učiliště

forestry vocational school

SR státní rozpočet

State budget

SRN Spolková republika Německo

Federal Republic of Germany

SSL státní správa lesů

state forest administration

SVOL 
Sdružení vlastníků obecních 
a soukromých lesů

Association of the Communal and Private 
Forest Owners

SZ Semenářský závod

Seed Production Plant

SZIF Státní zemědělský itervenční fond

State Intervention Fund in Agriculture

SVSLM
Sdružení vlastníků a správců lesních 
majetků ČR

Association of woodland owners 
and forest managers 
in the Czech Republic

ŠLP Školní lesní podnik

Training Forest Enterprise
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TBFRA – 2000
Odhad lesních zdrojů mírného a 
boreálního pásma

Temperate and Boreal Forest Resources 
Assessment 2000

TCP Program technické spolupráce

Technical Co-operation Programme

ÚHÚL
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
Brandýs nad Labem

Forest Management Institute

UKT univerzální kolový traktor

multi-purpose wheeled tractor

ÚKZÚZ
Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský

Central Institute for Supervising and Testing in 
Agriculture

UNEP Program OSN pro životní prostředí

United Nations Environmental Programme

UNFF Fórum Organizace spojených  národů o lese

United Nations Forum on Forest

USA Spojené státy americké

United States of America

USD americký dolar

US dollar

ÚSES územní systém ekologické stability

landscape system of ecological stability

VaV výzkum a vývoj

research and development

VLS Vojenské lesy a statky ČR, státní podnik

Military Forests and Farms, state enterprise

VS výzkumná stanice

research station

VŠ vysoké školy

universities

VÚLHM 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti

Forestry and Game Management Research 
Institute (FGMRI)

WTO Světová obchodní organizace

World Trade Organization
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