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ZDENĚK NEKULA

ROK 2021 V LESÍCH:

NOVÝ REKORD V ZALESNĚNÍ



PŘIROZENÁ 
OBNOVA

Loni vysázeli lesníci 
rekordních 155,7 milionu 
listnáčů, zatímco jehličnanů 
bylo 88 milionů sazenic. 

Zalesněná plocha dosahovala 
49 790 hektarů, tedy                           
o 9,5 tisíc hektarů více než 
v roce 2020.  V rámci 
přirozené obnovy jde                    
ve srovnání s rokem 2000 
téměř o trojnásobný nárůst. 

LISTNÁČŮ SE 
SÁZÍ STÁLE VÍCE

NEJROZSÁHLEJŠÍ 
VÝSADBA

Výsadba listnatých 
stromů v Česku roste. 
Loni bylo obnoveno 
téměř 50 tisíc hektarů, 
což je nejvyšší hodnota 
v novodobé historii 
České republiky. 

HISTORICKY 
NEJVYŠŠÍ 
ZALESNĚNÍ

3 422 ha
2000

9 111 ha
2021



„ZELENÉ PLÍCE“ ČESKA

Plocha lesních pozemků 
v České republice trvale roste. 
V roce 2021 se meziročně 
zvýšila o 1 475 hektarů                       
na 2 678 804 hektarů. 
V porovnání s rokem 2000 jde 
o nárůst 41 514 hektarů.

Nejlesnatějšími jsou 
Liberecký, Karlovarský 
a Plzeňský kraj. 



22 % → 29 % 20212000



NAHODILÁCELKOVÁ TĚŽBA

86 %30 MIL. M3

V lesích bylo loni vytěženo celkem 30,26 milionu m3 

surového dříví, takže ve srovnání s předchozím rokem 
je to o 5,49 milionu m3 méně. Značnou měrou se na 
tomto objemu podílelo zpracování nahodilých těžeb             
ve výši 26,28 milionu m3 dřeva.

V důsledku zvýšení cen surového dříví a vyplacených 
dotací ze státního rozpočtu průměrný hospodářský 
výsledek vlastníků lesa dosáhl 4 488 korun na hektar, 
což v dlouhodobé časové řadě patří mezi nejlepší.

TĚŽBA DŘEVA 
KLESÁ



POMÁHÁME 
LESŮM

Podporujeme obnovu 
pestrých, smíšených lesů                 
pro budoucí generace.                

Ročně se obnoví zhruba 1 % 
všech lesů, proto se může 
laikovi zdát, že poměr smrků 
klesá pomalu. Při obnově lesa 
narůstá procento 
vysazovaných listnatých 
dřevin, smíšené lesy tak 
budou odolnější a trvalejší.

HOSPODAŘENÍ                  
V LESÍCH

Meziročně jde o nárust o 
téměř 614 milionů korun. 

KŮROVCOVÁ 
KALAMITA

Příspěvek má pomoci 
majitelům obnovit les                  
po kalamitě.

PŘIROZENÁ 
OBNOVA LESA

Vlastníci lesa mohou zalesnění 
kalamitních holin odložit až              
na 5 let od jejich vzniku.

1,8
MLD. KČ

3,3 5
LETMLD. KČ



Program „Adaptace lesů na 
změnu klimatu 2022–2026“.

Podpora bude poskytována 
vlastníkovi lesa, který na svém 
majetku při obnově a těžbě 
lesních porostů bude 
realizovat opatření, která 
zvyšují odolnost lesních 
ekosystémů, zejména vytvářet 
druhově a věkově bohatší 
struktury lesních porostů. 

Příjem žádostí o příspěvek               
za rok 2022 proběhne                     
od 1. 3. do 31. 5. 2023.

LESY PRO 
BUDOUCNOST



DĚKUJI

ZA POZORNOST

Kontakty:  Ministerstvo zemědělství,  Těšnov 65/17, Praha; info@mze.cz


