
Obecní lesy a kůrovcová kalamita

Národní síť Zdravých měst ČR

Aleš Erber



V krátkosti o mně:
• Dříve jsem pracoval u Lesů ČR (9 let) 
• Správce cca 100 ha lesa.
• Jsem licencovaný odborný lesní hospodář a akreditovaný lesní poradce MZe. 
• Obhospodařuji lesy přírodě bližším způsobem převyšujícím zaběhlé standardy – princip 

„Pro Silva“. 
• Člen výboru pro životního prostředí, zemědělství a venkov zastupitelstva Pardubického 

kraje a Kůrovcového kalamitního štábu Pardubického kraje.
• Spolupracuji s oběma lesnickými fakultami a dopravní fakultou Univerzity Pardubice

Motto

„Nejvyšší ekonomické cíle lesního majetku
musí vždy stát na ekologické stabilitě lesního
ekosystému a na dobrém sociálním prostředí
firmy.

Pouze tyto parametry zajišťují všechny funkce
lesů vyvážené, a to s trvale udržitelným
výnosem z lesního majetku a maximálně
efektivně.“



O lesy pečuji přírodě bližším způsobem převyšující zaběhlé standardy – princip „Pro Silva“. 

www.prosilvabohemica.cz

Jedná se hospodaření využívající dynamických sil přírody ...  



Program přednášky:
1. Krátký úvod k lesům ...
2. Příčiny a současný stav kůrovcové kalamity 
3. Znalost úlohy veřejných lesů
4. Eliminace ekologických a ekonomických ztrát
5. Možná opatření proti ekol. a ekon. ztrátám
6. Řešení krize s celostátním i lokálním významem
7. Lesnicko-dřevařská vize



Inf. o mně ... 

www.aleserber.cz



Úvodem 

1. Krátký úvod k lesům ... 



58%
24%

18%

1. státní lesy 2. soukromé ley 3. městské a obecní lesy

Vlastnická struktura lesů 



Lesy pohledem české veřejnosti: jak mají vypadat a jak se v nich má 
hospodařit

• PhDr. Jana Stachová, Ph.D., Sociologický ústavAkademie věd ČR, v.v.i.

Spíše chce mít uhlazený 
les plný hub …

Přechod k divočině ale 
veřejnost odmítá

https://www.soc.cas.cz/lide/jana-stachova
https://www.soc.cas.cz/


Lesy pohledem české veřejnosti: jak mají vypadat a jak se v nich má 
hospodařit

• PhDr. Jana Stachová, Ph.D., Sociologický ústavAkademie věd ČR, v.v.i.

https://www.soc.cas.cz/lide/jana-stachova
https://www.soc.cas.cz/


2. Příčiny a současný stav kůrovcové kalamity



Cílem lesníků je odjakživa pěstovat porosty …  
• Druhově, věkově, výškově, tloušťkově a tím prostorově diferencované,

aby byly odolné proti větru, suchu, škůdcům s cílem vyšší odolnosti a stability

• s plněním všech funkcí lesů (společenské |nedřevní| a dřevoprodukční),

• Na principu trvale udržitelného hospodaření ... 

… Spěli k takovému cíli všichni vlastníci lesů a lesníci??? 



není naplňován, když dochází

Když trvale udržitelného hospodaření , které se skládá ze tří rovnocenných 
pilířů,

Od napsání díla: Sylvicultura oeconomica (1713) se
ovšem ledacos změnilo.

Především jsou jiné potřeby (poptávka) společnosti,
průmyslu, běžného života a v neposlední řadě rychle
měnící se počasí, které výrazným způsobem ovlivňuje
globální změna klimatu, která výrazným způsobem
ovlivňuje naši krajinu.

Hans Carl von Carlowitz

Ekologického Sociálního ekonomického

… k masivní ztrátě
biodiverzity (vymírání) fauny 

a flory = štěpkování potěžební
zbytků, nedostatek starých 

tlejících stromů v porostech, 
nízká pestrost způsobů 

hospodaření a tvarů lesů!

… dochází k odlivu lesních 
pracovníků kvůli dlouhodobě 

nízkým mzdám u všech 
vlastníků lesů = a nyní chybí v 

boji s kalamitami v lesích … 

… a Lesy ČR od 2013 do 2018 
odvedly do státního rozpočtu 

– 37 mld. Kč. Nyní podniku 
chybí. 

A CO ROZPOČTY MĚST A 
OBCÍ?

https://de.wikipedia.org/wiki/Sylvicultura_oeconomica


?

Jestli se tak hospodařilo, proč vypukla kůrovcová kalamita a dochází k 
velkoplošným rozpadům lesů a ke vzniku obrovských ploch bez lesů?



PROČ KALAMITA DOŠLA TAK DALEKO … ?
Ekologická tragédie aktuálně probíhá ... Hodně se tom píše a mluví ...

Mnoho městských a obecních lesních majetků je v ekonomických 
potížích, které se budou umocňovat ...

Ale jsou o tom obeznámeni vedení a zastupitelé měst a obcí a jejich 
obyvatelé? 



Kde hledat příčiny přírodní katastrofy z pohledu
• ekologického pro lesy 
• ekonomického pro vlastníky lesů
• environmentálního pro společnost 



Ano, globální změna klimatu má velký podíl ...

Evidentní a dynamický nárůst teplot

1. Meteorologické sucho
2. Zemědělské, lesnické, půdní sucho
3. Hydrologické sucho
4. Ekonomicko-sociální sucho 

a. – ohroženo zásobování pitnou vodou 
b. – bezpečnostní hrozba státu

Klimatická změna je spouštěčem rozpadu lesů, jež je 
umocněna dalšími problémy lesů s českými specifiky  …

https://www.idnes.cz/technet/veda/globalni-oteplovani-
grafy.A150703_165530_veda_pka

https://www.idnes.cz/technet/veda/globalni-oteplovani-grafy.A150703_165530_veda_pka


1. Špatné druhové složení a věková, výšková a prostorová struktura našich lesů,

2. vysoká hustota porostů destabilizující ekologickou a statickou odolnost lesů,

3. na živiny ochuzená lesní půda a měnící se růstové podmínky (opakované 200 – 300 leté pěst. SM a BO), 

4. klesající biodiverzita v lesích – pestrost hosp. způsobů a tvarů lesů (malé zast. nízkých a středních lesů), 

5. přemnožená býložravá zvěř a nedostatečně úživná lesní a zemědělská krajina

6. nedostatečná připravenost lesních porostů na klimatickou změnu,

7. nedostatečná finanční podpora vlastníků lesů a zájem drobných vlastníků o své lesy – vl. roztříštěnost

8. Špatně nastavená správa lesů malých výměr ze strany státu a poradenská činnost pro drobné vlastníků lesů, malý zájem drobných
vlastníků o své lesy špatně nastavená správa lesů a strategie v ochraně lesa u největšího správce lesů – Lesů ČR

9. špatně nastavená správa lesů a strategie v ochraně lesa u největšího správce lesů – Lesů ČR

10. nedostatek potřebného reprodukčního materiálu,

11. špatná ekonomická a obchodní koncepce vůči správcům státních lesů 

12. nedostatek lesních pracovníků - nízké mzdy v lesnictví, nejistota práce, špatné prac. podmínky = dlouhodobý odliv

13. nedostačené množství dřevozpracujících kapacit,

14. nasycený trh dřívím a pád cen dříví 

15. nízké využívání českého dřeva v tuzemském průmyslu a ve stavitelství – vysoký export dříví bez přidané hodnoty,

16. nízký zájem společnosti, médií a tím i politiků o environmentální problematiku … školství, invest. do ŽP?

17. Dostatečná reakce lesnického managementu a politiků?

Identifikováno 17 příčin krize lesů a vůbec celého lesnicko-dřevařského sektoru!

17 identifikovaných příčin 
lesnicko-dřevařské krize 



Špatně nastavená správa lesů a strategie v ochraně lesa 

• Špatná a nedostatečná koordinace, dohled a osvěta SSL – ve směru k malým 
vlastníkům lesů (nízký rozpočet organizací zřízených rezortem MZe)

• Neprovázanost SSL s výzkumnými institucemi a provozní praxí

• Nedostatečné zavádění nových vědeckých poznatků do provozní praxe

• Nefunkční model „při pni“ v době kalamit – kalamitní správy s. Morava

• Špatná informovanost veřejnosti a médií – o významu lesů a důležitosti lesa



"Máme nejlepší krajinu za posledních 250 let a podíl lesů ještě 
poroste," říká ministr zemědělství Marian Jurečka.



A ještě v roce 2016 se všechno zdálo, že je v nejlepším pořádku ... 



V té době se již šířila na severní Moravě a ve Slezsku kůrovcová kalamita,
která výrazně zesílila po roce 2015.

V této oblasti je ale kalamita již od roku 2003.





Špatná ekonomická a obchodní koncepce vůči správcům státních lesů 
1. Špatně provedená transformace státních lesů.
2. Nevhodně nastavený a nedostatečně  pružný obchodní model Lesů ČR (nestabilita 

podnikatelského prostředí, příčina odlivu lesních dělníků).

3. Rozpuštění rezerv, neaplikování adaptačních opatření a nespuštění krizového řízení 
... Ovšem to se týká i dalších veřejných lesů (měst a obcí)

4. Špatně nastavený model u správ národních parků – uživatelsky nepřátelský „NEN“ 
(národní ekonomický nástroj) … to nutí živnostníky pracovat pro velké firmy. 





Špatně nastavená správa lesů malých výměr ze strany státu a poradenská 
činnost pro drobné vlastníků lesů, malý zájem drobných vlastníků o své lesy, 
vysoká vlastnická roztříštěnost

• 341 tis. vlastníků lesů do 5 ha
• 118 tis. vlastníků lesů do 0,10 ha

LČR – OLH – pro 193 tis. vlastníků lesů 

• Nevědomí o funkci tzv. Odborného 
lesního hospodáře u laické 
veřejnosti a vl. lesů

• Nevědomí o vlastnictví lesa
• Nevědomí vl. lesů o povinnostech 

vyplývající z lesního zákona

Celkem 350 tis. vlastníků lesů 



Dlouhodobě nedostatečná finanční podpora vlastníků lesů – příprava na 
adaptaci lesů na klimatickou změnu

• Státní podnik Lesy ČR od 2013 do roku 2018 odvedly do státního rozpočtu – 32
mld. Kč 
➢… kolik peněz odvedly městské a obecní lesy do rozpočtů svých vlastníků (ca 18 % tj. 

11 mld. Kč)?

• Rozpočet MZe je na rok 2019 ve výši 57,40 mld.Kč. 

• Spravedlivé by bylo, kdyby do lesů šlo alespoň 15 až 20 % z rozpočtu MZe, tzn. 
8 až 10 mld. Kč.



Predikce hrozby rozpadů lesů již v r 1998.

Pak v roce 2006 - Stanovisku vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů, 
které upozorňovalo na špatný stav lesů a jeho chřadnoucí projevy – na časovanou 
bombu - Stanovisko vědců se odbornou veřejností v drtivé většině odmítlo.

Nedostatečná reakce lesnického managementu a politiků



Např. Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti

„U smrku hrozí riziko zvýšeného odumírání pouze v porostech 2. LVS, 
vyšší polohy naprosto nejsou z hlediska klimatické změny ohroženy. 

Např. Sdružení vlastníků a obecních lesů:

„SVOL odmítá opakované a zcela jednostranné konstatování, že lesy jsou 
ve špatném stavu a nadále chřadnou!

… přeměna současných hospodářských lesů a dosažení přírodního 
rázu krajiny je zcela nereálnou iluzí.“ (Lesnická práce 6/2006)
Zdroj: http://www.lesprace.cz/casopis-lesnicka-prace-archiv/rocnik-85-2006/lesnicka-prace-c-06-06/stanovisko-vedcu-a-odbornych-pracovniku-k-
ochrane-ceskych-lesu

Reakce … na prohlášení ca 240 vědců … a 450 signatářů?

http://www.lesprace.cz/casopis-lesnicka-prace-archiv/rocnik-85-2006/lesnicka-prace-c-06-06/stanovisko-vedcu-a-odbornych-pracovniku-k-ochrane-ceskych-lesu


2009 - Národní lesnický 
program NLP II. 2008 – 2013, s 
nímž byla seznámena politická 
reprezentace, ministerské 
rezorty i vedení jednotlivých 
krajů.



Jak přistupují ke klimatické změně a k adaptaci lesních porostů v zahraničí?

FSC® F000100
FSC® A.C. All rights reserved 

Například Bavorské státní lesy představily koncept adaptace lesních porostů 

na klimatickou změnu už v roce 2006!



Státní správa lesů a státní lesy zprac. pro vlastníky lesů různé inf. letáky

Podpora pro přestavbu lesa Přestavba lesa Smrk ve změně klimatu



Koncept budování mokrých skladů BaySF

• Skladovací kapacita 2 mil. m3

• Roční těžba BaySF 5 mil. m3

• Náklady:
• 15 EUR/m3

• 35 EUR/m3 s budováním MS

• Pouze zdravé dříví

• S vyšším množstvím skladované dřeva klesají 
náklady

• max. doba skladování 7 let 



Co z toho všeho plyne? 

• Selhání společnosti a vlastníků lesů od malých až po ty velké? 

• Selhání médií? 

• Selhání lesnických managementů? 

• Selhání politiků?

• Na to si musí odpovědět každý sám ... 

... a vyhodnotit celkovou situaci.





Dnešní stav krize lesů a lesnicko-dřevařského sektoru?

Zdroj: MZe, VÚLHM

Těžba v r. 2018 – cca 25,7 mil. m3Opatření obecné povahy – nekácí se kůrovcové souše, prodloužení doba 
zalesnění na 5 let

Kůrovcové těžby za rok 2019:
celkový objem vytěžené smrkové kůrovcové hmoty v ČR: cca 18-20 mil. m3,
celkový předpokládaný objem napadení smrkové hmoty v ČR: cca 28,5 (-30) mil. m3.
odložená těžba kůrovcových souší: odhad cca 5,9 mil. m3



Dnešní stav krize lesů a lesnicko-dřevařského sektoru?

Zdroj: MZe, VÚLHM

Těžba v r. 2018 – cca 26 mil. m3
Opatření obecné povahy – nekácí se kůrovcové souše, prodloužení doba 
zalesnění na 5 let



Jak v takových porostech 
pokračovat?

Pro vlastníky lesů je těžba souší 
nerentabilní.

Těžbou budou vznikat obrovské 
kalamitní plochy

Umělá zalesnění bude stát 
obrovské úsilí a hlavně obrovské 

finanční náklady 



CZECH FOREST think tank navrhuje krizové členění podpory ochrany lesů
Zdroj: http://www.silvarium.cz/lesnictvi/czech-forest-think-tank-
navrhuje-krizove-cleneni-podpory-ochrany-lesu

Modelové predikce se naplňují. Jak zareaguje průmysl, veřejnost a vlastníci lesů? 

Mapa ploch s různým šířením kůrovců

Těžba SM dotekovaná září 2018 až červenec 2019



Hrozba lesních požárů

www.firerisk.cz



A následovat budou 
velkoplošné holiny …

Co a jak změnit ? … kde ale začít ? …



Úvodem 

3. Znalost úlohy veřejných lesů



1. Jaké požadavky máte od vašeho lesa a co by měl podle vás plnit 

• Měl by být
• pouze produkční 

• důraz na dosažení maximálního výnosu, důraz na dosažení minimálních nákladů, důraz na dosažení maximálního zisku 

• z krátkodobého hlediska, z dlouhodobého hlediska, důraz na dosažení nejvyšší možné produkce

• mimoprodukční 
• důraz na přínos lesa, ve kterém nebude dbáno na ziskovost hospodaření a dřevní produkci, tzn. že majitel lesa akceptuje ztrátové hospodaření a je ochoten dotovat lesní 

hospodaření za účelem plnění jiných funkcí lesa, tzn že takový les je zaměřena na funkci: 

• Vodoochrannou, půdoochrannou, klimatickou, environmentální - ochrany přírody a biodiverzity, rekreační a zdravotně-hygienickou, naučnou a vzdělávací, 
kombinace všech.

• kombinace - les by měl vyváženě plnit produkční i mimoprodukční funkce lesa, a to 
znamená, že v takovém lese se dbá na: 

• plnění mimoprodukčních požadavků v odpovídající kvalitě, která je informačně propagovaná

• ekologické, sociální a ekonomické principy hospodaření - tzn, že neklesá biodiverzita, zlepšuje se kvalita půd či k tomu je nastavené hosp., dbá se na dobré 
mzdové a pracovní podmínky lesních pracovníků a ekonomika hospodaření je v této kombinaci nastavena tak, že je přinejhorším dosaženo kladné nuly. Na 
veškeré náklady investované do lesa si vydělá les sám a ještě vlastníkovi lesa zbyde. Pakliže dosahuje pravidelných zisků, měl by je ukládat na horší období v 
takové výši, jak je jeho hospodaření rizikové z hlediska: 

• poměru pěstovaných dřevin, intenzity těžeb, způsobu hospodaření a obnovy lesa, strategie řízení (zadávání pěstebních a těžebních prací, obchod se 
dřívím) - sociální aspekty hospodaření



2. Budoucí podobu lesa a pěstební cíl - od toho je odvislá:
• Strategie založení lesa 

• kvalitativně - pěstování lesa s cílem dosažení co nejvyššího podílu nejcennějších sortimentů
• kvantitativně - pěstování lesa k dosažení největší dřevní hmoty v co nejkratší době
• kombinovaně - pěstování lesa ve snaze vypěstovat kvalitu a zároveň kvantitu

• Způsob obnovy 
• Způsob výchovy 
• Způsob hospodaření 

• pasečně (holosečný způsob hospodaření)
• nepasečně (neholosečný způsob hospodaření)

• Reakce na změnu klimatu a požadavky společnosti na les
• Diverzifikace příjmů vlastníků lesů – dřevo, zemědělství, cestovní ruch, pohostinství

• Dříve existovali velkostatky – vícerodá produkce – snížení rizik .

• Tvorba spořících účtů ze zisku z LH – tím vyšší, jak je riziko hospodaření (dřevinná a 
věková skladba ve vazbě na přirozené stanoviště dřevin)

• Osvěta – funkcí lesů, významu lesů, ochrany lesa 

Pakliže se dohodneme, že lesy jsou v krizi, tak je nutné řadu věcí 
změnit ... 



... Např. monokulturní hospodaření, které vede k opakovaným kalamitám, je nutné, 
aby veřejné lesy přehodnotily plnění, význam, a tím i hospodaření a ekon. požadavky 
... 



Pokud jsou cílem druhově pestré a věkově rozrůzněné lesy, tak jejich 
podoby by měla vypadat asi takto ... Takové lesy by měly být naším cílem!



Leopold Pfeil (1850) : „ Ptejte se stromů, jak chtějí býti 
pěstovány, ony Vás poučí lépe než veškeré knihy!“

☺

☺☺

Karl Gayer (1880):
„Zakládejte a 
vychovávejte své lesy 
pod ochrannou 
mateřských stromů a 
chraňte je před 
každou 
jednotvárností.“



4. Eliminace ekologických a 
ekonomických ztrát



CZECH FOREST think tank navrhuje krizové členění podpory ochrany lesů
Zdroj: http://www.silvarium.cz/lesnictvi/czech-forest-think-tank-
navrhuje-krizove-cleneni-podpory-ochrany-lesu

Modelové predikce se naplňují. Jak zareaguje průmysl, veřejnost a vlastníci lesů? 

Těžba SM dotekovaná září 2018 až červenec 2017

Mapa ploch s různým šířením kůrovců



Včasné vyhledávání a asanování 
napadených stromů kůrovci





CZECH FOREST think tank navrhuje krizové členění podpory ochrany lesů
Zdroj: http://www.silvarium.cz/lesnictvi/czech-forest-think-tank-navrhuje-krizove-cleneni-podpory-ochrany-lesu

Boj o ca 1 mil. ha lesů,  o 200 mil. zásoby smrkového dřeva 



Ukázky adaptace lesů na sucho, předcházení rozpadu lesů 

- využívání dynamických sil přírody za účelem efektivnějšího hospodaření s 
menšími riziky pro vlastníka lesa.



Nejekologičtější, nejlevnější a 
nejefektivněji způsob obnovy lesa ? 

Sukcesní obnova lesa - ekonomický 
nástroj pro vlastníky lesa, který mu 
zlepšuje úrodnost půd a snižuje 
náklady na obnovu a tím zvyšuje 
ekon. efektivitu hospodaření.



Dalším mým směrem je 
orientace na pěstování 
cennějších sortimentů s 
budoucí vysokou hodnotu …



5. Možná opatření proti ekologickým a 
ekonomickým ztrátám



Možná eliminace z pohledu obcí a město 
jakožto vlastníků lesů a samospráv ...

• Diverzifikace příjmů vlastníků lesů – dřevo, 
zemědělství, cestovní ruch, pohostinství

• Dříve existovali velkostatky – vícerodá produkce –
snížení rizik.

• Tvorba spořících účtů ze zisku z LH – tím vyšší, jak je 
riziko hospodaření (dřevinná a věková skladba ve 
vazbě na přirozené stanoviště dřevin)

• Osvěta – funkcí lesů, významu lesů, ochrany lesa, 
adaptace lesů a vůbec krajin, význam dřevo a 
důvody, proč ho využívat

• Hospodařit v lesích a v krajině dlouhodobě stejně, 
tzn. mít cíl, znát cestu k cíli, včas předcházet rizikům 
a eliminovat hospodářské, ekol. a soc. hrozby ...



Jak mohou dál přispět města a obce?



Bez cíle neznáme cestu ... 
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Adaptace 
krajiny

Pokud chceme adaptovat české lesy, tak musíme nejdříve změnit naši krajinu

Krajina budoucnosti? Agrolesnické 
systémy

Agrolesnické 
systémy

Vypaří až 
100 L 

vody za 
den

Agrolesnické 
systémy

Agrolesnické 
systémy

Lesů máme plošně dost (34 %), ale 
stromů v krajině máme málo .... 

Agrolesnické 
systémy



Dřevo je naše cesta …

… je vstupenkou do
zdravé a udržitelné
budoucnosti. Lesy jsou naše národní bohatství. A

proto se dřevo musí stát národní
surovinou se strategickým
významem.

Dejme dřevu přednost 
před plastem, ocelí a 
betonem …

Kupujme dřevěné produkty,
využívejme dřevěné
konstrukce, stavme
dřevostavby.

Obce a města mohou již nyní
upřednostnit dřevo jako
obnovitelnou surovinu ve
veřejných stavbách



Maximální využívání českého dřeva v tuzemském průmyslu a ve stavitelství 

(Zdroj: ČSÚ)

NEDOSTATEČNÉ VYUŽITÍ DŘEVA VE STAVEBNICTVÍ A V PRŮMYSLU
… malá poptávka české veřejnosti po českém dřevu

Stavba bude mít 24 podlaží a vyroste do 84 metrů.
Investice skupiny Kerbler Gruppe činí 65 milionů eur.
„HoHo“ bude stát v jednom z největších městských
rozvojových projektů v Evropě,.

Každoroční růst exportů dříví bez přidané hodnoty

Dřevo fixuje CO2!

Poměr využití dřeva jako atribut pro hodnocení při výběrových řízeních!



Dřevo může být všude 
kolem nás a bude to skvěle 
vypadat!



Umět ocenit společenský význam lesů – jejich multifunkčnost

To znamená nehledět jen na zisk z hospodaření ... 



Ocenit vlastníkům lesů ekosystémové služby za jejich péči o multifunkční lesy ....

A o ekosystémových službách se už začalo veřejně diskutovat … 

Vlastníci lesů nemohou být živeny jen z 
příjmů prodeje dřeva, protože
• lesy plní i jiné funkce – důležitější
• tenčí se zásoba (smrku a borovice)
• v poměru těžeb bude převládat 

neplánované těžby
• řada majitelů už vlastní jen holiny, 

suché lesy či mladé lesy – nulový 
příjem a jen náklady

• aktuálně nevíme, jaké lesy v 
budoucnu udolají a jaké dřeviny 
bude požadovat průmysl – proto 
pěstujme les s přirozenou skladbou



Vyřešit odbytovou a cenovou krizi
a) Uložení dřevní hmoty na mokré sklady 
b) Částečné ponechání dřevní hmoty v porostech 
c) drcení v lese 
d) částečné pálen vlák. v teplárnách 
e) Uskladnění na suchých skladech pro budoucí pálení, recyklaci 





Nezapomínejme, že myslivost je služba lesu …

Celorepublikově snížit stavy spárkaté zvěře a zlepšit úživnosti honiteb

Trvalé škody loupáním a hryzem kmenů
Okus zvěří – tvorba „bonsají“ – ztráty na kvalitě stromů a na přírůstu

Každoroční náklady všech vl. Lesů 
proti škodám zvěří se blíží k 1 mld. Kč

Kde je přirozená obnova? 
Je jen za plotem



• Změna návyků společnosti – podpora zpracování a využívání dřeva
• Daňové zvýhodnění 

• Upřednostnění ve výběrových řízeních

• Budování výškových dřevostaveb

• Dřevo a dřevěné produkty a stavby budou brány jako nástroje ke zmírnění 
klimatické změny – dřevo kam se podíváš

• Přeprava kulatiny po celé Evropě bude společensky odmítnuta, prioritou se 
stane - používání dřeva z místních zdrojů. 

• Dodávky tepla a energie budou stále více využívány z domácí dřevo z:
• Šetrně obhospodařovaných lesích

• Agrolesnických systémů

• Umění dlouhodobě skladovat dřevní hmotu a efektivně ji recyklovat či pálit

7. Lesnicko-dřevařská vize



… takové porosty jsou společným  cílem …A co je nutné proto udělat … ? 



Závěrem



Závěrem mi dovolte, zeptat se Vás …

… přemýšleli jste někdy nad tím, co pro vás znamenají lesy, 
které vás obklopují a …

… co všechno dokáží stromy? 





Lesnické a agrolesnické poradenství

Ing. Aleš Erber

tel. + 420 731 533 142
E-mail: a.erber@centrum.cz

Web: www.aleserber.cz

Obhospodařuji lesy odpovědným a přírodě bližším způsobem převyšující zaběhlé standardy.

Zajišťuji revitalizaci zemědělské půdy v principech agrolesnických systémů.

Člen výboru pro životního prostředí, zemědělství a venkov zastupitelstva Pardubického kraje.

mailto:a.erber@centrum.cz
http://www.aleserber.cz/

