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Co rozhodně problém je?

Kam chceme a co vlastně musíme?



Je kůrovcová kalamita 
problém? Nebo příležitost? 



Je kůrovcová kalamita 
problém? Nebo příležitost?

Kůrovcová kalamita je posledním a výrazným projevem kumulativní 
řady nedostatků, které se hromadily desetiletí.

Ukázala nám rovněž, že problémem L-D komplexu v ČR je nedostatek 
strategického plánování a koordinace.



Je kůrovcová kalamita 
problém? Nebo příležitost? 

Kůrovcovou kalamitu můžeme vnímat i jako příležitost na vytvoření 
stabilní, trvale udržitelné krajiny, vhodné pro život občanů ČR. 

A o to snad jde nejenom lesníkům, ale i politikům. Nebo ne? 

Komu o to jak jde? 

Kůrovcová kalamita je ale současně taky problém. Z jednoduchého 
důvodu. Pro lesnický provoz nebyla vypracována žádná vhodná 

strategie. A žádná alternativa k honbě za masivní produkcí smrku.

Stejně tak jsme na politické úrovni nedokázali zabezpečit dřevu jako 
obnovitelnému materiálu dostatečnou podporu.



Co rozhodně problém je? 



Co rozhodně problém je? 

Obrovská svázanost lesního hospodáře legislativními předpisy.

V současnosti reálně nedokážeme vymoct platnost Zákona o lesích.

Nedokážeme zabezpečit dostatek vhodného sadebního materiálu.

Nemáme dostatek času na využití přirozeného zmlazení.

A nedokážeme využít dřevo z našich lesů našimi zpracovatelskými 
kapacitami.



Co rozhodně problém je? 

Konservativismus lesnictví, a to nejenom lesnického provozu, ale i 
orgánů státní správy. Nastavení celého systému na smrk. 

To všechno vede k zjednodušování systému směrem k „zemědělizaci“ 
lesnictví.

Les ale není pole, není dotován. A za chyby se platí mnohem víc, 
protože chyby se v stoletém produkčním cyklu kumulují.

A každý umělý systém, který je daleko od rovnovážného stavu se musí 
vyrovnávat dodatečnou energií.



Co rozhodně problém je? 

Přemnožená zvěř

Je zcela jednoznačné, že nadměrné stavy zvěře působí obrovské škody a to 
nejenom finanční.

To všechno vede k minimalizaci pokusů a heterogenní hospodaření. 
Nejedná se jenom o druhovou pestrost, ale i prostorovou a věkovou.

Problémem tedy je, že preferujeme velikost produkce před její stabilitou. 
A dostali jsme se za hranu bezpečného pěstování vysoce produkčního lesa.
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Kam chceme a co vlastně musíme? 

Nové politické zadání pro lesy: 

Udržitelná krajina pro život se zadržováním vody,

Co nejvyšší bezpečná produkce dřevní hmoty.

Nové politické zadání pro zpracovatelský průmysl 
dřeva:

Nové možnosti využití dřeva,

Zvýšení přidané hodnoty do výrobků ze dřeva na 
území ČR.



Kam chceme a co vlastně musíme? 

Nové finanční nastavení pro trvale udržitelné 
hospodaření v lesích.

Inovativní strategické, technologické a 
marketingové nastavení lepšího využití dřeva 
jako obnovitelného materiálu.



Kam chceme a co vlastně musíme? 

• Nová legislativa, umožňující aplikaci 
politického zadání a dalších zmíněných 
podnětů pro dříve uvedený systém.

• Propojení agend MZE, MPO z důvodu 
definování celého hodnotového řetězce od 
založení lesa až po hotové výrobky. 



Co je obecným problémem lesnictví a i dřevařství? 
Komunikace!

• Vznik nových a stabilnějších lesů a lepší využití dřeva by pro nás neměla 
být konfliktní situace,

• Nechceme mezi sebou bojovat, musíme SPOLUPRACOVAT,

• Základem je KOMUNIKACE.

• ZATÍM KOMUNIKUJEME NEDOSTATEČNĚ A NEEFEKTIVNĚ.



Děkuji za pozornost a přeji Vám hezký zbytek 
dne 

Thanks for your attention and have a nice day



