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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Lesy

KLÍČOVÁ SDĚLENÍ ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE

Lesy pokrývají třetinu (33,7 %) území České
republiky a tvoří přirozený ekologický poten-
ciál krajiny. Česká republika patří mezi deset
zemí s největší lesnatostí v EU. 

Z hlediska životního prostředí poskytují lesy
řadu ekosystémových služeb, jako je omezová-
ní eroze, tvorba půd, regulace podnebí, regu-
lace koloběhu vody zadržováním vody v kraji-
ně, omezování povodní, poskytování
příležitostí k rekreaci apod.

Současný zdravotní stav lesů v ČR není díky
více faktorům optimální. Nejvýznamnější pro-
blémy mají původ ve zjednodušené druhové
skladbě – smrkové a borové monokultury. 

Kolem 28 % plochy lesů je součástí některé
z kategorií zvláště chráněných území, přede-
vším chráněných krajinných oblastí, národních
parků a národních přírodních rezervací. 

Negativně se na stavu lesů podepsaly v minu-
losti vysoké emise znečišťujících látek z prů-
myslu a energetiky, v současnosti zejména
z dopravy, a na mnoha místech také vysoké
stavy spárkaté zvěře.
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FUNKCE LESŮ
Lesy pokrývají třetinu (33,7 %) celého území České republiky a tvoří přirozený
ekologický potenciál krajiny. I přes velký plošný podíl na rozloze státu byl podíl
lesního hospodářství na hrubé přidané hodnotě v roce 2006 pouhých 0,69 %,
a to převážně realizací dřevoprodukční funkce. Skutečný význam a postavení
lesního hospodářství v rámci národního hospodářství není jenom v hodnotě
vytěženého a prodaného dřeva, ale především v dosud nepřiznané hodnotě eko-
systémových služeb, jako je ochrana před erozí, tvorba půd, vliv na podnebí,
regulace koloběhu vody, poskytování příležitostí k využívání volného času,
omezování šíření chorob, zkrášlování krajiny apod. 
Lesy ve své biomase poutají významné množství oxidu uhličitého, což je důvod,
proč je výsadba nových lesů považována za jeden ze způsobů eliminace zvyšo-
vání koncentrace tohoto plynu v atmosféře. Les dále zachycuje prachové části-
ce a podílí se na odstraňování některých škodlivých látek z ovzduší.

ZDRAVOTNÍ STAV LESA 
Současný stav lesů v České republice nelze díky více faktorům považovat za opti-
mální. Nejvýznamnější problémy, které snižují hodnotu lesních ekosystémů včetně
druhové rozmanitosti a nakonec jejich dlouhodobou produkční schopnost, mají
původ především ve značném zjednodušení druhové skladby vysazováním smrko-
vých a borových monokultur v minulých stoletích a jejich vysokým zastoupením
v současnosti. Významně se na stavu zejména horských lesních ekosystémů
v západním a severním pohraničí podepsal vliv emisí chemických látek z průmyslu,
energetiky a dopravy. Přestože se tyto emise za posledních 15 let několikanásobně
snížily, jejich vliv na zdraví lesů se projevuje stále. Na mnoha místech stav lesů
negativně ovlivňují nadměrné stavy spárkaté zvěře a narůstající rekreační zatížení. 
Od roku 1986 se provádí monitorování zdravotního stavu lesů na základě hodnoce-
ní defoliace (odlistění) na monitorovacích plochách v rámci programu ICP Forests,
který se zabývá sledováním a vyhodnocováním vlivu znečištění ovzduší na lesy. Od
roku 2004 na program ICP Forests souběžně navázal nový projekt evropské spolu-
práce týkající se monitorování lesů a environmentálních vlivů v lesích Evropského
společenství.

3 Vývoj defoliace (odlistění) jehličnanů starších 60 let v ČR, 1990–2007
Zdroj: VÚLHM

SKLADBA DŘEVIN
Zastoupení jehličnatých dřevin s převahou smrku a borovice bylo ke konci roku
2006 75,1 % a od roku 2000 se ho podařilo snížit o pouhé 1,7 % ve prospěch
listnatých dřevin. Z nepůvodních dřevin mají největší plošné zastoupení
trnovník akát (0,55 %) a smrkové exoty (0,50 %). Doporučená skladba v lesích
hospodářských předpokládá zastoupení jehličnatých dřevin ve výši 64,4 %
s převahou smrku (36,5 %). Na listnaté dřeviny připadá podíl 35,6 % s převa-
hou buku (18 %). 

KOMU PATŘÍ LESY?
Lesy v ČR jsou z 61,52 % celkové plochy majetkem státu, 2 651 tisíc ha, tedy
15,85 % vlastní obce, kraje 0,15 %, lesní družstva 1,20 %, právnické osoby
2,27 %, církev 0,06 % a soukromí vlastníci 18,95 %. Většina soukromých vlast-
níků (v současnosti více než 130 000 osob) obhospodařuje lesní majetek do
velikosti 5 ha.

PRODUKČNÍ SCHOPNOST LESŮ 
Produkční schopnosti lesních stanovišť charakterizuje celkový průměrný pří-
růst, který činil v roce 2007 17,6 mil. m3 bez kůry i růst zásob dřeva, které se
zvýšily od roku 1930 do roku 2007 více než dvakrát. V roce 2007 bylo vytěže-
no 18, 51 mil. m3 a převážně v důsledku rozsáhlých větrných kalamit tvořila
těžba nahodilá 80,4 %. 93,3 % celkové těžby tvořily jehličnaté dřeviny, z toho
bylo 85 % smrkového dřeva.

3 Vývoj celkových porostních zásob a těžby dřeva v lesích ČR [mil. m3],
1930–2007
Zdroj: ÚHÚL
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celkové porostní zásoby dřeva v lesích těžba dřeva

Hodnoty defoliace se rozdělují do pěti základních tříd, z nichž
poslední tři charakterizují významně poškozené stromy.

LESNICKÁ POLITIKA
V široké odborné a laické veřejnosti České republiky se pouze pomalu prosazu-
je chápání lesa jako přírodního bohatství, s nezastupitelnou rolí při zachová-
ní biodiverzity (přírodní rozmanitosti) a jako poskytovatele ekosystémových
služeb. Ve spolupráci se světovým společenstvím se postupně také v tomto
oboru prosazují principy udržitelného rozvoje. Certifikace udržitelného hospo-
daření v lesích nabízí spotřebitelům možnost vybrat si na trhu výrobky v sou-
ladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Zpracovatelům dřeva i koneč-
ným spotřebitelům poskytuje záruky, že dřevo i výrobky z něj pocházejí ze
zdrojů, které splňují kritéria udržitelného hospodaření, certifikace PEFC (Pro-

Třída 0 – žádná (0–10 %)

Třída 1 – mírná (11–25 %)

Třída 2 – střední (26–60 %)

Třída 3 – silná (61–99 %)

Třída 4 – odumřelé stromy (100 %)

gramme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) a FSC (Forest
Stewardship Council). V roce 2007 bylo certifikováno PEFC 70,7 % lesů a FSC
pouze 0,64 % lesů.

Asi 28 % plochy lesů je součástí některé z kategorií zvláště chráněných území,
především chráněných krajinných oblastí, národních parků a národních přírod-
ních rezervací. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministertsvem život-
ního prostředí v průběhu roku 2007 připravilo aktualizaci Národního lesnické-
ho programu na období 2007–2013 v souladu s akčním plánem EU pro
lesnictví. Národní lesnický program II, který byl vládou schválen 1. října 2008,
by se měl stát kvalitním podkladem pro přípravu nového lesního zákona, pro
racionální úpravu systému finančních podpor směřujících do lesního hospo-
dářství, pro usměrnění výzkumných aktivit i dalších činností spadajících do šir-
šího rámce lesnické politiky. Cílem programu je zohlednit všechny aspekty les-
nictví, zvýšit celospolečenské povědomí o významu lesů a vytvořit prostor pro
řešení sporných otázek.

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ
Česká republika patří mezi deset zemí s největší lesnatostí v EU. Podle vlast-
nictví lesa státem je na 7. a v ročním objemu těžby na 6. místě v Evropě.
Z celkové plochy lesů v Evropě je 89,8 % lesů ve veřejném vlastnictví. V České
republice je to 75,7 %.

3 Mezinárodní srovnání zastoupení všech druhů dřevin v třídách
defoliace, 2006
Zdroj: VÚLHM

LESY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA
Tradiční problematickou oblastí s výskytem lýkožrouta smrkového (kůrovce) je
Národní park Šumava. V roce 2007 byla v NP Šumava průběžně instalována
obranná opatření proti lýkožroutu smrkovému v celkovém počtu 10 440 lapa-
čů a lapáků. V porostech, kde bylo na základě vládní výjimky povoleno asano-
vat smrkové dřevo pomocí biocidů, bylo asanováno celkem 101 177 m3 dřeva.
Lesy v nejcennějších částech národního parku jsou ponechány samovolnému
vývoji právě proto, že jde o národní park, nikoli hospodářský les. Jeho účelem
není produkce dřeva. Orkán Kyrill ukázal, jak byly zásahy do přirozeného vývo-
je lesů v minulosti škodlivé. Vichr pokácel stromy především tam, kde se dříve
kácelo kvůli kůrovci. Kroky, které jsou nyní uskutečňovány, povedou k dlouho-
době životaschopným šumavským ekosystémům.
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