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Udržitelnost českého lesnictví

při kůrovcové kalamitě
16. února 2021

Tisková konference SVOL – on-line

Martin Fojt
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Cíl stability a udržitelnosti v lesích 

- zajištění 3 pilíři

Ekonomický

pilíř

Sociální

pilíř
Ekologický

pilíř

Ekonomické faktory

 Vytváření přidané hodnoty

 Dostatečný zisk pro 

konkurenceschopnost

 Stálá dodávka zdrojů

 Vyvážená konkurence na trhu

 Státní dotace

Sociální faktory

 Jistota zaměstnání

 Cestovní ruch

 Konkurenceschopné platy

 Blahobyt společnosti

 Účinná a stabilní legislativa

Ekologické faktory

 Schopnost zadržovat vodu

 Regulace vzdušné teploty

 Biodiverzita zvěře

 Tvorba mokřadů

 Zásoby dřeva

 Roční přírůstky stromů

 Druhová a věková směs lesů

Zdroj: www.uhul.cz / Informace o lesích

www.svol.cz

Ohrožení kůrovcovou kalamitou

http://www.uhul.cz/
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Kůrovcová kalamita v posledních 5 letech vedla k nadměrné nahodilé

těžbě vedoucí k vyčerpání těžební kapacity dřeva

Ostatní
Hmyz

Přírodní katastrofy

Úmyslná těžba

Těžba dřeva v České republice

v milionech m3

Zdroj: ČSÚ; Reporting on policies and measures and on projections of anthropogenic greenhouse gas emissions by sources and removals of the Czech 

Republic; tisk , VŠE prezentace: Udržitelnost lesnického a dřevozpracujícího průmyslu v ČR, https://www.timber-online.net/rundholz/2020/02/significantly-more-

damaged-wood-in-2019.html, Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2019

V roce 2019 bylo 95%

z celkové těžby dřeva

zapříčiněno kalamitami 

v lesích

95%

~30 mil.
m3 je momentální 

těžební kapacita v ČR

www.svol.cz
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Nahodilá 

těžba

https://www.timber-online.net/rundholz/2020/02/significantly-more-damaged-wood-in-2019.html
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Pokles ceny jehličnatého dříví u nestátních vlastníků (období 2017 – 2020)
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Vývoj zpeněžení 

obchodovaného

jehličnatého dříví 

u SVOL Kč/m3

Zdroj: 

Analýza SVOL II/2021 – respondenti s výměrou lesních majetků 300 tis. ha a v roce 2020 dodávky  jehličnatého dříví o objemu 5,2 mil. m3, data MZe ČR

➢ Průměrné zpeněžení jehličnatých sortimentů dosáhlo 

v roce 2020 pouze 775 Kč/m3

➢ Pokles ceny zpeněžení vytěženého jehličnatého dříví    

v letech 2017 – 2020 činil 627 Kč/m3

➢ Pokles ceny zpeněžení vytěženého a prodaného 

jehličnatého dříví v letech 2017 – 2020 na lokalitě 

odvozní místo činil u vlastníků lesa 46 %

www.svol.cz

Kč

Rok

995 Kč/m3

Limitní výnos z prodeje dřeva pro zajištění pouze 

obnovy lesa po kalamitě a péči o nové lesní porosty        

do věku 40 let
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Průměrná cena dříví (období 2007 – 2021)
- k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR (Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky)

➢ Průměrná cena dříví je na nižší 

cenové úrovni než po rozsáhlé 

kalamitě Kyril

➢ Vlastníci lesů realizovali v roce 

2020 prodej sortimentů surového 

dříví pod výrobními náklady

-750 Kč/ha
Průměrný hospodářský výsledek 

(ztráta) vlastníků lesa bez 

finančních příspěvků státu               

v roce 2019

www.svol.cz
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Vývoj nahodilých jehličnatých těžeb – nestátní vlastníci

(v letech 2017 – 2020)

Zdroj: 

Analýza SVOL II/2021 = vlastníci cca. 300 tis. ha lesa, jehličnaté nahodilé těžby o objemu 4,9 mil. m3 v roce 2020.

➢ Na Vysočině v roce 2020 

dosažena těžba 47,5 m3/ha

➢ Nejpostiženější vlastníci lesů 

vykazovali těžbu 65 – 85 m3/ha 
(oblast Vysočiny a jižní Moravy) 

➢ Meziroční navýšení nahodilé 

jehličnaté těžby mezi lety 2019   

a 2020 dosáhlo 9 % = kalamitní 

stav kůrovců stále přetrvává

www.svol.cz
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Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

- období 1. 10. 2017 – 31. 12. 2019

Zdroj: Data - Ministerstvo zemědělství ČR
www.svol.cz

2,7 mld. Kč
Vyplaceno v 1. etapě za období 1. 10. 2017 

– 31.12. 2018, výplata příspěvků realizována  

v termínu prosinec 2019 – červen 2020 

Nejpostiženější kraje kůrovcovou 

kalamitou – Vysočina 0,6 mld. Kč,  

Olomoucký kraj 0,36 mld. Kč a Jihočeský kraj 

0,34 mld. Kč 

5,3 mld. Kč
2. etapa - potřeba finančních příspěvků 

nestátních vlastníků lesa v roce 2019                 

v důsledku probíhající kůrovcové kalamity, 

nárokovaný objem jehličnaté nahodilé těžby     

13,4 mil. m3 dle žádostí

4,0 mld. Kč
Alokovaný finanční příspěvek nestátním 

vlastníkům lesa za rok 2019, k 4. 1. 2021 

vyplacen objem 68 % alokované částky 

300 Kč/m3
Snížená sazba příspěvku o 33 % v roce 2019 

oproti vyhlášené sazbě MZe

= politické rozhodnutí
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Krátkodobé financování pro překlenutí současné krize v lesnictví 

– příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity (vývoj počtu žádostí)

www.svol.cz
Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR (Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky)

2017, 2018
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Udržení ekonomiky nestátních vlastníků lesa a zajištění funkcí lesa 

v době kůrovcové kalamity

www.svol.cz

Udržitelnost ekonomiky českého lesnictví

je v době kůrovcové kalamity přímo závislá 

na příspěvcích na zmírnění dopadů kůrovcové 

kalamity a příspěvcích na hospodaření v lesích.

779 Kč/m3

Vypočítaný příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové 

kalamity na základě reálných dat nestátních vlastníků lesa, 

předpoklad skutečné finanční potřeby 11,4 mld. Kč za 

rok 2020 

5,8 mld. Kč/rok 2020
Minimální finanční částka příspěvků pro nestátní 

vlastníky lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity         

v roce 2020 (kalkulace při sazbě roku 2019 = 398 Kč/m3)

14,6 mil. m3/rok
Předpokládaná výše jehličnatých nahodilých těžeb        

u nestátních vlastníků v roce 2020 



Děkuji za Vaši pozornost. 

www.svol.cz


