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ZÁSOBY A PRODUKCE TERESTRICKÝCH EKOSYSTÉM�
(PODÍL LES�)

I. Ro�ní produkce organické hmoty (biomasy) – zelené (72 %)

terestrické systémy (135 * 106 km2)  odhad  144 mld t * rok-1

lesní formace (53,5 * 106 km2)       103 mld t * rok-1

II. Zásoba fytomasy (90 %)

� zásoba fytomasy pevnin 2 430 mld t

lesní formace 2 177 mld t

III. Zásoba nekromasy (formy humusu)
(65 %)

� zásoba nekromasy pevnin 1 960 mld t 

lesní formace 1 276 mld t

(humus = 90 % � nekromasy)

IV. Celkové zásoby organomasy terestrických ekosystém� (79 %)

� zásoba organomasy pevnin 4 390 mld t

lesní formace 3 453 mld t
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ZÁSOBY A PRODUKCE OCEÁNSKÝCH EKOSYSTÉM�

I. Ro�ní fytoprodukce oceánu

oceánský systém (361 * 106 km2) odhad 60 – 72 mld t * rok-1

(20 x vyšší než zásoba) !

II. Zásoba fytomasy

� zásoba fytomasy oceánu 500 x nižší než pevnina

�

1. Celková rozloha LP: 4,32 mld ha tj. 32,3 % lesnatost

z toho: jehli�naté 1,46 33,8 % LP

listnaté 2,86 66,2 % LP

2. Úhorová (toulavé) porosty: 0,407 mld ha

3. K�ovinné porosty: 0,624 mld ha

D�evinné formace �: 5,351 mld ha 40 % rozlohy 
kontinentu

�

HLEDISKO – PRODUKCE D�EVA

Produkující zapojené lesy

rozloha: 2,95 mld ha p�epo�tená lesnatost 22 %

Ostatní zalesn�né území (woodland)

rozloha: 1,37 mld ha p�epo�teno (podíl) 10,3 %

Úhorové hospodá�ství x zem�d�lské plodiny

x lesní d�eviny

rozloha: 0,407 mld ha p�epo�teno (podíl)  3 %

Degradované k�ovinné porosty

rozloha: 0,624 mld ha p�epo�teno (podíl)  4,7 %

Ø ro�ní úbytek les�: 1,53 mil. ha   tj.    175 ha * hod-1

Ø ro�ní úbytek za 1970 – 1990: 20,1 mil . ha  tj. 2 294 ha * hod-1
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Podíl les� na HDP: 11,3 mld K� 0,7 %

Vým�ra les� �R: 2 653 000 ha st�. v�k 63 let

Vlastnictví les�: státní 60,7 %
obecní 16,0 % - lesní družstva 1 %
soukromé 22,3 %

Kategorie les�: hospodá�ské 75,5 %
ochranné 2,7 %
LZU 21,8 %

D�evinná skladba: Jehl.  75,4 % SM 53, JD 1, BO 17, MD 4
List. 24,6 % DB 7, BK 7, HB 1, ost. 9,6

Porosty: smíšené 56 %
p�ev. jehl. 31 %
p�ev. list. 13 %

�

D�evo
Celková zásoba: 673 mil. m3

Zásoba na 1 ha: 245 m3 (bez k�ry)
P�ír�st: CPP 6,8 m3 CBP 8,0 m3

Lesy zvlášt� chrán�ných území
NP 3,9 %
CHKO 22,2%
NPR 0,87 %
mal. PR 1,16 %

Myslivost
Honitby – vlastnictví: vlastní 34 %

honební spole�nosti    56 %
Honební pozemky: les 37%
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„Evropský parlament – rezoluce EU 1997" 

215 mil. ha les� a dalších porost� – 30 % plochy eurokontinentu
130 mil. ha les� – 36 % EU

Strategický základ

Uznání nutnosti zachovávat diverzitu evropských les� a jejich
multifunk�ní roli a pot�eby trvale udržitelného ekologického,
hospodá�ského a sociálního vývoje.

�



(�	����	���)*+���,����	�"�����������
����-��.��
�/+0'1�

"Právn� nezávazné autoritativní prohlášení k princip�m globální 
dohody o využívání, ochran� a trvale udržitelném rozvoji všech typ�
les� " 

a) preambule prohlášení (výtah) 

� Téma les� souvisí s celým rozsahem problém� životního prost�edí
a rozvoje .

� Základním cílem t�chto princip� je zlepšení hospoda�ení s lesy, k
jejich ochran� a trvale udržitelnému rozvoji a zajišt�ní jejich
mnohonásobných a dopl�ujících se funkcí a forem využití

� Problémy a možnosti les� by m�li být zkoumány komplexním a
vyváženým zp�sobem v celkovém kontextu p�írodního a životního
prost�edí , p�i zohledn�ní jejich mnohonásobných funkcí a forem
využití

�

b) principy a prvky prohlášení    (výtah)

� Lesní zdroje a zalesn�né plochy by m�ly být spravovány
vícefunk�ním trvale udržitelným zp�sobem tak, aby uspokojily ,
ekologické, sociální, kulturní, duševní a ekonomické pot�eby
dnešních i budoucích generací.

� Národní politiky a strategie by m�ly poskytovat rámec pro zvýšené
úsilí, v�etn� vývoje a posílení institucí a program� pro správu,
zachování a trvale udržitelný rozvoj les� a zalesn�ných ploch
víceú�elovým hospoda�ením

� Všechna hlediska ochrany životního prost�edí a sociálního
a ekonomického rozvoje vztahujícího se k les�m a lesním
pozemk�m by m�la mít integrální a komplexní charakter .
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"Obecné zásady trvale udržitelného hospoda�ení v lesích Evropy " 

(Helsinki 1993)

Rezoluce H1 (výtah)

� Lesnická politika p�izp�sobená místním zákon�m by m�la ve
státních i soukromých lesích výrazn� podporovat postupy
umož�ující víceú�elové funkce a usnad�ující trvale udržitelné
hospoda�ení v�etn� ochrany lesa a odpovídajícího zvýšení
biodiverzity.

� Vlastnící lesa, kte�í pro spole�nost zajiš�ují funk�n� mnohostranné
užitky by m�li být ve své �innosti povzbuzováni a finan�n�
podporováni.

� Lesní hospodá�ství by m�lo zajistit v ekologicky a ekonomicky
pot�ebném rozsahu optimální kombinaci služeb a výrobk� pro stát i
obyvatelstvo. Pro dosažení rovnováhy mezi r�znými pot�ebami
spole�nosti by m�lo být podporováno práv� víceú�elové lesní
hospodá�ství.
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(podpora deklarovaným strategiím)

Rezoluce Ll – Lidé, lesy, lesnictví (výtah)

Signatá�ské zem� a evropské spole�enství se odvolávájí a uznávají:
� Cíle programu trvale udržitelného lesního hospodá�ství

vyjád�ené v lesnických principech schválených Konferencí OSN
o životním prost�edí a rozvoji (UNCED) a na definici trvale
udržitelného lesního hospodá�ství, schválené na Helsinské
konferenci ministr� v Rezoluci H1

� D�ležitost úlohy lesnictví a trvale udržitelného lesního
hospodá�ství pro celkový trvale udržitelný rozvoj lidské
spole�nosti .

� D�ležitost všech funkcí les� i pot�ebu p�íznivých reakcí na
zvyšující se požadavky spole�nosti.

� Pot�ebu intenzivn�jšího dialogu mezi sektorem lesnictví a
širokou ve�ejností, který by definoval obecn� uznávané cíle
lesnické politiky.
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(summit pro život les�)

Deklarace  Evropské lesy – spole�ný prosp�ch sdílená 
odpov�dnost   ( výtah )

� Žijící lesy jsou základem života na Zemi. Budeme-li trvale
udržovat lesy, udržíme trvalý život

� Lesy vytvá�ejí mnoho užitk� : zajiš�ují surovinu pro obnovitelné
a životnímu prost�edí neškodící produkty a hrají d�ležitou roli
v globální biologické diverzit� i v kolob�hu uhlíku. Svými
funkcemi jsou zcela nepostradatelné pro životní prost�edí i
zajiš�ování ochranných, sociálních a rekrea�ních funkcí, zvlášt�
vzhledem ke stále více se urbanizující spole�nosti .

�

<����	�����	�������	��
����������'/

� Rostoucí ovliv�ování lesnické politiky spole�enskými a politickými problémy mimo 
lesnický sektor (politika rozvoje venkova, sm�rnice o stanovištích a ptácích, užití a 
marketing lesního reprod. materiálu, sm�rnice týkající se energie, 6.Ak�ní program o ŽP 
aj.) 

� Plány na „Forest Focus“ – rámcové na�ízení týkající se monitoringu les� a 
environmentálních interakcí

� Hodnota environmentálních a sociálních funkcí lesa (nap�.pro les: ochrana p�dy, 
biodiverzity, povodí, regulace klimatu, rekreace apod., pro d�evo: nízká pot�eba energie, 
nízké emise) není pokryta p�íjmy z lesních produkt�

� Tlak na kontrolu nelegálních t�žeb (Ak�ní plán EU na zavedení lesního práva, zp�sob 
vládnutí a licen�ní schéma obchodu)

� Zavád�ní tržn� orientovaných nástroj� k podpo�e TUHL – certifikace les�, certifikace 
výrobk� ze d�eva a d�evozpracujícího pr�myslu 

� Snaha zajistit ekonomickou životaschopnost TUHL a konkurenceschopnost lesnictví

�

� Nar�stající d�raz na ochranu p�írody a podpora biologické diverzity lesních 
ekosystém� (nestejnov�ké porosty, redukce holose�í, rozši�ování selektivních 
t�žebních systém�, snižování aplikace chemikálií v lesích, zvyšování p�irozené 
obnovy, zales�ování p�vodními druhy, �ízení lesních požár�)

� V�d�í role EU p�i implementaci Kjótského protokolu (adaptace obhospoda�ování 
les� na klimatické zm�ny, substituce fosilních paliv, legislativa k nár�stu užití 
obnovitelných zdroj� energie, potenciál snižování uhlíku z nových zalesn�ní)

2006 = AK�NÍ PLÁN EU PRO LESY

�
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� schválen dne 15. �ervna 2006 v Evropské komisi 

� vychází z usnesení Rady ze dne 15. prosince 1998 o strategii v 
oblasti lesního hospodá�ství pro Evropskou unii

� �ty�i hlavní cíle ak�ního plánu jsou: 
1. zlepšit dlouhodob� konkurenceschopnost,
2. zlepšovat a chránit životní prost�edí,
3. p�isp�t ke kvalit� života,
4. podpo�it koordinaci a komunikaci. 

� komise prost�ednictvím ak�ního plánu navrhuje 18 klí�ových 
akcí, které je t�eba spole�n� s �lenskými státy b�hem 
období p�ti let (2007–2011) implementovat 

�



Lidstvo =  k�ižovatka d�jin a života (Agenda 21)
����

Záchrana sv�tových les�
����

Strategie trvale udržitelného rozvoje
����

Vícefunk�ní pojetí hospoda�ení v lesích
����

Funk�n� integrované lesní hospodá�ství
(FILH)
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FILH je cílené polyfunk�ní obhospoda�ování les�, kde

všechny jimi produkované funkce vyplývající ze schopností

lesního ekosystému, jsou rovnocennou sou�ástí hospodá�ské

struktury a lesnických �inností v každé jednotce organiza�ního

a prostorového uspo�ádání lesa.
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Usnesení vlády �eské republiky ze dne 1. �íjna 2008 �. 1221

Dosažení pozitivní zm�ny u ve�ejnosti v chápání významu lesního 

hospodá�ství

Zvýšení ekonomické životaschopnosti trvale udržitelného 

obhospoda�ování les�

Zvýšení p�ínosu les� a lesního hospodá�ství pro rozvoj venkova

Vytvo�it p�edpoklady pro plné uplatn�ní funk�n� integrovaného a 

funk�n� diferencovaného obhospoda�ování les�; zajistit 

soulad spole�enské objednávky a jejího ekonomického 

pokrytí

�

Zabezpe�it ochranu a podpo�it obnovu biologické rozmanitosti les�

Zlepšit zdravotní stav a vitalitu lesních ekosystém�

Podporovat vzd�lávání, v�du, výzkum a hospodá�skou úpravu les�

Podpora vzniku sdružení  a obchodních korporací vlastník�

nestátních les�

P�iblížit �R úrovni EU ve využívání d�íví jako ekologické a 

obnovitelné suroviny

Zlepšit institucionální zabezpe�ení lesního hospodá�ství
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FUNKCE (užití lesa)

Základní funkce Hlavní funkce Díl�í funkce

Hospodá�ská Produk�ní
D�evní
Ned�evní

Ekologická

Stabiliza�ní (reproduk�ní)

Vodohospodá�ská

Reten�ní
Retarda�ní
Akumula�ní
Kondenza�ní
Infiltra�ní
Deten�ní
Desuk�ní
Vodoochranná

P�doochranná

Protierozní

Protidefla�ní

Protisesuvná

Protilavinová

B�ehoochranná

Klimaticko-
vzduchoochranná

Akumula�ní

Filtra�ní

Antiradia�ní

Izola�ní

Aerotechnická 
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FUNKCE (užití lesa)

Základní funkce Hlavní funkce Díl�í funkce

Sociální

Rekrea�ní
Rekrea�ní
(myslivecká, turistická)

Zdravotní Lé�ebná

Kulturn�-nau�ná

Krajinotvorná
Estetická
Medita�ní
Spirituální
P�írodoochranná
V�decká
Výchovná

Ostatní sociální Obranná

�
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Ekosystémová systemizace funkcí je „prostým“ rozlišením

naturálních schopností – ú�ink� les�.

Není zde uplat�ována žádná spole�enská hierarchie, ani zájmové

požadavky �i pot�eby využívání. Je pravdou, že schopnosti ekosystém�

odhaluje �lov�k a mnoho jich ješt� nezná, musí je však respektovat

s pokorou. Rovn�ž je nem�že zam��ovat se svými aktivitami. Stru�ný

p�ehled naturálních funkcí je p�edložen tabelárn�.

�

Naturální (ekosystémové) schopnosti � ú�inky les�

Funk�ní ú�inky: 

klimatické             - aerotechnické
- filtra�ní
- izola�ní
- antiradia�ní
- hygienické

hydrické - vodní režim
- vodní bilance

edafické - p�dotvorné
- p�doochranné
- protisesuvné
- protilavinové

fytobiotické - primární produkce
(zoobiotické) - diverzita ekosystém�

- stabilita ekosystém�
- ekologická rovnováha

krajinotvorné - krajinn� - stabiliza�ní
- krajinn� - kreativní

�



Naturální (ekosystémové) ú�inky (schopnosti)
les�

���� funkce ekosystému ���� rovnocenné ���� OBJEKTIVNÍ

Realizace funkcí les�

Sou�asn� vyžadované Trvale nutné
Ú�elové spole�enské Existen�ní celospole�enská

požadavky nezbytnost
(preference ú�ink� les�) (rovnost ú�ink� les�)

dominance zájmových pot�eb dominance schopností les�
S U B J E K T I V N Í O B J E K T I V N Í
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naturální celospole�enské

BIOPRODUK�NÍ

EKOLOGICKO– STABILIZA�NÍ

HYDRICKO – VODOHOSPODÁ�SKÁ

SOCIÁLN	 – REKREA�NÍ

ZDRAVOTN	 - HYGIENICKÁ

produk�ní
(primární produkce)

EDAFICKÁ – P
DOOCHRANNÁedafické

hydrické

fytobiotické
(zoobiotické)

kreativní

klimatické

FUNKCE

�

EKOSYSTÉM LESA

EKOTOP                                   BIOCENOSA

parametrické prvky funkce

FUNKCE LESA

determina�ní kritéria funkce

- geologické - biotické
- pedologické (složka d�evinná)
- climatické (složka bylinná)
- hydrologické
- terénní
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Reálný potenciál funkcí les�
kvantifikované funk�ní schopnosti les� (hodnoty
produkovaných funkcí) v optimáln� možných
ekosystémových podmínkách

Reálný efekt funkcí les�
aktuální, kvantifikované funk�ní ú�inky les�
(hodnoty produkovaných funkcí) v aktuálních
ekosystémových podmínkách.

Aktuální spole�enský efekt funkcí les�
aktuální nadstavbový, spole�ensky preferovaný
funk�ní ú�inek vymezený „uzan�ním“ ukazatelem
váhy aktuálního spole�enského zájmu (FAZ).

�

Optimalizace funk�ního využití les�

direktivní preference zájm�

SYSTÉMOVÝ P�ÍSTUP

maximáln� možné naturální schopnosti lesa

(funk�ní potenciál)

+
cílená spole�enská pot�eba
(spole�enský požadavek)

=
Optimalizace spole�enských náklad� i spole�enského efektu

pro všechny celospole�enské funkce les�
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Sou�asná kategorizace les� (koncep�n� zastaralá)

Cíl: funk�ní diferenciace les�
Podstata: odd�lení les� plné a omezené d�evní hospodá�ské produkce

Lesy hospodá�ské Lesy ochranné Lesy LZU

Priorita hospodá�ské 
d�evní produkce –
ostatní funkce pod�ízené 
- necílené

Priorita ochrany p�dy –
ostatní funkce 
neuvažované 
(samovolné)

Priorita jedné 
spole�ensky žádané 
specifické funkce –
možný podporovaný 
p�ekryv funkcí

Charakter koncepce: spole�enská hospodá�ská utilizace p�írodního zdroje – diktát
požadavk� na jednotky lesa bez respektování jejich funk�ních schopností
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Cíl: funk�ní integrace les�
Podstata: soulad a cílené využití všech schopností les� v každé jednotce 
prostorového rozd�lení lesa

lesy polyfunk�ní lesy „vyjíme�ného“ spole�enského 

významu

(zajiš�ují všechny spole�enské pot�eby 
až do úrovn� „výjime�né")

(ur�itá funkce je aktuálním prioritním 
spole�enským zájmem)

Funk�n� integrované hospoda�ení v 
každé jednotce lesa – determina�ní 
základ: funk�ní potenciály a funk�ní 
efekty les� podle stanovištních a 
porostních podmínek

a) ochranného
b) ekologicko-stabiliza�ního
c) hydricko-vodohospodá�ského
d) edafického
e) zdravotn�-hygienického
f) sociáln�-rekrea�ního
g) speciální produkce

�

lesy polyfunk�ní lesy „vyjíme�ného“ spole�enského 

významu

hospoda�ení bez schematizace a 
zavád�jící funk�ní typizace –
využití originality funk�ních 
úrovní a vazeb

specifikace ze zákona je nezbytná –
NP, CHKO, I. PHO apod.

Premisa:
- vysoká odborná kvalifikace 
odborných lesních hospodá��

Premisa:
-kvalifikovaná d�vodná rozhodnutí 
tagovaných orgán� státní správy

Podklady pro ozhodování státní 
správy:
-nejvyšší t�ídy specifických 
funk�ních potenciál� jednotek lesa
-územní mimo�ádné specifické 
spole�enské požadavky
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