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Lesní pedagogika:

• přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl 
hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší;

• provádějí ji organizace zabývající se správou lesních majetků, hospodařením v lesích  
či lesnickou osvětou a lesnické školy po celé České republice;

• je určena pro každého, především pro předškolní, školní a jiné dětské kolektivy, rodiny  
s dětmi, dospělé, seniory aj.

Domluvte se s lesníky i Vy, na našich stránkách na ně najdete kontakty podle místa jejich 
působnosti.

www.lesnipedagogika.cz
www.facebook.com/lesnipedagogika
www.twitter.com/ForestPedCZ

www.LesniPedagogika.cz
www.DrevoJeCesta.cz

8.–12. květnaTÝDEN LESŮ 2017
Dřevo je cesta… k rovnováze na Zemi

Programy k Týdnu lesů jsou ochutnávkou lesní pedagogiky  
a také pozvánkou na programy lesní pedagogiky  do lesů  
v České republice. 
Kontakty na lesníky najdete na www.lesnipedagogika.cz.

Přijďte i Vy do lesa za lesníky  
v Týdnu lesů 2017 a zjistěte více.
Akce k Týdnu lesů trvají po celý květen 2017.
Týdny lesů jsou příležitostí pro veřejnost navštívit les společně s lesníky a porozu-
mět lépe hospodaření v lese. Na řadě míst v republice se budou stejně jako v minu-
lých letech konat akce k tomuto lesnicky významnému týdnu včetně ukázek práce  
v lese. Nabízí se vám tak jedinečná možnost nahlédnout pod lesnickou „pokličku“  
a dozvědět se více o lese. V ČR se týdny lesů konají od roku 2007.

Dřevo je naše obnovitelná  
 surovina.

Proč?

Dřevo je cesta
... k rovnováze na Zemi!



Naše lesy jsou ve skvělém 
stavu.

České dřevo je obnovitelná 
surovina.

Využíváním dřeva chráníme 
životní  
prostředí!

Nebojte se o naše lesy, jsou ve skvělém 
stavu. Jejich plocha se stále zvětšuje  
a dřeva v nich dlouhodobě přibývá.  
Jste překvapeni? 

V českých lesích každoročně přiroste významně více dřeva, než se z něj vytěží. Jak je vidět na grafu 
výše, zásoba dříví se od roku 1930 více než zdvojnásobila! Současně s tím se i plocha lesů stabilně 
zvyšuje a lesy pokrývají už více než třetinu rozlohy České republiky. 

Využíváním dřeva – naší obnovitelné 
suroviny – prospíváme naší 
společnosti i planetě tím, že:

• chráníme neobnovitelné zdroje,   
a tím i životní prostředí,

• zvyšujeme zaměstnanost, zejména 
na venkově,

• podporujeme české firmy.

Díky péči lesníků, kteří se o české lesy starají  
trvale udržitelným způsobem, jsou naše lesy 
zdrojem dřeva – naší obnovitelné suroviny.

Při nákupu dřeva, dřevěných staveb a výrobků 
proto nemějte obavy, že tím ničíte lesy. Existuje 
velký rozdíl mezi živelným kácením deštných 
pralesů a těžbou pod kontrolou českého Lesní-
ho zákona (Zákon č. 289/1995 Sb.). V našich 
lesích se hospodaří s rozmyslem. Proto je u nás 
dřevo obnovitelnou surovinou, kterou je správ-
né využívat.

Záleží pouze na nás, zdali tuto skutečnost využi-
jeme ve prospěch ochrany životního prostředí  
a zdravějšího života nás i budoucích generací.

Dřevo je naše cesta k rovnováze na Zemi.           Vydejte se po ní s námi. Kupujte dřevěné výrobky.  

Graf: Zásoby dříví v lesních porostech ČR
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Zdroj: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
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Dřevo z našich lesů je:

tradiční

variabilní

dlouhotrvající

ekologické

obnovitelné
zdraví  

prospěšné

české  
národní 

bohatství krásné


