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PODPORUJEME DŘEVO, OBNOVITELNOU SUROVINU 

 
Stejně jako víme, že sluneční nebo větrná energie patří mezi obnovitelné zdroje energie, měli bychom také znát, 

že i dřevo spadá do kategorie obnovitelných zdrojů. 

Je zvláštní, kolik lidí zastává názor, že dřevem nelze plýtvat a měli bychom zvažovat každé pořízení dřevěného 

prkna nebo hlídat spotřebu papíru. Je to nejspíše způsobeno trendem posledních let, kterým je ochrana přírody. Ta 

by měla být pro všechny samozřejmostí, ale jako vše ostatní, bychom měli zapojit také racionální pohled na věc. 

Na naší planetě objevíme skutečně málo míst, konkrétně lesů, která rostou bez zásahu člověka. Vyjma deštných 

pralesů, jsou např. v České republice všechny lesy obhospodařovány člověkem, ošetřovány, kontrolovány a 

samozřejmě také s rozmyslem prořezávány a káceny. Výjimkou nejsou ani dodavatelé dřeva naší firmy. 

 

 
Obrázek 1: Krása lesa. Zdroj vlastní. 

 

Co se děje, jestliže se rozhodnete pro dřevostavbu, dřevěné obklady, fasádu, terasu, plot nebo topení dřevem? 

Rozhodně nebudete ničit přírodu, naopak jí pomůžete! Od počátku původu dřeva, které se dostane až k vám, je 

vše pečlivě naplánováno.  

Tedy dojde k vysazení lesní školky a je přesně spočítáno, kolik a kdy se vykácí stromků či vzrostlých stromů a 

na co bude dřevo použito. Tím dochází k pravidelnému koloběhu lesa.  

A co se stane, když odbyt, který by mohl být až dvojnásobný, není dostatečný? Lesy nejsou pravidelně prořezávány 

a káceny, tím usnadňujeme jejich zamoření plísněmi, dřevokaznými houbami a škůdci. Stromy jsou po napadení 

chorobou či cizopasníkem vykáceny, ovšem s tím rozdílem, že nedojde k jejich upotřebení a dřevěný produkt je 

zbytečně zlikvidován bez významnějšího užitku. V tomto případě tedy nešetříme ani přírodu, ani lesy, ani peníze 

a ani čas. Dojde ke zbytečnému plýtvání dřevem. 
 

 
Obrázek 2: Puidukoda OU. Rezidence ze sibiřského modřínu [fotografie]. Puidukoda OU [on-line]. Dostupné z: 

http://www.puidukoda.eu/cs/rezidencni-budovy-sibirsky-modrin 

 
Proto není potřeba se bát využívat dřevěných produktů, ať už na stavbu nebo na okrasu či jako papír na psaní a 

další. Umožníme tím každému stromu prožít ten svůj životní příběh a sobě nekonečné procházky ve zdravých 

lesích. 

 

 


