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TZ ALDP: Podporujme využití dřeva ve stavebnictví
Mnohonásobně vyšší těžba kůrovcového dřeva v porovnání s roky před kalamitou vedla ke
zhroucení trhu se dřevem. Nabídka převyšuje poptávku, ceny dramaticky spadly a ze
strany státu nepřichází žádný program, který by problém alespoň částečně řešil. Asociace
lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) vidí jako jednu z efektivních cest podporu
využití dřeva ve stavebnictví.
Loni se v důsledku kůrovcové kalamity vytěžilo v českých lesích rekordní množství kubíků dřeva.
Letošní čísla budou ještě mnohem horší, očekává se, že těžba dosáhne až 50 milionů kubických
metrů. Kvůli nízkým cenám dřeva se mnoho vlastníků postižených lesů dostalo do finančních potíží.
Řada z nich má problém dřevo vůbec prodat, není o ně zájem.
Pokud jde o podporu odbytu, ze strany státu zatím přišly jen návrhy, jak část strmě stoupajícího
objemu vytěženého dřeva využít v energetice. Hovoří se o navýšení spotřeby dřevní štěpky ve velkých
teplárnách a elektrárnách a v souvislosti s tím o rozšíření finanční podpory pro spoluspalování
biomasy s uhlím ve velkých výrobnách tepla. Ponechme stranou diskuzi, zda je zrovna tento přístup
správný, rozhodně není významným příspěvkem k řešení nadbytku dřeva.
Podle ALDP chybí státu koncepční přístup k využití dřeva jako obnovitelné suroviny. Vhodnou
legislativou by bylo možné podstatně zvýšit uplatnění dřeva ve stavebnictví. Inspirovat by se mohli
čeští úředníci nedávno schválenými evropskými předpisy, týkajícími se udržitelnosti při zadávání
veřejných zakázek v oblasti dopravy. Při nákupu vozidel ve veřejných zakázkách musí určité procento
těchto automobilů představovat čistá vozidla, tedy vozidla s alternativními pohony.
Podobně by mohlo být ve veřejných zakázkách týkajících se výstavby požadováno, aby určité
procento stavebního materiálu představovalo dřevo. Do hodnocení nabídek by se tedy dostali jen
ti zájemci, kteří nabízejí projekt vyhovující požadavkům na stavební materiál, tedy převážně dřevo.
Školy, úřady či sportovní objekty postavené s maximálním možným využitím dřeva navíc vytvoří
zdravější prostředí i pro ty, kdo v nich pobývají.
Většina v současnosti upřednostňovaných stavebních materiálů je vyráběna z neobnovitelných zdrojů
a jejich výroba je energeticky vysoce náročná. Je známo, že stavebnictví se podílí na produkci
skleníkových plynů více než doprava. Naopak dřevo jako obnovitelná surovina během růstu
spotřebovává oxid uhličitý, a tak přispívá ke zpomalování nárůstu jeho obsahu v ovzduší. ALDP je
přesvědčená o tom, že zohlednit využití této suroviny při veřejných zakázkách by nejen pomohlo
zmírnit momentální problém přebytku dřeva na trhu, ale v maximální míře odpovídá i aktuálním
požadavkům na ochranu klimatu.
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O Asociaci lesnických a dřevozpracujících podniků
Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) sdružuje významné lesnické
společnosti a největší zpracovatele dřeva v České republice. Firmy sdružené v ALDP obsluhují
více než 80 % komplexních lesnických zakázek státního podniku Lesy ČR a zpracují přes
polovinu dříví vytěženého v České republice.
Asociace vyvíjí činnost na celém území České republiky. Spolupracuje přitom s ostatními
profesními svazy a dalšími občanskými sdruženími lesnicko-dřevařského sektoru, stejně tak i
se všemi orgány státní správy ČR a EU s cílem prosazení oprávněných zájmů svých členů.

