
Papír a
(NEJEN NA‰E) lesy

âesk˘ papírensk˘ prÛmysl vyuÏívá ve sv˘ch provozech pfiedev‰ím ménû
kvalitní smrkové dfievo (z profiezávek, polomÛ, napadené kÛrovcem,
piliny). PfiestoÏe smrk je u nás nejroz‰ífienûj‰í dfievinou, není tohoto dfieva
v âR nadbytek (vyuÏívá se k v˘robû dfievotfiísky, v energetice atd.).
Nepfiímo je tak vyvíjen tlak na vy‰‰í tûÏbu. To zas má vliv na kvalitu na‰ich
lesÛ a jejich druhovou skladbu (smrkové monokultury mají k pfiirozen˘m
lesÛm daleko). Na‰í spotfiebou v‰ak ovlivÀujeme i lesy v zahraniãí, neboÈ
asi osmdesát procent papírensk˘ch v˘robkÛ se k nám dováÏí. MÛÏeme
tak nepfiímo pfiispût k devastaci pralesÛ v Rusku, Kanadû ãi Skandinávii. 

Samostatnou
kapitolou jsou
h y g i e n i c k é
papíry. Ty jsou
uÏ od poãátku
urãeny pro
jedno pouÏití
a nedají se re-

Dal‰í informace naleznete na: www.odpady.arnika.org/papir 

·ETRNÉ PAPÍROVÁNÍ

Pfii m˘cení lesa by bûÏná velikost

paseky nemûla pfiekroãit 1 hek-

tar (u FSC lesÛ pÛl hektaru).

Jenom v˘jimeãnû mÛÏe b˘t

paseka vût‰í (2 hektary).            

Foto: Jan Losenick˘

TûÏba dfieva v rÛzn˘ch zemích EU.                                Zdroj: Eurostat 

Eukalyptové plantáÏe jsou druhovû

chudé.       Foto: Forest & Kim Starr

Podle státní politiky Ïivotního prostfiedí by mûla

tûÏba v âR klesat, ona naopak v posledních letech

roste.                                            Foto: Milan Havel

cyklovat. Pfiesto vût‰ina znaãek na na‰em trhu
(prÛzkum Arniky) je vyrobena z buniãiny, tedy
z pokáceného dfieva. K její v˘robû se ve svûtû
vysazují plantáÏe rychle rostoucích eukalyptÛ
a podobn˘ch dfievin. Jejich pûstování je ekono-
micky velice v˘hodné, ale cyklus vysazování, rych-
lého rÛstu a m˘cení velk˘ch ploch velmi vyãer-
pává pÛdu, coÏ zvy‰uje napfi. erozi pÛdy. Dal‰í
problém tûchto plantáÏí jsou ãasto nevyjasnûné
majetkové vztahy s místním obyvatelstvem, které
na pÛdû dfiíve hospodafiilo. A to v‰e jenom proto,
abychom mohli pouÏívat kapesníky a toaletní
papír vyroben˘ z buniãiny. Papír nelze recyklovat
donekoneãna, hygienické papíry jsou ideálním
produktem pro poslední fázi tohoto kolobûhu.

Projekt podpofiila Evropská komise v rámci Programu

celoÏivotního uãení. 

Materiál odráÏí pouze názory vydavatele a Komise 

nezodpovídá za dal‰í uÏití obsaÏen˘ch informací. 

V˘stava vznikla i díky projektu

„Pfiedcházej a recykluj“, kter˘

podpofiilo Hlavní mûsto Praha


