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Lesy České republiky začínají s FSC
Státní podnik Lesy ČR, dominantní správce lesů v České republice,
obhospodařující více než 1,3 mil. hektarů lesů, oznámil svůj zájem
usilovat o získání prestižního certifikátu ekologicky, ekonomicky a sociálně odpovědného lesního hospodaření FSC. V tiskové
zprávě ze dne 26. září 2006 podnik Lesy ČR uvádí: „V návaznosti
na schválení Českého standardu FSC se společnost Lesy České
republiky rozhodla pilotně ověřit tento systém certifikace. Pilotní
projekt proběhne na jedné organizační jednotce. Státní podnik
Lesy České republiky je už několik let držitelem osvědčení o certifikaci lesů podle systému PEFC na rozloze téměř 100 % lesů
spravovaných Lesy ČR. „Pilotní ověření systému FSC nám umožní
objektivní srovnání obou těchto systémů v praxi,“ říká Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., výrobně-technický ředitel LČR.“
Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje 86 % rozlohy lesů ve vlastnictví státu. Roční těžby se pohybují průměrně kolem 7 mil. m3
dřeva. Na certifikát FSC již dosáhly velké rozlohy státních lesů
na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, ve Velké Británii,
Švédsku, Chorvatsku, Lotyšsku, Litvě a v Estonsku.
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„Vítáme rozhodnutí Lesů ČR a těšíme
se na spolupráci při
zavádění Českého
standardu FSC do
lesnické praxe. Jsme
též připraveni asistovat českému lesnicko-dřevařskému sektoru při marketingu
výrobků s certifikátem FSC na vyspělých trzích,“ uvedl
Mgr. Michal Rezek,
ředitel FSC ČR a FSC
Evropa.
Zdroj: Lesy ČR, s. p.
a FSC ČR, září 2006

Ilustrační foto: Ing.
Jiří Schneider, Ph.D.
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Predstavenie návrhu slovenského FSC
štandardu
FSC Slovensko usporiadalo 25. októbra 2006 v Banskej Bystrici seminár, na ktorom sa prezentoval prvý
návrh FSC štandardu pre SR. Na seminári sa zúčastnilo 38 účastníkov z rôznych záujmových skupín.
Návrh prezentovala Komisia na tvorbu národného
štandardu, ktorá na príprave pracovala viac ako rok.
Počas seminára tiež prebiehala diskusia k jednotlivým indikátorom štandardu. FSC Slovensko považuje
prijatie FSC štandardu za hlavnú prioritu.
Národný štandard by mal nielen ujednotiť FSC certifikáciu na Slovensku, ale aj zvýšiť dôveryhodnosť FSC
a to tým, že sa pri jeho tvorbe k nemu môžu vyjadriť
rôzne záujmové skupiny a široká verejnosť. Vyzývame všetkých, aby posielali pripomienky k návrhu
do 30. 11. 2006 na adresu info@fscslovskia.sk. Prvý
návrh slovenského FSC štandardu si môžu záujemcovia stiahnuť na adrese www.fscslovakia.sk.

Ilustrační foto: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Český standard FSC akreditován
Česko má schválen mezinárodně uznávaný Český
standard FSC pro ekologicky a sociálně šetrné hospodaření v lesích. Nezávislá Akreditační jednotka
(FSC Accreditation Services International GmbH)
mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC) pogratulovala FSC ČR, české pobočce FSC,
k akreditaci Českého standardu FSC.
„Akreditace Českého standardu FSC ze strany mezinárodní organizace FSC je významným ohodnocením
téměř pětileté práce desítek odborníků v rámci FSC
ČR. Myslím, že se nám podařilo vytvořit vyvážený
soubor pravidel pro ekologicky, sociálně a ekonomicky odpovědné lesní hospodaření v České republice.
Hospodaření podle Českého standardu FSC je zárukou pro obnovu ekologické stability českých lesů,
plnění jejich celospolečenských funkcí a dobré postavení českého lesnicko-dřevařského sektoru v mezinárodním srovnání. Jsem přesvědčen, že na prestižní

certifikát FSC mohou nyní dosáhnout všichni dobří
lesní hospodáři v České republice,“ řekl Mgr. Michal
Rezek, ředitel FSC ČR a FSC Evropa.
Česká republika se stala první zemí střední a východní Evropy s platnými národními pravidly pro hospodaření v lesích posvěcenými mezinárodní organizací FSC. V Evropě byl dosud národní standard FSC
vytvořen pouze v Dánsku, Německu, Nizozemí, ve
Finsku, Španělsku, Švédsku a ve Velké Británii. Ostatní země by měly svůj národní standard FSC vytvořit
do roku 2010. Zatím jsou v nich lesy certifikovány
podle obecných mezinárodních principů FSC.
Český standard FSC je dokument, podle něhož je od
1. září 2006 posuzován soulad lesního hospodaření na
území České republiky v rámci prestižního certifikačního systému lesů FSC. Jde o soubor 158 pravidel pro
ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky
životaschopné lesní hospodaření v ČR. Pro soukromé
a obecní lesní majetky menší než 500 hektarů přináší
Český standard FSC zjednodušení ve formě měkčích
pravidel. Celé znění standardu je ke stažení na: www.
czechfsc.cz/cz/index.php?p=stahnete_si.
Český standard FSC vznikal v průběhu let 2001
– 2005. Pracovalo na něm více než 40 odborníků,
sdružených podle převažujícího zájmu v ekonomické, sociální a ekologické sekci Pracovní skupiny pro
certifikaci lesů FSC v ČR. Zastoupeni byli vlastníci
lesů a lesní hospodáři, odbory, nevládní neziskové
organizace, sdružení pro obnovu venkova, asociace dřevozpracovatelů a odborníci na lesní hospodaření a ochranu přírody z univerzit. Pozorovateli
ve sdružení se stali zástupci ministerstev životního
prostředí a zemědělství. Standard byl konzultován
s externími lesnickými odborníky v ČR i v zahraničí.
Jednotlivá pravidla byla uváděna do souladu se standardy FSC v okolních zemích. Požadavky standardu
byly testovány na čtyřech různých lesních majetcích
v České republice.
Akreditaci Českého standardu FSC přivítalo i Ministerstvo životního prostředí ČR.
„…Dobrovolná pravidla pro ekologicky a sociálně
šetrné hospodaření jsou cestou, jak lesům pomoci.
Věřím, že i zákazníci ocení, že si mohou koupit dřevo, které pochází z šetrně obhospodařovaných lesů,”
komentoval schválení standardu náměstek ministra
životního prostředí pro ochranu přírody RNDr. František Pojer.
Zdroj: FSC ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR,
září 2006
Tištěnou verzi Českého standardu FSC jsme vydali
rámci projektu „Vzdělávání podnikové sféry a veřejnosti
o ekologické certifikaci lesů“, podpořeného v grantovém
řízení Ministerstva životního prostředí ČR. V případě
vašeho zájmu o tištěnou verzi kontaktujte FSC ČR na
info@czechfsc.cz. Počet vydaných výtisků je omezen.
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novány jako porosty starší 80 % doby obmýtí a lesy
s bohatou strukturou.
Zdroj: FSC ČR, říjen 2006

FSC soutěž
Soutěž o hodnotné ceny – sadu zahradního nábytku
a knihy s přírodovědnou tematikou
Ilustrační foto: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

FSC ČR vyhlašuje soutěž určenou pro veřejnost.

„Mrtvé dřevo“ podle FSC
Stromy k dožití a zetlení v Českém standardu FSC
V diskusích (zejména internetových) o dotacích na
lesní hospodaření z prostředků Evropské unie se
v poslední době probíralo téma ponechávání mrtvého dřeva podle Českého standardu FSC (dále jen
standard). Celé téma bylo zbytečně zpolitizované.
Některé příspěvky byly neúplné nebo mylné. Pro
uvedení věci na pravou míru:
O mrtvém dřevě se ve standardu píše v kritériu 6.3 principu 6: Vliv na životní prostředí. Celý standard je ke stažení
na: www.czechfsc.cz/cz/index.php?p=stahnete_si
Konkrétně jde o tyto dva indikátory, které upravují
povinnosti pro větší a menší vlastníky lesa:
XV. Vlastník lesa o výměře nad 500 ha má vypracovanou směrnici na vymezení a ponechávání zlomů, pahýlů, vývratů, stromů s dutinami a vybraných vzrostlých stromů k dožití a zetlení
v dospívajících a dospělých porostech a tuto směrnici dodržuje.
Množství tímto způsobem ponechaného dřeva k zetlení je nejméně 5 stromů na hektar v porostu a průměrně 30 m3 na hektar
dospívajících a dospělých porostů na lesním majetku.
XVI. Vlastník lesa o výměře do 500 ha ponechává takto
v porostech k zetlení nejméně 5 stromů na hektar.
Takto se tedy zmiňuje Český standard FSC o mrtvém
dřevě.
Je jasné, že požadavek na ponechání dřeva k zetlení
není možné naplnit okamžitě. Směrnice má proto
definovat časové a prostorové podmínky pro naplnění výše uvedených požadavků. Vlastníci lesa do
500 ha by měli problém s naplněním 30m3 na ha.
Proto postačí jen vybrat nejméně 5 stromů na hektar v dospívajících a dospělých porostech. Průměr se
počítá na plochu dílce.
Cílem výše zmíněných kritérií je ponechání dožívajících a mrtvých stromů v lesním ekosystému, které
mohou být významným zdrojem nik důležitých pro
zachování přirozených procesů přeměny organické
hmoty.
Dospívající a dospělé porosty jsou ve standardu defi-

Cílem soutěže je zapojení veřejnosti do mapování
výrobků pocházejících z šetrně obhospodařovaných
lesů v obchodech, obchodních řetězcích a prodejnách s dřevěnými výrobky v České republice.
Do soutěže se může zapojit kdokoliv.
Podmínkou je, aby kontaktoval FSC ČR a uvedl
následující informace:
1/ se kterými min. 3 výrobky označenými logem FSC
se setkal,
2/ uvedl ke každému výrobku číslo jeho FSC certifikátu – je uvedeno pod grafickým logem FSC (např.
SA-COC-1031),
3/ napsal o jaký konkrétní druh výrobku se jedná
(např. sestava zahradního nábytku, násada na rýč,
vařečka, židle, apod.),
4/ uvedl název a adresu obchodu, kde výrobek prodávají (město, případně i ulici),
5/ uvedl kontakt na sebe, abychom mohli zaslat
nazpět drobné ceny a v případě výhry i jednu
z hlavních cen.
Soutěž začíná 1. září 2006 a končí 31. května 2007.
Každý, kdo výše uvedené informace zašle do FSC
ČR, bude odměněn drobnými propagačními předměty pocházejícími z šetrně obhospodařovaných lesů
(vařečkou s logem FSC, tužkou s logem FSC).
Navíc bude každá informace s min. 3 výrobky archivována a na závěr soutěže proběhne vylosování o hlavní ceny
(jedna osoba může informace zaslat i několikrát).
Pět vylosovaných výherců obdrží hodnotnou knihu, jeden výherce obdrží sadu zahradního nábytku.
Výherci budou v červnu 2007 kontaktováni a odměněni výhrami. Jména výherců budou zveřejněna i na
internetových stránkách FSC ČR www.czechfsc.cz
Poskytnuté informace o prodeji certifikovaných
výrobků budou po ověření uvedeny v databázi certifikovaných výrobků FSC, která bude veřejně přístupná
na internetových stránkách www.czechfsc.cz. Nebudou-li údaje o výrobcích správné (lze ověřit podle
uvedeného čísla certifikátu u výrobce či prodejce),
nebude možné informaci považovat za věrohodnou,
tudíž nebude zařazena do slosování o ceny.
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Jak zasílat informace o výrobcích do FSC ČR?
Vyberte si jeden, pro vás nejvhodnější, způsob:
• e-mailem: soutez@czechfsc.cz
• vyplnit formulář na internetových stránkách FSC
ČR www.czechfsc.cz
• poslat poštou na novou adresu: FSC ČR, Poděbradova 111, 612 00 Brno
• faxem: 545 211 383
Zapojte se i vy!
Pošlete nám informace o min. 3 výrobcích s logem
FSC, se kterými jste se v prodejnách v České republice setkali!
Soutěž je součástí projektu „Poradenství o odpovědném nakupování dřeva a výrobků ze dřeva“, financovaného nadací NROS z prostředků EU.

Certifikace FSC ve světě
FSC má štandard na certifikáciu
projektov
Vzlietli ste niekedy z FSC certifikovaného letiska?
Mali ste niekedy dohodnuté stretnutie s vaším doktorom v FSC certifikovanej klinike? Toto sú len dva
príklady použitia nového FSC štandardu spracovateľského reťazca na certifikáciu celých projektov.
Nový FSC štandard umožňuje propagovať použitie
FSC certifikovaného dreva a drevných produktov bez
nutnosti, aby bol každý subdodávateľ certifikovaný
individuálne. Štandard má veľmi široké rozpätie
použitia od stavieb cez infraštruktúru až po lode
a letiská. Rada riaditeľov FSC schválila tento nový
štandard (FSC-STD-40-006) v júni tohto roku.

s drevnými produktmi 2005 – 2006“ (Forest Products
Annual Market Review 2005 – 2006). Publikácia obsahuje základné štatistické informácie o trhu s drevom
a lesnými produktmi, vrátane zaujímavých informácií o certifikácii lesov.
Podľa správy je vo svete približne 7 % certifikovaných lesov (270 miliónov hektárov). Toto je obrovský pokrok od vtedy, keď v roku 1993 FSC ako prvé
zaviedlo certifikáciu obhospodarovania lesov. Z tejto
plochy certifikovaných lesov je 28 % certifikovaných
podľa systému FSC, 26 % podľa CSA, 23 % podľa
PEFC, 20 % podľa SFI a 3 % podľa ostatných certifikačných systémov. Najväčší nárast za posledný
rok zaznamenalo práve FSC, keď výmera FSC certifikovaných lesov vzrástla až o 1/3 (20 mil. ha). Na
porovnanie PEFC, CSA a SFI spolu vzrástli o 5 % (10
mil. ha).
Správa pridáva, že pôvodným zámerom certifikácie
bolo zabrániť nekontrolovanému ničeniu tropických
pralesov, ale aplikácia certifikácie bola oveľa úspešnejšia na severnej pologuli v miernom pásme než
v tropickej zóne. PEFC certifikované lesy ležia takmer
výlučne v krajinách EÚ/EFTA a Severnej Ameriky (96
%), v tropických lesoch je menej než 1 %. FSC je rozšírené viac rovnomerne s viac ako jednou tretinou certifikovaného lesa mimo krajín EÚ/EFTA a severnej
Ameriky. V poslednom roku pribudli medzi krajiny
s FSC certifikovanými lesmi napríklad aj krajiny ako
Guyana, Laos, Kamerun, Mozambik, Južná Kórea
a Vietnam.
Aj počet certifikátov spracovateľského reťazca sa
výrazne zväčšil a v polovici roku 2006 počet dosiahol
7 200. Z toho 64 % tvoria FSC certifikáty, ktoré boli
vydané v 73 krajinách.
Zvýšená dostupnosť certifikovaného dreva a produktov z dreva viedla k tomu, že spracovateľské
a obchodné firmy začínajú vo väčšej miere uplatňovať aktívny marketing certifikovaných produktov
smerom k ich zákazníkom. Správu v plnom znení
nájdete na https://unp.un.org.
Zdroj: FSC International Center, august 2006

„Tento nový štandard znamená veľký zlom. Nakoniec budeme môcť vidieť FSC nemocnice, kancelárie, apartmány a ktovie, možno dokonca štadióny
a letiská,” poznamenal Heiko Liedeker, riaditeľ medzinárodného centra FSC v Bonne.
Zdroj: FSC International Center, júl 2006

Správa FAO potvrdila FSC ako lídra
certifikácie
Ekonomická komisia OSN pre Európu (UNECE)
a Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)
nedávno publikovala „Ročné zhodnotenie trhu

Ilustrační foto: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
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Seznam FSC firem z papírenského
sektoru

Dáni majú vysokú ochotu kupovať FSC
produkty

Národní pobočky FSC Německo, FSC Nizozemí
a FSC Velká Británie v září 2006 zveřejnily aktualizovaný seznam podniků v evropském papírenském
sektoru a navazujících odvětvích s certifikátem FSC
tzv. 5 P (pulp, paper, packaging, printers and publishers). Jen v období mezi dubnem a zářím letošního roku se počet evropských podniků oprávněných označovat produkty logem FSC zvýšil z 250
na 433. Seznam zahrnuje výrobce celulózy, papíru,
papírových obalů, tiskárny a nakladatele. Pravidelně
aktualizovaný seznam těchto výrobců s kontaktními
adresami najdete na internetové adrese http://www.
fsc-deutschland.de/infocenter/inprodukt.htm?inhalt/
produkte/produkt/eurolist.htm.

Posledný prieskum trhu s FSC produktmi v Dánsku
poukazuje na vysokú priazeň FSC loga. V rámci
výskumu bolo zistené, že 14 % respondentov rozpoznáva FSC logo. Aj keď sa to môže zdať málo, je
potrebné uviesť, že táto skupina nie len rozoznáva
logo FSC, ale aj dobre rozumie, čo FSC logo na výrobkoch znamená. Až 58 % z týchto ľudí aj kupuje FSC
certifikované produkty, ak sú k dispozícii.
Výskum ukázal, že Dáni sa všeobecne veľmi zaujímajú o environmentálnu problematiku (98 % považuje za dôležité starať sa o životné prostredie) a sú
ochotní platiť vyššiu cenu za účelom ochrany (43 %
za všetky produkty, 47 % za niektoré produkty), ak
je zaručené, že ich čin pomôže.

Zdroj: FSC Německo, září 2006

Silné zvýšenie rozoznateľnosti FSC loga
2, 10, 20, 28, 44, 57 – 150 mil. švajčiarskych frankov.
Toto nie sú čísla z lotérie a výška výhry, ale čísla,
ktoré demonštrujú zvýšenie rozoznateľnosti FSC loga
v posledných piatich rokoch a obrat s FSC produktmi
vo Švajčiarsku. Sú výsledkom prieskumu trhu s FSC
produktmi vo Švajčiarsku vykonanom organizáciou
WWF (World Wide Fund for Nature).
57 % švajčiarskej populácie pozná FSC logo. Obrat
s FSC produktmi dosiahol v roku 2005 výšku 150 mil.
švajčiarskych frankov a stále rastie. Je to výsledok
dramatického nárastu FSC produktov v obchodoch
a supermarketoch.
Výskum bol vykonaný na jar 2006 po troch rokoch
kampaně o FSC, ktorú uskutočnila WWF.

Hlavným dôvodom väčšiny respondentov pre výber
„zelených” produktov je záujem o prírodu (76 %),
nasleduje prianie udržovať ich prosperitu a zdravie
(51 %). Respondentom bolo povolené vyjadriť viac
než jeden dôvod pre nákup FSC produktov.
Aj keď výskum ukázal vysokú náklonnosť kupovať
produkty s ekologickým logom, je zrejmé, že všeobecná znalosť pre logá a značky je nízka a respondenti majú problém spojiť rôzne logá s produktmi
a ich poslaním.
Na základe týchto výsledkov FSC Dánsko pokračuje
v práci, ktorú začalo minulý rok, na zabezpečenie
väčšej rozoznateľnosti loga a lepšej informovanosti
o FSC produktoch.
Zdroj: FSC Dánsko, august 2006

FSC v číslech (ke dni 29. 9. 2006)

Zdroj: FSC Švajčiarsko, august 2006
Celková certifikovaná plocha ve světě:

Trh s FSC drevom za rok 2005
v Holandsku
V roku 2005 importovalo Holandsko 595 600 m3 FSC
dreva, čo reprezentuje 8,8 % celkového dovozu dreva. Medzi rokmi 1999 a 2005 čistý import FSC dreva
rástol približne o 19 % za rok. Významne rástol najmä
dovoz tropického FSC dreva. Medzi rokmi 2001 až
2005 sa jeho objem strojnásobil. V súčasnosti 11
% reziva z tropického dreva na holandskom trhu
pochádza z FSC certifikovaných lesov.

78.900.506 ha
Celkový počet certifikátů lesního hospodaření:
854
Celkový počet certifikátů zpracovatelského řetězce:
4945
V současné době jsou certifikáty FSC lesního hospodaření uděleny v 74 zemích světa a certifikáty FSC
zpracovatelského řetězce v 73 zemích světa.

Zdroj: FSC Holandsko, august 2006
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Tabulka 1: Množství FSC certifikované lesní plochy
(v ha) ve vybraných zemích v Evropě
Země
Belgie
Bělorusko
Bulharsko
Česká republika
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Itálie
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Německo
Nizozemí
Polsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Slovensko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Velká Británie

Certifikovaná
lesní plocha v ha
6.170
251.210
21.427
22.267
1.064.130
9.490
15.325
1.988.480
438.360
15.845
1.069.112
1.687.996
193.166
588.154
162.324
6.579.417
5.039
1.124.412
9.855.696
162.899
119.982
10.444.880
428.351
790.141
1.691.660

Počet certifikátů
FSC
3
2
2
4
3
2
4
1
3
6
43
12
3
87
13
20
5
3
30
5
9
21
25
5
50

Tabulka 2: Počet certifikátů zpracovatelského řetězce ve vybraných evropských zemích
Země

Počet certifikátů FSC

Belgie
Bělorusko
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Itálie
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Německo
Nizozemí
Polsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Velká Británie

88
2
2
20
65
29
15
129
45
20
163
26
95
11
406
338
352
42
24
37
19
20
57
107
275
599

Zdroj: FSC International Center, září 2006

INZERCE
Na tomto místě se může objevit
inzerce vaší společnosti
vlastnící certifikát FSC, vaše nabídka certifikovaných výrobků, vaše komerční prezentace…
Elektronický magazín Dobré dřevo je rozesílán
na více než 2000 adres – dřevozpracovatelům,
lesním podnikům a lesníkům, obchodníkům,
vzdělávacím institucím, vybraným pracovníkům samosprávy i státní správy v České republice a na Slovensku.
Ceník barevné inzerce v Dobrém dřevě:
1 stránka 8 000,- Kč
1/2 stránky 4 000,- Kč
1/4 stránky 2 000,- Kč
V případě vašeho zájmu o bližší informace nás
kontaktujte na níže uvedené adrese kanceláře
FSC, e-mailu: info@czechfsc.cz či na telefonních
číslech: +420 545 211 383, +420 737 406 093.
Certifikace lesů a zpracovatelského
řetězce dřeva
Lesní certifikace Forest Stewardship
Council (FSC) – prestiž dobrého
hospodáře
S rostoucím zájmem veřejnosti o zdravé životní prostředí v posledních letech roste též veřejná podpora odpovědného lesního hospodaření, které dbá na
ochranu přírody, celospolečenské funkce lesů a dlouhodobý ekonomický prospěch lesních podniků. Jedním z účinných nástrojů pro prosazování odpovědného hospodaření v lesích je lesní certifikace.
Lesní certifikací se rozumí proces posuzování, je-li je
konkrétní lesní majetek obhospodařován v souladu
s odsouhlaseným standardem. Jestliže tomu tak je,
má vlastník lesa právo používat FSC označení, které
na trhu odliší dřevo z jeho lesa od dřeva nejasného
původu. Dřevo s certifikátem má na trhu komparativní výhodu. Aby měl zákazník jistotu, že dřevo,
z něhož byl produkt vyroben, pochází z certifikovaného lesa, pořizují si zpracovatelé dřeva certifikát
zpracovatelského řetězce (chain of custody).
Lesní certifikace je dobrovolným měkkým tržním
nástrojem trvale udržitelného rozvoje. Zároveň představuje iniciativu podporující spotřebu dřeva z šetrně obhospodařovaných lesů jako unikátní přírodní
obnovitelné suroviny.

DOBRÉ DŘEVO – číslo 12, podzim 2006 – strana 6

Odpovědné lesní hospodaření

Princip 8: Monitoring a hodnocení

Certifikační systém FSC je postaven na 10 mezinárodně platných principech a 56 kritériích FSC, které
tvoří rámec pro detailnější indikátory a verifikátory.
Ty jsou na základě jasně definovaného a otevřeného
procesu vytvářeny národními iniciativami FSC (u nás
FSC ČR) pro přírodní a společenskoekonomické podmínky jednotlivých států či regionů. Národní standard FSC představuje podrobný soubor požadavků
na ekologickou, sociální a hospodářskou stránku
lesního hospodaření.

Přiměřeně rozsahu a intenzitě lesního hospodaření
má být prováděn monitoring, a to tak, aby byl při
něm zhodnocen stav lesa, výnosy lesních produktů,
spotřebitelský řetězec dřeva (chain of custody), hospodářská opatření a jejich sociální a environmentální
dopady.

Princip 1: Dodržování zákonů a principů FSC
Lesní hospodaření má respektovat všechny příslušné
zákony zemí, ve kterých působí, mezinárodní dohody a smlouvy, které se daná země zavázala dodržovat,
a má vyhovovat všem principům a kritériím FSC.
Princip 2: Vlastnictví, uživatelská práva a odpovědnosti
Dlouhodobé vlastnictví a uživatelská práva k pozemkům a lesním zdrojům mají být jasně definovaná,
dokumentovaná a legálně zřízená.

Princip 9: Zachování lesů s vysokou ochranářskou hodnotou
Hospodářské zásahy v lesích s vysokou ochranářskou hodnotou musí zachovat nebo posílit vlastnosti,
kterými se tyto lesy vyznačují. Rozhodnutí, která se
vztahují na lesy s vysokou ochranářskou hodnotou,
musí být vždy zvažována v kontextu principu předběžné opatrnosti.
Princip 10: Plantáže
Plantáže mohou poskytovat řadu sociálních a ekonomických užitků a mohou přispět k naplňování světové potřeby po lesních produktech. Měly by doplňovat
hospodaření v přirozených lesích, snižovat tlak na
jejich využívání a podporovat jejich obnovu a ochranu.

Princip 3: Práva domácích obyvatel
Veškerá zákonná a zvyková práva domácích (domorodých) obyvatel vlastnit, využívat a hospodařit na
svých pozemcích, územích a zdrojích mají být uznána a respektována.
Princip 4: Práva dělníků a vztah ke komunitám
Lesní hospodaření má zachovávat nebo zvyšovat
dlouhodobý sociální a ekonomický blahobyt lesních
dělníků a místních komunit.

Rozšíření certifikace FSC
Rozloha lesů certifikovaných pod značkou FSC vzrůstá o desítky procent ročně. Stejně tak v environmentálně vyspělých společnostech roste i zájem o výrobky z šetrně obhospodařovaných lesů.
Do srpna 2006 bylo certifikováno téměř 79 milionů
hektarů lesů v 74 zemích světa. Evropský podíl činil
přes 38 milionů hektarů FSC certifikovaných lesů
ve 30 zemích.

Princip 5: Užitky z lesa
Lesní hospodářská opatření mají podnítit účelné využívání rozmanitých lesních funkcí tak, aby
zajišťovala ekonomickou životaschopnost a širokou
řadu environmentálních a sociálních užitků.

V České republice na certifikát FSC zatím dosáhly
4 lesní podniky. Jako první v roce 1997 Školní lesní podnik Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity v Brně. Celkově je podle pravidel FSC
obhospodařováno zhruba 1 % českých lesů (přibližně 22 000 ha).

Princip 6: Vliv na životní prostředí
Lesní hospodaření chrání biologickou rozmanitost
a s ní spojené hodnoty, vodní zdroje, půdu, jedinečné
a křehké ekosystémy a krajinu a tím udržuje ekologické funkce a integritu lesa.
Princip 7: Hospodářský plán
Hospodářský plán, přiměřený rozsahu a intenzitě
zásahů, má být vypracován, uskutečňován a dodržován podle časového harmonogramu. Musí být přitom
jasně vyjádřeny dlouhodobé cíle a způsoby, jak jich
dosáhnout.

Na Slovensku je certifikováno přes 160 000 hektarů,
v Polsku více něž 6,5 milionů hektarů, v Německu
zhruba 580 000 ha. Velké rozlohy státních lesů byly
certifikovány v Chorvatsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku,
Nizozemí, Švédsku, Rumunsku a Velké Británii.
Na certifikované lesy navazuje ve světě 4 945 certifikovaných zpracovatelských podniků od malých truhlářství až po obří pily či papírny. V Evropě existuje již
3 015 certifikovaných provozů. Jejich počet vzrůstá
i u nás, především mezi podniky vyvážejícími hotové
dřevěné výrobky s vysokou přidanou hodnotou.
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Možnosti certifikace
Při certifikaci lesů i dřevozpracovatelských podniků se
uplatňují dva typy certifikace: jednotlivá a skupinová.
Skupinová certifikace je vhodná pro menší lesní
majetky a jejich sdružení. Prvním projektem skupinové certifikace lesů systémem FSC se v ČR stalo
Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy, sestávající z 10 lesních majetků na ploše 1 330 hektarů.

Ilustrační foto: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

FSC navíc za účelem zlevnění certifikace a přiblížení
jejích výhod vytvořilo všem zájemcům z řad vlastníků
lesů zjednodušující certifikační procedury pro malé
lesy. Zjednodušení pro vlastníky menších lesů menších než 500 ha obsahuje i Český standard FSC.

Český standard FSC

Certifikační proces

Česká republika má schválen mezinárodně uznávaný
Český standard FSC pro ekologicky a sociálně šetrné
hospodaření v lesích. Lesní hospodaření v souladu
s Českým standardem FSC směřuje obecně k přeměně převažujících jehličnatých monokultur na druhově, věkově, výškově a tloušťkově rozrůzněné lesní
ekosystémy. Ty mají být obhospodařovány maloplošně, šetrnými způsoby. Cílové ekologicky stabilní lesní ekosystémy jsou vitální a produktivní a mají větší
schopnost odolávat abiotickým i biotickým vlivům
včetně kůrovcových či větrných kalamit.

Vlastník, který se rozhodne pro certifikaci svého lesa,
kontaktuje některou z akreditovaných certifikačních
firem. Podstatou certifikace lesního hospodaření je
srovnání hospodaření s Českým standardem FSC.
Podle zájmu vlastníka je možné podstoupit předběžný audit, který identifikuje oblasti standardů, na
které je třeba se zaměřit. Předběžný audit je povinný
pro lesní majetky větší než 10 000 hektarů.

Český standard FSC (dále standard) je dokument,
podle něhož je od 1. září 2006 posuzován soulad lesního hospodaření na území České republiky v rámci prestižního certifikačního systému lesů FSC. Jde
o soubor 158 pravidel pro ekologicky šetrné, sociálně
prospěšné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření. Pravidla jsou seřazena v rámci celosvětově
platných 56 kritérií deseti základních principů FSC.
Pro soukromé a obecní lesní majetky menší než 500
hektarů přináší Český standard FSC zjednodušení ve
formě měkčích pravidel.
Hospodaření podle standardu podporuje plnění
všech důležitých celospolečenských funkcí lesních
ekosystémů. Standard má vlastníka vést k orientaci
na širší škálu sortimentů dřevin a jiných darů lesa,
což se vyplácí i stabilnější, prosperující ekonomikou
lesních podniků.

Na počátku auditu zkontroluje inspekční tým písemnosti dokumentující vlastnické vztahy, lesní hospodářské plány, hospodářskou evidenci a další písemné
záznamy, které hospodář vede.
Poté si auditoři v terénu v porostech ověřují, zda
jsou dodržovány požadavky standardu FSC, zákony a předpisy, a celkově testují manažerský systém
a kvalitu lesního hospodaření. Při terénních kontrolách se zaměřují na klíčové těžené a zalesňované
porosty, hospodaření na chráněných územích apod.
Během inspekce se provádějí rozhovory se zaměstnanci, najímanými dodavateli a místními lidmi.
Důležitou součástí auditu je setkání s místními zájmovými skupinami, jako například se starosty či nevládními organizacemi. Dále jsou kontaktovány orgány
státní správy a odborné instituce. Účelem je získání
komentářů a připomínek ke stavu lesů, hospodaření
v nich i k sociálním dopadům této činnosti.
Udělení certifikátu

V souladu se standardem by se v lesích například
neměla používat hnojiva ani vybrané nebezpečné
chemické přípravky. Naopak se v lese ponechává
část dřeva k zetlení a doupné stromy jako hnízdiště
ptákům. Standard podporuje lesní hospodáře, ve snaze snížit negativní vlivy zvěře na lesní ekosystémy,
upřednostňovat přirozené zmlazování. Rovněž prosazuje přednostní zaměstnávání místních obyvatel.
Obdobně se klade důraz na bezpečnost práce.
Celé znění Českého standardu FSC lze získat na
www.czechfsc.cz.

Po auditu certifikační firma vydá obsáhlou certifikační
zprávu. Auditoři v ní identifikují část standardů, která
není zcela naplněna. Zprávu poté připomínkuje vlastník lesa a dva nezávislí odborníci z oboru. Následně
vydá firma certifikační rozhodnutí. V prvním či druhém roce certifikace nevyžadují certifikátoři absolutní
shodu se standardy, pokud se nejedná o zcela zásadní
porušení principů a kritérií FSC. Jestliže se při auditu
prokáží tzv. menší nedostatky, může být certifikát FSC
vydán tehdy, pokud se žadatel zaváže, že v přesně
daném časovém rámci nedostatky odstraní. V případě
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Inzerce

Pozvánka ke spolupráci
Výrobní závod Morava Wood Products, s.r.o. se sídlem v Uničově u Olomouce byl založen
v roce 1994 za účelem výroby masivních dubových podlahových dílů, určených pro prodej
v obchodních řetězcích v Nizozemí.
Morava Wood Products, s.r.o. je dceřinou společností Hordijk Houtimport B.V., vedenou
panem Kenem Hordijkem.
Zákazníci v Nizozemí na základě své společenské zodpovědnosti upřednostňují
dřevěné výrobky z ekologicky a sociálně odpovědně obhospodařovaných lesů. Lídrem
v certiﬁkaci výrobků ze dřeva je FSC. Logo FSC je v Nizozemí standardem.
Poptávka po certiﬁkovaných výrobcích s logem FSC v posledních letech prudce
stoupá.
Morava Wood Products s.r.o. chce reagovat na rostoucí poptávku po masivních
dubových podlahových dílech se zárukou bezvadného původu dřeva FSC.
Máme proto velký zájem se sejít s lesními společnostmi a jinými partnery obchodujícími s kulatinou za účelem diskuse o společných obchodních příležitostech a certiﬁkaci
lesů prestižním systémem FSC.
Srdečně Vás tímto zveme k setkání a (nezávazné) diskusi o spolupráci při obchodu
s FSC certiﬁkovanou dubovou kulatinou. Prosím, kontaktujte našeho vedoucího – pana
Pavla Nováka na tel. 775 032 710 nebo e-mailu: bcpavelnovak@seznam.cz.

tzv. větších nedostatků musejí být požadavky splněny
ještě před vydáním certifikátu.
Certifikát FSC se udílí na pět let s tím, že po prvním
hlavním auditu probíhají v následujících čtyřech
letech každoročně monitorovací audity. Při nich certifikátor hodnotí postupné změny v hospodaření. FSC
je certifikací procesu, nikoliv stavu. Jeho účelem je
podpořit vlastníka v dobrém lesním hospodaření.
Podrobný popis certifikačního procesu a kontaktní
adresy akreditovaných certifikačních firem najdete
na www.czechfsc.cz.
Náklady na certifikaci
Náklady na certifikační audity se ve střední Evropě podle dostupných informací od vlastníků lesů
a certifikačních firem pohybují v závislosti na ploše
majetku, vlastnické struktuře a přírodních podmínkách v rozmezí 0,1 – 1 EUR na ha ročně. Cena odráží
důkladnost certifikačních procedur, které obsahují
prvky (veřejné konzultace se zájmovými skupinami, detailní terénní šetření, hodnocení závěrečných
certifikačních zpráv dvěma nezávislými experty), jež
zaručují důvěryhodnost systému FSC. Před rozhodnutím pro konkrétní subjekt je vždy dobré oslovit
několik certifikačních firem a srovnat jejich nabídky
po stránce finanční i obsahové.
V posledních letech se zvyšuje zájem českých i zahra-

ničních firem a obchodníků o FSC certifikované dřevo z ČR. Poptávka převažuje nad nabídkou a cenové
zvýhodnění certifikovaného dřeva tak dosahuje až
několika EUR za m3 dřeva.
Existují i nepřímé, finančně těžko vyjádřitelné přínosy, které může získání certifikátu FSC lesnímu
podniku přinést. Němečtí vlastníci certifikovaných
lesů hovoří o prestiži, garanci odpovědného lesního
hospodaření pro občany a odběratele dřeva, o lepším postavení na trhu, o možnosti udržet si toto
postavení, zejména pak v situaci nadbytku dřeva na
evropském trhu.
Lesní certifikace FSC je pro vlastníka prestižním
oceněním odpovědného přírodě blízkého lesního
hospodaření.
Více informací naleznete na internetových stránkách
FSC ČR www.czechfsc.cz nebo napište svůj dotaz či
připomínku na e-mail: info@czechfsc.cz.

Podporující členové FSC ČR:

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí,
Hordijk Houtimport a NEPCon.
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