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Lesy České republiky, s. p. získaly první prestižní certifikát ekologicky a sociálně šetrného lesního hospodaření pro lesní hospodářský celek Žehrov, který je součástí lesní správy Nymburk.
Lesní hospodářský celek Žehrov se rozkládá na ploše 2765 ha,
částečně v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Převažují borové
porosty, větší podíl má ještě smrk a dub.
Přípravy na certifikaci lesního hospodaření na tomto území byly
zahájeny již v roce 2005, kdy lesníci začali adaptovat své hospodářské postupy na požadavky Českého standardu FSC. Po předběžném auditu v roce 2007 proběhl hlavní certifikační audit v únoru
2008. Audit provedl tříčlenný tým akreditované certifikační firmy
SmartWood/NEPCon.

Pozvánka na seminář s exkurzí . . . . . 7
„Získání toho certifikátu je pro nás dalším signálem našim partnerům i veřejnosti o tom, že v našich lesích hospodaříme ekologicky šetrným způsobem“, řekl Ing. Jiří Černík, výrobně-technický
ředitel Lesů České republiky, s. p.
Certifikát FSC byl certifikační firmou udělen pod podmínkou naplnění několika ukazatelů Českého standardu FSC, např. zmenšení
rozsahu holých sečí, zvýšení podílu melioračních a zpevňujících
dřevin při obnově nebo zvýšení podílu přirozené obnovy. Průběžné plnění těchto ukazatelů bude hodnoceno při pravidelných
ročních auditech v letech 2009 – 2012. Souhrnná zpráva z auditu
s podmínkami certifikace je v českém jazyce k dispozici na http://
www.czechfsc.cz/cz/index.php?p=certifikaty_v_CR.
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„Gratuluji státním lesům k získání prvního certifikátu FSC, který je oceněním jejich snahy o přírodě blízké lesní hospodaření. Věříme, že je to začátek cesty
k získání certifikátu pro celý podnik. Máme za to, že
státní lesy mají více lesních správ, kde lesní hospodáři
uplatňují k přírodě blízké postupy, snižují tak ekonomickou náročnost provozu, a tedy hospodaří šetrně,“
řekl Mgr. Michal Rezek, ředitel FSC ČR o. s.
Po udělení certifikátu FSC lesnímu hospodářskému
celku Žehrov tvoří podíl certifikovaných lesů zhruba
0,2% celkové rozlohy lesních ekosystémů ve správě
Lesů ČR. V minulém roce Lesy ČR, s. p. ohlásily druhé kolo certifikace FSC pro další tři lesní hospodářské
celky na lesních správách Křivoklát, Mělník a Jablonec nad Nisou. V letošním roce se na certifikační
audit připravuje též Správa Krkonošského národního
parku.
Zdroj: SmartWood/NEPCon, Lesy ČR s.p.,
červenec 2008

Nové FSC certifikované lesné subjekty na
Slovensku

Ďalších šesť subjektov pristúpilo do už existujúcich
certifikovaných skupín. Ku Gemerskému regionálnemu
združeniu vlastníkov neštátnych lesov pristúpili:
•

Obecné lesy Mníšek nad Hnilcom, s.r.o. (3 424 ha)

•

Obecné lesy Smolnícka Huta, s.r.o. (635 ha)

•

Mestské lesy Sabinov, s.r.o. (1 149 ha)

•

Mestské lesy Revúca, s.r.o. (1 362 ha)

Do skupinovej certifikácie Únie diecéznych lesov
Slovenska pristúpili Mestské lesy Poprad (842 ha)
a Lesné pozemkové spoločenstvo v Liptovskej Tepličke (1 600 ha).
Uvedené poukazuje na to, že pre menšie subjekty je
atraktívnejšia skupinová forma certifikácie. Pravdepodobne kvôli nižším nákladom a rýchlejšej príprave
na certifikáciu (nie je potrebné pripravovať vlastné
smernice, preberajú sa smernice skupiny). Skupinová
certifikácia je však náročnejšia na organizáciu medzi
členmi a je s ňou spojené riziko, že ak jeden člen
nedodrží podmienky, môže prísť o certifikát celá skupina. Výhodou pri samostatne vydanom certifikáte
je, že každý subjekt zodpovedá sám za seba.
„Dúfame, že novo certifikované lesné subjekty prispejú k zlepšeniu obhospodarovania lesov na Slovensku. Želám všetkým týmto subjektom, aby sa splnili
ich očakávania ohľadom FSC certifikácie, nielen pri
získavaní financií z európskych fondov, ale aj v lepšej
spolupráci s rôznymi záujmovými skupinami a verejnosťou.“, povedal Juraj Vysoký – výkonný riaditeľ
FSC Slovensko.
Zdroj: FSC Slovensko, júl 2007

Ilustrační foto, Juraj Vysoký

Hodnotenie rizika pri získavaní
kontrolovaného dreva zo Slovenska

V poslednom období na Slovensku výrazne vzrástol
záujem o FSC certifikáciu lesov, najmä medzi
neštátnymi lesnými subjektmi. Súvisí to najmä
s tým, že ak sa vlastníci a užívatelia lesov uchádzajú o finančný príspevok v rámci lesníckych opatrení
z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007–2013,
pri vyhodnocovaní žiadostí získajú plusové body,
ak hospodária v certifikovaných lesoch.
Za mesiace máj – júl 2008 na Slovensku pribudlo až
7 nových vlastníkov a užívateľov lesov certifikovaných podľa FSC a výmera FSC certifikovaných lesov
sa zvýšila o 11 573 ha. Na Slovensku je v súčasnosti
teda 17 FSC certifikovaných subjektov obhospodarujúcich lesy na celkovej výmere 173 787 ha.
Samostatný certifikát bol vydaný pre obec Ľubica, ktorá obhospodaruje vlastné lesy na výmere 2 561 ha.

Ilustrační foto, Juraj Vysoký

Národná iniciatíva FSC Slovensko vypracovala prvú
verziu hodnotenia rizika pre kontrolované drevo získavané zo zdrojov na Slovensku. Hodnotenie rizika je
dôležitým krokom k jednotnému a správnemu uplatňovaniu konceptu „kontrolovaného dreva“ v rámci
FSC certifikácie na Slovensku.
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Koncept „kontrolovaného dreva“ umožňuje na jednej
strane väčšiu flexibilitu pre spracovateľov dreva, keď
im dovoľuje do produktov označených značkou FSC
Mixed primiešať aj určitú časť dreva z necertifikovaných
zdrojov do 30%. Na druhej strane však umožňuje zaručiť pre spotrebiteľa, že vo výrobkoch označených značkou FSC Mixed nie je drevo z „neakceptovateľných“
alebo „kontraverzných“ zdrojov. Za takéto zdroje FSC
považuje týchto päť kategórií:

Certifikace v polygrafii na vzestupu
V jarních a letních měsících se dále v České republice
a na Slovensku šířil trend výroby a spotřeby papíru
s logem FSC. Značka FSC zaručuje, že dřevní surovina pochází z lesů, které byly obhospodařovány podle
důsledných ekologických a sociálních pravidel organizace Forest Stewardship Council (FSC).

1. Nelegálne ťažené drevo
2. Drevo ťažené v oblastiach, kde sú potláčané tradičné a občianske práva
3. Drevo ťažené z lesa, ktorého vysoké ochranárske
hodnoty sú ohrozené obhospodarovaním
4. Drevo pochádzajúce z oblastí, kde lesy a iné lesné
ekosystémy boli zmenené na plantáže alebo nelesné plochy
5. Drevo z lesov, kde boli vysadené geneticky modifikované stromy
Štandard FSC-STD-40-005 ukladá všetkým certifikovaným firmám v rámci spracovateľského reťazca, ktoré
chcú použiť na výrobu produktov kategórie FSC Mixed
aj drevnú surovinu od necertifikovaných dodávateľov
povinnosť uskutočniť hodnotenie rizika regiónu, z ktorého pochádza surovina. Ak nie je región vyhodnotený ako nízko rizikový, musí si firma vytvoriť vlastný
verifikačný program zameraný na hodnotenie všetkých
dodávateľov dreva z daného regiónu, ktorý zabezpečí, že sa vyhne drevu z „neakceptovateľných“ alebo
„rizikových“ kategórií. Národná iniciatíva FSC môže
poskytnúť usmernenie alebo výklad pri posudzovaní
rizika pre kontrolované drevo v danej krajine. V súvislosti s tým FSC Slovensko vypracovalo hodnotenie
rizika pre jednotlivé kategórie kontrolovaného dreva
na Slovensku.
Pre kategórie „neakceptovateľného“ alebo „kontroverzného“ dreva 2, 4 a 5 možno považovať Slovensko za
nízko rizikový región. Existuje tú však určité nešpecifikované riziko, pre kategórie „neakceptovateľného“
alebo „kontroverzného“ dreva 1 a 3, čo znamená, že
firmy, ktoré chcú získavať kontrolované drevo zo Slovenska si musia vytvoriť verifikačný program svojich
dodávateľov, v ktorom sa zamerajú hlavne na tieto dve
kategórie dreva. Celý hodnotiaci dokument nájdete na
stránke www.fscslovakia.sk.
FSC Slovensko súčasne vyzýva na pripomienkovanie
prvej verzie hodnotenia rizika pri získavaní kontrolovaného dreva zo Slovenska.

Ilustrační foto, Juraj Vysoký

Mezi výrobci papíru již získaly certifikát zpracovatelského řetězce velká společnost Mondi SCP a. s. (na
Slovensku), Olšanské papírny, a.s. a OP papír, s. r. o.
(v České republice). Velmi významné bylo splnění
certifikačních podmínek u firmy Bukóza ExportImport, a.s., který kromě buničiny vyrábí i řezivo,
komponenty pro nábytkářský průmysl a dýhy.
Certifikát zpracovatelského řetězce FSC pro obchod
s papírem má firma Papyrus Bohemia s. r. o. a Bratislavská papierenská spoločnosť spol. s.r.o.
Z několika tiskáren, jež projevily zájem o tisk publikací s logem FSC, již certifikát získaly Tlačiarně BB
spol. s. r. o. a Polygraf print spol. s.r.o. na Slovensku, CPI Moravia Books, s. r. o., Těšínská tiskárna
a.s. a Point CZ, s.r.o. v ČR. Certifikát zpracovatelského řetězce FSC umožňuje tiskárnám označovat
knihy, na něž byl použit papír FSC, jako certifikované
a tím je na trhu odlišit od konvenčních titulů s papírem nejasného původu.
V přípravě na certifikaci je několik dalších velkých
distributorů papíru, výrobci různých druhů papíru,
kartonáže a obalů a několik tiskáren.

Pripomienky môžete zasielať na: info@fscslovakia.sk.
Pripomienky budú spracované a zapracované do druhej verzie dokumentu.

Situace v ČR a na Slovensku tak kopíruje velký rozmach výroby a spotřeby FSC papíru v zemích západní Evropy a v Zámoří. Aktualizované seznamy podniků v řetězci papíru s certifikátem zpracovatelského
řetězce FSC lze nalézt na www.fsc-paper.org.

Zdroj: FSC Slovensko, august 2008

Zdroj: FSC ČR a FSC Slovensko, srpen 2008
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Valná hromada FSC ČR
Český zástupce mezinárodní nevládní organizace
Forest Stewardship Council (FSC) zve zájemce z řad
lesnických a dřevařských subjektů, nevládních
organizací i dalších zájemců na 7. valnou hromadu FSC ČR, o.s.
Valná hromada proběhne ve středu 24. září 2008
v době od 9 do 13 hodin v zasedací místnosti č. 900
Ministerstva životního prostředí ČR, Vršovická 65,
Praha.
Mezi cíle 7. valné hromady FSC ČR patří: seznámit
zúčastněné s činností organizace v letech 2007 a 2008
a strategií organizace v letech 2009 a 2010, informovat o dění v FSC v ČR a ve světě, vytvořit rámec pro
revizi Českého standardu FSC, informovat o certifikaci zpracovatelského řetězce včetně ukázek certifikovaných výrobků a zvolit orgány sdružení.
Odpoledne proběhne na tomtéž místě první pracovní
setkání k revizi Českého standardu FSC. Zváni jsou
členové FSC ČR i hosté. Novinkou valné hromady
bude výstavka FSC výrobků českých certifikovaných
firem jako jsou Dipro Proseč, Dřevotvar družstvo
a další.
Účast přislíbili zástupci ministerstev, lesních podniků, výrobců ze dřeva, obchodníků a nevládních organizací se zaměřením na životní prostředí a sociální
sféru. Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese
info@czechfsc.cz. Těšíme se na viděnou!
Zdroj: FSC ČR, o.s., srpen 2008

FSC certfikace ve světě
Rozhovor s novým ředitelem FSC A.C.
Andre de Freitasem
Andre Giacini de Freitas, vzděláním lesník, vystřídal
na postu ředitele FSC mezinárodní nevládní organizace Forest Stewardship Council (FSC) Heiko Liedekera. Brazilec Andre Giacini de Freitas již v rámci
organizace FSC nabyl rozsáhlé zkušenosti od práce
auditora až po strategickou politickou práci na mezinárodní úrovni. Vedl brazilskou nevládní organizaci
Imaflora a vytvářel sociální a environmentální politiku banky Rabobank v Brazílii. Od roku 2006 řídil
oddělení vytváření politik a standardů FSC a komunikace. V následujícím rozhovoru mluví Andre Giacini de Freitas o činnosti a plánech FSC.
Andre, co považuješ pro FSC za největší výzvu?
Andre de Freitas: Ve chvíli, kdy systém roste, je klíčová důvěryhodnost a my musíme zajistit, aby si ji
zachoval a posílil. Abychom toho dosáhli, budeme

věnovat více prostředků na akreditační služby a dále
vylepšíme požadavky na certifikaci lesních majetků
a zpracovatelského řetězce s cílem učinit je efektivnějšími a zároveň použitelnějšími. Podobně potřebujeme posílit práci na trzích a zajistit, aby výrobky
z certifikovaných lesů přinášely producentům dostatečný prospěch a docházelo tak k šíření certifikace
FSC a pozitivních dopadů, které přináší.
Pracuješ ve FSC již delší dobu. Jaké jsou největší
dopady, které FSC dosud přineslo?
Andre de Freitas: FSC dosáhlo podstatných pozitivních vlivů, ekologických i sociálních, přímo v lesích.
Je zásadní, abychom tyto významné úspěchy uměli
ukázat našim konstituentům. Už na tom pracujeme
a více informací je k nalezení na našich internetových
stránkách.
Mělo to dopad na celkovou image lesnictví?
Andre de Freitas: Ano, jistě, FSC pomáhá dostat
téma lesů do popředí diskusí o odpovědné výrobě
a můžete pozorovat, že další sektory začaly vytvářet
podobné modely. S více než 100 miliony hektarů certifikovaných lesů s odhadovanou roční hodnotou FSC
výrobků více než 25 miliard dolarů existuje rozsáhlá
politická a ekonomická síla, která stojí za uznáním
a propagací systému FSC v globálním měřítku.
Mění se nějak role FSC?
Andre de Freitas: FSC bude mít v tomto roce patnácté
narozeniny. Za dobu jeho života jsme z vynikající
myšlenky vytvořili vedoucí model pro odpovědné
lesní hospodaření. V tuto chvíli začíná další fáze
vývoje: upevnit dlouhodobě životaschopný model,
který nese prospěch všem našim konstituentům
včetně držitelů certifikátů a našich členů v sociální
a ekologické sekci organizace.
Zdroj: FSC News and Notes 6, červen 2008

Setkání evropských národních iniciativ
FSC ve Španělsku
Ve dnech 22.–24. dubna proběhlo setkání evropských
národních iniciativ FSC. Pořádající zemí bylo Španělsko, místem setkání horská obec Valsain, severně od
Madridu. Mezi zástupci národních organizací FSC
ze 17 evropských zemí nechyběli i zástupci z České
republiky a Slovenska. Zásadními body jednání se
staly: diskuse o vnitřní struktuře organizace Forest
Stewardship Council a roli národních iniciativ v ní,
koordinace sítě národních iniciativ v Evropě, strategie
financování národních iniciativ a jejich spolupráce
při tom, společné projekty při propagaci certifikace
FSC v oblasti průmyslu papíru a celulózy a zahradního nábytku. Další důležitou součástí agendy se stala
příprava na podzimní valnou hromadu FSC v Jižní
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Africe, kde mimo jiné dojde i celosvětovému setkání
více než 40 národních iniciativ FSC.

Pozvánka na valné zhromaždenie Forest
Stewardship Council (FSC).

Setkání bylo tradičně zakončeno exkurzí do místních
přírodě blízkých, převážně borových, lesů, obhospodařovaných bezholosečně v souladu se španělským
standardem FSC.

FSC International pozýva všetkých svojich členov na
v poradí už 5. valné zhromaždenie členov Forest Stewardship Council (FSC), ktoré sa bude konať v dňoch
3.–7. novembra 2008 v Kapskom meste (Južná Afrika).

Zdroj: FSC ČR, květen 2008

Revízia FSC princípov a kritérií

Valné zhromaždenie je najvyšší rozhodovací orgán
FSC a predpokladá sa účasť zástupcov z viac ako 60
krajín, ktorý sú rozdelení v troch komorách (sociálnej,
environmentálnej a ekonomickej) podľa ich prevládajúceho záujmu o les.
Systém hlasovania pri valnom zhromaždení FSC je
pomerne zložitý, aby bolo zabezpečené rovnomerné
zastúpenie jednotlivých záujmov pri rozhodovaní.
V skratke sa systém hlasovania dá opísať takto:
Rozhodnutia musia byť prijaté konsenzom medzi
jednotlivými komorami. Pri hlasovaní v jednotlivých
komorách sa uplatňuje demokratický princíp s tým,
že komory sú rozdelené podľa krajín na juh a sever,
čo ani tak nesúvisí s ich polohou, ale s ich ekonomickým bohatstvom. Toto rozdelenie zabezpečuje, aby
sa bohatšie krajiny v dôsledku ich lepšej ekonomiky
nemohly presadiť na úkor tých chudobnejších.

Ilustrační foto, Juraj Vysoký

Je viac ako symbolické, že Valné zhromaždenie FSC,
ktoré sa koná pravidelne každé tri roky, tentoraz zavíta
aj na africký kontinent. FSC hľadá cestu a riešenia pri
presadzovaní zodpovedného obhospodarovania lesov
po celom svete a na Valnom zhromaždení sa robia
najdôležitejšie rozhodnutia na najbližšie tri roky.

Princípy a kritériá sú jedným zo základných dokumentov FSC, v ktorom je zadefinovaná filozofia dobrého obhospodarovania lesov.
Hoci je v súčasnej verzii niekoľko odlišností oproti
pôvodnému dokumentu, ktoré sa vykonali na základe
hlasovaní valných zhromaždení FSC, je treba dodať,
že počas 15-tich rokov existencie FSC princípov
a kritérií, tieto nikdy neboli podrobené dôkladnejšej
revízii, ktorej by predchádzalo širšie pripomienkovanie.
Aj preto sa FSC rozhodlo v tomto roku vykonať revíziu FSC princípov a kritérií, pričom sa postupuje
podľa na tento účel schválenej metodiky.
Súčasťou revízie sú aj konzultácie so záujmovými
skupinami. V súčasnosti je pripomienkovanie už
ukončené a pripomienky do návrhu dokumentu
zapracúva FSC rada riaditeľov.
Výsledný dokument má byť schválený na Valnom
zhromaždení FSC, ktoré sa bude konať v novembri
2008 v Kapskom meste (Južná Afrika).
Zdroj: FSC International, August 2008
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Medzi hlavné témy tohtoročného valného zhromaždenia patria:
•

Revízia FSC Princípov a Kritérií

•

Rozvoj FSC certifikácie u malých lesných subjektov po celom svete

•

Úloha FSC certifikácie v boji proti klimatickým
zmenám

Viac informácií o valnom zhromaždení nájdete na:
www.fsc.org
Zdroj: FSC International, August 2008

Moratorium na certifikaci lesního
hospodaření certifikační firmy SGS
Na základě výsledků kontrolních auditů ze strany
Accreditation Services International (ASI), samostatné kontrolní a akreditační jednotky organizace FSC,
pozastavila firma SGS 29. května 2008 do odvolání
své služby v oblasti certifikace lesního hospodaření
v celém světě. Firma SGS se sídlem v Jižní Africe, patřící mezi dvě certifikační firmy s největším počtem
klientů v rámci certifikačního systému FSC. Bude
nadále vykonávat roční dozorové audity stávajících
platných certifikátů lesního hospodaření. Nebude
však udělovat nové certifikáty ekologicky a sociálně
šetrného lesního hospodaření podle standardů FSC.
Zdroj: FSC International, červen 2008

Pozvánky na akce
“FSC Garden Furniture Marketplace”
v Bonne
FSC International v spolupráci s vybranými Národnými iniciatívami pozýva všetkých výrobcov FSC záhradného nábytku zo Slovenska a Čiech na “FSC Garden
Furniture Marketplace”, ktorý sa uskutoční v dňoch
24.–25. septembra 2008 v budove FSC International
Center v Bonne.
“FSC Garden Furniture Marketplace” je zameraný na
prezentáciu približne 25–30 firiem, z viacerých európskych krajín, ktoré vyrábajú a predávajú záhradný
nábytok s certifikátom FSC a je vyvrcholením “Broker
projektu”, ktorý sa zameriaval na zlepšenie spolupráce
medzi FSC národnými iniciatívami, výrobcami a predajcami FSC produktov.
Akcia dáva príležitosť aj slovenským a českým firmám,
aby prezentovali svoje výrobky a mohli sa stretnúť
s potenciálnymi obchodnými partnermi.

Ilustrační foto, Juraj Vysoký

FSC v číslach k 31. júl 2008
Celková certifikovaná plocha:
113, 95 miliónov ha

Súčasťou akcie budú aj semináre a workshopy o novinkách v FSC certifikácii, o trhu so záhradným nábytkom
s certifikátom FSC a diskusným fórom pre zúčastnených.
Viac informácií o tejto akcii nájdete na:
www.fscslovakia.sk
Zdroj: FSC Slovensko, August 2008

Celkový počet certifikátov spracovateľského reťazca:
9 106
V súčasnosti sú FSC certifikáty vydané v 79 krajinách.
Zdroj: FSC International, August 2008
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FSC ČR zve odbornou lesnickou a ochranářskou veřejnost na

seminář s exkurzí

Certifikace FSC – cesta k přírodě
blízkému lesnímu hospodaření
Seminář se koná v úterý 23. září 2008 od 9 hodin v hlavní budově Magistrátu hlavního města Prahy.
Cílem semináře je seznámit účastníky se systémem certifikace lesů FSC, s požadavky Českého standardu FSC a možnostmi použití FSC jako nástroje ochrany přírody při prosazování přírodě blízkého lesního hospodaření. Při odpolední exkurzi bude představeno několik ukázek z hospodaření v FSC certifikovaných lesích hlavního města Prahy.

Program
Î Certifikace FSC při prosazování
přírodě blízkého lesního hospodaření
Î Úvod do systému certifikace lesů FSC
Î Požadavky Českého standardu FSC
Î FSC jako nástroj ochrany přírody
Î Zkušenosti s hospodařením podle FSC
Î Exkurze do lesů hlavního města Prahy

Přihlášky a podrobnější informace
tel: 545 211 383, 737 406 093
e-mail: info@czechfsc.cz
www.czechfsc.cz
Seminář se koná pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy
a za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Tento magazín by nevzniknul bez laskavé finanční
podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Podporující členové FSC ČR:
Hordijk Houtimport
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