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Certifikace FSC
v České a Slovenské republice
Vánoce poprvé pod FSC stromečkem
V Brně a Olomouci letos poprvé vánoční svátky zdobí vánoční
borovičky z lesů obhospodařovaných zaručeně podle důsledných ekologických a sociálních parametrů mezinárodního systému certifikace lesů FSC. Borovičky s visačkou FSC nepocházejí
z českých a zahraničních plantáží vánočních stromků, jejichž
pěstování a doprava z velkých
vzdáleností přináší některé
Jak bude vypadat světt
negativní ekologické dopady
v nákupním košíku v rocee
(například z používání pesticidů na plantážích či emise
skleníkových plynů). Vánoční
borovičky pochází z certifikovaných obecních lesů na Svitavsku. Pochází z prořezávek
stromků borovice lesní.
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Akce se koná v rámci projektu
„Férové a bio Vánoce pod stromečkem FSC“, na kterém spolupracují nevládní neziskové
Fair Trade
organizace FSC ČR, Hnutí
Výrobky s čistým svědomím jsou tu
už v roce 2009. Co můžete udělat dnes,
DUHA a Společnost pro Fair
neodkládejte na…
Trade. Cílem projektu je zvýšit zájem veřejnosti o výrobky
www.svetvnakupnimkosiku.cz
odpovědné spotřeby se značkami Bio, Fair Trade a FSC
v souvislosti s předvánočními
nákupy. Projekt navazuje na úspěšnou spotřebitelskou kampaň
Svět v nákupním košíku. Více se dozvíte na www.svetvnakupnimkosiku.cz.
Společnost pro

Michal Rezek, ředitel FSC ČR řekl: „Lidé v Brně a Olomouci dostávají
poprvé šanci výběrem vánočního stromečku s ekologickým certifikátem FSC
podpořit práci šetrně hospodařících lesníků. Zatím se ekologicky šetrně
v souladu se standardem FSC hospodaří jen na necelém 1 % lesů v ČR.”
Vánoční stromky se od 11. prosince prodávají ve středisku ekologické výchovy Rozmarýnek v Brně – Jundrově a v sídlech ekologického Hnutí DUHA v Brně a Olomouci. V prvním roce je cena
vánočních stromků stejná jako cena necertifikovaných stromků
a zákazníci se stromkem obdrží informace o významu značky FSC
pro ochranu lesů a propagaci šetrného lesního hospodaření.
Zdroj: FSC ČR, listopad 2008
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FSC knihy z českých a slovenských
certifikovaných tiskáren
Rok 2008 byl ve znamení zvyšování poptávky po
papíru a publikacích tištěných na papír s prestižní
značkou FSC, která dává zákazníkům záruku, že
dřevní surovina pro výrobu papíru pochází z lesů,
které byly obhospodařovány podle důsledných ekologických a sociálních pravidel organizace Forest
Stewardship Council (FSC).
Certifikát zpracovatelského řetězce (CoC) FSC v uplynulém roce získaly Tlačiarně BB, Polygraf print
a Neografia Martin na Slovensku, CPI Moravia Books,
Těšínská tiskárna, Finidr, Grasspo a Point CZ v ČR.
Tiskárny častěji tisknou na zakázky z Německa či
Velké Británie, ale první tituly již dorazily i na pulty
českých a slovenských knihkupectví. První knihou,
která v ČR vyšla prokazatelně na FSC papíru se stal
Historický atlas hub z nakladatelství Academia. Další
knihou je I ty můžeš zachránit planetu (na Slovensku
vyšlo jako Zachraň svoju planetu) autorky Jacquie
Wines, vydané nakladatelstvím Slovart. Jiným vydavatelským počinem se stala kniha Torgny Lindgren
Souchotě a jiná slova, kterou v prosinci vydalo brněnské nakladatelství Vakát.
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. Certifikát zpracovatelského řetězce FSC pro obchod s papírem má
firma Papyrus Bohemia a Bratislavská papierenská
spoločnosť. Mezi výrobci papíru již certifikát zpracovatelského řetězce získaly velká společnost Mondi
SCP (na Slovensku), a OP papír (v České republice).

lesov s vysokou ochranárskou hodnotou“, dali za cieľ
vytvoriť manuál, ktorý by slúžil vlastníkom lesov pri
identifikovaní, manažmente a monitoringu LVOH.
Okrem vlastníkov by v budúcnosti manuál mal slúžiť aj záujmovým skupinám, ktoré ho môžu využiť
pri konzultáciách s FSC certifikovanými subjektmi
a v neposlednom rade audítorom pri hodnotení lesných subjektov.
Samotný projekt bol predstavený verejnosti a rôznym
záujmovým skupinám na seminári, ktorý sa konal
18. septembra 2008 v Liptovskom Jáne. Na seminári
sa vytvorila odborná pracovná skupina, ktorá bude
pracovať na metodike identifikácie, obhospodarovania a monitorovania lesov s vysokou ochranárskou
hodnotou na Slovensku. Pracovná skupina bola vytvorená tak, aby sa dosiahlo vyrovnané zastúpenie
rôznych záujmov k lesom. Členov pracovnej skupiny
tvoria zástupcovia vlastníkov a obhospodarovateľov
lesov, štátnej ochrany prírody, mimovládnych environmentálnych organizácií, a tiež vedecký pracovníci
lesníckeho výskumu. Prvý návrh manuálu by mal byť
pripravený na pripomienkovanie niekedy v polovici
roka 2009.
Projekt „Manažment lesov s vysokou ochranárskou
hodnotou“ zastrešuje nezisková organizácia A-projekt, spolupracuje na ňom FSC Slovensko a je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného
mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac o tomto projekte nájdete na stránke: http://
www.lvoh.aprojekt.sk/
Zdroj: FSC Slovensko, November 2008

Aktualizované seznamy podniků v řetězci papíru s certifikátem zpracovatelského řetězce FSC lze
nalézt na www.fsc-paper.org.
Zdroj: FSC ČR a FSC Slovensko, prosinec 2008

Tvorba národnej interpretácie Lesov
s vysokou ochranárskou hodnotou
(LVOH) na Slovensku.
V rámci FSC certifikácie lesov sa veľká pozornosť
venuje lesom s vysokou ochranárskou hodnotou
(LVOH). Hoci v FSC štandardoch sa LVOH zaoberá princíp číslo 9, v praxi sa tento koncept aplikuje
nejednotne.
Preto si FSC Slovensko v spolupráci s neziskovou organizáciou A projekt v rámci projektu „Manažment
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7. Valná hromada FSC ČR

byl jmenován Ing. Jiří Schneider, Ph.D. Ekonomická
komise zvolila svým předsedou Ing. Milana Hrona
(lesy Svitavsko). Sociální sekce zvolila svou předsedkyní Ing. Jitku Schneiderovou (Spolek pro obnovu
venkova) a jejím zástupcem Alfonze Kokošku (Odborový svaz DLV).
Novinkou valné hromady byla výstavka FSC výrobků
Dřevotvaru družstvo a závěrečná prezentace z evropských certifikovaných lesů.
Zdroj: FSC ČR, listopad 2008

Začala revize Českého standardu FSC

Valná hromada FSC ČR, září 2008, foto Tomáš Duda
24. září 2008 se v budově Ministerstva životního
prostředí ČR uskutečnila valná hromada občanského sdružení FSC ČR, českého zástupce mezinárodní nevládní organizace Forest Stewardship Council
(FSC). Úvodní slovo pronesli zástupci ministerstev
zemědělství, Ing. Tomáš Krejzar, a životního prostředí, Ing. Tomáš Staněk.
Jednání se účastnilo 25 zástupců z řad lesnických
a dřevařských subjektů, nevládních organizací, státních a nestátních institucí. Na valné hromadě se novým členem FSC ČR stala Česká inspekce životního
prostředí a novým pozorovatelem se stal Školní lesní
podnik Mendelovy lesnické a dřevařské university,
který vlastní certifikát FSC od roku 1998.
Ředitel FSC ČR, Mgr. Michal Rezek, seznámil zúčastněné s činností organizace v letech 2007 a 2008 a strategií organizace pro období 2009–2010. Zatímco rok
2009 bude rokem rozsáhlé spotřebitelské kampaně
pro značku a výrobky FSC, v roce 2010 by mělo dojít ke klíčovým jednáním nad revizí Českého standardu FSC. Ředitel dále informoval o dění v oblasti
certifikace lesního hospodaření a zpracovatelského
řetězce dřeva v ČR a ve světě. Prudký nárůst certifikovaných firem ve zpracovatelském řetězci (již přes
10 000) zvyšuje poptávku po certifikovaném dřevě
z ekologicky a sociálně šetrně obhospodařovaných
lesů a s tím i potřebu ještě výraznější kontroly kvality
práce certifikačních firem ze strany FSC.
Zástupce ředitele, Ing. Tomáš Duda, informoval
o technických aspektech certifikace zpracovatelského řetězce, která v roce 2008 začala zrychlovat na
současnou úroveň 35 podniků s certifikátem FSC.
Jednotlivé odborné sekce sdružení zvolili své zástupce do výkonné rady sdružení, kde několika členům
končí mandát. Místopředsedou ekologické komise

Český standard FSC (dále Standard), pravidla pro certifikaci ekologicky a sociálně odpovědného lesního
hospodaření v tuzemských lesích, platí již více než
dva roky. Zkušenosti s jeho zaváděním do praxe,
intenzivní diskuse s tím spojená a změny v politikách
FSC vyvolaly potřebu revize Standardu.
Zářijová valná hromada FSC ČR projednala a schválila zřízení komise pro revizi Českého standardu
FSC. Ta má šest členů, po dvou zvolených z každé
odborné sekce. Valná hromada schválila následující
obsazení komise:
Ekologická sekce: Jaromír Bláha, Richard Višňák
Ekonomická sekce: Vasil Hutník, Milan Hron
Sociální sekce: Jitka Schneiderová, Alfonz Kokoška
Mechanismus pro revizi Standardu se řídí mezinárodními politikami FSC. Proces revize proběhne
v letech 2008–2011. Jednání komise jsou otevřená
členům a pozorovatelům sdružení. S širokou odbornou i laickou veřejností bude revidovaný Standard
konzultován prostřednictvím dvou kol tzv. národní
konzultace a tzv. harmonizován s požadavky standardů okolních zemí (SRN, Polska a Slovenska).
První pracovní setkání komise k revizi Standardu se
uskutečnilo 24. září po ukončení valné hromady FSC
ČR. Mimo členů nově zvolené komise se jí účastnili
i další zájemci z řad členů a pozorovatelů FSC ČR.
Komise na svém prvním setkání vytvořila rámec pro
revizi Standardu. V rámci procesu revize provede
FSC ČR analýzu nesouladů lesního hospodaření na
certifikovaných majetcích se Standardem, pohovory
s vlastníky certifikovaných lesů, diskusi s auditory
certifikačních firem, analýzu hodnocení Standardu
na základě výsledků pilotních certifikací u LČR a analýzu výsledků zavádění Standardu v KRNAPu.
Druhé setkání komise k revizi Standardu se uskutečnilo 20. listopadu 2008 v Brně. Mimo členů komise
zde své připomínky prezentovali zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Školního lesního
podniku MZLU, Lesů ČR, s.p. a Asociace českého
papírenského průmyslu. Pro jednání byly v konzultaci s členy a pozorovateli FSC ČR, certifikovanými
lesními majetky a certifikačními firmami sesbírány
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podněty k revizi Standardu. Detailněji byla diskutována témata holých sečí, „mrtvého dřeva“ a ponechávání dendromasy v lese, pálení klestu a zastoupení
ekologickostabilizačních dřevin. Další témata budou
řešena na příštích setkáních komise a prostřednictvím elektronické diskuse.
„Dosavadní jednání komise pro revizi standardu naznačují
velkou ochotu zúčastněných najít shodu na tak obtížných
tématech jako je pálení klestu a množství ponechávaného
„mrtvého dřeva“, řekl Ing. Tomáš Duda, zástupce ředitele FSC ČR.

dardu FSC do lesnické praxe. 2400 hektarů pražských
lesů získalo certifikát FSC v roce 2007. Následovala
exkurze do Kunratického lesa s ukázkami výběrného hospodaření, doprovázená zajímavou diskusí nad
tématy jako je vliv zvěře, extrémní zatížení rekreačním využíváním lesů, ponechávání „mrtvého dřeva“,
vylišení a bezzásahovost referenčních ploch a nepůvodní dřeviny.
Zdroj: FSC ČR, listopad 2008

Zdroj: FSC ČR, listopad 2008

Exkurze do Kunratického lesa, září 2008, foto Tomáš Duda
Seminář na pražském magistrátu, září 2008, foto Tomáš Duda

Poradenský servis FSC ČR
Seminář s exkurzí v pražských FSC lesích
Dne 23. září se uskutečnil seminář „Certifikace FSC
– cesta k přírodě blízkému lesnímu hospodaření“,
který pořádalo občanské sdružení FSC ČR pod
záštitou Magistrátu hlavního města Prahy. Seminář
s účastí 27 lesních hospodářů a pracovníků ochrany
přírody se konal s finanční podporou ministerstva
životního prostředí. V úvodu pražský radní Mgr. Petr
Štěpánek hovořil o důvodech rozhodnutí hlavního
města Prahy pro získání prestižního certifikátu hospodaření v lesích hlavního města. Vyzdvihl význam
důvěryhodného certifikátu jako dokladu obyvatelům
hlavního města o nadstandardním a šetrném obhospodařování tamních lesů. Vedoucí oddělení ekologie lesa ministerstva životního prostředí Ing. Tomáš
Staněk popsal aktivity, které jeho resort podniká při
prosazování přírodě blízkého lesního hospodaření.
V následujících prezentacích byl představen certifikační systém FSC, činnost organizace FSC v ČR a ve
světě a standard pro certifikaci lesního hospodaření
systémem FSC. Ing. Milan Hron, správce skupiny
certifikovaných lesů na Svitavsku a Ing. Dan Frantík z Magistrátu hlavního města Prahy poté shrnuli
zkušenosti se zaváděním požadavků Českého stan-

FSC ČR, o.s., česká pobočka mezinárodní organizace
Forest Stewardship Council (FSC) v roce 2007 vytvořila a letos úspěšně provozovala svůj poradenský servis. V rámci něj poskytovala konzultace a přednášky
pro nejrůznější subjekty.
Sdružení FSC ČR bylo přizváno k přípravě na certifikační audit zpracovatelského řetězce (chain of custody) těchto firem: Dřevovýroba, Egoé, Fairwood, Finidr,
Kovocité, Kronospan CR a Krnospan OSB, MMcité,
Papyrus, Stapo Banín a Truhlářství Pavel Pražan.
Pracovníci kanceláře FSC ČR také absolvovali více
než tucet přednášek o různých tématech souvisejících s certifikací FSC a Českým standardem FSC
v České republice, SRN, Lotyšsku a Slovinsku.
Nabídka poradenského servisu FSC ČR zahrnuje
kromě konzultací a prezentací též překlady, vytvoření ochranářských posudků, informační materiály
a drobné dřevěné předměty. Podrobnosti najdete na
www.czechfsc.cz/cz/index.php?p=poradensky_servis_FSCCR.
Zdroj: FSC ČR, říjen 2008
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Certfikace FSC ve světě

Valná hromada FSC, listopad 2008, foto Juraj Vysoký

5. valná hromada FSC
Ve dnech 3. – 7. listopadu proběhla v Kapském městě
(Jihoafrická republika) již pátá valná hromada mezinárodní nevládní organizace Forest Stewardship
Council (FSC), jejíž členové se scházejí každé tři roky,
aby stanovili kurz činnosti organizace a podle potřeby měnili principy jejího fungování. Letos se v Africe
sešlo na 300 členů z 65 zemí světa.
Ústředními tématy konference se stala důvěryhodnost a kvalita práce systému FSC, především pak práce akreditovaných certifikačních firem. Došlo k dohodě o dalším zpřísnění kontroly certifikačních firem,
včetně finanční penalizace a zvýšení intenzity auditů
těm, co vykazují nedostatky.„Zajištění důvěryhodnosti
certifikačního systému je klíčové. Musíme se soustředit na
práci certifikačních firem a jejich akreditaci. Je třeba též více
zdůrazňovat pozitivní dopady certifikace FSC přímo v terénu, jež byly prokázány nezávislými studiemi.“, řekl ředitel
FSC International Andre de Freitas.
Pro mnoho členů bylo zásadní další přiblížení výhod
certifikace vlastníkům malých lesů a komunitním
lesům zejména ve třetím světě. Mimo jiné bylo
dohodnuto zvýšení
limitu pro malé lesy
se zjednodušenou
certifikační procedurou z 1000 ha na
3000 ha v tropických
zemích.
Významná pozornost
byla věnována šíření
certifikace tropických
lesů. Zde má FSC
ambici dosáhnout
v dalších 10 letech
certifikace 20 % plo-

chy lesů v Amazonii, povodí Konga a jihovýchodní
Asie. Jak vyplynulo z prezentací a diskuse, je praxe
obhospodařování lesů v rovníkové Africe většinou
hluboko pod minimem stanoveným principy a kritérii FSC. I přes nadějné snahy některých progresivních firem a výraznou poptávku po dřevě z FSC
certifikovaných tropických dřevin ze strany průmyslu
a koncových zákazníků, se nedaří uspokojivě šířit
certifikaci FSC na významné plochy lesů. Mohou
pomoci schémata postupného přechodu k FSC certifikaci, větší zapojení zájmových skupin (zejména
místních komunit) do tvorby národních standardů
FSC a certifikace samotné, vzdělávání a trénink pro
lesní hospodáře.
Jiným ústředním tématem byla role lesní certifikace
a organizace FSC v mezinárodních diskusích a dohodách o boji proti klimatickým změnám, zejména
s ohledem Program snižování emisí z kácení a ničení
lesů (REDD). Emise z odlesňování a ničení lesů se
podílejí 19 % na emisích skleníkových plynů a využívání lesů má tedy zásadní roli v boji proti klimatickým změnám. Přizvaní experti hodnotili možnosti
FSC stát se referenčním systémem pro hodnocení
kvality lesního hospodaření pro účely trhu s uhlíkem. Bylo přijato usnesení, které zavazuje vedení
organizace k hlubší analýze možností a aktivnímu
zapojení systému certifikace FSC do post-kjótských
jednání.
Po několika dnech vyjednávání mezi ekologickou,
ekonomickou a sociální sekcí, patřily poslední dva
dny hlasování o několika desítkách návrhů na změny
ve stanovách, standardech a politikách FSC. Došlo
k zásadním úpravám složení a funkce výkonné rady
FSC, obtížně fungující systém pro řešení sporů bude
pozměněn k větší efektivitě a změnou projde i systém členství, kdy členové na národní úrovni budou
i členy mezinárodního FSC (buď se statutem pozorovatele, nebo aktivního člena).
Zdroj: FSC International, Certfied Wood Update
a FSC ČR, listopad 2008

Národní iniciativy FSC posilují
V rámci 5. valné hromady FSC v Kapském městě se 2. listopadu uskutečnilo celosvětové setkání tzv. národních iniciativ FSC. Spolu s FSC ČR a FSC Slovensko
se ho zúčastnilo dalších 31 národních iniciativ. Celkově dnes má dnes FSC zastoupení v 55 zemích světa.
Rychle roste zastoupení na africkém kontinentu, kde
již pracuje 13 národních iniciativ FSC. Přes velké
rozdíly dané podmínkami, kde organizace působí, je
spojuje společná globální strategie FSC, která klade
důraz na vedení dialogu mezi nejrůznějšími zájmovými skupinami při vytváření národních standardů
FSC pro lesní hospodaření, propagaci certifikace
FSC a certifikovaných výrobků a dohled nad kvalitou certifikace. Společné jsou i potíže s financováním
těchto neziskových sdružení. Valná hromada FSC
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diskutovala potřebu posílení pozice národních iniciativ, které tvoří nezastupitelný mezičlánek mezi členy a klienty FSC na národní úrovni a mezinárodním
centrem FSC v Bonnu. Z jednání v Kapském městě
vyplynulo, že mezinárodní centrum v následujícím
období uzavře s jednotlivými iniciativami smlouvy
s nově definovanými právy a povinnostmi. „Výsledky
této valné hromady jsou přelomem pro práci národních iniciativ FSC ve světě. Členové FSC odhlasovali, že mezinárodní
centrum v následujících třech letech vypracuje mechanismus
pro rozdělování finančních prostředků pro národní iniciativy,
které svou činností přispívají k naplňování globální strategie FSC při prosazování ekologicky, sociálně a ekonomicky
šetrného hospodaření“, řekl Mgr. Michal Rezek, ředitel
FSC ČR.
Zdroj: FSC International a FSC ČR, listopad 2008

Tabuľka 1: Výmera FSC certifikovaných lesov (v ha)
vo vybraných krajinách Európy
Krajina

Belgicko

Výmera FSC certifikovaných lesov
(v ha)

Počet FSC certifikátov obhospodarovania lesa

9 665

4

2 395 101

6

Bosna a Hercegovina

170 927

4

Bulharsko

106 200

6

19 757

5

Bielorusko

Česká republika
Dánsko

110 153

4

1 083 075

3

656 352

3

33 058

3

Holandsko

151 794

6

Chorvátsko

2 018 987

1

Estónsko
Fínsko
Francúzsko

Írsko

649 933

2

Litva

625 778

27

1 625 135

4

11 352

2

Lotyšsko
Luxembursko
Maďarsko

195 070

3

Nemecko

522 124

57

5 101 450

13

Poľsko
Rakúsko
Rumunsko
Rusko
Slovensko

4 288

3

973 989

3

17 484 445

53

173 777

7

Slovinsko

270 840

1

Srbsko

169 109

2

Španielsko

72 857

8

Švajčiarsko

602 138

16

Švédsko
Taliansko

9 701 467

20

48 645

11

Ukrajina

1 065 344

12

Veľká Británia

1 626 708

101

Tabuľka 2: Počet certifikátov spracovateľského
reťazca (CoC) vo vybraných krajinách Európy
k 1. decembru 2008
Krajina

Valná hromada FSC, listopad 2008, foto Juraj Vysoký

Počet certifikátov spracovateľskéhoreťazca (CoC)

Belgicko

173

Bielorusko

4

FSC v číslach k 16. septembru 2008:

Bulharsko

4

Celková certifikovaná plocha: 102 531 951 ha

Česká republika

35

Dánsko

85

Estónsko

38

Celkový počet certifikátov lesného hospodárstva:
940
Celkový počet certifikátov spracovateľského reťazca:
10 613
V súčasnosti sú FSC certifikáty lesného hospodárenia
vydané v 81 krajinách a FSC certifikáty spracovateľského reťazca v 88 krajinách.

Bosna a Hercegovina

Fínsko

8

33

Francúzsko

252

Holandsko

628

Chorvátsko

83

Írsko

54

Litva

45
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Lotyšsko
Luxembursko

100
6

Maďarsko

15

Nemecko

808

Nórsko

14

Poľsko

363

Rakúsko

72

Rumunsko

27

Rusko

68

Slovensko

25

Slovinsko

36

Španielsko

126

Švajčiarsko

373

Švédsko

154

Taliansko

337

Ukrajina
Veľká Británia

4
1575

Zdroj: FSC A. C., december 2008

Nový nástroj na vylúčenie dreva
pochádzajúceho z kontroverzných zdrojov
Nová web stránka, ktorá sa zaoberá rizikom získavania dreva z jednotlivých krajín bola vytvorená
v spolupráci organizácií NEPCon, Rainforest Alliance
a FSC.
Hodnotenie rizika je zatiaľ vypracované na úroveň
krajiny, pričom sa predpokladá, že v budúcnosti by
toto hodnotenie mohlo ísť v prípade jednotlivých
krajín ešte hlbšie.

Očakáva sa, že stránka bude využívaná hlavne firmami, ktoré majú FSC certifikát spracovateľského
reťazca kombinovaný s FSC certifikátom na kontrolované drevo, ale stránku môžu využiť aj záujmové
skupiny, ktoré majú záujem o zodpovedný prístup
k lesom.
Prečo je hodnotenie rizika také dôležité? FSC kontrolované drevo sa používa spolu s FSC certifikovaným
materiálom pri výrobe FSC zmiešaných výrobkov FSC
Mixed (Štandard FSC-STD-40-005).
Pojem „Kontrolované drevo“ vznikol preto, aby sa v FSC
zmiešaných výrobkoch vylúčila možnosť, že vo výrobku sa bude nachádzať drevo z jednej z piatich
kategórií kontroverzných zdrojov:
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.
Hodnotenie rizika pre jednotlivé krajiny sa robilo
pre vyššie uvedené kategórie kontrolovaného dreva,
pričom jednotlivé kategórie môžu byť vyhodnotené
ako:
1. nízke riziko
2. nešpecifikované riziko

Valná hromada FSC, listopad 2008, foto Juraj Vysoký
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V prípade, ak sa krajina vyhodnotí ako nešpecifikované riziko v jednotlivých kategóriách je potrebné,
aby si výrobca v prípade nákupu necertifikovaného
dreva vykonal hodnotenie svojich dodávateľov, aby
zabezpečil vylúčenie kontroverzných zdrojov.
Stránku hodnotenia rizika pre kontrolované drevo
nájdete na: http://gra.nepcon.net/
V prípade pripomienok môžete kontaktovať Romana
Poliačenka na e-mailovej adrese rp@nepcon.net alebo
+372 53 479 925 .
Zdroj: NEPCon Newsletter, Október 2008

Nastávajú zmeny vo vlastníctve lesov vo
svete?
Napriek tomu, že vlastníctvo miestnymi komunitami zväčša prispieva k lepšiemu hospodáreniu
v lesoch, iba malá časť lesov vo svete prináleží
miestnym komunitám a domorodým obyvateľom.
Aj napriek tomu dochádza v tomto smere k určitým
zmenám.
Správa publikovaná organizáciou Rights and Resources Initiative sa zaoberá zmenami vo vlastníctve lesov
v posledných šiestich rokoch v 25 krajinách najviac
pokrytých lesmi a súčasne nadväzuje na výsledky podobnej štúdie publikovanej v roku 2002. V správe
sa konštatuje, že hoci pribúdajú lesy s vlastníckymi,
alebo užívacími právami pre miestnych obyvateľov,
tento proces je stále pomalý.

V tomto smere existujú veľké rozdiely v rámci jednotlivých krajín a regiónov. Správa zdôraznila, že iba v prípade ôsmich krajín (Austrália, Bolívia, Brazília, Kamerun, Kolumbia, India, Sudán a Tanzánia) sa výraznejšie
zvýšil podiel lesov vo vlastníctve, alebo určených pre
miestne komunity a domorodé obyvateľstvo.
Aj napriek pomalému rastu správa vyzdvihla predpoklad ďalšieho zrýchľovania procesu, kde bude
narastať podiel lesov vlastnených miestnymi komunitami. Tomuto faktu by mohli prispieť nové politiky
niektorých krajín, a tiež certifikácia lesov. Dodržiavanie vlastníckych, užívacích a zvykových práv miestnych komunít a domorodého obyvateľstva, je jednou
z najdôležitejších požiadaviek FSC certifikácie, ktorá
je sledovaná hlavne v tropických lesoch.
Úplné znenie správy nájdete na: www.rightsandresources.org
Zdroj: FSC Slovensko, December 2008

Dopyt po FSC certifikovaných
produktoch v Európe by mal narastať aj
napriek ekonomickej kríze.
Globálna ekonomika čelí ekonomickej kríze a dochádza k všeobecnému zníženiu dopytu po výrobkoch
z dreva, avšak dopyt po certifikovaných výrobkoch
by mal zostať stále silný v Európe a dokonca aj v Severnej Amerike. Toto je predpoveď UNECE (Hospodárska komisia OSN pre Európu) a FAO (Organizácia
pre výživu a poľnohospodárstvo OSN).
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Čísla hovoria, že po šiestich rokoch rastu na trhu
produktmi z dreva nastal v roku 2008 pokles a tento trend bude pravdepodobne pokračovať aj v roku
2009. Správa však tiež uvádza, že spracovateľom čeliacim ekonomickej recesii môže pomôcť udržať ich
podiel na trhu aj program zodpovedného prístupu
k nákupu drevnej suroviny, pretože tento segment
trhu by mal naďalej narastať.
Z hľadiska dopytu po certifikovanej surovine boli
identifikovaní ako kľúčoví odberatelia hlavne obchodné reťazce a verejné zákazky pre stavebné projekty.
Stavby typu “Green buildings”, ktoré sa stavajú s certifikovaného dreva sú stále na vzostupe. V prospech
FSC certifikovaného dreva hovoria aj očakávané zmeny v dôsledku nových regulácií zameraných na zamedzenie obchodu z nelegálne vyťaženým drevom.
Úplné znenie správy nájdete na: http://www.unece.
org/press/pr2008/08tim_n01e_statement.pdf
Zdroj: FSC Slovensko, December 2008

Nová legislatíva v USA na zamedzenie
dovozu nelegálne vyťaženého dreva
Spojené štáty americké urobili významný krok vpred
smerom k ochrane svetových lesov.

dreva rovnaké zákony, ktoré pomohli znížiť obchod
so vzácnymi živočíchmi, slonovinou alebo kožušinami z veľkých mačkovitých šeliem.
Spojené štáty sú najväčším trhom pre výrobky z dreva
a dosiaľ nemali mechanizmus na zamedzenie dovozu
nelegálneho dreva, pričom sa odhaduje, že nelegálne drevo tvorilo až 10% z celkového importu dreva
USA. Od novembra tohto roku, kedy začala platiť táto
legislatíva, však všetci dovozcovia musia dokladovať
druh importovaného dreva a jeho pôvod.
„FSC certifikácia je najlepšou cestou na demonštrovanie legálnosti dreva a minimalizuje riziko pokuty alebo zadržania
produktov“, povedal Phil Guillery z organizácie Tropical Forest Trust.
Tento dodatok bude ochraňovať zodpovedných obhospodarovateľov lesov a posilní konkurencieschopnosť tých spracovateľov, ktorí nakupovali iba legálne
vyťažené drevo. Títo producenti a spracovatelia museli v posledných rokoch čoraz viac zápasiť s konkurenciou nelegálneho dreva predávaného v USA.
Odhaduje sa, že predaj nelegálneho dreva znižoval
cenu dreva v Spojených štátoch až o 16%.
Finančné škody však pociťovali najmä krajiny pôvodu, ktoré nedokázali zastaviť nelegálnu ťažbu. V dôsledku nelegálnej ťažby došlo v týchto krajinách k obrovským daňovým únikom, pričom v lesoch vznikli
nenávratné škody s nesmiernym negatívnym dopadom na miestne komunity.

Schválenie dodatku k tzv. „US Lacey Act“ umožňuje
federálnym orgánom aplikovať na dovoz nelegálneho

Zdroj: FSC AC, November 2008
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