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FSC ČR - Výroční zpráva 2018
Základní myšlenkou mezinárodní organizace Forest Stewardship Council® (FSC®) je podporovat environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování světových lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované lesy a jejich obyvatele.
Struktura organizace FSC odráží základní principy Agendy 21, přijaté na Summitu Země v Riu de Janeiru v roce 1992 a hospodářské, ekologické a sociální požadavky jsou reprezentovány vyrovnaným
způsobem, aby se navzájem podporovaly a nekonkurovaly si.
Na konci roku 2018 bylo certifikováno více než 196 milionů hektarů lesa v 84 zemích světa. Certifikátů
ve zpracovatelském řetězci bylo celkem 36 020 ve 124 zemích. FSC je také nejvíce dynamickou certifikací lesního hospodaření a zpracovatelského řetězce – za posledních šest let roste počet certifikátů
lesních majetků o více než 32 % a nárůst certifikátů v dřevozpracovatelském řetězci je ještě vyšší –
cca 62 %. K dostání je několik desítek tisíc druhů produktů s logem FSC ze dřeva z certifikovaných
lesů, obhospodařovaných podle důsledných ekologických, sociálních a hospodářských pravidel FSC.
FSC ČR (Fairwood, z. s.) je národní kanceláří mezinárodní organizace Forest Stewardship Council
s působností v České republice. Organizace FSC ČR vznikla v lednu 2002 a podporuje přírodě blízké
lesní hospodaření prostřednictvím certifikace lesů a podniků ve zpracovatelském řetězci v České
republice. Věnuje se také propagaci a informování o FSC přírodě blízkém lesním hospodaření mezi
veřejností.
FSC ČR sdružuje 27 členů z řad vlastníků lesů, lesníků, vědců, zástupců nevládních organizací, odborů a zpracovatelů dřeva ve třech odborných sekcích: ekonomické, ekologické a sociální.

Foto na titulní straně: Michaela Hudcová - Babí léto; foto na této straně: Dominik Mach - Divadlo

Činnost FSC ČR

Lesnický program a certifikace
V roce 2018 jsme se s ohledem na pokračující projevy globální změny klimatu v českých lesích zabývali právě tímto tématem. Z vědeckého pohledu
byly změny klimatu popsány a predikovány na dvou odborných lesnických
akcích, kde byly rovněž prezentovány lesnické přístupy, možná mitigační
opatření a potřeby navazujícího dřevozpracovatelského sektoru, který stále
více poptává tuzemskou FSC surovinu. První seminář proběhl v Lukavci
a zahrnoval i lesnickou exkurzi. Podzimní konference ve Křtinách realizovaná v rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí
(MŽP) představila certifikaci FSC jako vhodný mitigační nástroj pro vlastníky
lesů a ekonomickou příležitost v době špatné situace na trhu se dřevem.
V rámci projektu podpořeného MŽP jsme pro velký zájem připravili pátý dotisk úspěšné knihy „100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem“. Pokračovali jsme s distribucí letáku „Lesy a změna klimatu“ a obsáhlého Manuálu hospodáře pro FSC certifikovaný les, který
souhrnně představuje FSC procesy a hospodaření, vč. skupinové certifikace,
ta snižuje náklady na certifikaci pro vlastníky především menších lesů. Pro ně
jsme také připravili speciální microsite s informacemi o skupinové certifikaci na
www.fsclesy.cz. V roce 2018 pokračovala revize Českého standardu FSC
(dále jen standard), která má za cíl přizpůsobit současnou verzi standardu na aktuální verzi FSC principů a kritérií, resp. na nové
Obecné mezinárodní indikátory (IGIs). V této věci proběhlo šest schůzek standardizační komise. Byl vypracován první draft standardu, který prošel veřejným připomínkováním. Standard by měl být v roce 2019 schválen Valnou hromadou FSC ČR. Certifikát
FSC pro lesní hospodaření měly v roce 2018 tyto lesní majetky: Mendelova univerzita v Brně (Školní lesní podnik Masarykův
les Křtiny), magistrát Hlavního města Prahy, Správa Krkonošského národního parku, Lesy města Brna a skupinová certifikace
v ČR se rozrostla o devět obcí. Celková plocha FSC certifikovaných lesů v České republice na konci roku 2018 činila 53 131 ha.
Foto: Seminář o skupinové certifikaci FSC, 26. 6.
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Zpracovatelský řetězec
Ke konci roku 2018 bylo v České republice certifikováno podle standardu FSC 309 podniků
a firem zpracovatelského řetězce dřeva (počítáno
včetně tzv. multi‑site certifikátů s centrálou v zahraničí). Nárůst počtu českých firem s certifikátem FSC je tak za posledních pět let 63 %.
Všem zájemcům o certifikaci zpracovatelského řetězce a již certifikovaným firmám poskytujeme plný
informační servis.
S cílem zvýšit plochu FSC certifikovaných lesů
jsme měli několik desítek jednání se zástupci
majitelů a správců lesů a dřevozpracovatelů,
kteří mají nedostatek tuzemské FSC suroviny a zároveň zvýšenou poptávku po ni. Certifikaci jsme
představovali např. na semináři v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR s názvem „Lesní certifikace FSC ČR jako nástroj pro zvýšení přidané
hodnoty českého dřeva“.
Podíleli jsme se na přípravě Centralizovaného
hodnocení rizika pro ČR (CNRA) – analýzy, která je klíčovým dokumentem pro firmy, jež nakupují surovinu bez certifikátu
FSC s původem z ČR, a chtějí ji dále využít při zpracování FSC Mix výrobků, nebo prodat jako tzv. FSC Kontrolované dřevo.
Koncept FSC kontrolovaného dřeva má za úkol vyhnout se „kontroverznímu“ dřevu v FSC výrobcích. CNRA byla schválena
v květnu mezinárodním FSC. V návaznosti na výsledky hodnocení, které identifikovalo možné riziko v ČR, jsme se zapojili
do vytvoření nástrojů, které by mohli dřevozpracovatelé využít při snižování nalezených rizik.
Foto: Petra Šicová - V rukou měnící se podoba dřeva

Činnost FSC ČR

Propagace FSC
Proběhl již šestý ročník fotografické soutěže „Není les jako
les“. Fotosoutěž s více než 3000 zaslanými soutěžními snímky patří k jedné z největších českých fotografických soutěží
s environmentální tematikou, na které spolupracuje neziskový a komerční sektor. Hlavním partnerem tohoto ročníku byla
společnost Canon, která do soutěže věnovala ceny v hodnotě
přibližně 80 tis. Kč. Fotosoutěž podpořil také Státní fond životního prostředí (SFŽP) a byla propagována v MHD v Praze, Brně
a Ostravě. Mediálními partnery byly časopisy FOTO, Digitální
fotomagazín a magazín F22. Cílem soutěže bylo podpořit přírodě blízké lesní hospodaření a soutěžící mohli přihlásit své
fotografie do soutěže v jedné ze tří kategorií – „Dřevo v ruce,”
„Les a strom” a „Lidé v lese,” které odkazovaly na tři hlavní pilíře
udržitelného rozvoje a FSC – ekologický, sociální a ekonomický.
Se soutěžními fotografiemi jsme také vydali kalendář.
Další možností pro propagaci odpovědné spotřeby výrobků
ze dřeva nabídly v roce 2018 roadshows. Proběhly v rámci
projektu SFŽP ve spolupráci s našimi partnery, společnostmi
IKEA a Hornbach. Stánek s informačními materiály a aktivitami
pro děti i dospělé byl na podzim k vidění na roadshows před
hobbymarkety v Praze, Brně, Plzni a Ostravě, ale také například na akcích pro veřejnost se zaměřením na lesní témata
jako jsou Stromové slavnosti ve Zlíně nebo ostravský Festival
dřeva.
Foto: Lukáš Veselý - Strážce, 1. místo v kategorii Les a strom.

6
Aktivně jsme také v roce 2018 komunikovali s veřejností a novináři.
FSC ČR vydalo 11 tiskových zpráv v souvislosti např. s nárůstem
certifikátů v ČR, lesnickými semináři, fotosoutěží, pedagogickým
programem a dalšími aktivitami. Ředitel FSC ČR Ing. Tomáš Duda
byl hostem a respondentem hned dvou pořadů České Televize,
které byly odvysílány v listopadu 2018.
V průběhu roku jsme připravili a rozeslali čtyři čísla elektronického magazínu Dobré dřevo, který se pravidelně zabývá lesnickými
a dřevozpracovatelskými tématy, ale informuje čtenáře i o aktualitách v souvislosti s novelizacemi standardů a politik FSC.
Na webech www.czechfsc.cz a www.poznejdrevo.cz jsme
zveřejňovali informační články, představovali novinky především
v rámci systému FSC a České republiky, informovali o veřejných
konzultacích vyhlášených českou kanceláří FSC a mezinárodním
ústředím FSC. V novinkách na webu FSC nechyběly ani pozvánky
na naše akce pro veřejnost nebo například na kurzy pro pedagogy a výukové programy pro střední školy. FSC ČR bylo v roce
2018 aktivní i na sociálních sítích. Facebook se stal také důležitým
kanálem, skrze který jsme propagovali fotosoutěž „Není les jako
les“ a další akce jako například FSC na Hádech nebo odborné
semináře.

Foto: Výukový program FSC ČR, 15. 10.

Činnost FSC ČR

Vzdělávání
V lélě 2018 začala příprava a inovace výukových
programů FSC ČR. Na podzim pak proběhla především v okolí Brna realizace 12 zážitkových výukových programů pro jihomoravské základní školy
a gymnázia zaměřená na šetrné lesní hospodaření
a odpovědnou spotřebu. Program byl veden zkušeným lektorem a odborným lesníkem, certifikovaným
lesním pedagogem a realizoval se ve dvou modulech - „Les nebo paseka?“ a „Není – les jako les“.
Celkem se výukových programů zúčastnilo 206 žáků
a studentů. Proběhly také dva semináře pro pedagogy. Výukové programy a semináře byly podpořeny
Jihomoravským krajem.
Poslední zářijový pátek, kdy se na celém světě slaví
FSC Friday, jsme v brněnské čtvrti Líšeň na podporu přírodě blízkého lesního hospodaření uspořádali
happening pro širokou veřejnost nazvaný „FSC
na Hádech“. Jednalo se o zážitkové odpoledne s
lesními exkurzemi, na kterém nechyběly hry pro děti
a dospělé, soutěže o věcné ceny ani komentované
prohlídky FSC certifikovaného lesa pod vedením lesníka ze Školního lesního podniku Křtiny. Akci podpořil
Jihomoravský kraj, Ekocentrum Brno a Školní lesní
podnik Masarykův les Křtiny.
Foto: Naučná exkurze na FSC Friday v lesním majetku ŠLP Křtiny , 28. 9.
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Členové sdružení:
Sociální sekce:
Horní mlýn z.s., BESKYDČAN – sdružení pro obnovu a udržení kvality životního
prostředí Moravskoslezských Beskyd, Odborový svaz dřevo, lesy, voda, Spolek
pro obnovu venkova ČR, NaZemi z.s., Sdružení pro venkov z.s.
Ekonomická sekce:
IFER – ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o., Ing. Milan Hron, Město
Solnice, Městské lesy a zeleň, s. r. o. Valašské Meziříčí, Svaz zaměstnavatelů
dřevozpracujícího průmyslu, Asociace českého papírenského průmyslu, Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, Ing. Petr Košťál, ŠLP Masarykův les
Křtiny, Ing. Košulič Milan
Ekologická sekce:
Hnutí Duha – Friends of the Earth Czech Republic, Frank Bold, Správa Krkonošského národního parku, ČMELÁK – Společnost přátel přírody, Ing. Jiří Schneider Ph.D.,
ZO ČSOP Veronica, Sdružení přátel lesa, Greenpeace ČR z.s., Česká inspekce
životního prostředí, Mgr. Pavel Bína, Mendeleva univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta
Pozorovatelé:
Lesy ČR, s. p., Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR
Čestní členové:
Ing. Milan Košulič st. a Ing. Igor Míchal - in memoriam, Ing. Alois Indruch, Jan Metzl
Foto: Aktualizované páté vydání úspěšné knihy Jana Metzl a Milana Košuliče “100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým
způsobem, kterou vydalo v roce 2018 FSC ČR.

Organizace FSC ČR
Výkonná rada FSC ČR:
Sociální sekce:
Předseda – Ing. Jitka Schneiderová (Sdružení pro venkov)
Zástupce – Mgr. Petr Mareš (NaZemi)
Ekonomická sekce:
Předseda – Ing. Petr Košťál
Zástupce – Ing. Tomáš Pařík (ACPP)
Ekologická sekce:
Předseda – MVDr. Jaromír Bláha (Hnutí DUHA)
Zástupce – RNDr. Richard Višňák, Ph.D.
Standardizační komise (pro revizi Českého standardu FSC):
Ekologická sekce – Jaromír Bláha, Richard Višňák
Ekonomická sekce – Vasil Hutník, Tomáš Pařík
Sociální sekce – Jitka Schneiderová, Petr Mareš
Smírčí komise:
Ekologická sekce – Pavel Bína
Ekonomická sekce – Miroslav Troják, MBA (SZDP)
Sociální sekce – Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (Horní mlýn)
Ředitel FSC ČR: Ing. Tomáš Duda
Kancelář FSC ČR v roce 2018 v Brně:
Ing. Tomáš Duda, Mgr. Martin Koubek, Ph.D., Michaela Vodáková, Bc. Robin
Šulc, Mgr. Jakub Fabík, Ing. Aleš Erber
Foto: Z auditu v nově certifikovaném majetku Lesy Nový Bernštejn na Českolipsku, 29.11.

Finanční zpráva FSC ČR
Náklady
Spotřeba materiálu
Cestovné
Reprezentace
Ostatní služby
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní
Náklady celkem

74 000 Kč
146 000 Kč
10 000 Kč
637 000 Kč
1 289 000 Kč
424 000 Kč
30 000 Kč
2 610 000 Kč

Výnosy
Vlastní činnost
Členské příspěvky
Dotace a granty
Ostatní provozní výnosy
Výnosy celkem

58 715 Kč
76 160 Kč
2 468 096 Kč
7 029 Kč
2 610 000 Kč

Hospodářský výsledek 	

0 Kč

Přesný rozpis grantových prostředků
FSC Int.
1 225 292 Kč
FSC Int. - New Approaches
257 250 Kč
SFŽP					
587 254 Kč
Jihomoravský kraj
198 400 Kč
MŽP
199 900 Kč
Foto: Martin Kurek - Láska
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Partneři a donoři:

Projekt „Odpovědnou spotřebou k aktivní podpoře šetrného lesního hospodaření v době klimatických změn“,
06811762

Projekt „FSC: Lesy blízko přírodě, cesty vzdělání o klimatu“, JMK 052984/2018/OŽP

Projekt „Přírodě blízkým lesním hospodaření proti klimatické změně“, 107/32/18

Podpůrní členové:

Foto ve výroční zprávě (pokud není uvedeno jinak): ©2018 FSC ČR (Fairwood, z. s.).

Národní kancelář FSC ČR
(Fairwood, z. s.)
Kounicova 42
602 00 Brno
Tel/fax: +545 211 383
e‑mail: info@czechfsc.cz
www.czechfsc.cz
www.poznejdrevo.cz

