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FSC ČR – Výroční zpráva 2014
Základní myšlenkou mezinárodní organizace Forest Stewardship Council® (FSC®) je podporo-
vat environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařo-
vání světových lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované lesy a jejich obyvatele. 
Za tímto účelem FSC vytvořilo prestižní systém lesní certifikace.

Struktura organizace FSC odráží základní principy Agendy 21, přijaté na Summitu Země v Riu de Ja-
neiru v roce 1992 a hospodářské, ekologické a sociální požadavky jsou reprezentovány vyrovnaným 
způsobem, aby se navzájem podporovaly a nekonkurovaly si.

Po téměř dvaceti letech působení FSC bylo na konci roku 2014 certifikováno více než 183 milionů 
hektarů lesa v 79 zemích světa. Na ně navazuje více než 28 000 podniků ve zpracovatelském řetězci 
dřeva a papíru a jejich počet od roku 2010 kontinuálně roste, za uplynulých pět let počet certifiko-
vaných podniků narostl o 80 %, v případě certifikovaných lesů je nárůst 56 %. Rostou také počty 
FSC certifikovaných výrobků v obchodech. 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 
(FSC) 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 ČR. 
Věnuje se také propagaci a vzdělávání o FSC přírodě blízkém lesním hospodaření mezi veřejností.

FSC ČR sdružuje 29 členů z řad vlastníků lesů, lesníků, vědců, zástupců nevládních organizací, 
odborů a zpracovatelů dřeva ve třech odborných sekcích: ekonomické, ekologické a sociální. Roli po-
zorovatelů přijali zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství ČR a státního 
podniku Lesy ČR.Foto: Zdeněk Vondráček



Činnost FSC ČR

Lesnický program a certifikace
 
Lesnictví
Začátkem listopadu jsme připravili mezinárodní konferenci o systému lesní certifi-
kace FSC, nad kterou přijal záštitu ministr životního prostředí Richard Brabec. Hlav-
ním tématem konference byly možnosti certifikace lesních majetků v systému FSC 
a nové možnosti na trhu s FSC certifikovaným materiálem. Na konferenci vystoupili 
zástupci FSC ČR, Krkonošského národního parku, Ikea a také zástupce lesů měst 
Berlín, které jsou držitelem certifikátu FSC.

V průběhu celého roku probíhaly individuální schůzky s vlastníky a správci státních 
i obecních lesů zaměřené na rozšíření FSC certifikované plochy a dalšího rozšíření 
certifikovaných lesních majetků.
 
Důležitou událostí bylo i zasedání Valné hromady FSC ČR, které se konalo v pro-
sinci, a potvrdilo nové znění Českého standardu FSC pro lesní hospodaření. Nový 
lesnický standard přináší několik změn, které by měly českým lesníkům usnadnit 
získání certifikátu FSC. Mezi něž patřilo např. větší využití mechanické přípravy 
půdy; byť stále omezené, tak flexibilinější používání holosečí; postupné navyšování 
podílu ekologicko-stabilizačních dřevin při obnově lesa; ponechávání pouze kritéri 
požadující nejméně 5 stromů na hektar dospělých a dospívajících porostů k dožití a 
zetlení v dílci; místo okamžitého vylišení referenčních ploch (bezzásahových nebo 
výhledově bezzásahových lesů) jejich postupné navyšování.

Nové znění Českého standardu FSC bylo v prvním čtvrtletí roku 2015 schváleno 
mezinárodní organizací FSC.

Foto: Tomáš Duda



4

Zpracovatelský řetězec
Nadále jsme v uplynulém roce pokračovali v poradenském servi-
su pro zpracovatelské firmy a provozovali poradenskou linku pro 
všechny zájemce o certifikaci FSC. V rámci jihomoravského pro-
jektu „Vzděláváním k šetrnému dřevu“ jsme připravili celkem čtyři 
odborné semináře pro zpracovatele. Semináře byly realizovány ve 
dvou odlišných modulech, kdy účastníkům byl představen celý pro-
ces FSC certifikace dřevozpracovatelského řetězce nebo evropské 
Nařízení o dřevě EUTR, která je v platnosti od roku 2013, avšak 
informovanost je v této oblasti stále nízká. Současně s prezenčními 
kurzy jsme spustili také e -learningové výukové kurzy na obě zmiňo-
vaná témata, které jsou dostupné bezplatně na adrese elearning.
czechfsc.cz.

Velkým přínosem pro dřevozpracovatele bylo vydání dvou unikát-
ních publikací – Manuálu pro zavádění certifikace FSC -Coc a Ma-
nuálu pro zavádění evropského Nařízení o dřevě (EUTR). Obě 
publikace jsou obsáhlým materiálem, věnují se komplexně dané 
problematice a vedle základních informací přinášejí také tipy z pra-
xe jak při zavádění EUTR, tak při certifikaci FSC. Publikace jsou 
také volně dostupné na webu www.czechfsc.cz. 

Vzhledem ke změně důležitého indikátoru týkající se vnímání ko-
rupce v ČR jsme v prosinci zahájili revizi dokumentu Hodnocení 
rizika ČR z pohledu „kontrolovaného dřeva“, které je velmi důležité 
pro dřevozpracovatele míchající ve výrobě FSC surovinu s necer-
tifikovanou.Foto: Barbora Vlachová



Činnost FSC ČR

Propagace FSC
Stěžejní aktivitou v rámci propagace FSC mezi 
spotřebiteli a koncovými zákazníky byl již druhý 
ročník fotografické soutěže „Není les jako les.“ 
Podobně jako při premiéře, i druhý rok byl velice 
úspěšný a do fotosoutěže dorazilo téměř 3000 
snímků s lesní tematikou, což z ní činí jednu z nej-
větších fotosoutěží s environmentální tématikou. 
Ceny do soutěže v hodnotě více než 100 000 Kč 
věnovala společnost Canon.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo 
26. září na celosvětový den FSC Friday. Vítězné 
fotografie byly vystaveny v prostorách (A)VOID 
Floating Gallery na pražské náplavce a od listopa-
du pak ve vstupních prostorách Ministerstva život-
ního prostředí. Jedním z výstupů fotosoutěže byl 
také nástěnný kalendář s vybranými fotografiemi.

Navázali jsme na spolupráci se společností Tetra 
Pak, která zvyšuje počet a objem obalů s certifiká-
tem FSC. U příležitosti kampaně na zvýšení zna-
losti značky FSC, která začala v květnu, jsme se 
zúčastnili tiskové konference společně se zástupci Tetra Paku. Po letních prázdninách kampaň pokračovala pod názvem 
„Pohádkové lesy,“ díky níž se dostala značka FSC opět více do povědomí koncových zákazníků a spotřebitelů.

foto: Adam Pavlíček

Miluje dřevo,

chrání les

Soutěžte s FSC o tři

zrcadlovky Canon!

Lesy jsou celosvětově nejvíce ohroženým ekosystémem, proto je cílem soutěže podpořit přírodě blízké lesní hospodaření 
a odpovědnou spotřebu výrobků ze dřeva. Fotosoutěž se koná v období od června do srpna 2014 a zúčastnit se jí můžete 
ve třech kategoriích 1) les a příroda, 2) výrobky ze dřeva, 3) lidé a dřevo. Pořadatelem soutěže je národní kancelář               
FSC ČR (Fairwood, o. s.). Pravidla a podrobnosti najdete na:

www.vyfotdrevo.cz
Ceny věnoval: Mediální partneři:

FSC®F000207

V jakém světle vidíte dřevo vy? Zašlete fotografi i a vyhrajte!

Jeden z plakátů fotosoutěže „Není les jako les“.
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Vydáno bylo v roce 2014 celkem 15 tiskových zpráv, 
ve kterých jsme informovali jednak o aktuálně probíha-
jících aktivitách (vzdělávací semináře, fotosoutěž, od-
borné manuály k EUTR a FSC -CoC, FSC Friday) ale 
také jsme reagovali a zveřejňovali stanovisko národní 
kanceláře FSC k aktuálním událostem.

Závěr roku patřil již tradičně slavnostnímu vypravování 
brněnského vánočního FSC stromu v Bílovicích nad 
Svitavou, který městu Brnu poskytl Školní lesní podnik 
Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity. Zúčastni-
li jsme se tiskové konference k rozsvícení vánočního 
stromu, u kterého byly na náměstí Svobody v Brně 
umístěny informační panely, z nichž se mohla veřej-
nost dozvědět základní fakta o FSC.

V průběhu roku jsme připravili a rozeslali čtyři čísla 
elektronického magazínu Dobré dřevo a nadále jsme 
pokračovali také v rozesílce speciálních edicí pro uči-
tele (Dobré dřevo pro učitele) a pro certifikované firmy.

Personálně jsme se rozšířili o další posilu v oblasti PR 
a grafického designu, kterou je od roku 2014 Martin 
Máša, v rámci vzdělávání došlo také k personální 
změně – novým pedagogem zajišťujícím výuku stu-
dentů i dospělých je Kristína Žulkovská.

Výuka v FSC certifikovaném lese

Foto: Barbora Vlachová



Činnost FSC ČR

Vzdělávání pro veřejnost
V roce 2014 jsme pokračovali v realizaci našich 
vzdělávacích programů, které jsou určené jak stu-
dentům základních škol, tak i starším studentům 
škol středních. Nadále také byly v naší nabídce 
zařazeny programy Les nebo paseka a Dobrý 
lesní hospodář, které doplňují terénní zážitkové 
workshopy Šetrné dřevo.

Na nich se účastníci seznámí nejen s důležitými 
funkcemi lesa, ale přímo v terénu (nejčastěji v FSC 
certifikovaných lesních). V roce 2014 jsme realizo-
vali celkem sedm výukových programů pro základ-
ní a střední školy.

Vedle výukových programů pro studenty se pravi-
delně účastníme významných akcí, kde se s námi 

mohou zájemci o problematiku FSC a šetrného hospodaření setkat a získat informace z „první ruky“. V dubnu 2014 
jsme s pedagogickým týmem navštívili Den Země na hradě Veveří v Brně, kde se mohly zapojit především děti, a to si-
mulací tradičního způsobu přepravy dřeva. Součástí byl také malý šetrně obhospodařovaný les našeho malého lesníka 
Oldy Šetrného. O měsíc později nás mohli návštěvníci najít na Májové slavnosti v prostorách Otevřené zahrady na ulici 
Údolní.

Podzimní měsíce jsou každoročně ve znamení Dne stromů, kterého se již tradičně účastníme v Opavě. Obrovský 
úspěch jsme slavili s modelem lesa, na kterém jsme si s dětmi vysvětlili, proč je důležité šetrné hospodaření nejen pro 
lidi, ale také pro zvířata. Přes 150 dětí nám pomohlo vysázet více než 84 malých stromků různých druhů.

Výuka v FSC certifikovaném lese
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Stav certifikace 
FSC v ČR
 
Certifikát FSC pro lesní hospodaře-
ní měly v roce 2014 tyto lesní ma-
jetky: Mendelova univerzita v Brně 
(Školní lesní podnik Masarykův les 
Křtiny), magistrát Hlavního města 
Prahy, Správa Krkonošského ná-
rodního parku a skupinová certifi-
kace Nestátní lesy Svitavsko.

Celková rozloha těchto lesů činila 
na konci roku 50 077 ha.

Počet zpracovatelských firem 
s certifikátem FSC stejně jako v po-
sledních letech stále rostl. Počet 
certifikátů se v roce 2014 zvýšil ze 
189 na 218 certifikátů.

Konference pro lesní hospodáře „Nové možnosti certifikace lesů v systému FSC“ 
v budově Ministrerstva životního prostředí

Foto: Petr Březina



Činnost FSC ČR

Výkonná rada FSC ČR:
Sociální sekce:
Předseda – Jitka Schneiderová (Spolek pro obnovu venkova)
Zástupce – Petr Mareš (NaZemi)
Ekologická sekce:
Předseda – Jaromír Bláha (Hnutí DUHA)
Zástupce – Martin Baranyai (ČIŽP)
Ekonomická sekce:
Předseda – Vasil Hutník (Lesy města Solnice)
Zástupce – Tomáš Pařík (ACPP)

Standardizační komise FSC ČR:
Ekologická sekce – Jaromír Bláha, Richard Višňák
Ekonomická sekce – Vasil Hutník, Tomáš Pařík
Sociální sekce – Jitka Schneiderová, Šárka Zielinská

Smírčí komise FSC ČR:
Ekologická sekce – Pavel Bína
Ekonomická sekce – Miroslav Troják (SZDP)
Sociální sekce – Petr Jelínek (Horní mlýn)

Ředitel FSC ČR: Tomáš Duda
Kancelář FSC ČR:
Tomáš Duda, Martin Koubek, Michaela Vodáková, Petr Bře-
zina, Martin Máša, Kristína Žulkovská

Organizace FSC ČR

Foto: Jaroslav Trkal
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Finanční zpráva FSC ČR:
Náklady
Spotřeba materiálu  152 000 Kč
Spotřeba energie  20 000 Kč
Cestovné   47 000 Kč
Reprezentace   34 000 Kč
Ostatní služby   518 000 Kč
Mzdové náklady  1 307 000 Kč
Sociální a zdravotní pojištění 443 000 Kč
Ostatní    28 000 Kč
Náklady celkem  2 549 000 Kč
 
Výnosy
Vlastní činnost   339 000 Kč
Členské příspěvky  97 000 Kč
Dotace a granty   2 180 000 Kč
Výnosy celkem  2 616 000 Kč
 
Hospodářský výsledek – zisk 67 000 Kč



Činnost FSC ČR

Naši partneři a donoři:

Globální partner FSC

Podpůrní členové:

Podpora a donoři

Foto: Tom Halačka



Národní kancelář FSC ČR
(Fairwood, z. s.)
Kounicova 42
612 00 Brno

Tel/fax: +545 211 383
Mob.: +420 737 406 093

e ‑mail: info@czechfsc.cz

www.czechfsc.cz
www.poznejdrevo.cz
www.vyfotdrevo.cz

 

Vytištěno na papíře s certifikátem FSC.
FSC® F000207

Foto: Jan Müller


