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Pracovní skupina se  od začátku své činnosti 
aktivně věnuje problematice uplatnění modelu 
udržitelnosti v lesnicko dřevařském průmyslu. 

Na podzim roku 2014 došlo ke změně ve složení 
vedení pracovní skupiny. Vytvořily se dvě samo-
statné podskupiny. Jedna se soustředí na řešení 
lokálních výzev  v oborech lesnictví a zpracování 
dřeva a druhá soustředí svou činnost na mezi-
národní úrovni.  Vedoucím lokální skupiny je pan 
Robert Babuka a vedoucím mezinárodní skupiny 
je pan Frank Nekovář. Pracovní skupina vytvoři-
la základní prezentační a komunikační materiály, 
program a aktualizovala strategii.
ZAMĚŘENÍ PS:

PS  Lesnictví (Forest Industry)  usiluje o vytváření  
kapacit a systémových nástrojů v uplatňování  a roz-
voji udržitelných řešení v lesnicko dřevařském pod-
nikání. Podporuje realizace  nejlepších zkušeností 
v celém procesu a životním cyklu využívání lesa a 
dřeva.  Společně s dodavateli produktů a  uživateli  
ekosystémových služeb podporuje uplatnění  inovací 
výrobků, služeb a nejnovějších technologii poskytují-
cích řešení sociálně ekonomických a environmentál-
ních výzev.
CÍLE PS FOREST INDUSTRY:

 ≡ VYTVOŘENÍ  „FOREST SOLUTION“  KAPACI-
TY A ZÍSKÁNÍ POZORNOSTI PROBLEMATI-
CE UDRŽITELNOSTI A ROZVOJ POTENCIÁ-
LU V LESNICKO-DŘEVAŘSKÉM PRŮMYSLU 
V ČR

 ≡ UPLATNĚNÍ OBNOVITELNÝCH MATERIÁLŮ 
A SUROVIN 

 ≡ ENERGIE  DŘEVA - NAPŘED VÝROBEK PAK 
PALIVO

 ≡ GREEN EKONOMIKA  

STRATEGIE:
 ≡ Optimalizace hodnotového řetězce 
 » zajišťující udržitelné parametry produkce a 
zdrojů, se zaměřením na zlepšování a vytváření 
podmínek pro praxi udržitelného Procurement 
and Sourcing

 ≡ GREEN - Hospodářská strategie státu
 » rozvoj a implementace „udržitelné“ verze lesnic-
ko dřevařského podnikání v rámci hospodářské 
strategie ČR umožňující kvalitativní změny ve 
využití lesů a dřeva v ekosystémovém pojetí 

 ≡ Komunikace, dialog
 »  udržitelnosti v lesnictví a zpracování dřeva od-
povědný za aktivní propagaci principů a potřeb 
rozvoje vzájemného dialogu v lesnictví a zpra-
cování dřeva

Prioritou období  podzim 2014/2015 je vytvoře-
ní kapacity pro Czech Forest Dialogue a obecně 
podpora rozšíření členské základny. Jako klíčo-
vou úlohou umožňující rozšiřování členské zá-
kladny a vytváření tak kapacity pro Forest Dia-
log, bylo získání státního podniku Lesy ČR jako 
člena CBCSD. Na podzim roku 2014 se uskuteč-
nily dvě informativní schůzky a na jaře roku 2015 
proběhla schůzka v zastoupení vedení CBCSD a 
LČR na které se dohodla prezentace CBCSD a 
WBCSD v rámci dozorčí rady LČR.  Prezentace 
umožnila statutárním zástupcům LČR  zpřesnit 
představu o naši činnosti a vytvořila tak předpo-
klad dalšího jednáníí o jejich členství a aktivní 
podpoře formou zapojení se do konkrétních pro-
jektů. Účast LČR je tak stále otevřená.

Činnost CBCSD a Forest Industry byla prezen-
tována  na Ministerstvu zemědělství novému  ná-
městkovi panu Mlynářovi a na půdě Senátu panu 
mistrovi zemědělství v krátkém představení zá-
měru vytvoření kapacity pro dialog v oboru les-
nictví a zpracování dřeva.

Na tomto základě se PS Lesnictví  aktivně 
účastní tvorby strategie pro lesnický a dřevozpra-
cující průmysl pod záštitou MZe v rámci přípravy 
Zemědělské strategie, kde je pan Babuka čle-
nem této pracovní skupiny. Práce na této aktivitě 
budou pokračovat do konce roku 2015. 

Mezinárodní aktivity PS Lesnictví pod vedením 
pana Nekováře, pokračují v dialogu na úrovni 
MŽP  a mezinárodních organizací v řešení pro-
jektů umožňujících reálné využití potenciálu roz-
voje udržitelnosti v Africe.



VÝHLED NA ROK 2015
Lesnictví a zpracování  dříví má v ČR nevyužité 

příležitosti rozvoje a i naši aktivitou se daří  je 
identifikovat a navrhovat  možná řešení. Principy 
udržitelného rozvoje jsou metodou která je uplat-
nitelní jak v rámci zákona o lesích, tak v rozvoji 
podnikatelské praxe lesnicko dřevařských firem 
a v motivaci ke spotřebě obnovitelných surovin.

 Naše aktivita v roce 2015 a dalších letech se 
proto v souladu se zvolenou strategii bude opí-
rat o hlubší interní spolupráci v rámci pracovních 
skupin Energetika, Vodní hospodářství, Udržitel-
né stavebnictví a průmysl, kde se prolínají podni-
katelské a spotřebitelské zájmy   lesnicko dřevař-
ského hodnotového řetězce.

Podpoříme aktivitu Ministerstva zemědělství 
v tvorbě strategie a pokusíme se prosadit část 
strategie rozvoje v optimalizaci hodnotového ře-
tězce v uplatnění udržitelného Procurement and 
Sourcing v těžbě a dodávkách dříví pro tuzem-
ské zpracování. 

Rozšíříme Forest Dialog o prvky mezinárod-
ních projektů za účastí tuzemských subjektů jak 
podnikatelských, tak státních a nestátních. Cílem 
je přispět k  porozumění vzájemné propojenosti 
a výhodnosti uplatnění principů udržitelnosti.

Rok 2015 by tak měl být rokem zahájení akvi-
zice tuzemských firem umožňujících uplatnit naši 
aktivitu v širším měřítku. Původní záměr upřed-
nostnit členství státního podniku Lesy ČR (vzhle-
dem k jeho významu pro lesnictví v ČR)  na který 
bylo navázáno podmíněné členství dalších pod-
nikatelských subjek-
tů,  aktualizujeme a 
oslovíme podnika-
telské subjekty bez 
ohledu na vstup LČR  
do CBCSD. 

Nicméně v roce 
2015 budeme s LČR 
aktivně komunikovat 
možnost realizace 
připravených projektů 
(celkem 7 projektů v 
rámci PS Lesnictví a 
1 projekt v rámci akti-
vit pana Doc. Hájka )

V roce 2015 pod-

poříme vznik a organizaci lesnicko-dřevařského 
klastru na výzvu zástupců MPO a některých vý-
znamných firem v oboru a v souladu se zvole-
nou strategii se budeme chtít účastnit  vhodných 
projektů. Účast v klastru je nutnou podmínkou a 
předložíme návrh prezidiu o zvážení vstupu CB-
CSD do klastrových iniciativ (většinou jako při-
družený člen - expertní organizace).

Záměr akvizice členů pro rok 2015:
Dřevozpracující družstvo Lukavec, největší čes-

ká dřevařská firma (bez zahraničního kapitálu)
Javořice, a.s. (jeden z největších pilařských pr-

vozů v ČR - patří do top 10 pilařských kapacit )
Tyto firmy vyjádřily předběžný souhlas se člen-

stvím a  v nejbližším období budou vyzvány k 
jednání o členství.

Prezentace CBCSD a nabídka členství dalším 
firmám v roce 2015:

 » TON, a.s.
 » Mondi Štětí 
 » Stora Enso ČR
 » MM Holz Paskov
 » Biocel Paskov
 » Story Design
 » Jelínek Nábytek
 » Magnum - Unilin, s.r.o.
 » Masonite Jihlava 
 » a další firmy v oborech lesa a dřeva

PS Lesnictví bude komunikovat a podporovat 
rozvoj aktivit CBCSD a České vize 2050.

ROSTOUCÍ POPTÁVKA
V LESÍCH SVĚTA 
po dřevě, vláknině, palivu, potravinách a ekosystémových službách:

Roční poptávka po dřevě
OČEKÁVANÉ ZTROJNÁSOBENÍ DO 2O5O
na více než  10 miliard m3   - ekvivalent
až 4 milionů olympijských plavacích
bazénů plných dřeva každý rok.

PRODUKTY
& ENERGIE

JSOU OBNOVITELNÉ & 
ZNAČNĚ RECYKLOVATELNÉ

Energie ze dřeva je jeden z 
nejdůležitějších zdrojů  
OBNOVITELNÉ ENERGIE, 
reprezentující  9% 
CELKOVÝCH DODÁVEK 
PRIMÁRNÍ ENERGIE 
celosvětově

BIODIVERSITA

 

VODA

USPOKOJENÍ POPTÁVKY ZDODPOVĚDNĚ 
LESY MUSÍ BÝT UDRŽITELNĚ SPRAVOVANÉ A UŽÍVANÉ
EXISTUJÍ ROZDÍLNÉ TYPY LESŮ , od přírodních až po plantáže. Všechny jsou kriticky důležité a doplňují se navzájem v
plnění rozdílných potřeb. Spravování těchto typů odpovědně znamená redukci rizik kimatických změn, poskytování kritických
ekosystémových služeb umožňujících život na planetě, poskytujících průmyslové dříví a vlákninu pro široký rozsah tradičních
výrobků a inobativních bio-produktů,  poskytující potravu a obnovitelnou energii, udržují živobytí a dodávající rekreační 
benefity. 

BIODIVERSITA
80%

UKLÁDÁNÍ
UHLÍKU

VÝHODY UDRŽITELNÉ SPRÁVY LESŮ PRO LIDI A PLANETU 

LESY JSOU KLÍČOVÉ PRO
GLOBÁLNÍ UDRŽITELNOST 

3x

20% GLOBÁLNÍ POPULACE

1,6 MILIARDY LIDÍ

SOCIÁLNÍ
Lesnicko dřevařský průmysl 
zaměstnává 14 MILION LIDÍ
GLOBÁLNĚ a lesnictví přímo
ovlivňuje živobytí  20%
SVĚTOVÉ POPULACE . 
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% ZALESNĚNÉHO POVODÍ

LESNÍ POVODÍ REDUKUJE
NÁKLADY NA ÚPRAVU VODY
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My všichni závisíme na produktech a 
službách genrovaných lesem a 
těžímě ze vzdělácích, rekreačních, 
kulturních a spirituálních hodnot 
lesem poskytovaných

Lesy jsou domovem až 80% 
pozemské biodiversity. Jako 
část dobře plánované krajiny, 
spravované lesy hrají klíčovou 
roli v ELIMINACI VLIVŮ na 
přírodní lesy, spojují fragmento-
vané ekosystémy do MOZAIKY 
NEPORUŠENÉHO VYUŽITÍ 
PŮDY a vytváří významný 
příspěvek k ZACHOVÁNÍ 
BIODIVESITY, ekosystémové 
služby a lidský blahobyt

Udržiteně spravované lesy a odpo-
vědné využití produktů představuje 

nejefektivnější a cenově konkurenční 
PŘÍRODNÍ UHLÍK ZACHYTÁVACÍ  a 

ÚLOŽNÝ SYSTÉM.

Globální zásoba uhlíku v lesích 
představuje 861 MILIARD TUN nebo 

27x světových ročních emisí z 
fosilních paliv.

Výrobky ze dřeva ukládají uhlík 
tempem 189 mil. tun za rok a roste. 
To je ekvivalent ODSTRANĚNÍ 693 

MIL.TUN  CO2 z atmosféry ročně.

Lesy poskytují mnoho ekosystémo-
vých služeb vody, řízením záplav a 

sucha, redukcí  rizika erose a ochra-
nu povodí které je zdrojem vody pro 

pití a použití. 

LESNÍ POVODÍ  DODÁVÁ 75% 
ČERSTVÉ VODY. Lesy a lesnická 

činnost pomáhají chránit, obnovovat 
a udržovat kvalitu vody, vodních toků 

a vitálního povodí.

Udržitelně spravované lesy 
poskytují surovinu pro širokou škálu 
denně používaných výrobků, jako 
papír, obaly, osobní hygiena,
léky nebo konstrukční 
materiál.


