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Forests

Čelnové WBCDS nabízejí a realizují řešení
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Jasná pravidla hry
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Inclusion of the costs of externalities into the structure 

of the marketplace, starting with carbon, ecosystem 

services and water

– Doubling the agricultural output without increasing 

the amount of land or water used 

– Halting deforestation and increasing yields from 

planted forests

– Halving carbon emissions worldwide (based on 2005 

levels) through a shift to low-carbon energy 

– Improved demand-side energy efficiency and the 

provision of universal access to low-carbon transport

Vše o co se vize 2050 opírá 

poskytují řešení spojená 

s lesem a dřevem.



CBCSD – FORESTRY GROUP SOLUTIONS

• Podnikatelé v lesnicko dřevařském průmyslu mají řešení

• Obnovitelná surovina

• CO2 bilance

• Voda
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Potenciál je velký – hrozby však taky
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Komplexní přístup umožňuje lepší řešení
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Energetická výzva



Příležitost nebo hrozba? Jak pro koho
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Mantau, 2011, Forest Europe



Konstrukce a stavby – pasivní až aktivní energetický status, CO2 …
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Výkonnost  dřevozpracujících firem – více importu než produkce
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Poskytnuté podpory k 10/2014



Náklady logistiky a 

distribuce poskytují velký 

prostor pro optimalizaci 

při společném přístupu k 

řešení. Zde je role státu 

velmi významná v 

poskytnutí důvěry firmám 

a finančním trhům 

umožňující snižovat 

riziko při transparentním  

toku a stavu zásob dříví s 

jasným cílem 

maximalizace jeho 

zhodnocení. 

Včetně podpory 

tuzemského zpracování a 

financování projektů 

spotřeby materiálů na 

bázi dřeva. 



Německo – informace jako základ pro znalosti umožňující řešení

Nejdříve musíme zjistit a změřit udržitelnost. Potom o ni můžeme usilovat.



CBCSD FORESTRY 

Řešení  v rámci pracovní skupiny

• Vytvoření  kapacity
• vytvoření networkingu/klastru Forestry- Energy- Building, který v ČR schází a tedy neřeší 

společné rozhraní. Z toho potom vzniká řada nedorozumění a konfliktů, které se projevují 

v normotvorbě, koncepcích a strategiích vlády s přímým dopadem do legislativního procesu. 

Tato aktivita umožní zajistit přenos a řízení na vládní úroveň v podobě kterou podnikatelé 

potřebují pro plnění podnikatelských cílů a stát zas v plnění závazků udržitelného rozvoje. 

Jednotlivým skupinám v lesnictví, stavebnictví a energetice to umožní lépe koordinovat a 

plánovat komunikaci s regiony a jejich představou naplnění udržitelného rozvoje. Navíc 

můžeme usilovat o podporu v programech OPPIK na networking. Zároveň poskytne platformu 

pro tvorbu propagace – marketingu udržitelného stavebnictví na bázi obnovitelných a 

energeticky účinných řešeních ve spojení s potřebou Smart City - infrastruktury v regionálním 

měřítku.

• Logistika, distribuce obnovitelných surovin
• vytvoření standardu udržitelného nákupu dříví a zlepšování kvality zdrojů jeho dodávek. 

Sustainable Procurement and Sourcing. Tedy systém, který v ČR v rámci hospodaření 

s dřívím schází. Dokonce už i v Rumunsku existuje systém implementovaný ministerstvem na 

podporu EUTR – FLEGT omezující ilegální dodávky dříví a jeho obchodování. Zároveň tento 

systém může sloužit k široké optimalizaci toku dříví pro zpracovatelské kapacity v ČR.

• Uplatnění obnovitelných materiálů a surovin
• aktivní podpora a propagace zvyšování spotřeby obnovitelných zdrojů surovin – dříví a výrobků 

ze dřeva, podpora atraktivity dřevozpracujících firem a jejich potenciálu v přístupu k financování 

investic a inovací, prezentace dřevozpracujícího průmyslu a jeho nevyužitého potenciálu 

jako vhodné příležitosti pro finanční investory ve spojení se stavebnictvím a 

energetikou. Vytvoření katalogu nejlepší praxe udržitelného rozvoje v lesnictví a zpracování 

dřeva a její uplatnění ve stavebnictví a energetice a dalších oborech
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CZECH  BUSINESS  COUNCIL  FOR  SUSTAINABLE  DEVELOPMENT



Budoucnost se tvoří dnes

Děkuji za pozornost

Ing. Robert Babuka,MBA

FORESTRY GROUP MANAGER

babuka@apicon.cz

www.cbcsd.cz
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