
SROVNÁNÍ standardů FSC a PEFC v České republice z hlediska 

záruk trvale udržitelného lesního hospodaření 

 

Dnes je certifikát potvrzující, že dřevo pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů 

požadován většinou odběratelů. 

V ČR se uplatňují dva systémy certifikace lesů: PEFC (Programme for the Endorsement 

of Forest Certification Schemes) a FSC (Forest Stewardship Council). 

PEFC 

 Neomezuje použití holosečí nad rámec současné legislativy, takže umožňuje až 

hektarové holoseče, dokonce i dvouhektarové holoseče v prudkých svazích nebo 

v borových či lužních lesích. Holoseče znamenají degradaci a trvalé poškození 

lesní půdy. 

 Nepožaduje nápravu druhové skladby, která je nyní vůči přirozenému stavu zcela 

změněná, nad rámec současné legislativy (vyhláška č. 83/1996). Příklad: podle 

stávajícího znění vyhlášky (a pravidel PEFC) by bylo možné třeba na Bruntálsku, 

kde dochází k plošnému hynutí smrku, smrk znovu vysázet v zastoupení 75%. 

 Nezajišťuje zachování biodiverzity. Požadavek na ponechání stromů k zestárnutí 

a zetlení není kvantifikovaný a tudíž není jakkoliv vymahatelný (auditovatelný). Na 

staré stromy a tlející dřevo je přitom závislá třetina lesních druhů. 

 Omezení čerpání biomasy s ohledem na stanoviště – pouze obecná formulace – 

neauditovatelné. Nezajišťuje, že z ekosystému nebude těžbou odčerpáno více 

živin, než se do něho vrací. 

 Z uvedeného vyplývá, že certifikát PEFC negarantuje trvale udržitelné lesní 

hospodaření. 

 Systémem PEFC je certifikována většina našich lesů 

 

FSC 

 Omezuje holoseče  

o Jen ve zdůvodněných případech 

o Maximálně do výše jedné poloviny mýtní úmyslné těžby dle LHP. 

o Maximální velikost jedné holé seče do 0,9 ha. 

o Průměrná velikost použitých holých sečí max 0,3 ha. 

 Minimální podíl ekostabilizačních dřevin (obdoba MZD -  melioračních a 

zpevňujících dřevin) při obnově v příloze F – převážně výrazně vyšší než 

stanovuje vyhláška 83/96. Stanovuje i jejich minimální cílový stav. Příklad: v 

porostech na Bruntálsku, kde dochází k největšímu plošnému hynutí smrku, by 

bylo možné smrk znovu vysázet v zastoupení maximálně 25%. 

 Ponechání min. 5 stromů/ha starších porostů plus tzv. referenční plochy. 

 Stanovuje taxativně v příloze H stanoviště (SLT - soubory lesních typů) 

s přijatelným rizikem pro odvoz biomasy - klestu a těžebních zbytků, tak aby 

nebyla ohrožena celková bilance živin ekosystému nadměrnou těžbou. 

 Systémem FSC jsou nyní certifikována 2% českých lesů. 


