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Politika trvalo 
udržateľného 
lesného 
hospodárstva 
Sme si vedomí našej zodpovednosti za obhospodarovanie lesov, ktoré vlastníme a máme v prenájme, 
ekonomickým, ekologickým a sociálne udržateľným spôsobom, pričom zároveň čelíme súčasným aj 
budúcim výzvam produktivity dreva a vlákniny. Naše podnikanie a ekosystémy sú neodlučiteľne 
spojené. Naše lesné prevádzky vplývajú na ekosystémy, pôvodnú krajinu a biodiverzitu, kým naše 
obchodné a miestne spoločenstvá sa spoliehajú na ekosystémy ako zásobárne zdrojov vody, regulácie 
klímy a vlákniny. Nie sme spoločnosť s cieľom odlesňovať, dodržiavame všetky platné zákony a tiež 
medzinárodne uznávané princípy. 

 
Vo výrobných oblastiach, kde máme svoje prevádzky, sa snažíme optimalizovať výnosy z našich 
lesných oblastí, pričom zachovávame dôležité procesy biodiverzity a ekosystému a zlepšujeme 
obnovovaciu schopnosť našich prevádzok lesného hospodárstva v širšej krajinnej oblasti. 

 
V súvislosti s našimi postupmi obhospodarovania lesov budeme:  
• dodržiavať všetky príslušné miestne, národné a regionálne zákony a všetky príslušné 

medzinárodné zmluvy a dohody vrátane záväzkov nulového odlesňovania, zabránenia nezákonnej 
ťažbe a nepoužívania nezákonne vyťaženého dreva, ako aj druhov uvedených v Dohovore o 
medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi (CITES) 

• konať v súlade s medzinárodne deklarovanými zásadami a normami vrátane Cieľov udržateľného 
rozvoja OSN a desiatich zásad iniciatívy OSN Global Compact 

• podporovať trvalo udržateľné lesné hospodárstvo vrátane zalesňovania, opätovného zalesňovania 
oblastí s ťažbou dreva a udržiavania zásoby uhlíka lesov 

• sa neustále usilovať o zvyšovanie objemu udržateľného dreva/vlákniny na jednotku oblasti za 
využitia najnovších technológií a postupov podporovaných spoľahlivým výskumom a vedou 

• chápať, hodnotiť a aktívne riadiť dopady našich prevádzok lesného hospodárstva na ľudí a 
krajinu, v ktorej sa nachádzajú 

• udržiavať certifikáciu lesov organizácie Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM) a 
environmentálnu certifikáciu podľa ISO14001 vo všetkých lesoch, ktoré sú v našom vlastníctve 
alebo ich máme v prenájme 

• nebudeme premieňať prírodné lesy na exotické lesné plantáže  
• uznávať a rešpektovať zvykové, tradičné a občianske práva a zákony domorodých obyvateľov a 

miestnych komunít, pričom budeme s týmito skupinami aktívne spolupracovať, aby sme 
zohľadňovali ich názory 

• zabezpečovať jasné definovanie a zavedenie práv na užívanie pozemkov na činnosti lesného 
hospodárstva 

• zverejňovať informácie o našich výsledkoch v oblasti obhospodarovania lesov prostredníctvom 
CDP a iných príslušných komunikačných kanálov. 
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Sme si vedomí, že naše prevádzky lesného hospodárstva sú súčasťou širšej 
krajinnej oblasti, a aby sme demonštrovali aktívne trvalo udržateľné riadenie 
krajinných a sladkovodných systémov, budeme:  
• vypracovávať a implementovať plány riadenia ekosystémov/akčné plány biodiverzity pre všetky 

naše prevádzky lesného hospodárstva, pričom budeme začleňovať vstupy od všetkých príslušných 
zainteresovaných strán 

• identifikovať lokality osobitého ekologického, geologického, kultúrneho a historického 
významu a obhospodarovať ich spôsobom vhodným vzhľadom na ich unikátne vlastnosti  

• vynímať a nahlasovať primeranú časť nami vlastnených alebo prenajatých lesných 
oblastí na účely ochrany prírody 

• identifikovať a chrániť ohrozené druhy vrátane tých, ktoré sú uvedené na červenom zozname 
ohrozených druhov IUCN  

• proaktívne identifikovať a podporovať ochranu nedotknutých lesných porastov (IFL) 
• proaktívne identifikovať oblasti s vysokou ochranárskou hodnotou (HCV), prepájať koridory a iné 

oblasti, ktoré sú významné z hľadiska ochrany, v rámci našich hraníc a mimo nich, a usilovať sa 
o udržanie či posilňovanie kritických environmentálnych a spoločenských hodnôt týchto 
ekosystémov 

• nebudeme ťažiť drevo v oblastiach svetového dedičstva a chránených oblastiach zaradených do 
kategórie I - IV IUCN alebo v chránených územiach OSN v súlade s Dohovorom OSN 
o biologickej diverzite 

• presadzovať a podporovať výskum v lesoch a súvisiacich ekosystémoch v záujme zlepšeného 
hospodárenia, ktoré zohľadňuje hodnoty vody, pôdy, ekosystémov a biodiverzity 

• chápať,  podporovať a presadzovať trvalo udržateľné a efektívne využívanie všetkých lesných 
zdrojov a súvisiacich služieb ekosystémov. 

 
 

Andrew King, CEO skupiny, január 2021 
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