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Prestižní certifikát FSC pro Krkonošský národní park
Správa Krkonošského národního parku získala ocenění FSC za
ekologicky šetrné lesní hospodaření. Krkonošský národní park se
tak stal největším souvislým územím v České republice, které se
může pyšnit certifikací FSC. Zároveň je KRNAP jediným národním
parkem, který v současné době tuto certifikaci má. Slavnostního
předávání certifikátu FSC se zúčastnil ministr životního prostředí ČR Ladislav Miko, bývalý ministr životního prostředí Martin
Bursík, ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP)
Jan Hřebačka a starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Na Hříběcí boudě
v národním parku KRNAP předal certifikát koordinátor FSC pro
Českou republiku Michal Rezek.
„Certifikace FSC je nejprestižnějším a nejpřísnějším hodnocením kvality péče
o lesy. Dokazuje tedy naprosto jednoznačně, že Správa KRNAP se o krkonošské lesy stará způsobem, který by měl být příkladem a inspirací i pro
ostatní majitele lesů v České republice,“ řekl ministr životního prostředí
Ladislav Miko. Cílem certifikátu je důrazně chránit lidská a pracovní práva zaměstnanců, stejně jako environmentální standardy.
Zejména v prvních nejpřísněji chráněných zónách parku je část
lesů ponechána bez hospodářských zásahů k ochraně nerušených
přírodních procesů a jejich studiu v souladu s posláním národních
parků a požadavky FSC. Další lesy jsou postupně převáděny na
věkově více rozrůzněné lesy s větším podílem listnatých stromů,
které budou odolnější před větrnými, sněhovými a kůrovcovými
kalamitami. V lesích národního parku se nepoužívají nebezpeč-
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Ministr životního prostředí Ladislav Miko a Michal Rezek z FSC ČR
předávajícertifikát FSC řediteli KRNAP Janu Hřebačkovi. Foto: Radek Drahný
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ocenění je pro Správu KRNAP prestižní záležitostí a uznáním směru managementu nastoupeného
po roce 1994 (příslušnost hospodařit s majetkem
k lesům podle zákona 114/1992 Sb., převedena na
Správu KRNAP). Certifikace s sebou pravděpodobně
přinese otevření dalších trhů s dřevní surovinou.
Jaké změny si dosažení souladu s Českým standardem FSC vyžádalo v péči o lesy KRNAP?
Jedinou změnou bylo vyloučení některých chemických zásahů jako např. chemická asanace dřevní
hmoty napadené kůrovci.
Ministr Ladislav Miko s bývalým ministrem Martinem Bursíkem
odhalují naučný panel o certifikaci FSC. Foto: Radek Drahný

Plánuje KRNAP využívat získání certifikátu FSC marketingově, obchodně či nějakým jiným způsobem?

né chemické prostředky a při těžbě nevznikají velké holiny. Těží se šetrně s ohledem na les, potoky
a mokřady. Významný podíl dřeva zůstává na místě
k zetlení, ke zvýšení druhové rozmanitosti rostlin
a živočichů, k obnově půdy a zdraví lesa. Přednostně
nejsou těženy doupné stromy jako hnízdiště ptáků.

Správa KRNAP neplánuje využití získání certifikátu FSC marketingově ani obchodně, ale připravuje
využití loga FSC na oficiálních dokumentech a v korespondenci.

Certifikát FSC byl udělen na 5 let, ale jeho udržení
je závislé na výsledcích každoročních auditů akreditovanou certifikační firmou. „Získání certifikátu FSC je
pro nás prestižním oceněním. Vážím si jej o to více, že certifikační audit neměl ke způsobu obhospodařování lesa žádné
připomínky, čímž potvrdil, že Správa KRNAP již v minulosti prováděla odpovědné, přírodě blízké lesní hospodaření,“
uvedl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

Zdroj: FSC ČR, červenec 2009

Certifikace dle standardu FSC je v lesích KRNAP
zavedena v rámci projektu „Implementation of
environmentally responsible forest management“
(„Zavádění environmentálně šetrného lesního hospodaření“), na kterém se Správa KRNAP podílí jako
spoluřešitel. Projekt je financován prostřednictvím
Norských finančních mechanismů (Norwegian Financial Mechanism).Projekt Zavádění environmentálně
šetrného lesního hospodaření poběží ve spolupráci
s FSC ČR, o. s., až do dubna 2011.
Zdroj: TZ FSC ČR, MŽP a KRNAP, červenec 2009

Rozhovor s Ing. Otakarem Schwarzem,
náměstkem ředitele KRNAP a vedoucím
odboru péče o národní park
Co pro KRNAP znamená získání certifikátu?
Je to pro nás prestižní ocenění. Daleko cennější než
získání certifikátu pro nás ale je uznání auditorů certifikační firmy, že s tak šetrným způsobem hospodaření vůči přírodě se ještě nesetkali. V KRNAPu a jeho
ochranném pásmu se sice splnění limitů standardu
FSC předpokládá, protože všechny lesy patří do kategorie lesů zvláštního určení nebo ochranné (žádné
hospodářské), ale prakticky všechna kriteria byla splněna několikanásobně nebo s velikou rezervou. Toto

Děkujeme za odpovědi.

Společnost JYSK podporuje udržitelný
rozvoj a preferuje FSC
V tomto čísle Dobrého dřeva vám přinášíme rozhovor s Evou Vihanovou, prodejní a marketingovou
manažerkou firmy JYSK, která je jedním z předních prodejců zahradního nábytku v České republice a podporuje výrobky a vybavení s bezvadným
původem – FSC. JYSK na svých webových stránkách
uvádí: „Existence světových deštných pralesů je ohrožena
nelegálním kácením a lidmi chtivými rychlých zisků. Zachránit je už může jen promyšlené lesní hospodářství. My všichni
jsme za dění na naší planetě zodpovědní – to znamená, že
i za obchod a průmysl. Díky značce FSC máte také jako
spotřebitelé možnost zjistit původ svého zahradního nábytku – až do míst, kde stromy vyrostly. Tak máte jistotu, že
žádný náš nábytek nepochází z nelegálního odlesňování ani
od zkorumpovaných překupníků či orgánů. FSC se rovněž
zajímá o lidi pracující v lesích, jejich pracovní podmínky
a budoucnost lesů.“ Přejeme příjemné čtení.
Jysk je podle průzkumu nevládních organizací jedním z lídrů v prodeji nábytku s certifikátem původu dřeva z ekologicky a sociálně šetrného lesního
hospodaření. A jaký je postoj polečnosti Jysk ke
značce FSC? Co pro vás znamená?
JYSK zastává názor, že povinností velké firmy je
chovat se zodpovědně ke společnosti a životnímu
prostředí. JYSK usiluje o co největší využití výrobků s certifikátem FSC – získal dokonce uznání od
Světového fondu přírody (Worldwide Fund for Nature). Je to například prostřednictvím organizace Trust
pro tropické lesy (TFT, Tropical Forest Trust), kterou
JYSK de facto založil. TFT investuje přímo v oblas-
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DOBRÉ PRO LES, DOBRÉ PRO LIDI

Seminář FSC ČR

PŘI NÁKUPU PAPÍRU A VÝROBKŮ ZE DŘEVA HLEDEJTE LOGO FSC

Jak certifikovat zpracovatelský řetězec
FSC CoC?

”Mohlo by se zdá těžké,
udělat něco pro ekologické
problémy světa, ale značka
FSC vám dává možnost.
Koupí FSC certifikovaného
výrobku děláte něco pro les
a lidi, kteří z něj žijí. Šetrně
obhospodařovaný les je
přínosem pro přírodu a
zvířata.”

18. června 2009 proběhl v hotelu Myslivna v Brně
seminář „Jak certifikovat zpracovatelský řetězec FSC
CoC“. Organizovalo jej občanské sdružení FSC ČR
ve spolupráci s Asociací českého papírenského průmyslu a certifikační firmou NEPCon pod záštitou
Konfederace lesnických s dřevařských svazů.

Při nákupu papíru a výrobků
ze dřeva hledejte logo FSC
– záruku, že svým nákupem
podpoříte zdravější lesy a lidi,
kteří jsou na nich bezprostředně
závislí, ať už žijí kdekoliv.

tech a továrnách, které podléhají nejpřísnějším
požadavkům na sociální a ekologické standardy.
Jaký podíl vašich dřevěných výrobků v českých prodejnách nese certifikát FSC?
Certifikát FSC nese přibližně 80% našeho zahradního
dřevěného nábytku (všechny výrobky z eukalyptového dřeva). Zbytek tvoří nábytek ze dřeva teakového,
který nese certikát CoC. Označení CoC (Chain of
Custody – spotřebitelský řetězec) zajišťuje, že dřevo
bylo vytěžené legálně a že nepochází z ohrožených
tropických pralesů.

Cílem semináře bylo seznámit přítomné zástupce
významných českých firem s technickými požadavky
na certifikaci zpracovatelského řetězce. Certifikace
zpracovatelského řetězce (chain of custody – CoC)
zaručuje kontrolu nepřerušeného řetězce původu
dřeva z lesa až ke konečnému výrobku. Na semináři byl poprvé v ucelené formě představen koncept
tzv. kontrolovaného dřeva, které je v České republice, na rozdíl od certifikovaného, dobře dostupné
a může dočasně pomoci řešit problém s nedostatkem
tuzemského FSC certifikovaného dřeva pro výrobu
dřevěných a papírenských produktů. Další přednášky
a prezentace se týkaly certifikace FSC, jejího rozšíření a významu v ČR a zahraničí (Mgr. Michal Rezek,
kontaktní osoba FSC pro ČR); přiblížení certifikace
zpracovatelského řetězce FSC CoC (Ing. Tomáš Duda,
zástupce ředitele FSC ČR); postupu a jednotlivých
kroků v rámci certifikace zpracovatelského řetězce
(Ing. Juraj Tužinský, NEPCon) a certifikace FSC CoC
pro průmysl papíru a celulózy a tiskárny (Ing. Juraj
Tužinský).
Ing. Tomáš Pařík, zástupce Konfederace lesnických
a dřevařských svazů na semináři hovořil o potřebě
zlepšit informovanost lesnicko-dřevařských subjektů o certifikaci FSC a prohloubit komunikaci mezi
vlastníky lesů a sdružením FSC ČR. Vyzval přítomné
zástupce významných firem, aby zesíleně komunikovali potřebu FSC certifikované suroviny svým dodavatelům a vlastníkům lesů.

Jakým způsobem společnost Jysk propaguje značku
FSC?
JYSK výhody FSC vysvětluje v akčních letácích a v instore materiálech – letáčky, brožury, plakátky. Také
důkladně školíme své zaměstnance, aby byli schopni
výhody vysvětlit zákazníkům.
Jak vaši zákazníci reagují na propagaci značky FSC?
Obecně se Češi poslední dobou začali více zajímat
o otázky ochrany životního prostředí a vidíme to
i u našich zákazníků – zajímají se a ptají se. Tato
problematika je však zatím relativně nová, proto je
potřeba kontinuelně šířit osvětu. Nemůžeme zatím
říct, že by certifikát FSC byl klíčovým rozhodujícím
faktorem při nákupu zahradního nábytku.
Zdroj: FSC ČR a Jysk, červenec 2009

Tomáš Duda hovoří na semináři „Jak certifikovat
zpracovatelský řetězec FSC“. Foto: Michal Rezek
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Semináře se zúčastnili zástupci firem Biocel Paskov, Dřevozpracující družstvo Lukavec, Jitona, Kronospan, Papírny Brno, Neographia, Wood Paskov,
Wood and Paper a Ton.
Zdroj: FSC ČR, červen 2009

Český výrobce dostal ekologický certifikát
Přestižní certifikát FSC (Forest Stewardship Council) obdržel významný tuzemský výrobce parket
firma MAGNUM Parket a.s.. Toto ocenění zaručuje
zákazníkům, že dřevěné výrobky pocházejí ze šetrně
sociálně a ekologicky spravovaných lesů. Při jejich
zpracování tak nedochází k devastaci přírodního
bohatství a nejsou porušována lidská práva domorodých obyvatel či pracovní práva zaměstnanců.
Značka FSC je v současnosti v západoevropských
zemích chápána jako běžná záruka transparentního
původu zboží na trhu. V České republice se nyní
vyskytuje přes 52 000 hektarů lesů, které jsou tímto
způsobem obhospodařovány a počet certifikovaných
společností v posledním roce narostl o 50%. Firma
MAGNUM Parket a. s. se tak přihlásila k rychle se
rozšiřující skupině podniků, které se rozhodly striktně dodržovat ekologické standardy a dbát na přírodní
bohatství a lidská práva. Radka Hnízdilová ze společnosti MAGNUM Parket a.s. doplňuje: „Uvědomujeme si, jak je důležité odpovědně hospodařit se
zpracovávanou dřevní hmotou, jak je důležité zabránit nelegální těžbě a chránit tak ohrožené ekosystémy. Se zvyšující se poptávkou po produktech FSC,
a to hlavně od zákazníků ze západní Evropy, jsme
se rozhodli o certifikaci požádat.“ V současné době
lze nalézt na trhu přes 30 000 výrobků s logem FSC
a rozšíření certifikovaného zboží aktivně podporují
jak velké obchodní řetězce a podniky (např. Hornbach či JYSK), tak některé státní instituce a ekologické organizace.
Problematický původ mají především některé výrobky z tropických dřevin. „Týká se to hlavně zahradního nábytku, ale i parket z tropického dřeva, kde
by si zákazníci měli dát pozor na jejich původ. Jedině certifikát FSC je zárukou odpovědného přístupu
k lesům,“ říká Mgr. Michal Rezek z FSC ČR. Velká
část tropického dřeva a výrobků z něj totiž pochází z nelegálních těžeb či devastačního lesního hospodaření, které ničí lesy i životy místních obyvatel
a domorodých komunit. „Získáním tohoto certifikátu zajišťujeme zákazníkům, že dřevo, ze kterého
jsou naše dřevěné podlahy vyrobeny, pochází z šetrně obhospodařovaného lesa, a že nákupem tohoto
výrobku nepřispívá k ničení lesů a nepodporuje
nezákonnou těžbu,“ potvrzuje Hnízdilová.

Webstránky www.fairwood.cz

První FSC e-shop startuje v Česku
Společnost Fairwood, s.r.o. spustila v červnu první
český e-shop (www.fairwood.cz/e-shop) nabízející
exkluzivně dřevěné výrobky pouze s logem FSC.
Uznávaná značka FSC dokládá zákazníkovi původ
výrobku z lesů obhospodařovaných podle striktních
ekologických a sociálních pravidel mezinárodního
certifikačního systému FSC.
Sortiment e-shopu tvoří několik desítek druhů výrobků v kategoriích: vybavení domácnosti, kuchyňské
příslušenství, dárkové a propagační předměty. Sortiment e-shopu bude průběžně doplňován dalšími
zajímavými výrobky, jako jsou hračky a papírenské
výrobky.
Společnost Fairwood dále nabízí zakázkovou truhlářskou výrobu z FSC dřeva (nábytek pro domácnosti
i vybavení kanceláří) a také certifikovanou kulatinu či
řezivo. Všechny výrobky e-shopu pocházejí z českých
certifikovaných lesů a byly vyrobeny tuzemskými
dřevozpracovateli s certifikátem zpracovatelského
řetězce FSC CoC.
„Chceme podnikat eticky, proto se naše společnost
orientuje na prodej výrobků ze dřeva pocházejícího ze zdravých lesů, které nejsou ničeny necitlivým
lesním hospodařením. Takovou garanci nám dává
pouze certifikát FSC.“, říká Jan Vodák, majitel firmy
Fairwood.
Společnost Fairwood chce podporovat prosazování přírodě blízkého lesního hospodaření v ČR prostřednictvím podpůrného členství v české národní
iniciativě mezinárodní organizace Forest Stewardhip
Council – FSC ČR.

Další informace na: www.czechfsc.cz
Zdroj: TZ FSC ČR a Magnum, květen 2009
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Zdroj: FSC ČR, červen 2009

Certifikace ve světě
FSC a FairTrade testují dvojí certifikaci
FSC a Fairtrade zahájili pilotní projekt na podporu
domorodých komunit, které vyrábí pro trh dřevěné
výrobky či polotovary. Systém „dvojí certifikace“ FSCFairtrade by měl měl pomoci další skupině společností- domorodým producentům dřeva, kterým by
měl přinést zvýšení tržní hodnoty jejich produktů.
Cílem 18-ti měsíčního zkušebního projektu je adaptovat certifikační standardy na tyto výrobce, navýšit
jejich kapacity, rozvinout trhy a zavést dosažitelný
systém dvojí certifikace (dual certification systém).
V roce 2007 společný výzkum FSC a FLO (Fairtrade
Labelling Organizations International), mezinárodní zastřešující organizace pro fair trade-spravedlivý obchod, potvrdil zájem trhu o důvěryhodný
systém pro odlišení domorodých lesních produktů
a tak se spolupráce mezi FCS a Fairtrade jevila jako
jeho ideální předpoklad. Andre de Freitas, výkonný
ředitel FSC říká: „Hledali jsme různé cesty, jakým
způsobem upravit náš systém tak, aby zvýšil benefity, které FSC přináší domorodým komunitám.“
To také Globální strategie FSC považuje za jeden
ze svých pěti cílů. A pokračuje: „Tato spolupráce
s Fairtrade je pro nás velkou příležitostí spojit síly
obou organizací ve prospěch těchto výrobců dřeva
a dřevěných výrobků.“ A Rob Cameron, výkonný
ředitel Fairtrade , doplňuje: „Je pro nás výjimečná
příležitost zahrnout dřevěné výrobky do našeho
portfolia a pracovat společně s FSC, s organizací
s níž sdílíme mnohé hodnoty.“
Pro další informace o projektu:
www.fsc.org/FSC-FLO.html
Zdroj: FSC Weekly News Update, červen 2009

cí papír“ musí být hlavní část papírových vláken
vyrobena ze spotřebitelem použitého recyklovaného materiálu a/nebo materiálu s FSC certifikací
z šetrně obhospodařovaných lesů. Pro spotřebitele
hledající „papír, který není vůbec bělen chlórem“,
doporučuje EPN 100% FSC certifikovaná papírová
vlákna. (www.whatsinyourpaper.com)
Síť EPN doporučuje FSC zejména díky tomu, že
„ačkoliv jiné organizace včetně lesních a papírenských společností nabízejí různé druhy certfikačních
systémů, FSC je jediným systémem, u kterého lze
ověřit původ materiálu v celém výrobním řetězci, je
na trhu široce akceptován a má uznávaný kredit mezi
předními světovými environmentálními a sociálními
organizacemi.“
Použití recyklovaného papíru pomáhá také odstranit
tlak na využití a těžbu světových lesů. A jelikož FSC
dobře rozumí této hodnotě recyklovaných materiálů,
využívá svých značek „FSC Recycled“ a „FSC Mixed
Sources“. Certifikace zpracovatelských řetězců FSC
pak sleduje pohyb recyklovaných materiálů ve výrobním řetězci. Celý proces je navíc kontrolován nezávislou certifikační společností, která je akreditována
mezinárodním ústředím FSC.
Návštěvníci internetových stránek si mohou také
prohlédnout „Příručku pro nákup papíru“, která
zahrnuje rady v oblasti nakupování a recyklování,
stejně jako velké množství informací od „různých
pověr o spotřebě papíru“ až po užitečné kontakty
a internetové odkazy.
Zdroj: FSC Weekly News Update, duben 2009
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Americký rádce nákupu papíru
doporučuje FSC
Nový online rádce pro spotřebitele ve Spojených
státech doporučuje, aby zákazníci brali ohled na
logo FSC a kupovali papír s jeho značkou. Sdružení
Environmental Paper Network (EPN) spustilo web
WhatsInYourPaper.com, který má poradit a pomoci spotřebitelům používat „papír nejvyšší environmentální kvality.“ EPN je koalicí environmentálních
organizací, které se spojily s cílem podpořit sociálně a environmentálně udržitelné změny v průmyslu
výroby a zpracování papíru a celulózy.

 >]abQ]\ac[S`@SQgQZSR4WPS`
 >`SQ]\ac[S`@SQgQZSR4WPS`
 /U`WQcZbc`OZ@SaWRcS4WPS`
 4]`SabAbSeO`RaVW^1]c\QWZ

4A11S`bWTWSRDW`UW\4WPS`

QZWQYb]aSS^O^S`a
bVOb[SSbbVSaSQ`WbS`WO
QZWQYb]aSS^O^S`a
bVOb[SSbbVSaSQ`WbS`WO

3<D7@=<;3<B/::G
AC>3@7=@>/>3@
3<D7@=<;3<B/::G
;SSbabVS[W\W[c[
7;>@=D32>/>3@

Q`WbS`WOPSZ]eO\R
OZZTWPS`VOa
;SSbabVS[W\W[c[
S\dW`]\[S\bOZObb`WPcbSa
Q`WbS`WOPSZ]eO\ROb
;7<7;C;1@7B3@7/(
ZSOab#]TTWPS`VOa
;W\W[c[#^]ab
S\dW`]\[S\bOZObb`WPcbSa
Q`WbS`WOPSZ]eO\ROb
Q]\ac[S``SQgQZSR
ZSOab!]TTWPS`
;7<7;C;1@7B3@7/(
BVWa^O^S`VOa
DW`UW\TWPS`QO\\]bVOdS
VOaS\dW`]\[S\bOZ
;W\W[c[!^]ab
\]]`dS`g[W\]`
$
Q]\b`]ZZSRe]]RQ]\bS\b 
Q]\ac[S``SQgQZSR
S\dW`]\[S\bOZObb`WPcbSa Obb`WPcbSa
#
]`Q]\b`]dS`aWOZa]c`QSa
4A1QS`bWTWQObW]\
;33BA<=;7<7;C;1@7B3@7/( ;7<7;C;1@7B3@7/(
>`]QSaaSR1VZ]`W\S4`SS
`S_cW`SR]\^O^S`aeWbV
^]abQ]\ac[S`=@
<][W\W[OZ`SQgQZSR
]`B]bOZZg1VZ]`W\S4`SS
[OgPSdW`UW\]\Zg []`SbVO\#dW`UW\
Q]\bS\b
>14]`B14
Q]\bS\b
WTWbVOa4A1QS`bWTWQObW]\
DW`UW\b`SSTWPS`a\]b
3<D7@=<;3<B/:03<347BA(
<]Q]\b`]dS`aWOZ
DW`UW\TWPS`QO\\]bPS
4A1QS`bWTWSR
"#
^]abQ]\ac[S`
a]c`QSa

T`][Q]\b`]dS`aWOZ
>O^S`PZSOQVW\U\]b
`SQgQZSR^O^S`S[Wba ##
3\VO\QSR3ZS[S\bOZ
a]c`QSa"#
3\VO\QSR3ZS[S\bOZ
ZSaaU`SS\V]caSUOaSaO\R
!
1VZ]`W\S4`SS3314 
>O^S`PZSOQVW\U\]b
1VZ]`W\S4`SS3314 
Q]\ac[Sa\]b`SSa
>`]QSaaSR1VZ]`W\S4`SS
3\VO\QSR3ZS[S\bOZ
>`]QSaa1VZ]`W\S
]`B]bOZZg1VZ]`W\S4`SS
1VZ]`W\S4`SS3314 
4`SS>14]`B]bOZZg
>14]`B14
>`]QSaa1VZ]`W\S
1VZ]`W\S4`SSB14
1:3/<3@
4`SS>14]`B]bOZZg
3<D7@=<;3<B/:03<347BA(
3<D7@=<;3<B/:7;>/1B(
>@=2C1B7=<
#^]abQ]\ac[S``SQgQZSR
1VZ]`W\S4`SSB14
WaOZa]OYSgSZS[S\b
dW`UW\^O^S`S[Wba

B@/<A7B7=</:
>/>3@
3<D7@=<;3<B/::G
;SSbabVS[W\W[c[
7<43@7=@>/>3@

#"&!b]$&##^]c\Ra]T
U`SS\V]caSUOaSaO\R
Q]\ac[Sa# $b`SSa^S`
!
aV]`bb]\

3<D7@=<;3<B/:03<347BA(

!^]abQ]\ac[S`
`SQgQZSR^O^S`S[Wba
O^^`]f#ZSaa
U`SS\V]caSUOaSaO\R
aOdSabVSS_cWdOZS\b]T"
!
b]&b`SSa^S`aV]`bb]\

^O^S`S[WbaO^^`]f' #
ZSaaU`SS\V]caSUOaSaO\R
aOdSabVSS_cWdOZS\b]T&b]
!
!b`SSa^S`aV]`bb]\

W\S\dW`]\[S\bOZ
^O^S`O\ReVWZSbVS`S
O`S[O\gdO`WOPZSa
bVS>O^S`AbS^a
T]QcaSa]\PZSOQVW\U
bSQV\]Z]UWSaW\Wba
;W\W[c[1`WbS`WO

B]TW\ROZWab]T3\dW`]\[S\bOZZg7[^`]dSR
O\R3\dW`]\[S\bOZZgAc^S`W]`>O^S`adWaWb

Internetová stránka The Paper Steps je grafickým
průvodcem stupnicí environmentální kvality papíru, který definuje minimální kritéria jeho složení,
zpracovatelského procesu a jejich přínosu životnímu
prostředí. K dosažení nejvyššího stupně „vynikají-
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FSC zlepšuje ekologické a sociální
parametry hospodaření na plantážích

pro Srí Lanku, které bude probíhat v následujících
čtyřech letech.

Univerzita v Sao Paulu vypracovala pro jihoamerickou organizaci Imaflora nezávislou studii založenou
na terénních šetřeních srovnávajících certifikované
a necertifikované plantáže v jihobrazilských státech
Rio Grande do Sul a Santa Catarina. Studie byla
zaměřena na environmentální a sociální charakteristiky hospodaření a potvrdila, že certifikace FSC
je přínosem v sociální a environmentální rovině.
Závěry studie uvádí, že FSC naplňuje svou roli jako
tržní nástroj pro zlepšení lesního hospodaření. FSC
je důležité v oblastech s chybějící vymahatelností
práva i v případě existence kvalitní legislativy.

Národní iniciativy jsou nedílnou součástí snahy FSC
zavést odpovědné lesní hospodaření, odpovědnou
spotřebu a výrobu ve společnosti a průmyslu do jednotlivých zemí po celém světě. FSC je v současnosti
zastoupeno ve více než 50ti zemích světa.

Studie uvádí, že certifikace FSC přinesla kladné
dopady ve všech zjišťovaných oblastech: výše mezd
a zaměstnanecké výhody, bezpečnost práce a ochrana zdraví pracovníků, používání chemických pesticidů, ochrana přírodních zdrojů, lesní hospodaření
a vztahy s místními komunitami.
Studie ukázala, že na certifikovaných plantážích
je v průměru ponecháno 42% plochy pro ochranu
přírody, kdežto na necertifikovaných je to 20%, jak
požadují zákony. Ukázalo se také, že certifikované
plantáže poskytují účinnou ochranu zbylých lesů
biomu Atlantického lesa. Studie dále uvádí, že hlavním důvodem k certifikaci plantáží byl přístup na
trh.
Celá publikace je ke stažení na www.imaflora.org/
arquivos/Does_certification_make_a_difference.pdf.
Zdroj: FSC Weekly News Update, červen 2009

Nová národní iniciativa FSC na Srí Lance

Zdroj: FSC Weekly News Update, červen 2009

FSC zahajuje první komplexní revizi
Principů a kritérií
FSC vyzvalo své členy, národní iniciativy, certifikační
firmy a další zainteresované zájmové skupiny k připomínkování druhé pracovní verze Principů a kritérií
FSC. Tyto principy a kritéria jsou základním dokumentem certifikace lesního hospodaření a dosud
během 16 let své existence nebyly podrobené celkové
revizi, které by předcházelo širší připomínkování.
První pracovní verze „Principů a kritérií“ s omezenou revizí byla navržena Radou ředitelů (FSC Board
of Directors) a k veřejné konzultaci byla nabídnuta
v květnu 2008. Po obdržení připomínek bylo rozhodnuto rozšířit záběr k plné revizi, kterou by měla na
starosti nová vyvážená pracovní skupina FSC.
Současná pracovní verze „Principů a kritérií FSC“
(FSC-STD-01-001 V5-0 D2-0) je prvním ze tří návrhů,
které budou sestaveny a nabídnuty k veřejnému připomínkování. Závěrečný návrh musí schválit Valná
hromada FSC jako nejvyšší rozhodovací orgán na
začátku roku 2010.
Deset principů a 56 kritérií vytváří základ pro všechny
politiky lesního hospodaření a standardů FSC, které
zahrnují 17 akreditovaných národních st candardů
lesního hospodaření (včetně českého standardu FSC)
v 17 zemích a 13 obecných standardů uplatňovaných
akreditovanými certifikačními firmami.
Revize Principů a kritérií FSC probíhá v souladu
s předpisy dobré praxe ISEAL (The International Social and Environmental Accreditation and Labelling Aliancewww.isealalliance.org ) – mezinárodním rámcem pro
tvorbu důvěryhodných a dobrovolných sociálních
a environmentálních standardů. FSC je jediným
certifikačním systémem v lesnictví, který dle těchto
předpisů zaručuje „nejlepší praxi“ v rámci zavádění
standardů.

Ilustrační foto: Juraj Vysoký

V dubnu 2009 FSC akreditovalo Asanku Abayakoona
jako kontaktní osobu pro národní iniciativu na Srí
Lance. V praxi to znamená, že Abayakoon bude řídit
zavedení národního standardu lesního hospodaření

Termín pro připomínkování končí 4. září 2009.
Více informací o klíčových změnách standardů, o zasílání připomínek a komentářů či další doplňující informace naleznete zde: www.fsc.org/pcreview.html.
Zdroj: FSC Weekly News Update, červenec 2009
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Foto: FSC International

FSC v číslech k 15. červnu 2009
Celková certifikovaná plocha: 114 408 742 ha
Celkový počet certifikátů lesního hospodaření: 977
Celkový počet certifikátů zpracovatelských řetězců: 13 706
V současnosti jsou FSC certifikáty lesního hospodaření vydávané v 82 státech a FSC certifikáty zpracovatelského
řetězce 96 státech.
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Certifikace FSC v Evropě v číslech
Tabuka 1: Plocha FSC certifikovaných lesů (v ha)
a počet certifikátů lesního hospodaření ve vybraných evropských zemíc k 15. červnu 2009.
Země

Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Itálie
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Srbsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Velká Británie
Celkem

Celková plocha
FSC certifikovaných lesů (v ha)
16 806
2 146 320
123 242
104 361
53 282
110 558
1 082 915
9 577
16 610
2 018 987
448 597
48 788
976 936
1620 915
18 835
251 906
451 711
151 811
29 628
6 990 045
225 418
5086
917 473
19 784 890
36 628
174 083
270 840
169 109
95 272
9 736 010
603 399
1 555 220
1 503 409
51 728 442

Počet FSC certifikátů lesního
hospodaření
4
5
2
5
5
5
2
2
3
1
3
12
41
2
3
4
55
8
1
18
9
4
3
60
1
7
1
2
10
21
17
13
101
430

Tabuka 2: Počet FSC certifikátů zpracovatelských
řetězců (CoC) ve vybraných evropských zemích
k 15. červnu 2009.
Země
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Itálie
Litva
Lotyšsko
Lichtenštejnsko
Lucembursko
Maďarsko
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Srbsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Velká Británie
Celkem

Počet FSC certifikátů zpracovatelských řetězců (CoC)
197
5
13
5
36
106
55
43
319
107
70
455
50
115
4
11
19
947
718
16
395
24
82
28
70
1
36
36
5
168
171
400
5
1761
6487

Zdroj: FSC A. C., červen 2009

Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu.

Podporující členové FSC ČR:
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