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Gugler Print & Media udává nové tržní trendy ještě
i v dalších ohledech: jako první tiskárna v Rakousku
obdržela rakouskou ekoznačku pro tiskoviny s nízkou úrovní škodlivin.
V Evropě je v současné době dvanáct tiskáren
s certifikátem FSC. Přehled tiskáren a výrobců papíru s touto značkou je možno najít na následující adrese: www.panda.org/downloads/forests/FSC_paper_
guide.doc
Zdroj: tisková zpráva WWF Rakousko, 17. leden 2003.

ZPRÁVY ZE SVĚTA
Dřevařská výroba
Studie Evropské unie: environmentální tvrzení lesnicko-dřevařského komplexu nejsou dostatečně
důvěryhodná
Podle studie, kterou nedávno provedla Evropská komise v 15 členských státech Evropské unie, mají tvrzení lesnicko-dřevařského komplexu o tom, že
hospodaří odpovědně a podle principů trvalé udržitelnosti, jen malou důvěru veřejnosti. Studie zdůrazňuje
obecně sdílený názor, že dřevařský průmysl by měl
při volbě surovin brát v potaz také etický aspekt
a zodpovědnost k životnímu prostředí. Ukázalo se,
že mnoha Evropanů se téma lesů osobně dotýká. Lidé
se domnívají, že lesy jsou ohroženy zejména ekonomickými a průmyslovými aktivitami.
Zdroj: Qualitative Study by DG Enterprise. Dokument získán od
Verband Deutscher Papierfabriken, listopad 2002.

Přírodě příznivá výroba tiskovin
Firma Gugler Print & Media získala 17. ledna jako
první tiskárna v Rakousku certifikát FSC. Díky tomu
může svým zákazníkům poprvé nabídnout tisk na papír z lesů obhospodařovaných ekologicky a sociálně
přínosným způsobem.
„Získáním certifikátu FSC přináší firma Gugler
Print & Media nový ekologický standard do papírenského a tiskařského odvětví v Rakousku“, uvedla
Dr. Fiona Schweitzerová, odbornice Světového fondu na ochranu přírody (WWF) v oboru ochrany lesů.
Tiskárna tak podle ní přispívá k celosvětové snaze
o ochranu lesů.

První skupinová certifikace spotřebitelského řetězce ve Švýcarsku
První skupina švýcarských zpracovatelů dřeva získala
společný certifikát spotřebitelského řetězce FSC (chain
of custody). Spolupráce v rámci skupiny forest-line.ch,
která se skládá z pěti podniků (Kofmel Holz AG, Forstunternehmung M. Reber, Ehrenbolger & Suter, Gebrüder
Flury AG a Schafer Enterprise Forestiere), umožňuje
maximální flexibilitu každé firmy, šetří náklady a snižuje
množství administrativních úkonů.
S podporou Spolkového úřadu pro životní prostředí, les a krajinu a WWF Švýcarsko provedl Svaz švýcarských lesních podniků první skupinovou certifikaci
21 lesních podniků podle kritérií FSC. Na základě
tohoto kroku by mělo dojít k rychlému nárůstu poptávky po švýcarském dřevě s certifikátem FSC. Švýcarským producentům dřeva se tak otevírá velký
prostor na zahraničních trzích, protože například rakouské a francouzské podniky nabízejí jen malé množství výrobků s touto značkou. Prezident Svazu
švýcarských lesních podniků Pius Wiss doufá, že zvýšení poptávky po značkovém dřevu bude pro podnikatele v oblasti lesního hospodaření a vlastníky lesů
znamenat výrazný nárůst zakázek. Další informace:
www.forest-line.ch
Zdroj: Wald und Holz, 11/2002.

Ruská pobočka koncernu Stora Enso na cestě
k certifikátu FSC
Na sklonku roku 2002 zahájila společnost STF-Strug
– pobočka koncernu Stora Enso Group v Rusku –
první fázi certifikace podle principů a kritérií celosvětového systému FSC. Během předběžného třídenního terénního auditu hodnotili certifikátoři ekologickou,
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ekonomickou a sociální úroveň hospodaření v lesích
STF-Strug. Doporučení, vyplývající z předběžného auditu, je nutno řádně uplatnit v praxi před hlavním
auditem, který proběhne na jaře 2003.
STF-Strug je partnerem projektu „modelového lesa“
v pskovské oblasti v severozápadním Rusku. Pskovský
modelový les je jakousi laboratoří, v níž jsou vyvíjeny
a testovány moderní lesnické metody, které vyhovují
ruským podmínkám, chrání přírodu a jsou přitom ekonomicky přínosné. Další informace: www.wwf.ru/pskov/
eng, www.wwf.ru/pskov-photo/eng.

v Kanadě, uzavřeli koncem minulého roku dohodu
o spolupráci s cílem zlepšit ochranu světových lesů
a zároveň posunout výrobu papíru kupředu. „Věříme,
že naše role „průkopníka“ v oblasti životního prostředí prospěje i obchodu. „Good bussines“ není jen otázkou ekonomie. Z velké většiny v něm jde o definování
všeho, co jej může ovlivnit, a to ve všech obchodních
oblastech, což zahrnuje i šetrnost výroby k životnímu
prostředí,“uvedl Russell J. Horner, prezident NorskeCanada. Tato firma nedávno realizovala jednu z největších severoamerických zakázek s použitím
certifikovaných surovin – tisk novin na papíru FSC.

Zdroj: tisková zpráva Modelového lesa ve Pskově, listopad 2002.
Zdroj: tisková zpráva WWF Kanada, 12. prosinec 2002.

Trh
Šéf koncernu Migros bude ekomanažerem
Anton Scherrer, šéf společnosti vlastnící švýcarský
řetězec supermarketů Migros, byl berlínským hospodářským magazínem Capital a organizací WWF zvolen Ekomanažerem roku 2002. Tato cena je udělována
manažerům podniků hospodařících způsobem šetrným k přírodě. Migros je první řetězec supermarketů
na světě, který používá k výrobě margarínu pouze
palmový olej pocházející z plantáží, které nevznikly
na úkor přirozených lesů. Podnik se dále jako člen
skupiny odpovědných podniků WWF WOOD GROUP
zavázal, že do roku 2005 zamění veškerý svůj sortiment za zboží s certifikátem FSC.
Zdroj: Basler Zeitung, 27. listopadu 2002.

Většina tropického dřeva na německém trhu je nelegální
K uspokojení poptávky německého trhu po tropickém
dřevu se ročně zničí zhruba 400 km2 indonéského pralesa. Veliká část dřeva navíc pochází z nelegálních zdrojů.
Ve studii The Timber Footprint of the G8 and China
dospěla celosvětová organizace WWF ke zjištění, že
70 % těžby dřeva v Indonésii probíhá nelegálně. „Musíme tedy vycházet z toho, že 70 % dřevěných výrobků indonéského původu, které se prodají v Německu,
pochází z nelegálních zdrojů,“ uvedla Nina Griesshammerová, specialistka WWF v oboru ochrany lesů.
Zdroje: ZDF-Magazin Frontal 21, http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/
0,1872,2018859,00.html, 14. leden 2003; WWF Německo, leden
2003; WWF-Studie The timber footprint of the G8 and China, http:/
/www.panda.org/downloads/forests/G8_meeting_June2002.pdf,
červen 2002.

NorskeCanada se hlásí k environmentálně odpovědnému přístupu
WWF Kanada a NorskeCanada, třetí největší výrobce
papíru v severní Americe a největší spotřebitel dřeva

Značka FSC zvyšuje obchodníkům zisky
Home Depot, přední řetězec obchodů se zbožím pro
domácí dílny, stavby a zahrady, a největší americký prodejce výrobků certifikovaných systémem FSC, prodal
v roce 2002 zboží s logem FSC v hodnotě 250 milionů
dolarů, přičemž ještě v roce 1999 činil jeho obrat s certifikovaným zbožím „jen“ 15 milionů dolarů.
Zdroj: Wall Street Journal, 2. leden 2003.

Lesní hospodaření
Dva miliony hektarů chorvatských státních lesů
certifikovány
Na podzim minulého roku bylo po tříleté přípravě oceněno prestižním certifikátem FSC lesní hospodaření
chorvatských státních lesů. Chorvatsko se tak dostalo
na přední místo v produkci certifikovaného listnatého
dřeva mezi evropskými zeměmi. Po Velké Británii
a Estonsku je třetí evropskou zemí, která má všechny
státní lesy (80 % celkové lesní plochy Chorvatska) certifikovány podle striktních ekologických, ekonomických
a sociálních standardů FSC. Chorvatsko produkuje ročně okolo 3,5 milionů m3 dřeva, které se exportuje hlavně jako řezivo do Itálie, Rakouska a Německa.
Zdroj: tisková zpráva WWF Mediterranean Programme,
14. října 2002.

Třetí pobaltská země zvolila pro své státní lesy systém certifikace FSC
Státní lesy Litvy (GFE) nedávno oznámily, že hodlají
pokračovat v certifikaci lesního hospodaření. Ta proběhne na dalších šestnácti lesních podnicích, obhospodařující státní lesy o souhrnné výměře 400 000
hektarů. „Certifikát FSC je pro náš podnik důvěryhodným dokladem o odpovědném lesním hospodaření
i efektivním způsobem sebehodnocení,“ říká Benjaminas Sakalauskas, ředitel litevských státních lesů.
Tímto rozhodnutím se státní lesy všech tří pobaltských
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zemí přidávají k podpoře systému lesní certifikace
FSC (v Lotyšsku a Estonsku už bylo tímto certifikátem oceněno více než 2,5 milionů hektarů lesa). Litevské státní lesy hospodaří na zhruba polovině lesů
v Litvě a jsou rozděleny na 42 lesních podniků.
Zdroj: tisková zpráva Smartwood, 29. říjen 2002.

počet certifikátů
lesního hospodaření

počet certifikátů spotřebitelského řetězce (C-o-C)

Stav certifikace FSC v ČR a okolních zemích, stav
únor 2003

ČR

10,441

1

11

Slovensko

48,159

1

6

rozloha lesa
FSC (tis. ha)

stát

Německo

436,896

Rakousko

3,366

4

15

Ma\arsko

188,687

3

6

Polsko

5980,181

poznámka

Školní lesní
podnik MZLU
státní lesy

56 236 soukromé, obecní
a zemské lesy

13 148

obecní
a soukromé lesy
státní lesy
státní a
experiment. lesy

Chorvatsko 1988,480

1

14

celé státní lesy

Rumunsko

31,611

1

4

státní lesy

Litva

66,141

2

11

státní lesy

Lotyšsko

1685,932

11

57

státní
a obecní lesy

Estonsko

1063,517

2

11

celé státní lesy

Malé je milé
V předchozích čtyřech letech bylo v 88 skupinových
certifikacích po celém světě certifikováno systémem
FSC přes 7 500 drobných vlastníků lesa. Skupinová
certifikace FSC se tak osvědčila jako vhodná a přístupná příležitost pro malé vlastníky lesa. Členové
těchto skupin obhospodařují v průměru plochu o rozměrech zhruba 42 hektarů; zapojeni jsou však i vlastníci nejmenších lesů. Tak například vlastníci lesů
společnosti lesního hospodářství Weilhart v horním
Rakousku a Salcburku hospodaří průměrně na 6,5
ha, ve švýcarském kantonu Thurgau je ve skupině
organizováno 5 400 majitelů půdy s průměrnou velikostí lesa jeden hektar.
Zdroj: FSC News and Notes, září 2002; WWF Rakousko.

Společná výzva k postupu proti nelegální těžbě dřeva
V prosinci loňského roku vydaly estonské dřevařské
podniky a nevládní ekologické organizace společné
prohlášení, v němž vyzývají předsedu vlády ke změnám v lesním zákoně, jež by zamezily nelegální těžbě dřeva. Signatáři výzvy – AS Stora Enso Mets, AS
Mets & Puu, Södra Eesti AS, Freinds of the Earth
Estonia a Estonian Fund for Nature – usilují mimo
jiné o zavedení opatření, která by umožnila jasně
rozlišit legálně a nelegálně získané dřevo na trhu.
Dřevařské podniky a ekologické organizace dále požadují změnu daňového systému, která by vedla
k lepšímu hospodaření v lesích, a rozsáhlou státní
inventuru lesů v Estonsku. Přibližně 50 % estonského dřeva totiž v současné době pochází z nelegálních
zdrojů.
Zdroj: Estonian Fund for Nature, Společná výzva,
9. prosinec 2002.

Spotřebitelé
Ökotest magazín: „výborně“ pro FSC, „dostatečně“
pro PEFC
V průzkumu provedeném německým magazínem Ökotest obdržel systém certifikace jakosti FSC a Naturland známku 1 („výborně“). PEFC obdržel známku 4
(„dostatečně“).
Ökotest potvrdil vysokou důvěryhodnost značky
FSC, a to jak z hlediska kritérií nutných k jejímu získání (například úplný zákaz pesticidů v lesním hospodaření), tak i ve způsobu jejich kontroly.
Časopis Ökotest uvedl následující kritické připomínky k systému PEFC:
• použití pesticidů je pouze omezeno, i nadále je
možno získávat výjimky;
• „nedbalá praxe při udělování“ – Ökotest zaznamenal, že v rámci tohoto systému nejsou před udělením certifikátu prováděny kontroly přímo v místě
hospodaření. Regionální zprávu o lese ani osobní
závazek neshledal dostatečně důvěryhodnými.
• zatímco u certifikace FSC a Naturland probíhají
kontroly pravidelně každý rok, u PEFC jsou vykonávány pouze náhodně.
Zdroj: Ökotest Ratgeber Bauen, Wohnen, Renovieren,
4. listopad 2002; www.ihb.de.

Spotřebitelská anketa k certifikaci dřeva
Heinze – Institut pro průzkum trhu ve spolupráci se
Spolkovým ústavem pro průzkum lesního a dřevařského hospodářství zveřejnil na žádost Německého
odbytového fondu dřeva analýzu trhu na téma certifikace dřeva z udržitelného lesnictví. Cílem studie bylo
zjistit, jak relevantní je pro různé cílové skupiny trhu
se dřevem možnost nákupu certifikovaného dřeva.
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Osloveny byly domácnosti, stavebníci, projektanti,
obchod a průmysl.
Pro všechny cílové skupiny má doklad o původu
materiálu z udržitelného lesního hospodářství relativně velkou důležitost. K zajištění důvěryhodnosti
takového dokladu je podle názoru většiny dotázaných nutno provést nezávislou kontrolu, na které se
podílejí ekologické organizace. 1,6 procent dotázaných členů domácností je přitom obeznámeno se
značkou FSC. U podnikatelských subjektů je značka
FSC známa mnohem více: setkal se s ní každý sedmý architekt, každý osmý stavebník a v obchodě
a průmyslu více než polovina dotázaných.
Kompletní výsledky analýzy lze najít na adrese:
http://offensive-holz.infoholz.de/html/
f_page.phtml?p1=1043142656& p3=2754
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Renovace obytných domů Fairfax House, London
Borough
Renovace bytového komplexu Fairfax House v London Borough je příkladem společného úsilí místní
samosprávy a dodavatele o environmentálně odpovědné hospodaření veřejnými prostředky.
Město si v rámci uplatňování politiky environmentálně odpovědného stavebnictví dalo za cíl
použít při renovaci obytných domů 80 % dřeva
s certifikátem FSC, a vytvořit tak první britskou stavbu z materiálu s certifikátem FSC ve veřejném sektoru. Tento záměr by nemohl být naplněn bez
spolupráce s progresivním dodavatelem. Porchfern
Ltd. požádal o certifikaci spotřebitelského řetězce
(C-o-C), aby získal zakázku a mohl pracovat se
„značkovým dřevem“ všude tam, kde o něj bude
v budoucnu zájem. Pracovníci této firmy hledali společnosti, které mohou dodat odpovídající materiál
s logem FSC. Areál Fairfax House tvoří 20 obytných
domů ze 70. let pro střední vrstvy. Zakázka města
se týkala dřevěného obložení stěn, dřevěných podlah a dvojitých oken. Potřebné komponenty dodaly
společnosti International Timber, Western Red Cedar, BSW Timber, East Brothers the Douglas Fir
a Finnforest.
Pro město znamenala spolupráce se společností Porchfem záruku, že na stavbě bude použito co
nejvíce certifikovaného dřeva a zbylá část dřeva
nebude pocházet z kontroverzních zdrojů. Jednatel
společnosti Porchfern Allen Crosby k průběhu certifikace řekl: „Museli jsme zaručit, že spotřebitelský řetězec používaného dřeva byl důsledně
dodržován. To znamená, že jsme použili certifikovaný materiál lesem počínaje, přes pily a sklady

a konečným použitím konče. Někdy to může být složité, proto jsme si vybrali dobré dodavatele.“ Podle
směrnic FSC (tzv. percentage based claim) nemusí
všechno dřevo pocházet z certifikovaných lesů. Pro
různé využití je stanoveno určité minimální procento dřeva s certifikátem FSC.
Postup společnosti Porchfern znamená průlom
v oblasti stavebnictví. Certifikace FSC umožní relativně malé společnosti pracovat na dalších projektech, kde bude klient vyžadovat použití dřeva
z šetrně obhospodařovaných lesů.
Projekt renovace obytných domů Fairfax House
nepatřil k velkým projektům, ale jeho tvůrci se domnívají, že čím větší bude projekt, tím snadnější
bude požadovat a zajistit používání dřeva s logem
FSC. „Velcí dodavatelé mají obrovskou kupní sílu,
a pokud renovujete sto domů namísto dvaceti, je
vždy snazší dohodnout dobrou cenu. Velcí dodavatelé navíc jednají přímo s dodavateli dřeva, kteří již
mohou vlastnit certifikát spotřebního řetězce, na
rozdíl od velkoobchodníků, u kterých tomu tak většinou nebývá“, řekl zástupce radnice.
Iniciativa pro inovace (M4I), podporovaná britskou
vládou, hodlá využít zkušenosti městské radnice
v London Borough a ukázat ostatním stavebním společnostem jak lze vytvořit a uplatnit politiku environmentálně odpovědného využívání dřeva. Radnice
taktéž vyzývá ostatní místní samosprávy k používání
dřeva z důvěryhodných zdrojů s logem FSC.
Částka, kterou dodavatelská firma zaplatí za certifikát FSC, je mimochodem nižší než za pořízení
certifikátu ISO 9000 a pokud již je firma držitelem
certifikátu ISO 14001, neměla by již mít obtíže se
získáním certifikátu FSC. Podle zástupce městské
radnice v London Borough existuje dnes mnoho dodavatelských firem a architektů se zájmem o práci
se dřevem FSC.
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CERTIFIKACE LESŮ A SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE
CO JE TO Forest Stewardship Council (FSC)
FSC je nezávislá, nevládní, nezisková organizace, založená roku 1993 velko- i maloobchodníky se dřevem, lesníky, dřevozpracujícím průmyslem, zástupci
mezinárodních ekologických organizací, sdruženími
domorodých obyvatel, odbory a certifikačními společnostmi z celého světa. Členství v FSC je otevřené
pro každého, kdo sdílí myšlenku a cíle FSC.
Základní myšlenkou FSC je podporovat environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky
životaschopné obhospodařování lesů celého světa,
a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy. V evropském kontextu jde především o příklon k ekonomicky výhodným šetrným
formám lesního hospodaření, respektujícím přírodní
procesy a udržení vysoké úrovně sociálních standardů.
Lesní certifikací systémem FSC se
rozumí proces inspekce konkrétního
lesa za účelem zjištění, zda-li je obhospodařován v souladu s odsouhlasenými standardy. Pakliže tomu tak
je, má vlastník lesa právo používat pro
dřevo ze svého lesa logo, které na
trhu jeho dřevo odliší od dřeva nejasného původu.
Systém lesní certifikace FSC představuje důvěryhodný systém lesní certifikace s celosvětovou působností.
Díky své transparentnosti, otevřenosti všem zájmovým skupinám a díky dobře propracovaným sociálním a ekologickým standardům má FSC podporu
největších environmentálních organizací jako Světového fondu na ochranu přírody (WWF), Friends of the
Earth nebo Greenpeace, stejně jako velkých obchodních řetězců, jako je Assi Domäin, IKEA, B&Q či Home
Depot. Také BBC tiskne své materiály na papíře
s tímto logem.
Z iniciativy WWF vznikají ve světě skupiny odpovědných podniků Global Forest and Trade Network, které
zprostředkovávají spolupráci mezi ekologickými iniciativami a firmami, které mají zájem podnikat se dřevem
s certifikátem FSC a podpořit tak šetrné hospodaření
a získat zájem zákazníků.
Rozloha lesů certifikovaných pod značkou FSC rychle roste, stejně jako informovanost veřejnosti o významu loga FSC. V únoru 2003 bylo certifikováno již
34 milionů hektarů lesů v 56 zemích pěti kontinentů. Z toho zhruba tři čtvrtiny rozlohy připadají na Evropu. Lesů certifikovaných FSC velmi rychle přibývá
v prostoru střední a východní Evropy.
Výrobky s logem FSC představují ve většině západoevropských zemí několik procent trhu. Jejich podíl

rapidně roste: trh se ročně zvětšuje o 100-150 procent a dnes už se prodává více než 10 000 druhů
výrobků s logem FSC. Certifikát FSC má v současnosti oprávnění používat 2 400 firem. Zpracovatelé
se hromadně zavazují používat FSC dřevo. Na trhu se
objevují FSC certifikované hračky, nábytek, okna, železniční pražce, papír, vycházejí noviny a časopisy na
FSC papíru a stavějí se domy a mosty výhradně ze
dřeva FSC.
JAK FSC PRACUJE
Systém certifikace FSC lze rozdělit do tří činností:
akreditace – standardizace – certifikace. Každou činnost vykonává jiný typ organizace.
Ústředí FSC samo lesy ani výrobky ze dřeva necertifikuje. Za předem jasně stanovených podmínek zplnomocňuje národní iniciativy FSC v jednotlivých
zemích (v ČR je národní iniciativou Pracovní skupina
pro certifikaci lesů FSC v ČR) a akredituje nezávislé
certifikační firmy.
Certifikaci provádějí certifikační firmy. Hospodaření na jednotlivých lesních majetcích se
certifikuje podle národních či regionálních standardů. Certifikační systém FSC
je založen na deseti celosvětově platných principech a kritériích FSC. Ty jsou
poté národními iniciativami FSC dále
upravovány pro podmínky jednotlivých
států či regionů.
V celém spotřebitelském řetězci jsou
podle jednotných pravidel certifikovány
všechny dřevozpracující podniky tak, aby
spotřebitel mohl mít jistotu o původu dřeva (tzv. certifikace spotřebitelského řetězce – C-o-C).
Činnost FSC financují dobročinné organizace, další
prostředky získává z darů, členských a akreditačních
příspěvků. Aby si zachovala nezávislost, nepřijímá hlavní
kancelář FSC peníze od průmyslových podniků.
VÝHODY LESNÍ CERTIFIKACE
Lesní certifikace je moderním tržním nástrojem, který může podpořit lesního hospodáře v jeho svobodném rozhodnutí hospodařit po všech stránkách trvale
udržitelným způsobem a tuto snahu důvěryhodně
deklarovat na veřejnosti prostřednictvím loga FSC na
výrobcích. Certifikace může pro majitele šetrně obhospodařovaných lesů a zpracovatele dřeva z nich
znamenat výraznou komparativní tržní výhodu. Projevuje se zvýšenou poptávkou po některých jindy hůře
zpeněžitelných sortimentech dřeva či dřevěných výrobcích. Certifikát FSC se stává významným faktorem
pro odbyt dřeva na trzích v západní a severní Evropě,
kde narůstá počet zákazníků, kteří vyžadují výrobky
se značkou FSC. Certifikát FSC zákazníkům zaručuje,
že dřevo pochází z šetrně obhospodařovaného lesa.
Lesní certifikace FSC je navíc pro vlastníky lesa
prestižním oceněním jejich snahy o přírodě blízké lesní
hospodaření.
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Další zdroje informací:
• české stránky o FSC: standardy FSC, akreditované
certifikační firmy, popis certifikačního procesu,
nejčastěji kladené otázky atd.: www.czechfsc.cz,
• ústředí Forest Stewardship Council A.C. v Bonnu,
vyčerpávající informace o systému FSC:
www.fscoax.org,
• přehled certifikátů FSC: www.certified-forests.org,
• základní informace o 2.500 certifikovaných podnicích a jejich výrobcích: www.fsc-info.org,
• výrobky s certifikátem FSC v rámci celého světa:
www.certifiedwood.org/search-modules/SupplierSearch.ASP,

• obchodování s výrobky FSC: www.forestworld.com,
www.timberweb.com,
• lesy s certifikátem FSC: www.fscoax.org, www.certifiedwood.org/search-modules/CertForests.asp,
• výrobky FSC v Rakousku, Švýcarsku, Německu:
www.wwf.ch, www.wwf.de, www.wwf.at/Projekte/
wald/fsc/,
• instrukce pro skupinovu certifikaci: www.proforest.net,
• porovnání různých certifikačních systémů:
www.fern.org/Certification/certification_publications.htm, www.proforest.net,
• skupiny odpovědných podniků Global Forest And
Trade Network: http://www.panda.org/forestandtrade/,
• skupiny odpovědných podniků WWF WOOD
G R O U P S Švýcarsko, Německo, Rakousko:
www.wwfwoodgroup.ch, www.wwf.de/woodgroup,
www.wwf.at.
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