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Několik týdnů před volbami přišla Česká strana sociálně demokratická s podporou zavádění odpovědného lesního hospodaření podle pravidel FSC ve státních lesích. Ve svém ekologickém
manifestu „8 šancí pro život“, zveřejněném 18. dubna 2006, se
v bodě 4.3 mimo jiné píše: „ČSSD připraví a prosadí novelu lesního zákona, která bude klást důraz na službu lesů veřejnosti,
mimoprodukční funkce a ochranu před povodněmi. Bude obsahovat vyloučení holosečného kácení a vyžadovat výsadbu přirozené
skladby stromů, listnatých a smíšených lesů namísto nestabilních
monokultur. Budeme také chtít, aby státní lesy – po vzoru podniků v řadě dalších evropských států, včetně většiny sousedních
– postupně přešly na šetrné hospodaření podle mezinárodních
standardů (Forest Stewardship Council)“.
Strana zelených měla mezinárodní certifikaci lesů FSC obsaženou
již ve svém dlouhodobém politickém programu „Vize ekologické
demokracie“, kde hovořila o podpoře zavádění certifikace FSC
u obecních a státních lesů. Ve svém novém programu pro volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky „Kvalita
života“ čteme: „Budeme prosazovat trvale udržitelné hospodaření
v lesích zapojením státních lesů do prestižního systému certifikace lesů a produkce dříví FSC.“ Volební programy ČSSD a Strany
zelených jsou ke stažení na stranických internetových stránkách
www.cssd.cz a www.zeleni.cz.

Štátne lesy v Bulharsku
sa zaviazali certifikovať
podľa FSC 1 milión ha lesov . . . . . . 6
Rekordné tržby z predaja
FSC výrobkov vo Švajčiarsku
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Krajským zastupitelstvem přijatý „Program poskytování podpor
na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na rok 2006“ (dále Program) garantuje vlastníkovi lesa příspěvek ve výši 50 % poplatku
za certifikaci FSC v prvních třech letech po udělení certifikace
(dotační titul C9). Ústecký kraj se tak stal pionýrem při prosazování ekologicky a sociálně šetrného lesního hospodaření podle
pravidel mezinárodního certifikačního systému FSC. Kraj tak
vychází vstříc vlastníkům lesa, kteří by rádi pro své lesní majetky
získali prestižní certifikát FSC jako důkaz vysoké úrovně svého
lesního hospodaření a pro zvýšení konkurenceschopnosti na trhu
se dřevem.
Kromě finanční podpory na pořízení certifikátu FSC obsahuje
Program řadu dalších velmi prospěšných a inovativních dotačních
titulů. Vlastníci lesů mohou mimo jiné žádat finanční příspěvky

DOBRÉ DŘEVO – číslo 10, jaro 2006

na pěstování lesa na více etáží, ponechání výstavků
a doupných stromů k fyzickému dožití a rozkladu na
místě, doplnění keřového patra na okraji porostu na
přechodu k nelesním pozemkům či zvýšení podílu
vybraných málo zastoupených a okusových dřevin.
Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích, tak
jak ji zavedl Ústecký kraj, by se mohla stát příkladem
pro ostatní kraje. Program je možné stáhnout na internetových stránkách Ústeckého kraje:
http://eu.kr-ustecky.cz/soubory/450018/dotace%5Fh
ospodareni%5Flesy%5F2006%5Fpriloha1.pdf.
Zdroj: FSC ČR, březen 2006

Deklarácia na podporu certifikácie lesov
na Slovensku.
V decembri 2005 FSC Slovensko zorganizovalo „okrúhly stôl“ o FSC certifikácii na Slovensku. Stretnutia
sa zúčastnili predstavitelia štátnych lesov, vedúcich
drevospracovateľských podnikov, predajcov drevárskych výrobkov a zástupcovia WWF (Svetového
fondu na ochranu prírody). Zúčastnené strany odsúhlasili a následne podpísali Deklaráciu spoločnej
vôle, kde vyjadrili podporu pre certifikáciu lesov
v Slovenskej republike podľa štandardov FSC a ďalších dôveryhodných, medzinárodne uznávaných
certifikačných systémov.
Hornbach a IKEA sa v dohode zaviazali, že zvýšia
podiel nákupu FSC certifikovaných výrobkov z celkového množstva výrobkov z dreva nakupovaných
na Slovensku a budú podporovať slovenských dodávateľov aby získavali FSC certifikovanú surovinu
na Slovensku. Kronospan SK, Mondi Business Paper SCP a.s., Swedwood Slovakia, s.r.o. a najmenej
20 % členov Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej
republiky alebo najmenej 20 % produkčnej kapacity
členských spoločností zväzu má v úmysle do konca
roku 2007 certifikovať výrobu produktov z dreva
podľa štandardov FSC pre spracovateľský reťazec.
Lesy Slovenskej republiky, š.p. majú v úmysle
certifikovať celú výmeru lesov, ktoré spravujú do
konca roku 2008. Pri certifikácii lesov sa zaväzujú
postupovať podľa dôveryhodných a medzinárodne
uznávaných certifikačných systémov.
WWF sa zaviazala propagovať FSC certifikáciu
a podporovať tvorbu národných štandardov FSC na
Slovensku.
„Deklarácia spoločnej vôle je úspešným príkladom
zosúladenia záujmov zainteresovaných strán (výrobcov, predajcov a tretieho sektoru) a predstavuje
významný posun vpred v oblasti certifikácie lesov
v regióne“, povedal Marc – Alexander Gross, WWF
Rakúsko.

Plné znenie Deklarácie spoločnej vôle je k dispozícii
na stiahnutie na www.fscslovakia.sk.
Zdroj: FSC Slovensko, marec 2006

Nová kniha o šetrném lesním
hospodaření
FSC ČR vydalo knihu dvou lesnických osobností
a propagátorů přírodě blízkého lesního hospodaření Jana Metzla a Milana Košuliče st. „100 otázek
a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým
způsobem“. Kniha přináší neotřelý pohled na soudobé lesnictví; zabývá se teoretickými i praktickými
aspekty šetrného lesního hospodaření. Kniha je psána čtivou formou rozhovoru – otázek a odpovědí.
Je rozdělena na logické celky – obsahuje kapitoly:
Východiska, Strategie, Obnova lesa, Výchova, Těžba
zralostním výběrem a Závěr. Ukončena je podnětným
„Desaterem přírodě blízkého
obhospodařování lesa“.
V předmluvě ke knize lesníka Ing. Jaroslava Veškrny se
píše: „Teď zde máme jednu
z mála publikací, jež ukazují
cestu. Můžeme mluvit o štěstí, že celoživotní posedlost
lesem nedovolila dvojici
známých lesnických autorů nechávat si své znalosti
pro sebe, že se rozhodli přinést zajímavou formou
otázek a odpovědí námět k přemýšlení lesníkům, kteří horují pro pěstění lesa blízkého přírodě a něco pro
to i konají. Knížka však dodá odvahu také těm, kteří
vidí nutnost změn a ještě se nerozhodli. Určitě do
ní nahlédnou i lesníci, kteří se jen nezávazně chtějí
dozvědět něco nového. Třeba se chytí.“
Kniha je brožovaná, má 100 stran formátu A5 a barevný přebal. Stojí 120,- Kč (+ poštovné) a můžete si
ji objednat na adrese: info@czechfsc.cz.
Zdroj: FSC ČR, duben 2006

Průzkum o původu výrobků ze dřeva
Občanské sdružení Hnutí DUHA provedlo v uplynulé zimě v pořadí již druhý dotazníkový průzkum
větších prodejců výrobků ze dřeva na českém trhu.
Chtělo tak spotřebitelům nabídnout informace o odpovědnosti obchodních řetězců při nakupování dřeva
a výrobků z něj. Zkoumalo přitom, zda:
• vyžadují po svých dodavatelích věrohodnou certifikaci či jiné důkazy, že dřevo pochází z odpovědného a šetrného lesního hospodaření;
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• znají a kontrolují původ dřeva, například zda
nepochází z těžby v nejvzácnějších přírodních
oblastech nebo z ilegální těžby.
Dotazník byl rozeslán dvaceti společnostem, které
na českém trhu operují. Hnutí DUHA odpovědi
ohodnotilo a seřadilo firmy do žebříčku. Z výsledků vyplývá, že žádná společnost nebyla schopna
jednoznačně zaručit, že všechno dřevo, ze kterého
její zboží pochází, nebylo vytěženo ilegálně. Žádný
z respondentů též nemohl garantovat, že dřevo bez
věrohodného certifikátu o původu dřeva z šetrného
lesního hospodaření nepochází z území klasifikovaných jako lesy s vysokou ekologickou hodnotou.
Polovina dotázaných vůbec neodpověděla a podle

Hnutí DUHA existují obavy, že mají před veřejností
co utajovat.
Na trhu se už objevila skupina firem, které svoji odpovědnost zjevně začínají brát vážně a podnikají první kroky. Nejsnadnější cestou je podle Hnutí DUHA
požadovat po dodavatelích dřeva, aby surovina pocházela z lesů s mezinárodní certifikací ekologicky
a sociálně šetrného lesního hospodaření FSC. Pouze dva respondenti se dostali do nejlepší kategorie
odpovědných firem – firem, které v nejbližší době
skutečně mohou zaručit bezvadný původ dřeva.
Zdroj: FSC ČR a Hnutí Duha,
www.hnutiduha.cz, duben 2006

Tabulka: Hodnocení 20 vybraných společností ve vztahu k odpovědnému nákupu dřeva.
Společnost

Hodnocení

Poznámka

Odpovědné společnosti
Hornbach

☺

☺

Prodává široký sortiment FSC výrobků. Společnost má vypracovaný plán
k postupnému zvyšování podílu FSC výrobků v prodeji a motivuje dodavatele
k přechodu na FSC dřevo. V prodeji zahradní nábytek, regály, zahradní ploty,
grily, garnýže a jiné.

Jysk

☺

☺

Společnost má vypracovaný plán ke zvyšování podílu FSC až na 100 % výrobků.
V prodeji zahradní nábytek.

Firmy, které se vydaly správným směrem
Ikea

☺

Prodává vícero druhů FSC výrobků. Společnost má vypracovaný plán
k postupnému zvyšování podílu FSC výrobků v prodeji.

OBI

☺

V prodeji FSC výrobky: latě a lišty, podpěrné desky, HDF-, MDF-, LDF- desky,
OSB-desky a jiné.

Sconto

☺

V prodeji FSC výrobky: zahradní nábytek, nábytek, nábytek do dětského
pokoje.

Globus

☺

V prodeji FSC výrobky: zahradní nábytek.

Novatek

☺

Dřevo v prodeji nepochází ze zemí se zvýšeným rizikem ilegální těžby.

Firmy, které mají co dohánět
Tusculum

Zatím žádné výrobky FSC.

Hartman

Zatím žádné výrobky FSC.

Tesco

Zatím žádné výrobky FSC.

Firmy, které nic nedělají, nebo asi mají co skrývat
Asko

Společnost neodpověděla.

Auš Interier

Společnost neodpověděla.

Donate

Společnost neodpověděla.

Europa-Möbel

Společnost neodpověděla

Kika nábytek

Společnost neodpověděla.

Baumax

Společnost neodpověděla.

Neckermann

Společnost neodpověděla.

Quelle

Společnost neodpověděla.

Teak & Garden

Společnost neodpověděla.

Bauhaus

Společnost neodpověděla.
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Certifikační systém FSC v centru zájmu
nevládních organizací
Dne 27. února 2006 proběhl seminář s názvem „Jak
poznat dobře obhospodařovaný les?“.

Seminář se konal v rámci projektu „Prosazování
užívání dřeva z šetrně obhospodařovaných lesů
– propagace a poradenství“, který je spolufinancován
z programu Evropské unie – INTERREG IIIA.
Zdroj: FSC ČR, březen 2006

Seminář byl určen pro nevládní organizace a centra
ekologické výchovy v České republice a pořádala jej
česká kancelář mezinárodní nevládní organizace
Forest Stewardship Council (FSC).
Semináře se zúčastnilo 29 zástupců 23 nevládních
ekologických organizací a center ekologické výchovy.
Seminář zahájil ředitel FSC ČR Mgr. Michal Rezek
úvodní prezentací o certifikačním systému FSC
a o základních principech a požadavcích certifikace
lesních majetků a podniků v dřevozpracujícím průmyslu. V diskusi byly zodpovězeny dotazy týkající
se dostupnosti FSC výrobků v obchodech.
Ing. Tomáš Duda z FSC ČR ve svém příspěvku hovořil o situaci při zavádění certifikace FSC v České
republice a na Slovensku. O praktických aspektech
lesního hospodaření vycházejících z požadavků
Českého standardu FSC informoval přítomné Vasil
Hutník, správce lesů města Solnice a předseda ekonomické sekce FSC ČR. Představil Český standard FSC
a jednotlivé principy a kritéria podrobněji vysvětlil
z pozice lesníka.
Odpolední část semináře byla věnována úloze nevládních organizací a center ekologické výchovy
při propagaci konceptu a výrobků FSC a zapojení
veřejnosti do procesu certifikace lesních majetků.
Zástupci nevládních organizací ze své pozice a znalosti daného prostředí navrhovali další možnosti
spolupráce směřující k šíření povědomí veřejnosti
o přínosech certifikace FSC pro ochranu lesních
ekosystémů, o výhodách nákupu dřevěných výrobků
s logem FSC a o původ dřeva z ekologicky a sociálně
šetrného lesního hospodaření.

První dětská hřiště
s certifikátem FSC v ČR
Společnost KOMPAN, dánský výrobce dětských hřišť
a hracích prvků pro děti, získala v letošním roce prestižní certifikát FSC pro svoji českou pobočku. Firma
byla certifikována firmou NEPCon pod certifikačním
číslem SW-COC-1676.
Společnost KOMPAN vznikla již před čtvrt stoletím
ve městě Ringe v Dánsku, kde se začaly vyrábět prvky do dětských koutů. Dnes je toto město jedním ze
světových center výroby komponentů pro výstavbu
dětských hřišť, které KOMPAN vyváží do čtyř desítek
zemí.
Na hřištích s výrobní značkou KOMPAN si mohou
děti z České republiky hrát již od roku 1994 v Praze
i jiných českých a moravských městech. Dováží je
výhradní dovozce do ČR, společnost TOJA. Základním materiálem používaným při výrobě hlavních
částí hřišť KOMPAN je dřevo. Různé druhy dřeva
jsou vybírány s ohledem na použití pro komponenty
hřišť.

Dětská hřiště společnosti KOMPAN

Vasil Hutník, správce lesů města Solnice a předseda
ekonomické sekce FSC ČR, na semináři.

Pan Jesper Egelykke, ředitel dodavatelského řetězce společnosti KOMPAN, k vydání certifikátu řekl:
„Jsme společností, která má svoje výrobky certifikovány v souladu s pravidly certifikačního systému
FSC. Je to dáno naší společenskou odpovědností
v oblasti životního prostředí a sociálních otázek
a získali jsme tím výhodu před našimi konkurenty.
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Jakožto jeden z předních výrobců venkovních dětských hřišť cítíme potřebu k vyjádření našeho názoru k důležitým tématům v průmyslu i ve společnosti
jako takové. Když jste obchodníkem, který má co do
činění se zdravým životním stylem dětí, věříme, že
je přirozené se takto zachovat.“
Zdroj: FSC ČR, březen 2006

Seznam českých firem s certifikátem FSC
(ke dni 1. dubna 2006)
Lesní majetky certifikované systémem FSC (certifikáty lesního hospodaření, FM):
• Školní lesní podnik MZLU Masarykův les,
Křtiny, 10 441 ha, slp@slpkrtiny.cz
• Lesní správa Lány, 2 789 ha,
lesnivyroba@lslany.cz
• Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy,
1 327 ha, lesni.spravce@tiscali.cz
• Městské lesy Volary, a.s., 3 250 ha,
mlvolary@iol.cz
• Kinský dal Borgo, a.s. v Chlumci nad Cidlinou,
7 165 ha, m.ornst@kinsky-dal-borgo.cz
Dřevozpracující firmy certifikované systémem
FSC (certifikáty zpracovatelského řetězce, CoC):
• AGOS BIO, a.s., Bukovina, agos@abp.cz
• Bohemia Sport, spol. s r.o., Horažďovice,
info@bohemia-sport.cz
• Carman, a.s., Uničov, carman.unicov@carman.cz
• DELTA Kardašova Řečice, a.s., Kardašova
Řečice, nekutova@neva.cz
• DIPRO Proseč, Proseč u Skutče, dipro@diproprosec.cz
• DIPRO, výrobní družstvo invalidů, Proseč
u Skutče, zaninam@dipro-prosec.cz
• Dřevotvar, výrobní družstvo, Jablonné nad
Orlicí, drevotvar@drevotvar.cz
• H + H výroba a obchod, spol. s r.o., Opava,
holusa@hhlod.cz
• Hamerník, s.r.o., Jitkov u Chotěboře,
v.hamernik@dvh-jitkov.com
• Holzwarenfabrik, k.s., Hluboká nad Vltavou,
holzwaren.m@worldonline.cz
• Hošek Josef, dřevovýroba, Rynholec, drevovyro
ba.seri@tiscali.cz
• Hunter Douglas Productions Kadaň, s.r.o.,
Tušimice, info@hdi.cz
• Jánošík – Weekamp, s.r.o., Lačnov,
jerry@janosik-weekamp.cz
• Kinský dal Borgo, Chlumec nad Cidlinou,
caslavsky@kinsky-dal-borgo.cz
• KOMPAN Czech Republic, s.r.o., Modřice,
libsur@kompan.com
• KŘIVOKLÁTSKÁ LESNÍ spol.s r.o., Křivoklát,
charcoal.cz@iol.cz

• Morava Wood Products, s.r.o., Uničov,
soliwood@worldonline.nl
• Pila Olomučany, Olomučany, pila@slpkrtiny.cz
• První Křivoklátská, s.r.o., Křivoklát, prvni.krivo
klatska@tiscali.cz
• Schwan Cosmetics ČR, s.r.o., Český Krumlov,
antonin.horcica@schwancosmetics.cz
• Schwan STABILO ČR, s.r.o., Český Krumlov,
prodej@stabilo.cz
• Zdeněk Štůsek, dřevovýroba, Valašská Bystřice,
stusekz@ipnet.cz
Zdroj: FSC ČR a FSC A.C.,
www.czechfsc.cz/cz/index.php?p=certifikaty_v_CR,
www.fsc-info.org

Certifikované subjekty na Slovensku
(k 1. 4. 2006)
Certifikát obhospodarovania lesa
• Gemerské regionálne združenie vlastníkov
neštátnych lesov, Rožňava, gemerlesy@nextra.sk
• Lesy SR, Odštepný závod Považská Bystrica,
Považská Bystrica, lesypb@lesy.sk
• Lesy SR, š.p. B. Bystrica, Odštepný závod
Trenčín, Trenčín, lesytn@lesy.sk
• Lesy SR, š.p. B. Bystrica, Odštepný závod
Prešov, Prešov, vyrnam.po@lesy.sk
• Únia diecéznych lesov, Spišská Teplica,
asistent@propopulo-poprad.sk
Certifikát spracovateľských reťazcov
• BWZ, spol. s r. o., Bratislava,
daniela.struharova@slovanet.sk
• Černega Michal – HARD, Lubiša,
cernega@post.sk
• Drevo SV, Snina, tel.: +421 905 449 621
• Drevoindustria Suľov s.r.o, Bytča,
tel.: +421 821 2335
• DYHA Tirola, s.r.o., Košice, dyha@dyhatirola.sk
• Fagus, Ubľa, ingschuster@euroweb.sk
• Homer Spiš s.r.o., Hrabušice,
tel.: +421 905 202 427
• Kronospan Slovakia s.r.o., Prešov,
tel.: +421 51 7461 174
• Ľubomir Štenko Drevovýroba a spol.,
Humenné, tel.: +421 57 776 7246
• M.S.P.T. spol. s r. o., Myjava, mspt@mspt.sk
• Medzevská drevárska fabrika, s.r.o., Medzev,
medzevsk@stonline.sk
• Rettenmeier Tatra Timber s.r.o., Liptovsky
Hrádok, Merforth.dr@rettenmeier.com
• Scottish Woodlands Slovakia s.r.o., Dlhé nad
Cirichou, andrew.leslie@scottishwoodlands.co.uk
• SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Ružomberok,
anton.volosin@mondibp.com
• Udava a.s., Udavské, office@udava.sk
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• VASTEX, s.r.o., Prešov, tel.: +421 51 773 3015
• VIARD-H, Humenné, viard@stonline.sk
• Zolka, a.s., Zvolen, zolkaas@stonline.sk
Zdroj: FSC Slovensko a FSC A.C.,
www.fscslovakia.sk/fsc/html/certifikacia/certifikacia_na_
slovensku.html
www.fsc-info.org

Certifikace FSC ve světě

Německé spolkové lesy obdržely
certifikát FSC
Předchozí německá rudozelená vláda rozhodla již
v roce 2002 o tom, že spolkové lesy budou obhospodařovány podle ekologických, sociálních a ekonomických pravidel FSC a tímto systémem i certifikovány.
První část lesů obdržela tento certifikát 2. března 2006.
Certifikační firma GFA Consulting Group GmbH certifikovala v spolkových zemích Šlesvicko-Holštýnsko
(Schleswig-Holstein) a Meklenbursko-Pomořansko
(Mecklenburg-Vorpommern) 32 188 ha lesa.
Realizace záměru se zdržela z důvodů nejasností kolem certifikace ploch s vojenským využíváním. Další
překážkou byl převod správy spolkového majetku
a spolkových lesů na spolkový úřad pro nemovitosti.
„Získáním certifikátu FSC ukazuje stát na to, že sází
na mezinárodně uznávaný, známý a věrohodný certifikační systém, aby tím zaručil udržitelné obhospodařování svých lesů“, řekl Hermann Graf Hatzfeldt,
předseda Pracovní skupiny FSC Německo a dodal:
„Nyní by měly následovat další plochy.“
Německé spolkové lesy pečují o pozemky s rozlohou
cca 600 000 ha. Z toho asi 360 000 ha připadá na
lesní pozemky.

ný a nezávislý systém, je veľmi účinným nástrojom
na implementáciu princípov trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov. Účastníci konštatovali, že
považujú FSC certifikáciu lesov za dôležitý „mäkký
politický nástroj“ štátnej správy lesného hospodárstva a samotnej vlády. Navrhnuté a odsúhlasené boli
tri kľúčové ciele:
• dokončiť tvorbu národných štandardov FSC a zabezpečiť ich akreditáciu zo strany FSC,
• vytvoriť a schváliť národné nástroje na identifikáciu, manažment a monitoring lesov s vysokou
ochranárskou hodnotou (HCVF),
• do piatich rokov certifikovať podľa FSC 30% z celkovej plochy štátnych lesov, čo zodpovedá rozlohe
približne 1 milióna ha.
V súčasnosti je v Bulharsku podľa FSC certifikovaných 22 000 ha, z toho 20 000 ha obhospodarujú
štátne lesy – organizačná jednotka Dospat a 2000 ha
lesné družstvo BORIKA.
Zdroj : FSC Slovensko a FSC Bulharsko, marec 2006

Rekordné tržby z predaja FSC výrobkov
vo Švajčiarsku
Analýza švajčiarskeho trhu, ktorá sa uskutočnila
koncom roku 2005, ukázala stály nárast predaja
výrobkov s FSC značkou. Spoločnosti združené
vo WWF Wood Group Switzerland (pobočka GFTN
– Global Forest Trade Network vo Švajčiarsku) dosiahli v roku 2004 o 40 % vyšší predaj FSC certifikovaných výrobkov ako v predchazajúcom roku. Nárast
bol evidentný najmä v sektore záhradného nábytku
a v sektore „urob si sám“.
WWF Wood Group Switzerland združuje 24 spoločností, ktoré sa zaviazali podporovať predaj výrobkov
so značkou FSC a zvyšovať ich podiel v ponúkanom
sortimente. V roku 2004 dosiahol obrat členov združenia s FSC výrobkami rekordných 93 miliónov švajčiarskych frankov, osemkrát viac ako v roku 2000.

Zdroj: Pracovní skupina FSC Německo, březen 2006

Štátne lesy v Bulharsku sa zaviazali
certifikovať podľa FSC 1 milión ha lesov
Národný lesnícky výbor (NLV – inštitúcia zodpovedná za manažment a kontrolu obhospodarovania
lesov) a ALC – Asociácia lesnej certifikácie v Bulharsku – zorganizovali 14. februára 2006 pracovné
stretnutie ohľadom lesnej certifikácie, na ktorom
nechýbali najvýznamnejší zástupcovia lesníckeho
a drevospracujúceho sektora, predstavitelia mimovládnych organizácií, lokálnych samospráv a médií.
Zástupca ministra lesníctva a poľnohospodárstva
uviedol, že i keď certifikácia predstavuje dobrovoľ-

Značku FSC vyhľadáva vo Švajčiarsku stále viac
spotrebiteľov. Tento fakt potvrdzuje aj nedávny dotazníkový prieskum organizácie WWF (Svetový fond
na ochranu prírody), ktorý ukázal, že značku FSC
pozná každý tretí Švajčiar.
Zdroj : FSC A.C., FSC News and Notes, marec 2006

Databáze výrobků FSC pro spotřebitele
Světový fond na ochranu přírody v Rakousku
(WWF Austria) zveřejnil na internetových stránkách
www.holzcheck.cz databázi výrobků s certifikátem
FSC. Databáze je určena rakouským spotřebitelům,
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kteří mají zájem o zakoupení výrobků označených
prestižním logem FSC. To jim dává záruku původu
dřeva z šetrně obhospodařovaných lesů a jistotu,
že koupí výrobku nepřispívají k devastaci lesů či
nelegální těžbě. Databáze je v německém jazyce a je
členěna podle kategorií výrobků ze dřeva.
FSC ČR ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody v Rakousku zahájilo v loňském roce sběr
dat do české databáze certifikovaných výrobků na
trhu v České republice v rámci realizace projektu
Prosazování užívání dřeva z šetrně obhospodařovaných lesů, spolufinancovaného programem Evropské
unie INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko.
Informace v databázi o výrobku obsahují nejen jeho
charakteristiku, ale i údaje o prodejci výrobku. V letošním roce bude FSC ČR pokračovat ve sběru dat
o výrobcích a materiálech s certifikátem FSC. O data
budou požádáni jak obchodníci, obchodní řetězce,
tak spotřebitelé formou dotazníku na internetových
stránkách www.czechfsc.cz.
Zdroj: WWF Rakousko, únor 2006

Chorvátsko má 100 % FSC certifikovaných
štátnych lesov
Chorvátske štátne lesy („Hrvatske šume d. o. o.“) sú
aktívne zapojené do procesu FSC certifikácie od roku
2000. Na začiatku získali certifikát len jednotlivé závody, ale proces rýchlo napredoval a v roku 2002 už
bola certifikovaná celá výmera štátnych lesov. Štátne lesy sú držiteľom skupinového FSC certifikátu
pre 16 lesných závodov s číslom SA-FM/COC-1212
a certifikované sú lesy na výmere 1 988 tis. ha, čo
predstavuje 82 % z celkovej výmery lesov v krajine.
V súvislosti s tým certifikoval podľa FSC svoje výrobné kapacity aj drevospracujúci priemysel. K 1.
1. 2006 bolo v krajine vydaných 39 FSC certifikátov
spracovateľského reťazca.
Vzhľadom na geografickú polohu sa drevo a drevené
výrobky z Chorvátska vyvážajú najmä do západnej
Európy. Chorvátski lesohospodári a drevospracovatelia si veľmi rýchlo uvedomili, že logo FSC im môže
pomôcť zlepšiť konkurencie schopnosť na západnom
trhu, kde sú výrobky s environmentálnou značkou
viac hodnotené. Vďaka tejto uvedomelosti a ochoty
vládnych úradov v tomto smere konať prebehla celoštátna certifikácia podľa FSC.
V Chorvátsku úspešne prebieha aj tvorba Národného
štandardu FSC. Na manažovaní projektu zameraného na tvorbu štandardu spolupracuje s Národnou
iniciatívou FSC Chorvátsko aj Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva. V súčasnosti sa pripomienkuje druhý návrh Národného
štandardu FSC.

Pozvánky na akce
Nabídka účasti na veletrzích v Německu
Pracovní skupina FSC Německo se v letošním roce
zúčastní následujících významných veletrhů:
Interforst, 12.-16. června 2006 v Mnichově,
Spoga/Gafa, 3.-5. září 2006 v Kolíně nad Rýnem.
Na veletrzích bude mít FSC k dispozici plochu 25–31
m2 a firmám certifikovaným systémem FSC nabízí
místo na svém stánku k propagaci firem a jejich výrobků. Zájemci z České republiky a Slovenska se mohou hlásit svým národním iniciativám FSC (kontakty
na poslední straně Dobrého dřeva), které pomohou
zprostředkovat propagaci na veletrzích.
Interforst je mezinárodní výstava lesního hospodářství a lesní techniky s vědeckými sympózii. Cílovou
návštěvnickou skupinou jsou lesníci, vlastníci lesů
a vědecká veřejnost. Spoga/Gafa je největším odborným veletrhem pro zahradu a volný čas na světě.
Zdroj: FSC ČR a FSC Německo, únor 2006

Certifikace lesů a zpracovatelského
řetězce dřeva
Organizace Forest Stewardship Council
a certifikační systém FSC
Forest Stewardship Council (FSC) je mezinárodní
nevládní nezisková organizace se sídlem v Bonnu.
Vznikla v roce 1993 jako společná iniciativa dřevařského průmyslu, nevládních ekologických a sociálních organizací, lesnických sdružení i velkých
prodejců dřevěných výrobků. FSC je řízeno demokraticky svými 624 členy ze 75 zemí světa. Struktura FSC odráží základní principy Agendy 21 (klíčový
dokument Summitu Země v Rio de Janeiru 1992):
hospodářské, ekologické a sociální požadavky jsou
reprezentovány vyrovnaným způsobem a tak, aby se
navzájem podporovaly a nekonkurovaly si.
Členové jsou v oraganizaci FSC rozděleni do tří
komor, zastupujících sociální, ekologické a hospodářské zájmy. Stejně tak FSC dbá na vyrovnaný
poměr mezi členy ze zemí průmyslového Severu
a rozvojových států Jihu.
Základním mottem práce organizace FSC je podpora:
• environmentálně vhodného,
• sociálně prospěšného a
• ekonomicky životaschopného lesního hospodaření.

Zdroj : FSC Slovensko a FSC Chorvátsko, marec 2006
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Za tímto účelem organizace FSC vytvořila unikátní
systém pro certifikaci lesního hospodaření a podniků
zpracovatelského řetězce.

Samotnou certifikaci systémem FSC provádějí akreditované certifikační firmy, které jsou pravidelně kontrolovány pracovníky Mezinárodního akreditačního
servisu FSC.
Certifikační firmy hodnotí shodu lesního hospodaření podniků s akreditovanými standardy FSC,
které vycházejí z mezinárodně závazných principů
a kritérií FSC.
Certifikační systém FSC je založen na nestranném
a nezávislém hodnocení a řízení, čímž je dána jeho
důvěryhodnost pro spotřebitele. Logo FSC pomáhá
spotřebitelům (individuálním i institucím) vyjádřit
jejich ekologické a sociální uvědomění výběrem
certifikovaných výrobků v obchodech.

Valná hromad FSC v Manausu, Brazílie, prosinec 2005
Ústředí organizace FSC v Bonnu vytváří politiky FSC
certifikačního systému a samostatná organizace Mezinárodní akreditační servis FSC (FSC Acreditation
Services International GmbH) akredituje (a kontroluje) práci certifikačních firem, národních iniciativ FSC
v jednotlivých zemích a národní standardy FSC.
Národní iniciativy ve 39 zemích světa (další vznikají)
především vytvářejí národní standardy FSC pro odpovědné lesní hospodaření ve svých zemích (v České
republice je Český standard FSC dostupný na internetových stránkách FSC ČR: www.czechfsc.cz).

Ochranná známka a logo FSC slouží vlastníkům lesů
a podnikům ve zpracovatelském řetězci dřeva jako
marketingový nástroj k vyjádření jejich vysokých závazků v ekologické a sociální oblasti. Certifikace FSC
vytváří nový přístup v oblasti marketingu a obchodu
s výrobky z certifikovaných lesů.
Proces certifikace je dobrovolný a vyplývá z iniciativy
vlastníků lesa. Certifikace FSC je určena všem zainteresovaným podnikům nezávisle na jejich výchozí
situaci, přednostně se posuzuje obhospodařování
lesa, nikoliv jeho stav. Vlastník lesa spolu s certifikační firmou vytváří koncepty k co nejefektivnějšímu
dosažení cílů předepsaným v příslušném standardu
lesního hospodaření. Certifikační firma hodnotí zavádění těchto konceptů a plnění již dosažitelných
požadavků.

Inzerce

Pozvánka ke spolupráci

Morava Wood Products s.r.o.
U Pily 918
783 91 Uničov

Výrobní závod Morava Wood Products, s.r.o. se sídlem v Uničově
u Olomouce byl založen v roce 1994 za účelem výroby masivních
dubových podlahových dílů, určených pro prodej v obchodních
řetězcích v Nizozemí.
Morava Wood Products, s.r.o. je dceřinou společností Hordijk
Houtimport B.V., vedenou panem Kenem Hordijkem.
Zákazníci v Nizozemí na základě své společenské zodpovědnosti upřednostňují dřevěné výrobky z ekologicky a sociálně odpovědně obhospodařovaných lesů. Lídrem v certiﬁkaci výrobků
ze dřeva je FSC. Logo FSC je v Nizozemí standardem.
Poptávka po certiﬁkovaných výrobcích s logem FSC v posledních letech prudce stoupá.
Morava Wood Products s.r.o. chce reagovat na rostoucí poptávku po masivních dubových podlahových dílech se zárukou
bezvadného původu dřeva FSC.
Máme proto velký zájem se sejít s lesními společnostmi
a jinými partnery obchodujícími s kulatinou za účelem diskuse
o společných obchodních příležitostech a certiﬁkaci lesů prestižním systémem FSC.
Srdečně Vás tímto zveme k setkání a (nezávazné) diskusi
o spolupráci při obchodu s FSC certiﬁkovanou dubovou kulatinou. Prosím, kontaktujte našeho vedoucího – pana Pavla Nováka
na tel. 775 032 710 nebo e-mailu: bcpavelnovak@seznam.cz.
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V souvislosti s certifikacemi lesních majetků je konzultována široká laická i odborná veřejnost, zprávy
z certifikačních auditů jsou veřejně přístupné, taktéž
jsou ústředím organizace FSC pravidelně zveřejňována rozhodnutí o odebraných certifikátech.
Podle závěrů studie Footprints in the Forest, vydané
v únoru 2004 britskou organizací FERN, jež se zabývá
lesním hospodařením a obchodem se dřevem v rámci
Evropské unie, je FSC v současné době jediným důvěryhodným a transparentním systémem pro certifikaci
lesů. Proto jej podporují jak velké obchodní řetězce,
tak nevládní ekologické organizace ve světě i v České
republice a prostřednictvím spotřebitelských kampaní se zvyšuje povědomí zákazníků o významu loga
FSC na výrobcích ze dřeva.
K 31. březnu 2006 bylo podle požadavků systému
FSC certifikováno více než 73 milionů hektarů lesů
v 72 zemích světa. Evropský podíl činí zhruba 37
milionů hektarů FSC certifikovaných lesů ve 30
zemích. Pro certifikaci veškerých státních lesů se
v Evropě rozhodli v Chorvatsku, Polsku, Nizozemí,
Rumunsku, Velké Británii, Švédsku a ve všech pobaltských zemích.

FSC v České republice

Mezinárodní organizace FSC je v České republice zastoupena nevládní neziskovou organizací Pracovní
skupina pro certifikaci lesů FSC v ČR (FSC ČR). FSC
ČR vzniklo z neformálního sdružení ekologického
lesnictví v lednu 2002 a splnilo akreditační podmínky
mezinárodní organizace Forest Stewardship Council,
čímž vznikla národní iniciativa FSC.
FSC ČR sdružuje 41 zástupců vlastníků lesů, lesníků,
vědců, zástupců ekologických organizací, odborů,
zpracovatelů a zainteresovaných jednotlivců ve třech
odborných sekcích (ekonomická, ekologická a sociální), které mají stejnou váhu hlasů tak, aby žádný
jednotlivý zájem nemohl dominovat a zároveň žádná
sekce nemohla být přehlasována ostatními.
Funkci pozorovatelů přijali zástupci z Ministerstva
zemědělství a z Ministerstva životního prostředí ČR.
FSC ČR získává prostředky pro svou činnost od českých i zahraničních nadací a institucí (např. z EU).
Sdružení FSC ČR v souladu se svými stanovami:

Na certifikované lesy navazuje ve světě 4 588 certifikovaných dřevozpracovatelských podniků a obchodníků se dřevem. V Evropě jich je více než 2 700.
Výsledkem toho je více než 20 000 druhů výrobků
s visačkou FSC. Prodává se certifikovaný papír, nábytek, kuchyňské náčiní, dřevěné uhlí, podlahy, desky,
okna, dveře, schody či násady na nářadí a jiné výrobky. V českých prodejnách lze nalézt desítky druhů
takto značených výrobků.

• vytváří a reviduje Český standard FSC pro lesní
hospodaření v ČR,
• prosazuje ekologicky a sociálně odpovědné lesní
hospodaření a využívání dřeva jako obnovitelného zdroje,
• monitoruje certifikační proces FSC v České republice,
• poskytuje poradenství při zavádění certifikace lesů
a podniků ve zpracovatelském řetězci dřeva, užívání loga FSC a marketingu FSC výrobků,
• prosazuje koncept FSC mezi odbornou i spotřebitelskou veřejností.
FSC ČR je otevřeno dalším zájemcům o členství a diskusi. Více o činnosti FSC ČR najdete na internetových
stránkách: www.czechfsc.cz.

Podporující členové FSC ČR:

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí, Hordijk Houtimport a NEPCon.
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