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Na podzim loňského roku schválila Rada FSC, po
dvou letech rozsáhlých konzultací a terénního
testování, nové, celosvětově platné, standardy pro
certifikaci podniků ve zpracovatelském řetězci FSC
a označování certifikovaných výrobků. Smyslem revize celého systému bylo přiblížit certifikaci FSC
většímu množství dřevozpracovatelů, zpřesnit požadavky pro certifikaci dřevařských podniků a posílit
systém označování FSC výrobků, což by mělo motivovat zpracovatele ke zvyšování objemu FSC dřeva
ve výrobě. Cílem je dále zvyšovat na trhu množství
výrobků se značkou FSC, která zákazníkům zaručuje, že dřevo, z něhož jsou výrobky zhotoveny,
pochází z šetrně obhospodařovaných lesů podle
požadavků certifikačního systému FSC.
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Zásadní změny přináší zejména přechod z dosavadního prahového systému (threshold system)
na kreditní systém (credit system) a nový systém
značení FSC výrobků, popsaný ve standardu FSC-STD-40-201 standard FSC pro označování výrobků.
Všechny subjekty ve zpracovatelském řetězci FSC
(s certifikátem CoC) musí zavést nový standard pro
označování výrobků od července tohoto roku. Nové
štítky FSC jsou zobrazeny na straně 2.
Nově formulované požadavky na certifikaci zpracovatelského řetězce jsou v úplnosti popsány ve
standardu FSC-STD-40-004 standard FSC pro firmy
dodávající a vyrábějící FSC certifikované výrobky. Požadavky standardu se týkají pěti oblastí: systému
kvality, původu dřeva, kontrol výroby a vedení zá-
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Štítek FSC Čisté

Štítek FSC Smíšené

Štítek FSC Recyklované

FSC výrobek obsahuje 100% FSC
certifikovaného materiálu.

FSC výrobek obsahuje směs FSC
certifikovaného materiálu, materiálu použitého spotřebitelem
a materiálu z dalších kontrolovaných zdrojů.

FSC výrobek obsahuje 100% materiálu použitého spotřebitelem.

znamů, výrobků FSC a jejich značení a požadavků
na dokumentaci.
Na nový standard je možno přecházet od října 2004.
Od ledna 2006 bude závazný pro všechny nové zájemce o získání certifikátu zpracovatelského řetězce
FSC (CoC) a od ledna 2007 bude závazný pro všechny držitele certifikátu FSC.

Ředitelka FSC UK, Anna Jenkins, k tomu poznamenala: „Velmi nás těší, že hodnocení prokázalo,
že systém FSC poskytuje důkaz o legálnosti a udržitelnosti. Je to dobrá zpráva pro vládu, že existuje
snadný způsob odpovědného nakupování a zároveň
dobrá zpráva pro firmy, které si totéž již uvědomily
a investovaly do získání certifikátu FSC.“
Zdroj: FSC News and Notes, leden 2005

Více o požadavcích nových standardů se zájemci
mohou dozvědět na mezinárodních internetových
stránkách FSC www.fsc.org/coc nebo od akreditovaných certifikačních firem.
FSC ČR ve spolupráci s certifikační firmou SmartWood/NEPCon a pod záštitou Svazu zaměstnavatelů
dřevozpracujícího průmyslu organizuje dne 31. května
2005 seminář „Certifikace FSC – brána k vyspělým
trhům“ (viz pozvánka v tomto čísle). Nový standard
bude též představen v dalších číslech magazínu
Dobré dřevo.
Zdroj: FSC ČR a FSC A.C., leden 2005

FSC vyhovuje vládním požadavkům
ve Velké Británii
Vláda Spojeného království oznámila, že certifikační systém FSC, který zahrnuje systém lesní certifikace a systém certifikace zpracovatelského řetězce,
poskytuje dostatečnou záruku, že dřevo a výrobky
z něj, označené logem FSC, pocházejí z legálních
zdrojů a trvale udržitelného lesního hospodaření,
čímž splňují vládní požadavky pro nákup výrobků.
Vládní požadavky upřesňují, že v případě nákupu
dřevěných výrobků pro státní instituce, musí alespoň 70% výrobku splňovat její kritéria pro udržitelnost. Hodnocení mezinárodního systému FSC pro
vládu Velké Británie připravila instituce Central
Point of Expertise on Timber (CPET).

Důvěryhodné FSC
„Zájmové skupiny FSC mohou mít důvěru v Akreditační program FSC a certifikační systém FSC
jako celek,“ konstatoval závěr auditu provedeného
prestižním akreditačním sdružením ISEAL (International Social and Environmental Accreditation
and Labelling Alliance). ISEAL na světové úrovni
zastřešuje důvěryhodné certifikační a akreditační
programy v nejrůznějších oblastech lidské činnosti.
Organizace Forest Stewardship Council je členem
ISEAL od roku 1999. ISEAL pro své členy vypracoval systém pravidelných kontrol zaměřených na
akreditační a standardizační procesy. V červnu 2004
se rozhodl zkontrolovat, zda akreditační procesy
v FSC odpovídají požadavkům standardu ISO/IEC
17011:2004.
Audit proběhl v budově mezinárodního ústředí FSC
v Bonnu ve dnech 18. a 19. října 2004. Audit, který
se přednostně zabýval akreditací certifikačních
firem, byl proveden na základě kontroly systému řízení kvality Akreditačního programu FSC. Vedoucí
Akreditačního programu FSC, Alistair Monument,
k výsledkům auditu řekl: „Tým Akreditačního programu FSC shledal audit ze strany ISEAL výjimečně
přínosným. Získaná doporučení z auditu budou použita pro další vylepšení akreditačních procedur.“
Zdroj: FSC News and Notes, leden 2005
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První Cena Alcanu
udělena organizaci FSC
Společnosti Alcan Inc. a International Business
Leaders Forum (IBLF) oznámily, že historicky první Cena Alcanu pro trvalou udržitelnost byla udělena
nevládní neziskové organizaci Forest Stewardship
Council (FSC). Cena Alcanu byla předána při příležitosti Světového obchodního fóra v Davosu a je
spojena s finančním příspěvkem 1 milion dolarů.
Organizace zvítězila v konkurenci 488 nominací ze
79 zemí světa.
Koncern Alcan vytvořil Cenu Alcanu pro trvalou udržitelnost v roce 2004 pro ocenění výjimečného přínosu
nevládních neziskových organizací k prosazování
ekonomických, environmentálních a sociálních aspektů konceptu trvalé udržitelnosti.
Prezident společnosti Alcan Inc. při slavnostním
předání ceny řekl: „Gratulujeme FSC k výkonům
při prosazování odpovědného lesního hospodaření
ve světových lesích.“ Ředitel IBLF doplnil: „Z našeho pohledu je FSC příkladem nevládní organizace
v centru výjimečného partnerství mezi obchodem,
veřejným sektorem a občanskou společností. Vytváří standardy pro svět byznysu a jeho práce má
praktický dopad na změny v sociální a environmentální oblasti lesního hospodaření.“ Ředitel
mezinárodního ústředí FSC, Heiko Liedeker, mimo
jiné zmínil: „FSC je důkazem, že spolupráce mezi
zástupci různých zájmů může fungovat. Máme ale
stále co dělat. Tato cena pomůže organizaci FSC při
přechodu do druhého desetiletí činnosti zachovat
kurz při prosazování odpovědného hospodaření ve
světových lesích.“

skladba, zhutnění půdy, vodní režim či kontrola
používání chemických prostředků. Prostřednictvím
zavádění požadavku FSC na kontrolu původu dřeva
se zlepšila prevence ilegální těžby.
Za zvláště efektivní považuje studie systém FSC při
zavádění evropské legislativy v nových členských
zemích EU v oblasti lesnicko – dřevařského sektoru.
Duncan Pollard, ředitel Evropského lesního programu WWF, řekl: „Jednoduše jsme sledovali, jaké
změny přináší hospodaření podle požadavků FSC
přímo v terénu a výsledky hovoří za vše. Studie jasně ukázala, jaké jsou sociální a ekonomické výhody,
které systém FSC přinesl nejen pro politiky, vlády,
vlastníky lesů, lesní hospodáře a pro lesní dělníky,
ale i pro ty, kteří les využívají k rekreaci. Certifikace FSC má potenciál pro zajišťování politických
priorit, ke kterým se hlásí Evropská komise a vlády
členských zemí.“
Zdroj: FSC News and Notes, únor 2005

Certifikace v Česku a na Slovensku

Zdroj: FSC News and Notes, únor 2005

FSC zlepšuje bezpečnost práce, lesnické
plánování a ochranu biodiverzity
Nová studie Světového fondu pro ochranu přírody
(WWF) ukázala, že důvěryhodná lesní certifikace je
přínosem pro společnost, životní prostředí a ekonomiku. Studie analyzovala 2817 požadavků na nápravná opatření (Corrective Action Requests), které
byly nezávislými certifikátory vzneseny v průběhu
certifikačních auditů v šesti evropských zemích.
Systematická analýza změn v obhospodařování
lesů, které byly vyvolány přistoupením ke standardům FSC na 18 milionech hektarech lesů v Estonsku, Německu, Lotyšsku, Rusku, Švédsku a ve
Velké Británii, přináší důkaz o významných zlepšeních v oblastech ochrany biodiverzity, lesnického
plánování, bezpečnosti práce a práv zaměstnanců.
Ve jmenovaných zemích se na certifikovaných lesních majetcích daří zlepšovat ukazatele jako jsou
například ochrana klíčových stanovišť, dřevinná

Exkurze na certifikované lesní majetky u Svitav, 5.11.2004,
foto: Jiří Schneider

Certifikát FSC pro svitavské lesy
Historicky první certifikát FSC pro skupinu lesních
majetků získalo Sdružení obecních a soukromých
lesů Svitavy o celkové výměře 1324 hektarů lesa.
Více se o tomto projektu dozvíte na straně 7 v článku „Projekt měsíce“.
U příležitosti získání certifikátu proběhla 5. listopadu 2004 exkurze na lesní majetky svitavského
sdružení za účasti odpovědného lesního hospodáře – Ing. Milana Hrona, zástupců FSC ČR, dalších
vlastníků lesů, ekologických organizací a středisek
ekologické výchovy, zástupců nadací Heinrich Böll
Stiftung a Nadace Partnerství, které projekt první

DOBRÉ DŘEVO – číslo 6, jaro 2005 – strana 3

skupinové certifikace podpořily. Akce se zúčastnilo
26 osob, včetně několika dalších zájemců o certifikaci FSC.
V uplynulém roce získala certifikát FSC část majetku Lesní správa Lány a celkové plocha lesů s certifikátem FSC v České republice se rozrostla na 14 545
hektarů.
V současné době jsou v procesu certifikace FSC 3
lesní podniky v ČR, včetně Městských lesů Volary
a společnosti Kinsky dal Borgo, a.s.

Lignospol s.r.o., Košice
Logmaster, Benus
Ľubomír Štenko Drevovýroba a spol., Humenné
Scottish Woodlands Slovakia, Dlhe nad Cirichou
Udava a.s., Udavské
VASTEX s.r.o., Prešov
VIARD-H, Humenné
Wizard spol. s.r.o., Stropkov
Zdroj: Ing. Juraj Vysoký,
kontaktní osoba FSC na Slovensku, únor 2005

Zdroj: FSC ČR, prosinec 2004

První skupinový certifikát FSC
na Slovensku

Certifikace ve světě
FSC v číslech

Gemerskému regionálnímu sdružení vlastníků nestátních lesů (GRZVNL) byl udělen první skupinový
certifikát lesního hospodaření na Slovensku. Tím
vzrostla plocha FSC certifikovaných lesů na Slovensku o více než polovinu.
Nově certifikované lesy se rozkládají na 27 216 hektarech čtyř obecních lesních majetků: Městské lesy
Košice, Městské lesy Dobšiná, Lesní družstvo Slavošovce a Lesy Bôrka. „Skupinové schéma je důležitým nástrojem, který činí certifikaci dostupnější
a cenově přístupnější pro vlastníky malých a středních lesů, kteří obhospodařují většinu z 1,2 mil. ha
nestátních lesů na Slovensku. Doufám, že první
skupina ukáže ostatním obecním a soukromým lesním majetkům cestu, jak se připojit k jedinému celosvětově uznávanému certifikačnímu systému,“
poznamenal Ing. Juraj Vysoký, kontaktní osoba FSC
na Slovensku.

Celková certifikovaná plocha ve světě:
50.861.747 ha
Celkový počet certifikátů lesního hospodaření:
687
Celkový počet certifikátů zpracovatelského řetězce:
3676
Celkový počet certifikátů lesního hospodaření
a zpracovatelských řetězců udělených v roce 2004:
1065
Celková plocha certifikované plochy v roce 2004:
6.820.075 ha
V současné době jsou nositelé FSC certifikátů lesního hospodaření a zpracovatelských řetězců v 76
zemích světa.

Certifikace gemerských lesů byla zejména reakcí na
poptávku po certifikovaném dřevě ze strany slovenských a polských zpracovatelských firem. Certifikační tým prověřil různorodé lesní porosty, místa
pěstebních zásahů, chráněná území, stejně tak jako
porosty s právě probíhající i plánovanou těžbou.

Zdroj: FSC A.C., únor 2005

Certifikované lesy gemerské skupiny se nacházejí ve
východní části Slovenska v širokém rozpětí přírodních podmínek od 300 do 1200 metrů nad mořem.
Dominantní dřevinou je buk lesní.
Seznam certifikátů zpracovatelského řetězce (CoC)
na Slovensku
Černega Michal – HARD, Lubiša
Drevo SV, Snina
Drevoindustria Sulov s.r.o, Bytča
DYHA Tirola s.r.o., Moldava nad Bodvou
Fagus, Ubla
Kronospan Slovakia s.r.o., Prešov – dva závody
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Ilustrační foto, FSC A.C.

Zpracovatelský řetězec FSC houstne
Přinášíme přehled vydaných certifikátů zpracovatelského řetězce (CoC) po světadílech a tabulku
zemí s největším počtem držitelů certifikátu k datu
1. března 2005.
V Německu v posledních měsících přesáhl počet
certifikovaných dřevozpracovatelů a obchodníků
s certifikovaným dřevem počet 300 a Polsko se tomuto počtu blíží. Velmi rychle přibývá certifikátů
zpracovatelského řetězce též ve Švýcarsku (203)
a Itálii (101), zajímavý je i nárůst v Rakousku v posledních měsících (30). Zvyšující se poptávka po
FSC dřevě a výrobcích z těchto zemí, spolu s relativně stabilním zájmem o FSC certifikované výrobky
ve Velké Británii, zemích Beneluxu a Dánsku, tvoří
příležitost pro exportující české dodavatele. Certifikát FSC se stále častěji stává podmínkou obchodu.

Jachta z certifikovaných dřevěných komponentů,
foto: Jiří Schneider

FSC papíru stále přibývá
Ve vybraných zemích

CoC

USA

430

Velká Británie
Německo

391
318

Polsko

297

Japonsko

231

Nizozemí

229

Brazílie

174

Švýcarsko

203

Jihoafrická republika

112

Kanada

114

Švédsko

105

Itálie

101

Čína

93

Lotyšsko

79

Belgie

73

Nový Zéland

56

Francie

70

Vietnam

74

Dánsko

57

Litva

18

Malajsie

51

Mexiko

14

Španělsko

39

Podle kontinentů

CoC

EVROPA

2177

AMERIKA

830

ASIE

515

AFRIKA

123

OCEÁNIE
Celkem

64
3709

Zdroj: FSC A.C. a FSC ČR, březen 2005

V prosinci 2004 získala společnost Antalis Ltd., druhá největší papírenská společnost v Evropě, certifikát FSC pro svůj závod ve Velké Británii. Společnost
již dříve získala certifikát FSC pro své závody ve
Švýcarsku.
Podobně, společnost G. Schneider & Söhne GmbH
& Co.KG, šestá největší papírenská společnost v Evropě s 8 % zastoupením na trhu, nedávno získala
certifikát FSC pro všech svých 13 poboček v Německu.
Seznam všech evropských celulózek, papíren, obchodníků s papírem i tiskáren, které mají certifikát
zpracovatelského řetězce FSC, lze nalézt v dokumentu na internetových stránkách na adrese:
http://www.fsc-deutschland.de/docs/service/
prod/overview_neu_eng.pdf.
Zdroj: News and Notes, únor 2005

Nový Harry Potter na FSC papíru
Šestý díl populární série knih J. K. Rowlingové
o Harry Potterovi s názvem „Harry Potter a Princ
dvojí krve“ bude ve Velké Británii vytištěn na FSC
papíru. Jde o papír, při jehož výrobě bylo použito
minimálně 30% materiálu pocházejícího ze dřeva
z lesů sociálně a ekologicky šetrně obhospodařovaných, dle principů a kritérií FSC, zbytek pochází
z tzv. kontrolovaných zdrojů a recyklovaného podílu. Knihu vytiskne nakladatelství Bloomsbury, které
již minulý rok vydalo na FSC papíru pátý díl o Harry
Potterovi s názvem „Harry Potter a Fénixův řád“.
Belinda Fletcher, vedoucí lesní kampaně Greenpeace ve Velké Británii k rozhodnutí autorky knihy,
J.K. Rowlingové, řekla: „Vítáme úsilí nakladatelství
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Bloomsbury a věříme, že i další díly o Harry Potterovi budou tištěny na certifikovaný papír. Greenpeace vede kampaň za to, aby knihy byly tištěny
na papír, který nepochází z původních lesů, ale ze
zaručeně šetrně obhospodařovaných certifikovaných lesů.“

O FSC ČR

Zdroj: FSC A.C., březen 2005

Pokračování pilotního projektu FSC
ve Finsku
I v letošním roce pokračuje pilotní projekt na ověřování lesní certifikace podle důsledných ekologických a sociálních požadavků mezinárodního certifikačního systému FSC ve Finsku. Tři vlastníci lesa
spojí své majetky pro certifikaci na zhruba 10 000
hektarech lesa.
Na jaře letošního roku organizuje společnost Stora
Enso ve spolupráci s Finskou pracovní skupinou
FSC a Výzkumným lesnickým centrem Tapio trénink pro finské vlastníky lesů, kteří žádají o skupinovou certifikaci, při níž bude v terénu testován
připravovaný Finský standard FSC. Slibný proces ve
Finsku sledují i němečtí a britští obchodníci s papírem, jejichž zájmem je uspokojení rostoucí poptávky po papíře s logem FSC.
Zdroj: Stora Enso sustainability News 1/2005,
leden 2005

Začíná sezóna FSC zahradního nábytku
Za několik dní začíná tradiční sezóna zahradního
nábytku. Obchodníci nabízí módní zahradní nábytek z teaku, mahagonu či blahovičníku. Někteří
ovšem stále nedbají na původ dřeva, a tak potenciálně přispívají k ilegálnímu obchodu s tropickým
dřevem a k devastačním těžbám v tropických lesích. Přitom logo FSC zákazníkovi zaručuje původ
dřeva z lesů či plantáží obhospodařovaných podle
striktních ekologických a sociálních požadavků mezinárodního certifikačního systému FSC.
Jako příklad ostatním firmám může sloužit německá firma Jorkisch GmbH & Co. KG, která ve svém
novém katalogu „Dřevo v zahradě”, pod značkou
Marke JODA®, prezentuje více než 700 druhů výrobků nesoucích logo FSC.

4. valná hromada FSC ČR, foto: Jitka Schneiderová

Valná hromada FSC ČR – přijat Český
standard FSC
Dne 25. února 2005 proběhla v budově Ústavu pro
hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem
4. valná hromada FSC ČR. Valné hromady se zúčastnilo 16 řádných členů FSC ČR reprezentujících
ekonomickou, ekologickou a sociální sekci sdružení. Spolu s 13 delegovanými hlasy nepřítomných
členů tak byla zaručena usnášení se schopnost valné hromady (29 z 36 členů sdružení) i jednotlivých
odborných sekcí. Jako pozorovatelé byli přítomni
zástupci z Ministerstva zemědělství a Ministerstva
životního prostředí.
Členové FSC ČR přijali konsenzem změny v jednacím řádu FSC ČR. Bylo tím odsouhlaseno zavedení
členských příspěvků pro řádné členy sdružení. Za
čestné členy sdružení byli přijati výrazné lesnické
osobnosti: Ing. Alois Indruch, Jan Metzl, Ing. Milan
Košulič st. a Ing. Igor Míchal in memoriam.
Hlavním bodem programu bylo schvalování
Českého standardu FSC pro lesní hospodaření.
Konsenzem bylo přijato 9 z 10 principů standardu
ve verzi vzešlé ze standardizační komise FSC ČR
z ledna 2005. Princip 6 – Vliv na životní prostředí
bude dále diskutován na standardizační komisi FSC
ČR dne 29. června 2005, s případnými změnami
vzešlými z národní a mezinárodní konzultace, bude
předložen ke schválení na 5. valné hromadě FSC ČR
v září tohoto roku. Zde dojde ke schválení konečné
podoby Českého standardu FSC.

Zahradní nábytek se značkou FSC nabízí i část obchodních řetězců v České republice.
Zdroj: Tisková zpráva firmy
Bernd Jorkisch GmbH & Co. KG, FSC ČR, únor 2005
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Zdroj: FSC ČR, únor 2005

Český standard FSC
představen k národní diskusi
Po čtyřleté práci odborníků sdružených v nevládní
organizaci FSC ČR je veřejnosti představena pokročilá verze Českého standardu FSC (Standard). Obsahuje soubor desítek doporučení pro ekologicky,
sociálně a ekonomicky šetrné obhospodařování
lesních ekosystémů v ČR. Standard se po akreditaci
Akreditačním programem FSC v Bonnu stane závazným normativním dokumentem pro certifikaci
systémem FSC na území České republiky. Standard
tak vystřídá dosud platné tzv. obecné standardy
akreditovaných certifikačních firem, podle nichž
byly do této doby certifikovány lesní majetky v ČR.
Standard vznikal ve standardizační komisi FSC ČR,
rozdělené podle činnosti členů na sociální, ekonomickou a ekologickou sekci. Byl několikrát konzultován s odborníky z různých lesnických a přírodovědných oborů. Byl harmonizován s platným
Německým standardem FSC a vznikajícím Polským
standardem FSC a srovnáván s dalšími obdobnými
dokumenty. Na intenzivních pracích při dokončování Standardu v roce 2004 se významně podíleli partneři z Ministerstva životního prostředí a Ústavu pro
výzkum lesních ekosystémů (IFER). Standard byl
testován v terénu na několika různě velkých lesních
majetcích různých přírodních podmínek a vlastnických struktur.
V polovině března 2005 byla 3. verze Standardu,
schválená 4. valnou hromadou FSC ČR, s žádostí o opřipomínkování zaslána všem významným
lesnickým subjektům a profesním lesnickým organizacím v České republice. Standard je zároveň
ve stejném čase předložen k diskusi mezinárodní
odborné veřejnosti prostřednictvím 34 národních
iniciativ FSC v zahraničí.
Jakékoliv komentáře a připomínky lze zaslat na
e-mail fsc@ecn.cz či poštou na adresu FSC ČR, Bratislavská 31, Brno, PSČ 602 00 do 15. května 2005.
Připomínky vzešlé z národní a mezinárodní diskuse
budou diskutovány a zapracovávány na standardizační komisi FSC ČR dne 29. června 2005 a Standard
bude poté předložen ke schválení konečného znění
na 5. valné hromadě FSC ČR v září tohoto roku.
Úplnou podobu Standardu získáte na internetových stránkách FSC ČR www.czechfsc.cz. Závěrečná podoba Českého standardu FSC bude lesnické
veřejnosti představena na semináři na zámku ve
Křtinách dne 20. října 2005.
Zdroj: FSC ČR, únor 2005

Projekt měsíce
Projekt FSC ČR s názvem „Modelová ekologická
certifikace lesů FSC u Svitav” byl brněnskou Nadací
Partnerství vyhlášen Projektem měsíce ledna 2005.
Cílem projektu bylo především realizovat certifikační audit lesního hospodaření na majetcích skupiny
vlastníků u Svitav, dále exkurze vlastníků lesa a lesních hospodářů na certifikované majetky a seminář
pro starosty a vlastníky lesů s prezentací certifikačního systému FSC.
Projekt vznikl na počátku roku 2004, kdy skupina vlastníků lesů na Svitavsku projevila zájem
o certifikaci svých lesů certifikačním systémem
FSC. Sdružení obecních a soukromých lesů
Svitavy zahrnuje 10 obecních a 1 soukromý
lesní majetek o celkové výměře 1324 hektarů.
V dubnu téhož roku proběhl v Hradci u Svitav seminář o certifikaci FSC pro vlastníky lesů, na kterém se 18 účastníků seznámilo se zásadami hospodaření podle principů a kritérií FSC. Koncem dubna
se v lesích uskutečnil předběžný certifikační audit,
který naznačil, kde je třeba vylepšit ekologické a sociální parametry lesního hospodaření.
Hlavní certifikační audit byl proveden koncem června 2004 certifikační firmou SmartWood/NEPCon,
za účasti pracovníků Ministerstva životního prostředí a zástupců FSC ČR. Audit se skládal z kontroly dokumentů, kontrol provedených v terénu a rozhovorů se zájmovými skupinami, starosty apod.
Audit zároveň posloužil jako cenné terénní testování Českého standardu FSC pro lesní hospodaření.
Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy získalo jako historicky první skupina vlastníků lesů
v ČR prestižní certifikát FSC. O úspěchu projektu
svědčí fakt, že ještě před udělením certifikátu projevilo několik zpracovatelských podniků zájem o dřevo s certifikátem FSC z lesů, které jsou v majetku
členů sdružení.
Jana Tesařová, grantová manažerka Nadace Partnerství, k vyhlášení Projektu měsíce ledna 2005 řekla:
„Svým zaměřením na cílové skupiny lesních podniků a producentů dřevěných výrobků projekt úspěšně propojuje environmentální a ekonomické aspekty lesního hospodaření a přispívá tak k naplňování
konceptu udržitelného rozvoje. Významným prvkem projektu jsou také informační aktivity zaměřené na odbornou i širokou spotřebitelskou veřejnost.
Pracovní skupina pro certifikaci lesů FSC v ČR
úspěšně provedla modelovou certifikaci, otestovala
vytvořený standard a získala zájem dalších subjektů
o certifikaci FSC.“
Mgr. Michal Rezek, ředitel FSC v ČR, při příležitosti ocenění projektu uvedl: „Ocenění Projekt měsíce
ledna 2005 od Nadace Partnerství, která již dvakrát
podpořila aktivity našeho sdružení, je povzbuzením pro další šíření myšlenky ekologicky a sociálně
šetrného lesního hospodaření v České republice.
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Hlavní výsledek projektu, udělený prestižní certifikát FSC pro Sdružení soukromých a obecních lesů
Svitavy, ukázal, že v České republice lze v lesích
hospodařit způsoby šetrnými k přírodě i místním
obyvatelům a především, že na certifikát FSC mohou dosáhnout i malé obecní majetky. V roce 2005
budeme spolupracovat s několika dalšími lesními
podniky na zavádění důsledných požadavků FSC
do praxe“.
Zdroj: Nadace Partnerství, FSC ČR, únor 2005

Nové nástroje pro vlastníky malých lesů
Akreditovaný český zástupce mezinárodní organizace FSC, Pracovní skupina pro certifikaci lesů FSC
v ČR, vydal na podzim, s podporou Ministerstva zemědělství, nový informační list Lesní certifikace FSC
pro malé lesy. List popisuje praktické možnosti zapojení vlastníků malých soukromých a obecních lesů
do certifikace FSC – skupinovou certifikaci (byla
poprvé použita Sdružením obecních a soukromých
lesů Svitavy, které získalo certifikát FSC na konci
roku 2004) a nové zjednodušené certifikační procedury pro malé lesy a lesy s nízkou intenzitou obhospodařování. Letáky byly rozeslány významným
lesnickým institucím, ústředí i regionálním organi-

zacím Sdružení obecních a soukromých vlastníků
lesů (SVOL) a jsou též k dispozici na Národním
certifikačním centru v Brandýse nad Labem.
Pro potřeby drobných vlastníků lesů byla dále vytvořena příručka Nástroje pro skupinovou certifikaci
drobných soukromých a obecních lesů, která by měla
sloužit členům skupinového projektu i jejich vedoucím.
Dříve vydaný leták Lesní
certifikace FSC – zaručeně
šetrné dřevo je určen pro veřejnost, zatímco informační list Lesní certifikace FSC
– prestiž dobrého hospodáře
je určen vlastníkům lesů
a lesním hospodářům.
Všechny informační materiály vám, na základě vašeho písemného požadavku
zaslaného elektronickou
poštou na fsc@ecn.cz, rádi zašleme. Můžete si je
též pročíst na nově upravených internetových stránkách FSC ČR – www.czechfsc.cz v sekci stáhněte si.

Propagační plakát vydaný ústředím FSC, fotomontáž
s použitím fotografie ze Školního lesního podniku
Masarykův les Křtiny. Text: „Vylepšení domova.
Úprava vašeho domova nemusí být na úkor lesů. Ptejte
se na dřevo s certifikátem FSC.“
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Zdroj: FSC ČR, únor 2005

Pozvánky na akce
Certifikace FSC – brána k vyspělým trhům
Pozvánka na seminář
o certifikaci zpracovatelského řetězce
Akreditovaná certifikační organizace SmartWood/NEPCon, ve
spolupráci s Pracovní skupinou pro certifikaci lesů FSC v ČR
(FSC ČR) a Svazem zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu,
si vás tímto dovoluje pozvat na seminář, který se bude podrobně
zabývat certifikací Forest Stewardship Council ve zpracovatelském řetězci (CoC). Seminář je určen především českým a slovenským dřevozpracujícím firmám a obchodníkům se dřevem.
Seminář se bude konat dne 31. května 2005 v hotelu Myslivna
na okraji Brna.
Program semináře:
9.30 – 10.00
Příjezd, zápis účastníků
10.00 – 10.15 Zahájení – Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu, NEPCon, FSC ČR, Heinrich Böll
Stiftung
10.20 – 11.00 Základní informace o organizaci a certifikačním
systému FSC ve světě a v ČR
11.10 – 11.40 Obecné informace o certifikaci CoC, typy certifikace
11.50 – 13.00 Požadavky na CoC, příprava a průběh certifikace
13.00 – 14.00 Oběd
14.00 – 15.00 Představení kreditního systému nově zaváděného FSC
15.10 – 16.00 Užití loga a ochranné známky FSC
16.00
Diskuse dle zájmu účastníků, závěr.
V průběhu celého dne bude možnost řešit konkrétní problémy
přímo s auditory.
Partnerem semináře je nadace Heinrich Böll Stiftung.
Zájemci se mohou hlásit do 24. 5. 2005 na telefonu zastoupení NEPConu pro ČR a Slovensko
(+420) 547 226 404, mobilu (+420) 723 854 313
nebo e-mailem na cz@nepcon.net
Více informací o FSC a NEPConu najdete na www.nepcon.net

Veletrh SPOGA 2005 – dobrý
obchod pro dobré výrobky
Německá pracovní skupina FSC nabízí i českým společnostem vlastnícím prestižní certifikát FSC prostor k propagaci jejich výrobků
na veletrhu SPOGA 2005, který byl v posledních letech neoficiálním veletrhem FSC.
Veletrh SPOGA se bude konat pod záštitou
Německé pracovní skupiny FSC a Asociace
„Fachverein Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft e.V.“ v termínu od 4.–6. září 2005
v německém Kolíně nad Rýnem a bude zaměřen na zahradní nábytek.
V minulých letech na tomto veletrhu nabízelo svoje výrobky s certifikátem FSC více než
50 společností. Stánek Německé pracovní
skupiny FSC byl znám jako „FSC meeting
point“. Letos bude mít německá Pracovní
skupina FSC na veletrhu pronajaté místo
v hale č. 2.1.
Prezentace dřevozpracujících firem a lesních
podniků s certifikátem FSC jsou na veletrhu
upřednostňovány.
Mezi výrobky se značkou FSC, které bývají na veletrhu představeny, tradičně patří:
lavičky, skládací židle, deštníky, houpačky,
podlahy, zahradní stánky, dřevěné uhlí či
zahradní nářadí.
Budete-li mít zájem o prezentaci vaší firmy
na veletrhu, kontaktujte FSC ČR na e-mailové adrese fsc@ecn.cz nebo Německou
pracovní skupinu FSC na e-mailové adrese
– info@fsc-deutschland.de.
Bližší informace o veletrhu SPOGA 2005
v Kolíně nad Rýnem najdete na internetové
adrese:
www.fsc-deutschland.de/marketplace.

Zdroj: FSC Arbeitsgruppe Deutschland,
leden 2005
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