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Celkový roční obchod s výrobky certifikovanými FSC dosáhl 5 miliard
amerických dolarů. Tento odhad přinesl výzkum mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC) z března a dubna letošního
roku spolu s podpůrnými šetřeními ve Velké Británii a Nizozemí. Předchozí šetření odhadovala velikost světového obchodu na 3 miliardy
dolarů. Devět nejvýznamnějších britských obchodních řetězců prodalo
v roce 2004 výrobky s logem FSC v hodnotě 1,7 miliard dolarů.
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Výzkum se soustředil na 250 certifikovaných podniků ve zpracovatelském řetězci dřeva (C-o-C), tedy zhruba 5% z celkového počtu podniků s certifikátem FSC. Zkoumané podniky vyrábí ročně certifikované
produkty v hodnotě více než 500 milionů dolarů.
V minulých dvou letech vzrostl obchod s výrobky odpovědného
lesního hospodaření s logem FSC zejména v Evropě, Severní a Jižní
Americe a v Asii. Ve stejném období se zdvojnásobila rozloha lesů
certifikovaných systémem FSC a v obou letech došlo ke zvýšení počtu
certifikovaných podniků ve zpracovatelském řetězci o 25%.
Výzkum mimo jiné ukázal skutečnost, že zvyšující se poptávka po
tvrdém FSC dřevě, vyvolaná zájmem obchodníků a zpracovatelů v Evropě a Severní Americe, naráží na nedostatek listnatých sortimentů
v objemu přesahujícím zhruba 10 mil. m3 ročně.
Zdroj: Tisková zpráva FSC A.C., duben 2005
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Propagační plakát vydaný ústředím FSC, který
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Text: Nestavte své sny
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Certifikace FSC ve světě
FSC v číslech (k datu 1. 7. 2005)
Celková certifikovaná plocha ve světě:
57 794 638 ha
Celkový počet certifikátů lesního hospodaření:
723
Celkový počet certifikátů zpracovatelského řetězce:
3941
V současné době jsou nositelé FSC certifikátů lesního hospodaření a zpracovatelských řetězců v 76
zemích světa.
Zdroj: FSC A.C., červenec 2005

FSC odštartovalo v Rusku
Už v poradí štvrtá konferencia FSC Ruskej národnej
pracovnej skupiny sa konala v Zvenigorode neďaleko
Moskvy od 26. do 27. mája 2005. Konferencia naznačila hlavné kroky smerujúce k stabilizovaniu ruskej
národnej iniciatívy FSC a harmonizáciu procesu tvorby štandardov v jednotlivých častiach krajiny.
Dvojdňovej konferencie sa zúčastnili predstavitelia
FSC – Heiko Liedeker, výkonný riaditeľ medzinárodného centra FSC a Liviu Amariei, riaditeľ FSC
Európa, spolu s kľúčovými predstaviteľmi Ruského
národného lesného certifikačného systému a GFTN
(Global Forest and Trade Network) a ďalších 50
predstaviteľov reprezentujúcich ekonomické, environmentálne a sociálne záujmové skupiny.
Účastníci z najvýznamnejších environmentálnych
mimovládnych organizácií, vrátane WWF a Greenpeace, Ilim Pulp (celulózka), Archangelsk Pulp and
Paper (celulóza a papier), Mondi a iní významní
predstavitelia ruského lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu, ako aj Ruský odborový
zväz lesného hospodárstva, hlasovali za schválenie
konceptu ruských národných FSC štandardov a za
zmeny v stanovách národnej pracovnej skupiny
FSC.
Na konferencii taktiež došlo k podpísaniu významnej
dohody o spoločnom projekte certifikácie lesov medzi Ruskou národnou iniciatívou FSC a Ruským národným výborom pre certifikáciu lesov. Táto dohoda
predstavuje možnosť urýchlenia harmonizácie ruskej
legislatívy v oblasti lesníctva s požiadavkami FSC certifikácie, vytvára podmienky pre možnú spoluprácu
v procese FLEGT a umožní ďalší rozvoj aktivít v certifikácii FSC a posilnení kapacít v Rusku.

Výmera lesov certifikovaných FSC v Rusku sa v priebehu ostatných rokov výrazne zvýšila. Celková plocha, ktorá v súčasnosti predstavuje 4 milióny ha, sa
bude naďalej zväčšovať, pretože ďalších 10 až 15
miliónov ha lesa v súčasnosti vstupuje do procesu
certifikácie.
Zdroj: FSC News and Notes, červen 2005

Zachraňte více než jen lesy… čtvrtá
spotřebitelská kampaň v Nizozemí byla
zahájena
Nizozemská pracovní skupina FSC zahájila čtvrtou
spotřebitelskou kampaň zaměřenou na zvýšení povědomí o FSC výrobcích u konečných spotřebitelů
a obchodníků s dřevěnými výrobky. Hlavní slogan
kampaně je: „S FSC dřevem zachráníte víc než jen
lesy“. Cílem letošní spotřebitelské kampaně je probuzení morální odpovědnosti spotřebitelů za sociálně
šetrné lesní hospodaření. Zaměření na sociální témata je zřejmé i z propagačních materiálů kampaně, ve
kterých jsou, kromě fotografií zvířat žijících v tropických lesích a v lesích mírného pásma, obrázky domorodých obyvatel amazonských pralesů.
Hlavní zpráva kampaně bude prezentována v televizní reklamě, na plakátech a na jiných tištěných
materiálech. Osm nevládních organizací, osm velkých obchodních řetězců a šestnáct obchodních
společností se zavázalo podpořit kampaň formou
prezentace ve svých reklamních materiálech i při
jiných aktivitách.
Výsledky průzkumu předchozí kampaně ukázaly
výrazný posun v povědomí spotřebitelů o logu FSC:
v roce 2004 znalo FSC 33% spotřebitelů, což je významný rozdíl oproti roku 2001, kdy se jednalo o 1%
spotřebitelů.
Zdroj: FSC News and Notes, březen 2005

Německá pracovní skupina FSC na
veletrhu INTERZUM 2005
Německá pracovní skupina FSC využila další dobrou
příležitost k propagaci certifikačního systému FSC
a k vytváření nových pracovních kontaktů, když se
zúčastnila veletrhu Interzum 2005, který se konal ve
dnech 29. 4.–5. 5. 2005 v Kolíně nad Rýnem.
Německá pobočka FSC představila výrobky deseti
certifikovaných firem, spolu s informacemi o certifikaci prestižním systémem FSC, na 150 čtverečních
metrech. Bylo vystaveno dřevo k výrobě nábytku,
řezivo, dřevovláknité desky, přířezy či dveře z různých zemí světa.
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V září letošního roku se Německá pracovní skupina
FSC už tradičně účastní významného veletrhu SPOGA, kde bude výrobky z šetrného lesního hospodaření s logem FSC vystavovat několik desítek německých
i zahraničních společností.
Už nyní si mohou odpovědné české a slovenské firmy
objednat místo ve stánku německé skupiny na veletrhu Practical World/DIY TEC 2006, který proběhne
v březnu 2006 v Kolíně nad Rýnem a je zaměřen na
dřevěné výrobky pro velké obchodní řetězce (DIY).
Pozvánku najdete na straně 10.
Zdroj: FSC News and Notes, červen 2005

Štátne lesy v Litve – 100% certifikované
schémou FSC
Certifikácia štátnych lesov v Litve je ukončená. Počas
certifikačného procesu bol 14 podnikom štátnych lesov udelený certifikát FSC, ktorým sa celková výmera
certifikovaného lesa v krajine zvýšila na 1 milión ha.
Benjaminas Sakalauskas, riaditeľ Generálneho riaditeľstva lesov, povedal: „Úspešne sme ukončili
proces certifikácie Štátnych lesov Litvy certifikačnou
schémou FSC. Certifikáciu sme chápali ako skúšku
zodpovedného hospodárenia v štátnych lesoch a racionálneho využívania lesných zdrojov, ktoré má byť
v súlade s medzinárodnými princípmi stabilného a vyrovnaného hospodárenia v lese. Sme radi, že sme boli
veľmi pozitívne hodnotení tímom skúsených lesníckych špecialistov na medzinárodnej úrovni.“
Výmera lesov v Litve dosahuje výmeru 2 miliónov
ha, čo predstavuje približne 31% územia krajiny.
Štátne lesy obhospodarujú takmer polovicu z tejto
výmery. V rámci Litovských štátnych lesov funguje 42
samostatných lesníckych podnikov, ktoré podliehajú
Generálnemu riaditeľstvu lesov. Priemerná výmera
lesa zodpovedajúca jednému lesnému podniku je
24 000 ha. Terénne hodnotenie štyridsiatich podnikov bolo uskutočnené spoločnosťou NEPCon, ktorá
reprezentuje Smart Wood Program vo východnej
Európe, Škandinávii a Rusku.
Proces certifikácie Štátnych lesov Litvy začal certifikáciou dvoch podnikov v roku 2001. Rozsah certifikačného procesu sa zväčšil koncom roka 2002, kedy
vznikol kontrakt na certifikáciu 16 podnikov. V máji
2003 podnik štátnych lesov Druskininkai získal ako
tretí certifikát FSC, za ním nasledovali ostatné podniky. Ďalšie kontrakty podpísané s akreditovanými
certifikačnými firmami viedli postupne aj k certifikácií posledného štátneho podniku v Litve v apríli
tohto roku.

O FSC ČR
Seminář „Certifikace FSC – brána
k vyspělým trhům“
Seminář tohoto jména uspořádali 31. května 2005
v hotelu Myslivna v Brně, pod záštitou Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu, akreditovaná certifikační organizace SmartWood/NEPCon
a Pracovní skupina pro certifikaci lesů FSC v ČR (FSC
ČR). Akci finančně podpořila nadace Heinrich Böll
Stiftung. Seminář byl určen českým a slovenským
dřevozpracujícím podnikům a obchodníkům se zájem o certifikaci prestižním systémem FSC zaručující původ dřeva z šetrně obhospodařovaných lesů.
Semináře se zúčastnilo 20 společností, mimo jiné:
CE WOOD, a.s., Kronodoor CZ, s.r.o., Kronospan
CR, s.r.o., TON, a.s., Agrop Nova, a.s, Uniles, a.s.,
Kasalova Pila, s.r.o. a Bukóza Export-Import, a.s.
Odborné prezentace se podrobně
zabývaly požadavky organizace FSC
na certifikaci podniků ve zpracovatelském řetězci, poprvé byly v ČR
souborně představeny nové standardy „FSC-STD-40-004 standard FSC
pro firmy dodávající a vyrábějící FSC
certifikované výrobky“ a „FSC-STD40-201 standard FSC pro označování výrobků“. Oba
standardy jsou závazné od července tohoto roku.
Požadavky obou standardů jsou shrnuty v nové
brožuře „Certifikace zpracovatelského řetězce FSC,
technická příručka pro výrobce a dodavatele“, kterou
vydalo sdružení FSC ČR. Můžete si o ni napsat na
adresu: FSC ČR, Bratislavská 31, 602 00 Brno nebo ji
naleznete na internetové stránce www.czechfsc.cz.

Seminář „Certifikace FSC – brána k vyspělým trhům“
31. 5. 2005, hotel Myslivna. Foto: Zdeněk Hrubý

Zdroj: FSC News and Notes, duben 2005
Zdroj: FSC ČR, červen 2005
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FSC ČR na veletrhu WOOD-TEC 2006
Český zástupce mezinárodní organizace FSC, FSC
ČR, se již po druhé zúčastní 9. mezinárodního
veletrhu strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro
dřevozpracující průmysl WOOD-TEC 2006. Veletrh
proběhne ve dnech 18.–21. října 2005 v Brně.
FSC ČR bude mít svůj stánek umístěn v pavilonu G1,
číslo stánku 70. Zástupci FSC ČR zde budou poskytovat informace o prestižním certifikačním systému
FSC a o jeho zavádění v ČR, postupech při certifikaci
FSC a jejích požadavcích. Bude poskytováno poradenství o technických aspektech certifikace v lesním
hospodaření a dřevozpracujícím odvětví. K dispozici
budou informační materiály pro dřevozpracovatele,
obchodníky, zástupce lesních podniků i vlastníky
malých lesů a ukázky certifikovaných výrobků.
FSC ČR srdečně zve všechny partnery k návštěvě
stánku.
Zdroj: FSC ČR, červenec 2005

Český standard FSC těsně před
dokončením
Ve dnech 28. a 29. června 2005 jednala v Brně standardizační komise FSC ČR o posledních úpravách
textu Českého standardu FSC. Komise měla za úkol
zapracovat připomínky k dokumentu vzešlé z více
než dvouměsíční národní i mezinárodní diskuse. Klíčové byly zejména formální připomínky ústředí FSC
v Bonnu a obsahové připomínky státního podniku
Lesy ČR. Jako host se jednání standardizační komise
FSC ČR účastnil zástupce LČR, s.p.

ze střední a východní Evropy. Cílem semináře bylo
podnítit silnější a kvalifikované zastoupení nevládních organizací v procesech FSC v zemích, kde se
velmi rychle rozšiřuje plocha lesů certifikovaných
systémem FSC. Během třídenního semináře se
15 zástupců ekologických nevládních organizací
z ČR, Slovenska, Rumunska, Bulharska, Chorvatska, Ukrajiny a Běloruska seznámilo s možnostmi,
jak se účastnit tvorby národních standardů FSC ve
svých zemích a příležitostmi, které jim systém FSC
dává pro prosazování společného zájmu – ochranu
lesních ekosystémů a propagaci ekologicky šetrného
lesního hospodaření.
Zdroj: FSC ČR, červenec 2005

O FSC Slovensko
Ďalší krok v rozvoji národnej iniciatívy
FSC na Slovensku
26. mája 2005 sa konalo v Sielnici národné stretnutie záujmových skupín FSC. Cieľom stretnutia bolo
jednak odštartovanie procesu tvorby národných štandardov FSC, ako aj založenie občianskeho združenia
FSC Slovensko.

FSC ČR touto cestou děkuje všem připomínkujícím
odborníkům za jejich cenné náměty. Všichni připomínkující obdrží v letních měsících vyrozumění, jak
byly jejich připomínky zohledněny.
O konečné verzi Českého standardu FSC rozhodnou
členové FSC ČR na 5. valné hromadě sdružení dne 29.
září 2005 v České Třebové. Český standard FSC bude
odborné lesnické veřejnosti představen na semináři
s mezinárodní účastí a exkurzí „Lesní hospodaření
podle Českého standardu FSC“, dne 20. října 2005 ve
Křtinách (viz pozvánka v tomto čísle na straně 10).
Zdroj: FSC ČR, červenec 2005

Workshop pro nevládní organizace
v Rumunsku
Organizace FSC ČR ve spolupráci se Světovým
fondem na ochranu přírody (WWF) uspořádala ve
dnech 13.–15. června 2005 v pohoří Vrancea v Rumunsku seminář pro ekologické nevládní organizace

Stretnutie záujmových skupín FSC, Sielnica 26. 5. 2006.
Foto: Juraj Vysoký

Stretnutia sa zúčastnilo celkovo 48 ľudí, reprezentujúcich rôzne záujmové skupiny. Medzi účastníkmi nechýbali zástupcovia štátnych lesníckych organizácii
(Lesy SR, š.p., Slovenská lesnícka komora, Lesnícky
výskumný ústav, Lesoprojekt, Lesnícka fakulta TU
Zvolen), neštátnych lesov (zástupcovia obecných
a cirkevných lesov, pozemkových spoločenstiev,
súkromných vlastníkov), Štátnej ochrany prírody,
mimovládnych environmentálnych organizácii (A-projekt, ALEA, BROZ, GREENPEACE, VLK, WWF).
Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia obchodných
spoločností a drevospracujúceho priemyslu (ZOLKA,
a.s., Kronospan SK, Bučina Zvolen, a.s.), certifikačných firiem a ďalších organizácií.
V rámci dopoludňajšieho rokovania bol prediskuto-
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vaný proces tvorby národných štandardov FSC a bola
zvolená Komisia pre tvorbu národných štandardov.
Popoludní sa konalo prvé valné zhromaždenie občianskeho združenia FSC Slovensko. Jeho cieľom je
predovšetkým podpora a propagácia hlavnej myšlienky FSC – environmentálne vhodného, sociálne
prínosného a ekonomicky životaschopného obhospodarovania lesov na Slovensku, ako aj koordinácia
tvorby národných štandardov.
Členstvo v združení je otvorené pre všetky organizácie a jednotlivcov, ktorí súhlasia a konajú
v súlade s cieľmi združenia. Hlavným predmetom
valného zhromaždenia bolo schválenie základných
dokumentov združenia – stanov a organizačného,
volebného a rokovacieho poriadku, ako aj voľba
orgánov združenia.
K 25. 6. 2005 má FSC Slovensko 25 členov z rôznych záujmových skupín a nasledujúce zloženie
orgánov:
Výkonný riaditeľ: Ing. Juraj Vysoký, kontaktná
osoba pre FSC na Slovensku
Rada združenia:
Ing. Ján Lach, predseda, Gemerské regionálne
združenie vlastníkov neštátnych lesov (komora
ekonomická)
Mgr. Martina Badidová, GREENPEACE, (komora
environmentálna)
Ing. Ľudmila Marušáková, ALEA (komora sociálna)
Zmierovacia komisia:
Ing. Peter Brezina, predseda, PROPOPULO Poprad,
s.r.o. (komora ekonomická)
Ing. Jozef Bystrianský, Združenie obecných lesov
SR, (komora sociálna)
Ing. Ľubica Trubíniová, BROZ (komora environmentálna)

Ekonomická komora:
Ing. Julián Tomaštík, riaditeľ Mestských lesov Košice, s.r.o.
Ing. Michal Žák, konateľ spoločnosti SILVA –PRO,
s.r.o.
Environmentálna komora:
Ing. Róbert Oružinský, lesník, Štátna ochrana prírody
Ing. Marek Dulák, člen Lesoochranárskeho zoskupenia VLK
Sociálna komora:
Ing. Martin Pavlík, člen neziskovej organizácie A
– projekt, n.o.
Ing. Róbert Marušák, PhD., odborný asistent, Lesnícka fakulta TU vo Zvolene
Členovia komisie si za svojho predsedu zvolili Ing. J.
Tomaštíka.
Komisia sa bude stretávať každý mesiac. Prvé oficiálne stretnutie komisie sa konalo 23. 6. 2005 v Banskej Bystrici. Predmetom stretnutia bolo vytvorenie
procedúry tvorby národných štandardov a plánu
činnosti komisie. Všetky informácie týkajúce sa činnosti komisie, ako aj vytvorená procedúra tvorby
národných štandardov a jednotlivé pracovné verzie
slovenských národných štandardov, budú zverejňované na internetovej adrese www.fscslovakia.sk.
Pripomienky a názory k jednotlivým zverejneným
draftom záujemcovia budú môcť zasielať na e-mailovú adresu standardy@fscslovakia.sk.

Revízor:
Ing. Radovan Miščík, (komora sociálna)
Zdroj: FSC Slovensko, červenec 2005

Na slovensku začala tvorba národných
štandardov FSC
Na Slovensku začal proces tvorby národných štandardov FSC. Za týmto účelom vznikla komisia pre
tvorbu národných štandardov. Šesťčlenná komisia
bola vytvorená na pracovnom stretnutí záujmových
skupín, ktoré sa konalo 26. 5. 2005 v Sielnici pri Zvolene. Stretnutia sa zúčastnilo 48 zástupcov rôznych
inštitúcií reprezentujúcich všetky záujmové komory.
Z každej komory boli nominovaní a následne schválení dvaja členovia komisie.

Členovia komisie. Zľava: Ing. Oružinský, Ing. Dulák,
Ing. Pavlík, Ing. Tomaštík, Ing. Žák, Ing. Marušák.
Foto: Juraj Vysoký

Zdroj: FSC Slovensko, červenec 2005
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Cerifikace lesů
a zpracovatelského řetězce
V tomto čísle přinášíme 1. část technické příručky
o certifikaci zpracovatelského řetězce pro výrobce
a dodavatele. 2. část bude součástí podzimního čísla
Dobrého dřeva.
Celou příručku najdete na www.czechfsc.cz, kde
si ji můžete stáhnout. Rádi Vám ji též na požádání
zašleme poštou.

řetězce FSC. Předkládá výrobcům a dodavatelům lesních produktů klíčové pojmy a technické požadavky
standardu zpracovatelského řetězce FSC.
Firmy, které mají zájem o certifikaci FSC, by měly
kontaktovat některou z akreditovaných certifikačních
firem FSC a získat od ní úplné informace o požadavcích a podrobnostech certifikačního procesu. Kontakty na tyto firmy jsou k dispozici na internetových
adresách www.fsc.org a www.czechfsc.cz.

Zpracovatelský řetězec FSC
Hlavním cílem certifikace zpracovatelského řetězce
je zajistit dohled nad celým průběhem zpracovávání
FSC certifikovaného materiálu. Zákazníci mají možnost rozhodnout se pro FSC certifikované výrobky
o nichž vědí, že stojí na konci systému umožňujícího
ověřit původ dřeva z lesů, které jsou obhospodařovány podle důsledných ekologických a sociálních požadavků mezinárodního certifikačního systému FSC.

Ilustrační foto: ŠLP Křtiny

Certifikace zpracovatelského řetězce

Požadavky FSC na zpracovatelský řetězec
se týkají pěti oblastí:
Část 1: požadavky systému kvality
Část 2: požadavky týkající se původu dřeva

Systém zpracovatelského řetězce FSC (CoC – Chain
of Custody) spojuje zodpovědné lesní hospodaření
a výrobu se spotřebiteli. Přímou účastí ve zpracovatelském řetězci FSC dávají firmy najevo, že podporují
environmentálně a sociálně zodpovědné lesní hospodaření a mohou své výrobky označovat logem FSC.

Část 3: požadavky týkající se kontroly výroby a vedení záznamů
Část 4: požadavky týkající se FSC výrobků a jejich
značení

Certifikace zpracovatelského řetězce FSC je určena
firmám, které zpracovávají, přetvářejí nebo obchodují s lesními produkty certifikovanými FSC. Těmto
firmám pak umožňuje:

Část 5: požadavky na dokumentaci

• identifikovat a kontrolovat své zdroje FSC certifikovaného a recyklovaného materiálu;
• ukázat svým zákazníkům, že splňují požadavky
FSC týkající se kontroly dřeva a dřevitého vlákna
necertifikovaného FSC;
• používat obchodní značky a štítky FSC a podpořit
tak odbyt svých výrobků na trhu.

Požadavky zpracovatelského řetězce FSC jsou
v úplnosti popsány v dokumentu FSC standard „Zpracovatelský řetězec“ pro firmy dodávající a vyrábějící FSC certifikované výrobky
(FSC-STD-40-004). Firmy a široká veřejnost standard
v plném znění naleznou na internetových stránkách
www.fsc.org/coc nebo www.czechfsc.cz nebo se mohou obrátit na některou z certifikačních firem akreditovaných FSC. Tato příručka nenahrazuje standard
v jeho plném znění.

Certifikace zpracovatelského řetězce FSC je také
dokladem plnění některých vládních a soukromých politických opatření a ustanovení, například
programu EU Ecolabel v oblasti nábytkářství.
Technická příručka pro výrobce a dodavatele lesních produktů
Tato příručka je určena firmám, které potřebují znát
technické informace o certifikaci zpracovatelského

Tato příručka předkládá klíčové pojmy ze všech
uvedených pěti oblastí.

Požadavky popsané v této příručce se vztahují
na výrobce a dodavatele lesních produktů mezi
než patří:
• firmy vyrábějící řezivo (např. trámy a fošny);
• firmy vyrábějící štěpku a produkty z dřevního
vlákna (např. buničinu a dřevotřísku);
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• firmy vyrábějící aglomerované výrobky (např.
nábytek, překližku, dýhované dřevovláknité desky);
• firmy, které se zabývají výrobou nedřevěných
výrobků z lesů (např. lesní plody, houby).
Na obchodníky, zprostředkovatele, tiskaře, vydavatele a další profesní skupiny se vztahují jiné politiky
a standardy FSC.

Definování skupin výrobků FSC
Skupiny výrobků FSC tvoří základní jednotku standardu „Zpracovatelský řetězec“. Skupina výrobků
FSC je výrobek nebo výrobní řada zhotovená z téhož
souboru vstupních materiálů zastoupených přibližně
ve stejném poměru.
Firmy musí mít seznam všech svých skupin výrobků
FSC s podrobným popisem materiálů každé jednotlivé skupiny.

Nové pojmy
Standard FSC „Zpracovatelský řetězec“ zavádí několik nových pojmů:
•
•
•
•
•
•

Příklady skupin výrobků FSC:
•
•
•
•
•
•

skupina borového oplocení
skupina lepeného vrstveného řeziva
skupina okenních rámů ze smrkového dřeva
skupina vícevrstvých podlahových krytin
skupina OSB desek
jednotlivý (konkrétní) papírový výrobek nebo
druh papíru
• sada zahradního nábytku (jeden stůl a čtyři židle)

skupina výrobků FSC
FSC čistý materiál
FSC smíšený materiál
FSC recyklovaný
kontrolované dřevo
FSC kreditní systém

Uvedené pojmy jsou v této příručce podrobněji popsány. Technické definice těchto a dalších termínů
jsou součástí standardu „Zpracovatelský řetězec“
(FSC-STD-40-004).

Požadavky na systém kvality
Zpracovatelský řetězec je systém, který sleduje cestu
FSC certifikovaného dřeva a výrobků ze dřeva od převzetí surového materiálu přes jeho výrobní zpracování až po odeslání hotového výrobku. Firemní systém
kvality je ukazatelem, jak firma dohled realizuje. Požadavky na systém kvality se týkají vnitřních firemních procedur, školení personálu a vedení záznamů
a také dalších oblastí ve sféře působnosti certifikátu
– skupin výrobků a výrobních řad, na něž se vztahuje
certifikát zpracovatelského řetězce FSC.
Firmy mají:
• mít jednu osobu/pracovní pozici zodpovídající za
celý zpracovatelský řetězec firmy;
• zajistit, aby klíčové osoby (zaměstnanci a dodavatelé služeb) rozuměly své roli ve zpracovatelském
řetězci – firma stanovuje, poskytuje a dokumentuje nezbytná školení personálu;
• vést dokumentaci o procedurách týkajících se všech
dílčích prvků firemního zpracovatelského řetězce;
• dbát, aby záznamy a zprávy byly přesné, úplné
a aktuální;
• vytvořit a vést aktuální seznam všech skupin
výrobků, na něž se vztahuje certifikát zpracovatelského řetězce FSC;
• specifikovat každou skupinu výrobků vyrobenou z materiálu FSC čistý, FSC smíšený nebo
FSC recyklovaný.

Specifické požadavky na skupiny
výrobků FSC
Přijatelné

Nepřijatelné

Výrobky zhotovené
ze směsi
jednotlivých složek
nebo druhů.

Odlišné výrobní řady
(různé druhy, kvalita
a/nebo hodnota)
v rámci jedné
skupiny výrobků
FSC.

Různé výrobní řady
se stejnou směsí
druhů, kvalitou
a hodnotou v jedné
skupině výrobků
FSC.

Střídání druhů
různé kvality a/nebo
hodnoty v rámci
jedné výrobní řady
FSC. V tomto případě
je třeba definovat
výrobky z různých
druhů dřeva jako
samostatné skupiny
výrobků FSC.

Příklad 1.
Skupinou výrobků FSC je ložnice (postel a 4 skříně).
Zásuvky skříně mohou být vyrobeny z ořechu
a ostatní části skříně z dubu.
Zásuvky však musejí být vyrobeny vždy z ořechu a ostatní části skříně vždy z dubu (tatáž
součást každé skříně/postele musí být vždy
zhotovena z materiálu téhož druhu, téže kvality a/nebo hodnoty).
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Požadavky na zdroje dřeva a vlákna

Příklad 2.
Dvě výrobní řady zahradních židlí vyrobené z FSC
certifikované borovice a buku.
Jednou skupinou výrobků FSC bude výrobní
řada zahradních židlí vyrobených z borovice.
Druhou skupinou výrobků FSC bude výrobní
řada zahradních židlí vyrobených z buku.
Skupinou výrobků FSC však nemůže být výrobní
řada zahradních židlí z borovice, která je pak nahrazena dřevem buku (nelze měnit druhy).
Borové dřevo, které se používá pro výrobu této
skupiny výrobků FSC, musí mít vždy stejný stupeň kvality. Není možné použít dřevo vyššího
či nižšího stupně kvality.
Příklad 3.
Papírenská linka vyrábí dva různé druhy papíru ve
směnách střídajících se po několika hodinách. První
druh papíru obsahuje 5% dřevního vlákna z čerstvého řeziva a 95% ze spotřebitelem použitého papíru.
Druhý druh papíru obsahuje 20% dřevního vlákna
z čerstvého řeziva a 80% ze spotřebitelem použitého
materiálu.
Jde o dva výrobky různé kvality, tedy o dvě
skupiny výrobků FSC – každá pro jeden druh
papíru.
Příklad 4.
Postel zhotovená z dřevovláknité desky s FSC certifikovanou dýhou. Dřevovláknitá deska není certifikována FSC.
Skupinu bude tvořit celý výrobek (postel), včetně všech jeho součástí.

Výběr dřeva a vlákna, ze kterých se vyrábějí výrobky
FSC, je základním kamenem zpracovatelského řetězce. Požadavky na původ materiálu jasně říkají, které
materiály lze použít na výrobky certifikované FSC,
co všechno musí firma uvést v přesném písemném
popisu těchto materiálů a jaké jsou podmínky jejich
přejímání a skladování.
Materiály používané na výrobky certifikované FSC
musí být buď:
•
•
•
•
•

FSC čistý
FSC smíšený
Spotřebitelem použité recyklovaný
Jinýé recyklovaný
Kontrolovaný

Veškerého ostatního materiálu (jako například skla,
kovů, plastů, nedřevního vlákna nepocházejícího
z lesních zdrojů (například z bagasy či konopí), minerálních výplní a chemikálií) se to netýká.
Kategorie FSC materiálů
FSC čistý materiál (FSC Pure) je 100% FSC materiál
pocházející z lesa certifikovaného podle požadavků
FSC na lesní hospodaření. Tento materiál byl prodán
a/nebo zpracován firmou s certifikátem zpracovatelského řetězce FSC a označen jako FSC čistý.
FSC smíšený materiál (FSC Mixed) obsahuje směs
FSC certifikovaného materiálu, recyklovaného materiálu a/nebo materiálu z jiných kontrolovaných
zdrojů. Byl zpracován firmou s certifikátem zpracovatelského řetězce a označen jako „FSC smíšený“.
Tato kategorie nahrazuje dřívější „procentuální“
kategorii FSC materiálu.
Dřevo necertifikované FSC může být součástí FSC
certifikovaných výrobků pouze tehdy, jde-li o recyklované dřevo nebo o dřevo z kontrolovaných zdrojů.
Do kategorie spotřebitelem použitý recyklovaný materiál (Post-consumer reclaimed) spadá dřevo a/nebo
dřevní vlákno z výrobku, které se vrací do výroby
poté, co byl tento výrobek používán dle svého účelu
jednotlivci či podniky.
Jiný recyklovaný materiál (Other reclaimed) označuje dřevo a/nebo dřevní vlákno získané v průběhu
výroby nebo po ní z výrobku, vedlejšího výrobku
nebo doplňujícího výrobku, které se pak vrací do
výroby (například papírenský výmět). Je recyklováno předtím, než se výrobek dostane ke konečnému
spotřebiteli.

Ilustrační foto: Dřevotvar Jablonné nad Orlicí
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• dodavatelská firma má platný certifikát zpracovatelského řetězce FSC (CoC) nebo kombinovaný
certifikát lesního hospodaření a zpracovatelského
řetězce (FM/CoC)
• materiál je označen jako FSC čistý nebo FSC smíšený
• v dokumentaci o přepravě a na fakturách je
uvedeno číslo FSC certifikátu dodavatelské
firmy a potvrzení, že materiál je certifikován
systémem FSC
Spotřebitelem použitý recyklovaný a jiný recyklovaný materiál

Nekontrolované
Kontrolované
dřevo

Dřevo je
identifikováno jako
„nekontrolované“
a/nebo je skladováno
odděleně od
materiálů pro
skupinu výrobků
FSC

Viz standardy
pro kontrolované
dřevo FSC
(FSC-STD-40-005
a FSC-STD-30-010)

Identifikovaný
a/nebo skladovaný
odděleně od
nekontrolovatelných
materiálů

Jiný

FSC čistý a FSC smíšený materiál

Materiál nesplňuje
požadavky FSC
na některou z pěti
skupin materiálu
(viz strana 10)

Identifikovatelný
jako „jiný
recyklovaný
materiál“

Použitý

Při specifikaci materiálu pro skupiny výrobků FSC
musí firmy zajistit splnění následujících náležitostí:

Recyklovaný materiál

Specifikace a nákup materiálu na FSC
výrobky

Firmy musí ověřit, zda je materiál identifikovatelný
a zda je dodán společně se správnými informacemi.

Dokumentace
o dopravě s platným
označením materiálu
„spotřebitelem
použitý recyklovaný“

FSC smíšený
materiál

• nelegálně těžené dřevo;
• dřevo z přirozených lesů, které byly vytěženy za
účelem přeměny lesní plochy na plantáž nebo za
účelem jiného nelesnického využití;
• dřevo z oblastí, kde jsou pošlapávána tradiční či
občanská práva;
• dřevo z lesů, jejichž vysoká ochranářská hodnota
je ohrožena;
• dřevo z geneticky modifikovaných stromů.

Přebírání a skladování materiálu

FSC čistý
materiál

Kontrolované dřevo není certifikováno FSC. Firma
však dbá na to, aby nešlo o:

Dokumentace
o dopravě se
správným a platným
certifikačním
kódem FSC
zpracovatelského
řetězce (CoC) nebo
kombinovaného
lesního
hospodaření/
zpracovatelského
řetězce (FM/CoC)

• jasný popis spotřebitelem použitého recyklovaného materiálu vycházející z definic FSC
• doklad nezávislé verifikace spotřebitelem použitého recyklovaného materiálu spolu s registračním
kódem dodavatelské firmy (nejde o číslo certifikátu FSC) nebo jeho obdobou (IČ)
Kontrolované dřevo
• firmy, které nakupují dřevo necertifikované FSC
a používají je jako příměs do výrobků spadajících
do skupin výrobků FSC, by se měly řídit standardem FSC kontrolované dřevo (FSC-STD-40-005)
• lesní podniky, které chtějí dodávat kontrolované
dřevo, by se měly řídit standardem FSC kontrolované dřevo pro lesní hospodáře (FSC-STD-30010)
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Identifikovatelný
a/nebo skladovaný
odděleně

Požadavky

Pozvánky na akce

Veletrh
PRACTICAL WORLD 2006
Odpovědné společnosti z celého světa s prestižním certifikátem FSC mají
možnost nabídnout svoje výrobky ze
dřeva velkým obchodním řetězcům
a spotřebitelům, kteří mají zájem
o produkty šetrného lesního hospodaření, na jednom z největších veletrhů – PRACTICAL WORLD/DIY TEC
2006 v Kolíně nad Rýnem ve dnech
5.–8. března 2006.
Veletrh je možností k propagaci Vaší
společnosti a k navázání nových pracovních kontaktů se společnostmi
z jiných zemí.
Pod záštitou Německé pracovní skupiny FSC a asociace „Fachverein Holz
aus nachhaltiger Waldwirtschaft e.V.“
bude na veletrhu vyhrazeno místo pro
prezentaci společností s certifikátem
FSC. Zde můžete i Vy nabídnout
české dřevo a výrobky, např. řezivo,
stavební dříví, profilové lišty, nářadí,
násady, štětce, podlahy, zahradní stánky, dřevěné uhlí, apod.
Bližší informace o veletrhu jsou na internetových stránkách: www.fsc-deutschland.de/infocenter/marketplace
Máte-li zájem využít této nabídky, kontaktujte českou kancelář FSC v Brně
na tel.: 545 211 383 nebo e-mailem:
fsc@ecn.cz nebo přímo Německou
pracovní skupinu FSC ve Freiburgu,
na tel: +49 761 386 53-50 či na e-mailu: info@fsc-deutschland.de.

Ústav pro výzkum lesních ekosystémů (IFER) a Pracovní
skupina pro certifikaci lesů FSC v ČR (FSC ČR)
zvou lesnickou veřejnost na zámek do Křtin na seminář s mezinárodní účastí a exkurzí

„LESNÍ HOSPODAŘENÍ
PODLE ČESKÉHO STANDARDU FSC“
Křtiny, 20. říjen 2005, 9:00 – 17:00 hodin

Seminář je určen vlastníkům lesů, lesním hospodářům a nejširší odborné lesnické a ochranářské veřejnosti.
Účastníci semináře budou českými i zahraničními lektory seznámeni s mezinárodním systémem pro certifikaci lesů FSC,
s jeho rozvojem v ČR a SRN, s procesem vzniku Českého standardu FSC a jeho požadavky, průběhem certifikačního auditu
a se zkušenostmi lesních hospodářů s hospodařením podle
požadavků FSC. Seminář bude ukončen krátkou exkurzí na
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.
Účast mimo jiné přislíbil i předseda Pracovní skupiny FSC
Německo Hermann von Hatzfeld.
Více informací o semináři, program a přihlášky jsou k dispozici na adrese:
FSC ČR
Bratislavská 31, 602 00 Brno
tel./fax: 545 211 383
kontaktní osobou je Mgr. Michal Rezek nebo online na
www.czechfsc.cz.
Organizaci semináře finančně podpořili Státní fond
životního prostředí a Grassroots Foundation.

Podporující členové FSC ČR:

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí, OBI, Hordijk Houtimport a NEPCon.
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