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Český zástupce mezinárodní organizace Forest Stewardship Council
(FSC), FSC ČR, se v těchto dnech již podruhé zúčastní 9. mezinárodního veletrhu strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující
průmysl WOOD-TEC 2005. Veletrh probíhá ve dnech 18. – 21. října
2005 v Brně a účastní se jej přes tři stovky vystavovatelů z tuzemska
i ze zahraničí.
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FSC ČR má svůj stánek umístěn v pavilonu G1, číslo stánku je 70.
Zástupci FSC ČR zde poskytují informace o prestižním certifikačním
systému FSC a jeho zavádění v ČR, o požadavcích a postupech při
certifikaci FSC apod. Zájemcům je poskytováno poradenství o technických aspektech certifikace v lesním hospodaření a dřevozpracujícím
odvětví. K dispozici jsou informační materiály pro dřevozpracovatele,
obchodníky, zástupce lesních podniků i vlastníky malých lesů, a také
ukázky certifikovaných výrobků.
FSC ČR se veletrhu zúčastní za laskavé finanční podpory Evropské
unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj – ERDF.
FSC ČR srdečně zve všechny partnery k návštěvě stánku.
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Text: Nenechte se chytit
s ukradeným dřevem.
Buďte si jisti, že svými
nákupy nepodporujete
ilegální trh se dřevem.
Ptejte se na dřevo s certifikátem FSC.
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Certifikace FSC ve světě
Celoevropské setkání FSC v Praze
Ve dnech 20. až 23. září hostilo sdružení FSC ČR
v Praze klíčové celoevropské setkání mezinárodní nevládní organizace Forest Stewardship Council (FSC),
prosazující ekologicky a sociálně šetrné lesní hospodaření. Zástupci evropských poboček FSC v Praze
diskutovali o strategii evropské části organizace pro
další desetiletí její činnosti. Vedle tvorby národních
standardů FSC pro lesní hospodaření se stále zvýrazňuje role národních iniciativ při marketingu značky
FSC. Jeden den jednání byl věnován strategii efektivnějšího propojování nabídky certifikovaného dřeva
z východoevropských zemí s rostoucí poptávkou
v západní Evropě.
Setkání v Praze se zúčastnil ředitel organizace FSC
Heiko Liedeker, evropský ředitel Liviu Amariei
a vedoucí 18 národních iniciativ FSC ze SRN, Velké
Británie, Švédska, České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Ruska, Belgie, Nizozemí, Španělska, Irska, Švýcarska, Estonska, Lotyšska, Chorvatska, Rumunska,
Francie a Polska.
Setkání zahájil náměstek ministra životního prostředí
ČR, RNDr. František Pojer, který vyzdvihl význam
FSC pro rozšiřování ekologicky a sociálně šetrného
lesního hospodaření v Evropě a ve světě.Jménem
českého ministerstva životního prostředí vyjádřil
podporu aktivitám FSC ČR, zejména pak při tvorbě
Českého standardu FSC a propagaci výrobků odpovědného lesního hospodaření s logem FSC na trhu
v České republice.

Ředitelé evropských poboček FSC při strategickém
plánování v Praze.

Zdroj: FSC ČR, září 2005

FSC v číslech (k datu 1. 10. 2005)
Celková certifikovaná plocha ve světě:
65 450 822 ha
Celkový počet certifikátů lesního hospodaření:
740
Celkový počet certifikátů zpracovatelského řetězce:
4169
V současné době jsou nositelé FSC certifikátů lesního hospodaření a zpracovatelského řetězce v 77
zemích světa.
Zdroj: FSC A.C., říjen 2005

Tabulka:
Počet certifikátů
zpracovatelského
řetězce ve vybraných evropských
zemích
k 1. 10. 2005.
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FSC je najdôveryhodnejšou
certifikáciou lesov
Systém certifikácie Forest Stewardship Council (FSC) je
naďalej považovaný za najdôveryhodnejší. Takýto záver
priniesli tri štúdie, ktoré nechala vypracovať medzinárodná organizácia na ochranu prírody WWF.
Rozhodnutie ovplyvnilo niekoľko základných zásad
a prvkov FSC: významné zlepšenie hospodárenia
priamo v lese, nezávislosť, transparentnosť a vyvážené zastúpenie všetkých rozhodujúcich záujmových skupín v procese certifikácie, ako aj jej zhodné
uplatňovanie v rôznych krajinách.
Práve tieto základné zásady a prvky FSC sú podľa
záverov štúdií podstatné pre WWF, ktorá z tohto
dôvodu odporúča FSC ako najdôveryhodnejší systém certifikácie lesov.
WWF zverejnila závery z troch štúdií, ktoré porovnávali FSC systém s inými lesnými certifikačnými
systémami. WWF a Svetová banka vykonali experimentálne zisťovanie uplatňovania certifikačných systémov v 12 európskych krajinách (QACC
– Questionnaire for Assessing the Comprehensiveness of Certification Systems). Ďalej sa vykonal
paralelný test jednotlivých certifikačných systémov
v Európe a Kanade, ktorý realizovala spoločnosť
UPM a analýza vydaných nápravných opatrení
(Corretive Action Requests – CARs) FSC a PEFC v 6
krajinách Európy. Viac podrobností o záveroch jednotlivých štúdii nájdete na internetovej adrese http:
//www.panda.org/about_wwf/what_we_do/forests/
news/news.cfm?uNewsID=22050
„FSC je jedinečný, pretože považuje za dôležité zainteresovanie všetkých zúčastnených osôb do všetkých
procesov FSC,“ povedal Heiko Liedeker, výkonný
riaditeľ FSC. „Tieto komplexné štúdie ukázali, ako
FSC pracuje v praxi. Na rozdiel od iných schém FSC
systém preukázal, že je garantom zodpovedného hospodárenie v lese.“
„Zistenia štúdie QACC, analýzy CAR aj názor UPM jasne
poukázali na rozdiely medzi certifikačnými systémami.
FSC je systémom, ktorý najlepšie spĺňa kritéria WWF
pre dôveryhodnú certifikáciu,“ povedal Duncan Pollard,
riaditeľ Európskeho lesného programu WWF.

nou verziou, ktorá bola vytvorená v rámci projektu
podporeného Nemeckou federálnou agentúrou pre
ochranu prírody.
„Tento štandard bude pravdepodobne slúžiť ako precedens pre ďalšie národné iniciatívy FSC v Strednej
Európe, aby vytvorili vlastný národný štandard pre
lesy malej výmery“, povedal Hermann Graf Hatzfeldt,
predseda nemeckej pracovnej skupiny FSC a zároveň
majiteľ lesa.
Nemecký štandard pre lesy malej výmery je dostupný
v nemeckom jazyku na webovej stránke nemeckej
pracovnej skupiny FSC (www.fsc-deutschland.de).
FSC ČR a FSC Slovensko zapracovávajú znížené požiadavky na lesy s nízkou intenzitou hospodárenia a lesy malej výmery priamo do národných štandardov.
Zdroj: FSC Nemecko, FSC ČR a FSC Slovensko,
september 2005

Velcí producenti papíru v SRN sází na FSC
Významná společnost UPM se rozhodla podpořit
ekologicky a sociálně šetrné lesní hospodaření
a nechala certifikovat systémem FSC dvě továrny
na výrobu časopisového papíru v SRN. UPM vlastní
rozsáhlé lesní majetky ve Finsku a je jedním z největších producentů papíru v Evropě. Certifikací obou
pracovišť UPM Forest Central Europe v Ausburgu
a UPM Kymmene Norland Papier GmbH v Dörpenu
byly položeny základní kameny k budoucí výrobě
papíru s certifikátem FSC v Německu.
Také LEIPA Georg Leinfelder GmbH, producent časopisového a speciálního papíru ve městě Schwedt,
obdržel v červnu tohoto roku svůj první certifikát
FSC. Certifikát byl udělen rovněž papírně Scheufelen,
vyrábějící natíraný papír pro obrázkové publikace.
Celkem bylo k 1. říjnu 2005 v SRN certifikováno 365
podniků ve zpracovatelském řetězci dřeva. Počet certifikátů FSC udělených výrobcům papíru a tiskárnám
soustavně stoupá jak v Německu, tak i v Evropě a oslabení tohoto trendu se v dohledné době neočekává.
Zdroj: FSC Newsletter, září 2005

Zdroj: WWF a FSC News and Notes, júl 2005

Národný štandard FSC
pre lesy malej výmery v Nemecku
Národný štandard pre lesy s nízkou intenzitou hospodárenia a lesy malej výmery (SLIMF) v Nemecku
bol schválený výkonnou radou a členmi FSC Nemecko. Štandard pre lesy malej výmery je založený na
nemeckom štandarde FSC, je však jeho zjednoduše-

Japonský hudobný obor používa FSC
Papierové obaly na CD pre Sony Music Communications Inc. (SMI), Tokyo, Japonsko sú od prvého júla
2005 tlačené na papier certifikovaný podľa FSC. Pod
certifikačným číslom SA-COC-1383 spracovateľského
reťazca produkuje Sony Music papierové obaly na CD
pre japonských spevákov a taktiež DVD.
Zdroj: FSC News and Notes, júl 2005
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O FSC ČR
Český standard FSC schválen
Pracovní skupina pro certifikaci lesů FSC v ČR (FSC
ČR) po více než čtyřletém úsilí schválila dne 29.9.
2005 na své páté valné hromadě v České Třebové
Český standard FSC. Jde o klíčový dokument – soubor pravidel pro ekologicky, sociálně a ekonomicky
šetrné lesní hospodaření v ČR.
Standard bude v následujících měsících posuzován
nezávislou Akreditační jednotkou FSC a bude-li akreditován, vstoupí v roce 2007 v platnost jako podklad
pro udílení certifikátu FSC pro lesní podniky v ČR.
V uplynulých letech byl standard tzv. harmonizován
s obdobnými dokumenty v SRN, Polsku a dalších
zemích, testován na čtyřech lesních majetcích v ČR
a podroben rozsáhlé diskusi na národní a mezinárodní úrovni. FSC ČR děkuje desítkám odborníků – lesníkům, ochráncům přírody a dalším zúčastněným
skupinám – za jejich pomoc při přípravě dokumentu.
Český standard FSC obsahuje četná zjednodušení pro
lesní majetky menší 500 ha.

Valná hromada FSC ČR rozhodla 29. září 2005 v České
Třebové o konečném znění Českého standardu FSC.

„Členům ekologické, ekonomické a sociální sekce
se diskusí podařilo dosáhnout shody na konečném
znění Českého standardu FSC, což je velmi cenné
– při praktickém hospodaření na certifikovaných
majetcích by to v budoucnu mělo vést k odstranění
sporů mezi lesníky a ochránci přírody. Česko je první
ze zemí střední a východní Evropy s dokončeným
standardem FSC,“ řekl Mgr. Michal Rezek, ředitel
FSC ČR.

Český standard FSC bude odborné lesnické veřejnosti
představen na semináři s mezinárodní účastí a exkurzí „Lesní hospodaření podle Českého standardu
FSC“, která se uskuteční dne 20. října 2005 ve Křtinách (viz pozvánka v tomto čísle na straně 8). Český
standard FSC je k dispozici ke stažení na internetových stránkách sdružení FSC ČR www.czechfsc.cz.
Zdroj: FSC ČR, říjen 2005

Zaručeně šetrné české dřevo
z Volar a od Kinských
FSC ČR, česká pobočka mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC), gratulovala dvěma
českým lesním podnikům, které získaly prestižní
značku šetrného lesního hospodaření FSC.
Městské lesy Volary, a.s. a soukromý majetek Kinský dal Borgo, a.s. v Chlumci nad Cidlinou získali
prestižní certifikát FSC, který uděluje mezinárodní
organizace FSC lesním majetkům dodržujícím striktní ekologická, ekonomická a sociální kritéria. Plocha
českých lesů certifikovaných světovou značkou FSC
se certifikací obou podniků o celkové rozloze 10 417
hektarů téměř zdvojnásobila, a to na 24 971 hektarů.
Společně s lesními podniky získaly certifikát i tři dřevozpracující podniky – Morava Wood Products, Pila
Kinsky a Carman a.s., které tak budou moci na trh
uvést dřevěné výrobky ze zaručeně šetrného dřeva
s logem FSC, pocházejícího z šetrně obhospodařovaných lesů. Získáním certifikátu získávají lesní podniky výhodu při prodeji dřeva v ČR i v zahraničí.
Oba lesní podniky se na certifikační audity začaly
připravovat již v roce 2004 a postupně upravovaly
své hospodářské postupy tak, aby vyhovovaly standardu FSC pro ekologicky šetrné, sociálně odpovědné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření.
Městské lesy Volary, a.s. a lesy Kinský dal Borgo, a.s.
v Chlumci nad Cidlinou získaly certifikát na pět let,
za předpokladu, že budou plnit přísné podmínky
v ekologické, sociální a ekonomické oblasti.Dodržování těchto podmínek bude každoročně sledováno
akreditovanou certifikační firmou.
Na certifikát FSC zatím dosáhly pouze tři tuzemské
lesní podniky; jako první v roce 1998 Školní lesní
podnik Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. V září 2005 bylo v ČR certifikováno
20 dřevozpracujících podniků.
Mgr. Michal Rezek, ředitel FSC ČR, k tomu řekl:
„Gratulujeme Městským lesům ve Volarech a lesům
Kinský dal Borgo v Chlumci nad Cidlinou k získání
certifikátu. Jsou dobrým důkazem, že ekologicky
a sociálně šetrné lesní hospodaření v souladu s důslednými pravidly FSC je v České republice možné
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v horských lesích i v nížinách, u soukromých i obecních lesů. Šetrné hospodaření, které dodržuje mezinárodní kritéria FSC, chrání lesy a zároveň představuje pro vlastníky dobrou obchodní příležitost.“
Zdroj: FSC ČR, září 2005

Prešovský Kronospan bol jedným z prvých drevárskych podnikov na Slovensku, ktorý získal certifikát spracovateľského reťazca FSC. Prvý FSC certifikát spoločnosť získala už v roku 2001 na produkt
veľkoplošné lepené dosky. Postupne spoločnosť
rozširovala rozsah certifikovaných produktov a od
roku 2004 má certifikovanú celú svoju produktovú
radu. Kronospan SK sa stal tiež členom združenia
FSC Slovensko.
WWF poskytuje technickú, finančnú a odbornú pomoc na rozvoj národnej iniciatívy FSC na Slovensku.
Podporuje vlastníkov a užívateľov lesov, ktorí chcú
certifikovať hospodárenie v svojich lesoch podľa systému FSC a snaží sa tiež spolupracovať so spracovateľmi dreva, aby uplatňovali politiku zodpovedného
prístupu pri nákupe drevnej suroviny a zvýšili podiel
produkcie s certifikátom FSC.
Ďalšie informácie:

Místní lesníci s auditorem při certifikačním auditu
v Městských lesích Volary.

www.kronospan.sk, Eva Wittnerová, KRONOSPAN
SK, s.r.o., wittnerova@kronospan.sk

O FSC SLovensko
Partnerstvo na podporu dobrého
obhospodarovania lesov

)

Spoločnosť Kronospan a WWF (Svetový fond na
ochranu prírody) uzavreli partnerstvo s cieľom podporiť rozvoj certifikácie lesov na Slovensku podľa
systému Forest Stewardship Council (FSC).

www.panda.org, Juraj Vysoký, WWF Dunajsko–karpatský program, vysoky@fscslovakia.sk
Zdroj: FSC Slovensko, september 2005

Na tomto místě se může objevit
inzerce vaší společnosti
vlastnící certifikát FSC, vaše nabídka certifikovaných výrobků, vaše komerční prezentace
(text + foto) apod.
Elektronický magazín Dobré dřevo je rozesílán na více než 2000 adres – dřevozpracovatelům, lesním podnikům a lesníkům, obchodníkům, vzdělávacím institucím, vybraným
pracovníkům samosprávy i státní správy v České republice a na Slovensku.
Ceník barevné inzerce v Dobrém dřevě:
1 stránka
1/2 stránky
1/4 stránky

8 000,- Kč
4 000,- Kč
2 000,- Kč

V případě vašeho zájmu o bližší informace nás kontaktujte na níže uvedené adrese
kanceláře FSC, e-mailu: fsc@ecn.cz či na telefonních číslech:
+ 420 545 211 383, +420 737 406 093.
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Cerifikace lesů a zpracovatelského
řetězce
V tomto čísle přinášíme druhou část technické
příručky o certifikaci zpracovatelského řetězce pro
výrobce a dodavatele. Celou příručku najdete na
www.czechfsc.cz, kde si ji můžete stáhnout. Rádi
vám ji též na požádání zašleme poštou.

Certifikace zpracovatelského řetězce (2)
Kontrola výroby a záznamy
Firmy musejí provádět následující měsíční záznamy
o FSC výrobě:

Štítek FSC recyklovaný
Skupina FSC výrobků obsahuje 100% spotřebitelem
použitého recyklovaného materiálu

• kvantita (objem/hmotnost)
- přijatý a použitý materiál pro výrobu jakékoli
skupiny výrobků FSC
- výrobek prodaný jako FSC čistý/smíšený/
/recyklovaný
• číslo šarže
• průměrný obsah materiálu FSC v každé skupině
výrobků
• FSC požadované období (obvykle 12 měsíců)
na výpočet průměrného obsahu FSC materiálu ve
skupině výrobků.

Výrobky a štítky fsc
Používáním štítků FSC se firma prezentuje jako
subjekt, který svou výrobou podporuje zodpovědný
přístup k využívání lesů. Existují tři kategorie certifikovaných FSC výrobků a štítků, které je označují.
Liší se zastoupením materiálů použitým k výrobě
skupiny výrobků FSC.
Firmy musejí splňovat požadavky dokumentu standard FSC pro označování výrobků (FSC-STD-40-201)
a Příručky pro označování výrobků FSC. Teprve pak
mohou své FSC certifikované výrobky označovat štítky. Tyto dokumenty jsou k dispozici na internetových
stránkách www.czechfsc.cz a www.fsc.org/coc nebo
u certifikačních firem akreditovaných FSC.

Štítek FSC smíšený
Skupina FSC výrobků obsahuje směs FSC certifikovaného materiálu, recyklovaného materiálu a materiálu
z dalších kontrolovaných zdrojů.
Uvádíme zde tři z pěti variant štítků „FSC smíšený“
materiál. Tyto štítky představují tři různé varianty
specifikace množství materiálu zastoupeného ve
výrobku s možností použití známého symbolu recyklace spolu s ochrannou známkou FSC.

Štítek FSC čistý
Skupina FSC výrobků obsahuje 100% FSC certifikovaného materiálu.

Symboly recyklace mohou používat firmy, které si
přejí informovat o tom, že daná skupina výrobků obsahuje recyklovaný materiál. Firmy, které si nepřejí
zdůrazňovat zastoupení recyklovaného materiálu,
smějí použít štítek „FSC smíšený“ bez symbolu
recyklace.
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FSC smíšené: Jak používat prahový systém a kreditní systém FSC

Faktury a dokumentace o prodeji
a přepravě

Aby mohla být skupina výrobků FSC označena štítkem „FSC smíšený“, musí být výrobky zpracovány
buď podle „prahového systému“, nebo „FSC kreditního systému“.

Přesná a úplná dokumentace je zárukou toho, že
v rámci obchodního styku (mezi firmami) nedochází
k přerušení zpracovatelského řetězce.

FSC kreditní systém (je postupně zaváděn od 1. října 2004)
X% FSC
materiálu a/nebo
spotřebitelem
použitého
recyklovaného
materiálu
(minimální
množství 10% FSC
materiálu).
Y% jiného
recyklovaného nebo
kontrolovaného
materiálu.

Následuje
FSC kreditní
systém. Pro
výpočet
hmotnosti či
objemu FSC
materiálu
se po jeho
zpracování
používá
konverzní
faktor

X% (odpovídající
vstupnímu procentu
FSC materiálu a/nebo
vstupnímu procentu
spotřebitelem použitého
recyklovaného materiálu)
je opatřeno štítkem „FSC
smíšený“.
Y% (odpovídající
vstupnímu procentu)
není opatřeno štítkem
FSC.

X% + Y% = 100% dřeva ve skupině výrobků.
V případě FSC kreditního systému existují dvě možnosti,
kdy lze použít značení FSC smíšený:
a) obsah FSC materiálu je X%
(musí být větší než 10%)

X% (odpovídající vstupnímu
procentu FSC) výrobků může být
opatřeno štítkem „FSC smíšený“

b) obsah FSC materiálu je
větší než 10% a obsah FSC
materiálu a spotřebitelem
použitého recyklovaného
materiálu dohromady je X%

X% (odpovídající vstupnímu
procentu FSC materiálu
a spotřebitelem použitého
recyklovaného materiálu) může
být opatřeno štítkem „FSC smíšený“

Prahový systém (do ledna 2008 bude postupně rušen)
FSC materiál
Jiný recyklovaný
nebo kontrolovaný
materiál

Musí být zřejmé, že
při zpracování bylo
použito minimální
prahové procento
materiálu.

Firmy obchodující s FSC materiálem nebo s FSC výrobky musí na fakturách a dokumentaci o přepravě
uvádět následující údaje:
Prodejní faktura:
• jméno a adresa kupujícího
• datum vystavení
• popis výrobku, včetně specifikace, zda jde o produkt
FSC čistý, FSC smíšený nebo FSC recyklovaný
• množství výrobků
• registrační
číslo
certifikátu
zpracovatelského řetězce FSC od certifikační firmy
(např. CB-COC-0100)
• skupina výrobků FSC
• prahové procento nebo údaj „FSC kreditní materiál“
Dokumentace o přepravě:
• jméno a adresa kupujícího
• datum vystavení
• popis výrobku
• množství výrobků
• odkaz na prodejní fakturu
• registrační číslo certifikátu zpracovatelského řetězce FSC od certifikační firmy
• procento FSC certifikovaného materiálu ve skupině výrobků (jde-li o tento případ)

100% výrobků ve
skupině výrobků
může být opatřeno
štítkem „FSC
smíšený“.

V případě prahového systému existují tři možnosti,
kdy lze použít označení „FSC smíšený“:
a) obsah FSC materiálu je větší než 70%
b) obsah FSC materiálu je větší než 10%
a obsah FSC materiálu a spotřebitelem
použitého recyklovaného materiálu
dohromady přesahuje 70%

100% výrobků může
být označeno štítkem
„FSC smíšený“

c) obsah spotřebitelem použitého
recyklovaného materiálu je větší než 90%
a zbytek musí tvořit FSC materiál

ilustrační foto: Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

DOBRÉ DŘEVO – číslo 8, podzim 2005 – strana 7

Pozvánky na akce

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

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.
Hlavním řečníkem bude předseda Pracovní skupiny FSC Německo Hermann von Hatzfeld.
Více informací (program, závaznou přihlášku a informaci o účastnickém poplatku za seminář) naleznete na
internetových stránkách FSC ČR www.czechfsc.cz či telefonním čísle: + 420 545 211 383, kontaktní osobou
je Mgr. Michal Rezek.

Přihlášky přijímáme do 19. 10. 2005.

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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