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Ministr životního prostředí SRN Jürgen Trittin při slavnostním
otevření mezinárodního centra FSC v Bonnu, 13. září 2004

Konference k deseti letům FSC
Ve dnech 10.–12. září letošního roku oslavila mezinárodní nevládní organizace Forest Stewardship
Council (FSC) na víkendové konferenci deset let svého působení. 250 zástupců ekologické, ekonomické
a sociální sekce zde diskutovalo o úkolech a příležitostech, které před touto organizací stojí ve druhém
desetiletí její činnosti.
Konferenci zahájila německá ministryně pro
ochranu spotřebitelů, výživu a zemědělství Renate
Künast. Dále zde hovořila starostka Bonnu, ředitel
Světového fondu pro ochranu přírody (WWF), vedoucí britského řetězce marketů Kingfisher, ředitel
sekce lesního hospodaření brazilské vlády, zástupci
FAO, IUCN, odborových svazů, sdružení domorodých obyvatel či čínských státních lesů.
„FSC je dnes globální sítí s mezinárodním centrem v Bonnu, regionálními úřady na čtyřech světadílech, národními
iniciativami ve 34 zemích a certifikovanými lesy v 62 zemích světa. Prostřednictvím systému, který dává stejnou
váhu sociálním, ekonomickým a ekologickým zájmům, podporuje FSC odpovědné lesní hospodaření. Touto značkou,
která poskytuje svým nositelům značný ekonomický zisk,
je certifikováno více než 45 milionů lesů. FSC představuje způsob, jak prostřednictvím trhu prosazovat sociálně,
ekologicky a ekonomicky odpovědné hospodaření v lesích,“
shrnul první úspěšnou dekádu FSC její ředitel Heiko Liedeker.
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Na konferenci byla zdůrazněna zvýšená potřeba
certifikace ohrožených a devastovaných lesů v tropech a v zemích geopolitického jihu a zvýšení podílu certifikovaných výrobků na trhu. V současnosti
se počet druhů certifikovaných výrobků odhaduje
na 20 000 s ročním obratem mezi 3 až 5 miliardami
USD. Cílem pro příští desetiletí je desetiprocentní
podíl FSC výrobků na globálním trhu.

Do další dekády své existence vstupuje FSC též
s novými internetovými stránkami na nové adrese:
www.fsc.org.
Zdroj: FSC, září 2004

Certifikace v Česku a na Slovensku

Zdroj: FSC, září 2004

České pobočky certifikačních firem
Nová éra v novém sídle
Dne 13. září otevřela organizace Forest Stewardship
Council své nové mezinárodní sídlo na břehu Rýna
v Bonnu. Slavnostní otevření budovy ukončilo třídenní konferenci věnovanou prvním deseti letům
existence organizace FSC.
Budova byla oficiálně otevřena za účasti ministra životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti
Jürgena Trittina a starostky Bonnu Bärbel Dieckmann.

V uplynulých měsících založily certifikační firmy
SmartWood a SGS pobočky v České republice. Obě
firmy jsou akreditovány při FSC a v uplynulém desetiletí již udělily stovky certifikátů FSC v oblasti
lesního hospodaření a zpracovatelských řetězců.
Jde o certifikační firmy s největším množstvím udělených certifikátů FSC ze všech 15 akreditovaných
auditorských firem ve světě. Jejich vstup na český
trh by měl znamenat lepší servis pro české zájemce o certifikaci a vzhledem k tomu, že tyto firmy
zaměstnávají domácí auditory, i snížení cen za certifikaci. Kontaktní adresy včetně webových stránek
najdete na www.czechfsc.cz/firmy.htm.
Zdroj: FSC ČR, září 2004

Terénní testování
českých standardů FSC na Svitavsku

Zástupci národních iniciativ FSC před sídlem
mezinárodního centra FSC v Bonnu

„Německá vláda sehrála klíčovou roli při podpoře založení
mezinárodního centra FSC v Bonnu a při prosazování certifikačního systému FSC jakožto rámce pro udílení státních
zakázek na koupi dřeva a výrobků z něj. Oceňujeme roli,
kterou mohou vlády, které se zabývají environmentálními
a sociálními otázkami, představovat při propagaci odpovědné spotřeby,“ řekl při této příležitosti David Nahwegahbow, předseda Rady ředitelů FSC.
Ministr Jürgen Trittin prohlásil: „Zásadní úloha rozsáhlých a přirozených lesů pro klima, hospodaření s vodou
a ochranu biodiverzity je všeobecně známa. Je třeba zastavit jejich devastaci a ilegální těžbu. Certifikace na bázi principů a kritérií FSC má pro ochranu lesů stěžejní význam.
Vyzýváme spotřebitele, aby při nákupu dřevěných výrobků
hledali logo FSC.“
Hermann Graf Hatzfeldt, předseda FSC Německo,
poukázal na zvyšující se podíl výrobků FSC na trhu
v SRN a předal ministrovi balíček obsahující certifikovaný dopisní papír, tužky a obálky.

Ve dnech 16.–18. června 2004 proběhlo za účasti
pracovníků Ministerstva životního prostředí ČR
první terénní testování Českých národních standardů FSC pro lesní hospodaření. Zástupci ekologické, ekonomické a sociální sekce FSC ČR po tři
dny zkoumali úroveň, použitelnost a ověřitelnost
pracovní verze Českých národních standardů FSC
v rámci hlavního certifikačního auditu na majetcích
Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy.
Certifikační audit prováděla akreditovaná certifikační firma SmartWood/NEPCon, která zároveň
zhodnotila i aplikovatelnost pracovní verze Českých národních standardů FSC. Šlo o první skupinovou certifikaci FSC v České republice. Sdružení
obecních a soukromých lesů Svitavy, jehož lesní
hospodaření bylo posuzováno, má deset členů – devět obcí a jednoho soukromého vlastníka – hospodařících na ploše 1330 ha. Certifikovanou skupinu
vlastníků je nyní možno rozšiřovat o další subjekty,
které prokáží, že hospodaří v souladu s požadavky
certifikačního systému FSC.
Skupinová certifikace snižuje jednotlivým členům
náklady na pořízení certifikátu. V rámci takovéhoto sdružení vlastníků lesů lze navíc získat dotace
z prostředků EU. Již před auditem se na lesního
hospodáře – Ing. Milana Hrona – obrátilo několik
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zájemců o dřevo s certifikátem FSC. Sdružení zvažuje pořízení pily, aby mohlo produkovat certifikované řezivo a vyrábět finální výrobky.
Výsledky tohoto terénního testu budou spolu s výsledky dalších terénních testů zapracovány standardizační komisí FSC ČR do Českých národních standardů FSC. FSC ČR v souladu s platným procesem
vzniku národních standardů FSC testuje navržené
standardy pro lesní hospodaření na lesních majetcích různých velikostí, majetkových struktur a přírodních podmínek (lesních typech).
Účastníci terénního testu
s pracovníky Správy KRNAP na LS Harrachov

Ako sa vyvíja
FSC certifikácia na Slovensku?
Rok 2004 možno považovať z pohľadu vývoja FSC
certifikácie na Slovensku za významný medzník.

Pracovníci Ministerstva životního prostředí ČR s lesním
hospodářem Milanem Hronem při terénním testování
Českých národních standardů FSC na Svitavsku

Terénní testování českých standardů FSC
v Národním parku Krkonoše
Druhý terénní test Českých národních standardů
FSC zorganizovalo FSC ČR s laskavou podporou
a asistencí Správy Národního parku Krkonoše ve
dnech 4.–6. října 2004 na lesní správě Harrachov.
Účastníci terénního testu z FSC ČR, Ústavu pro
výzkum lesních ekosystémů (IFER) a pozorovatelé
z Ministerstva životního prostředí ČR měli možnost
posoudit vhodnost, úroveň a ověřitelnost jednotlivých ustanovení navrženého standardu v horských
podmínkách velkoplošného chráněného území na
hranicích s Chráněnou krajinnou oblastí Jizerské
hory a národním parkem na polské straně (Karkonoski Park Narodowy). Zde byla věnována zvýšená
pozornost upřesnění požadavků týkajících se ponechávání mrtvého dřeva, ochraně půdního krytu
a vodních toků a mokřadů, hospodaření v imisemi
poškozených lesích a ekosystémům na horní hranici lesa. Standardy, které mají sloužit především pro
certifikaci hospodářských lesů na celém území ČR,
by pro KRNAP nepředstavovaly prakticky žádnou
změnu v hospodaření.
Zdroj: FSC ČR, říjen 2004

Došlo k ďalšej certifikácii lesov podľa FSC. Zároveň
ide o prvý prípad skupinovej certifikácie podľa schémy FSC na Slovensku. O certifikát FSC sa rozhodli
uchádzať štyria členovia Gemerského regionálneho
združenia vlastníkov neštátnych lesov (Mestské lesy
Košice, Mestské lesy Dobšiná, Lesné družstvo Slavošovce a súkromne hospodáriaci roľník Ján Ľach
z obce Borka), ktorí spolu obhospodarujú lesy na
výmere viac ako 27 tisíc ha. Hlavný audit prebehol v apríli 2004, skupina už dostala aj pozitívne
vyjadrenie od certifikačnej spoločnosti a vydanie
certifikátu sa očakáva v najbližších mesiacoch.
Prvý certifikát FSC na Slovensku za obhospodarovanie lesov získali v roku 2001 Lesy SR, š. p., odštepný lesný závod Prešov, a to na výmere 43 tisíc
ha. Významnou tohtoročnou udalosťou bolo, že
Lesy SR, š. p., sa rozhodli certifikovať podľa FSC
ďalšie dva závody (OLZ Trenčín a OLZ Považská
Bystrica) s výmerou lesov približne 50 tisíc ha. Hlavný audit sa očakáva v budúcom roku.
Významnou udalosťou tohto roka bolo aj začatie ďalšieho projektu skupinovej certifikácie FSC
na Slovensku. Pripravuje sa certifikácia skupiny
subjektov (PROPOPULO Poprad, s. r. o., Opátstvo
Premonštrátov Jasov, Arcidiecéza Košice), ktoré
obhospodarujú cirkevné lesy s celkovou výmerou
22 tisíc ha.
V roku 2004 boli vydané ďalšie dva certifikáty spracovateľského reťazca (CoC) pre drevospracujúce
spoločnosti na Slovensku. Prvý získala spoločnosť
Udava, a. s., ktorá prevádzkuje piliarsku prevádzku.
Druhý získala významná drevospracujúca spoločnosť Kronospan Slovakia, s. r. o., ktorá tým rozšírila
FSC certifikáciu na celú svoju prevádzku a produkciu. V súčasnosti má na Slovensku FSC certifikát
spracovateľského reťazca 12 spoločností.
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FSC certifikované lesy na Slovensku

Certifikace ve světě
FSC pochodně na olympiádě v Aténách

Státní lesy, závod Prešov – 43 tis. ha, 2001
Skupina vlastníků Gemer – 27 tis. ha, 2004
Skupina církevních lesů – 22 tis. ha, 2005
Státní lesy, závod Trenčín
a Povážská Bystrica – 50 tis. ha, 2005

Zdroj:Juraj Vysoký, kontaktná osoba pro FSC na Slovensku,
tel: +421 48 4716494, e-mail: jvysoky@orangemail.sk

Průzkum o původu dřeva
Na jaře letošního roku provedlo ekologické sdružení Hnutí DUHA průzkum mezi dvaceti společnostmi, které působí v České republice, s cílem
zjistit, jaký mají tyto firmy přehled o původu dřeva
a dřevěných výrobků, které nabízejí. Zvláštní důraz
byl přitom kladen na zahradní nábytek z tropického
dřeva, který může pocházet z devastovaných tropických lesů či plantáží vzniklých na úkor lesa. Podle
Hnutí DUHA je lesní certifikace „...jedním z účinných
způsobů zajišťování odpovědného hospodaření. Umožňuje
bezpečně určit, ve kterých lesích se hospodaří podle pravidel
splňujících vysoké ekologické a sociální standardy… Na současném světovém trhu je prakticky jediná věrohodná certifikace – značka Forest Stewardship Council (FSC).“
Průzkum proto mimo jiné sledoval, jestli společnosti požadují po svých dodavatelích záruku o bezproblémovém původu dřeva – certifikát FSC, zda nabízejí výrobky s logem FSC a jestli mají vypracován
závazný plán pro nákup dřeva, které prokazatelně
nepochází z ilegálních těžeb či devastovaných lesních ekosystémů.
Výsledky průzkumu prokázaly, že většina společností nemá přehled o původu dřevěných výrobků,
které nabízela, nebo nedokázala odpovědět. Pouze
pět společností – velkých řetězců Bauhaus, Baumax, Globus, Ikea a OBI – „se vydaly správným
směrem“ – nabízejí zahradní nábytek i jiné dřevěné
výrobky s logem FSC. Podle vedoucího programů
Hnutí DUHA Vojtěcha Koteckého bude organizace
v příštím roce průzkum opakovat a sledovat posun
společností k odpovědnějšímu přístupu k ochraně
světových lesů.
Detailní výsledky průzkumu i s výsledným pořadím
společností nejdete na: www.hnutiduha.cz/aktivity/
lesy/fsc/index.htm
Zdroj: Hnutí DUHA, květen 2004

Všech 12 000 pochodní, na nichž byl letos přinesen
olympijský oheň do Atén, bylo vyrobeno firmou
Southland Sawmilling Firm Lindsay and Dixon ze
dřeva, certifikovaného podle požadavků FSC. Pro
jejich výrobu zvolila novozélandská firma buk a javor – pro jejich jedinečné vlastnosti. Dřevo použité
na výrobu pochodní pochází z přirozených lesů
v soukromém vlastnictví. Takovéto lesy pokrývají
na Novém Zélandu zhruba 100 000 hektarů.
Zdroj: FSC News and Notes, srpen 2004

Vzájemné uznání
certifikačních systémů? Nikoliv!
Forest Certification Watch se 28. června 2004 v mezinárodním centru FSC v Bonnu setkala s Heikem
Liedekerem, výkonným ředitelem FSC, a Benem
Gunnebergem, generálním tajemníkem PEFC. Společný rozhovor se dotýká řady témat, včetně rozdvojení světové certifikační scény mezi dva zastřešující
programy – FSC a PEFC, počátečních kroků pro
porovnání a vyhodnocení legitimity certifikačních
programů a zapojení zainteresovaných skupin do
certifikačních projektů FSC nebo PEFC na lokální
úrovni.
„... čím dál více nás lidi chápou, a my sebe navzájem taky,
jako dva odlišné certifikační programy, založené dvěma odlišnými skupinami lidí, a projektované k dosažení různých
výsledků. A pomalu se zde rozšiřuje povědomí, že oba tyto
programy zde už zůstanou. Myslím si, že je důležité si tohle uvědomit. Může z toho plynout spousta nezamýšlených
výhod – tato situace by například mohla zabránit bujení
dalších certifikačních programů. Skončí také věčná diskuse
o vzájemném uznávání. Oba totiž víme, že k tomuto nejspíš
nedojde, přinejmenším ne za současného stavu, za současného rozložení pozic,“ říká Heiko Liedeker, výkonný
ředitel mezinárodního ústředí FSC.
Ben Gunneberg, generální tajemník PEFC doplňuje:
„K tomu opravdu nikdy nedojde.“
Celý, do češtiny přeložený rozhovor najdete v rubrice Aktuality na internetových stránkách FSC ČR
www.czechfsc.cz.
Rozhovor mezi českými zástupci obou certifikačních systémů, Michalem Rezkem, ředitelem FSC
ČR, a Pavlem Hesem, sekretářem PEFC ČR, přinesl
časopis Lesnická práce č. 10/2004.
Zdroj: Forest Certification Watch
a FSC ČR, srpen 2004

DOBRÉ DŘEVO – číslo 5, podzim 2004 – strana 4

Přehled certifikátů lesních majetků a zpracovatelského řetězce FSC v Evropě a ve světě, stav ke
4. říjnu 2004
celková rozloha (tis.ha)

země

certikáty
LH

certif. CoC

Andora

1

Belgie
Bělorusko

5,999

3

70

106,400

1

1

Bulharsko

1

Chorvatsko

1 988,480

1

23

13,230

2

12

0,372

1

55

1 063,555

2

12

Finsko

0,930

1

1

Francie

15,325

4

60

Irsko

438,000

2

22

Itálie

11,411

3

87

7,372

1

803,404

31

14

1 685,932

11

75

Česká republika
Dánsko
Estonsko

Lichnštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko

4

Maďarsko

188,687

3

9

Německo

508,259

67

267

Nizozemí

127,056

12

209

5,100

1

5

6 192,498

18

275

Norsko
Polsko
Portugalsko

1

Rakousko

4,044

5

28

Rumunsko

31,611

1

9

2 119,836

10

7

Rusko
Skotsko

Veletrh certifikovaných výrobků v Brazílii
V Brazílii, jedné z nejdůležitějších zemí na světě
z hlediska rozlohy lesů a z hlediska potenciálu
k zavádění šetrného lesního hospodaření prostřednictvím přechodu na požadavky systému FSC, se
konal první latinskoamerický veletrh certifikovaných produktů Certifikovaná Brazílie, jehož se zúčastnilo více než 2500 obchodníků. Veletrh probíhal ve
dnech 15.–17. dubna v Sao Paulu.
Každý den se této akce účastnilo více než 1000 lidí
z lesnicko-dřevařského sektoru. Pro zúčastněné veletrh představoval událost mimořádné důležitosti
– mnoha z nich pomohl navázat nové dodavatelsko-odběratelské obchodní vztahy.
„Tento veletrh potvrdil, že Brazílie má potenciál stát se jedním z hlavních zdrojů FSC certifikovaných výrobků na světě, a že náš lesnický sektor je seriózní, konkurenceschopný
a odhodlaný prosadit se na světových trzích,“ řekl Andre
de Freitas, výkonný ředitel společnosti Imaflora.
Zástupci více než padesáti společností, nevládních
i vládních organizací, vlastníků lesů a producentů
dřevěných výrobků vystavovali na veletrhu za účelem propagace svých společností. Ve stáncích bylo
možno zhlédnout nábytek, dveře, kosmetiku, tužky, stavební materiál, řezivo, dřevěné desky, podlahy, nedřevěné lesní produkty a mnoho dalších darů
lesa.
Na otevřeném zasedání veletrhu promluvil brazilský ministr životního prostředí Marina Silva. Certifikovaná Brazílie byla prvním veletrhem svého druhu
v Latinské Americe a uskutečnila se díky podpoře
organizací FSC Brazílie, Imaflora, Imazon a Friends
of the Earth Brazílie.
Zdroj: FSC News and Notes, červen 2004
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Slovensko

43,659

1

Slovinsko

12
13

Španělsko

Časopis BBC Radio Times
na certifikovaném papíře

1,135

2

34

10 337,764

23

104

Švýcarsko

254,805

23

169

Ukrajina

203,065

4

1 207,297

53

366

27 828,924

286

1950

1855,405

32

141

383,126

30

430

Od svého příštího čísla ponese časopis BBC Radio
Times logo FSC, demonstrující závazek společnosti
BBC Magazines používat pro tisk papír z celulózy
pocházející z šetrně obhospodařovaných lesů. První z řady časopisů vydávaných touto společností
– BBC Wildlife – přešel na certifikovaný papír už
v roce 2000, a stal se tak prvním velkým spotřebitelským časopisem s logem FSC. Časopis BBC Radio
Times je vydáván nákladem 1,1 milionu výtisků.

AMERIKA

16 081,874

298

787

Zdroj: FSC News and Notes, srpen 2004

OCEÁNIE

1327,469

23

58

CELKEM

47 476,798

669

3366

Švédsko

Velká Británie
EVROPA
AFRIKA
ASIE

Zdroj: Akreditační jednotka FSC, říjen 2004
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Největší soukromá tiskárna časopisů
na světě je nyní certifikována FSC
Quad/Graphics, největší světová soukromá tiskárna
časopisů, katalogů a dalších komerčních produktů, získala certifikát zpracovatelského řetězce FSC
(CoC). Zákazníci společnosti tak mají možnost
nechat si své časopisy, katalogy a další materiály
vytisknout na certifikovaném papíře a označit je
logem FSC.
Quad/Graphics, třetí největší tiskárna na západní polokouli, sídlí v Sussexu, zaměstnává téměř
12 000 lidí po celém světě a její roční prodej má
hodnotu okolo dvou miliard dolarů.

V zemi, která přes 90 procent svých dřevěných výrobků dováží, se FSC Nizozemí pokouší postupně
zvyšovat podíl certifikovaného dřeva použitého při
výstavbě domů a dalších stavebních pracích, a to
alespoň o 10 procent za dva roky.
Stejně dynamický nárůst spotřeby certifikovaného
dřeva ve stavebnictví je možné pozorovat ve Velké
Británii. V současné době se zde díky své šetrnosti k životnímu prostředí značně rozšířila metoda
stavby domů pomocí takzvaného dřevěného rámu.
Benfield ATT, jedna z největších společností specializujících se na výrobu těchto rámů, totiž získala
certifikát FSC. To umožňuje budoucím majitelům
domků a bytů budovat své nemovitosti s maximálním ohledem na bezvadný původ dřeva.

Zdroje: Quad/Graphics, Rainforest Aliance, červenec 2004

Tři největší stavební podniky v Nizozemí
a přední výrobce dřevěných stavebních
konstrukcí ve Velké Británii se vydávají
cestou certifikace
Tři největší holandské společnosti zabývající se stavbou domů se zavázaly zvýšit podíl certifikovaného
dřeva na svých stavebních projektech. ABN Amro,
největší banka v Nizozemí, největší projektant rezidencí Bouwfonds a Vestia, největší sdružení pro
sociálně dostupné bydlení v zemi, oznámili své plány na holandském veletrhu stavebnictví BouwRAI
2004 na přelomu března a dubna.

Velšská firma Benfield ATT se zabývá projektováním, výrobou a výstavbou ekologicky trvale udržitelných a energeticky šetrných obydlí a dalších vysoce kvalitních dřevěných staveb, a to jak ve Velké
Británii, tak i v zahraničí.
Ředitel společnosti Michael Benfield při certifikaci
prohlásil: „Toto je první krok na cestě ke skutečně trvale
udržitelnému stavebnictví.“
Ředitelka britské pobočky FSC Anna Jenkins věří,
že certifikace společnosti Benfield bude mít značný dopad na celý stavební průmysl ve Spojeném
království: „Velmi nás potěšilo, že Benfield ATT nyní
může širokému okruhu zájemců nabídnout rámové stavební
konstrukce ze dřeva certifikovaného systémem FSC. Věřím,
že tyto stavby ocení nejen ekologicky uvědomělí architekti,
projektanti a zodpovědné obecní úřady, ale vůbec všichni,
kteří se zajímají o ekologicky nenáročné stavby.“
Zdroje: FSC Velká Británie, FSC Nizozemí,
červen a červenec 2004

Milion hektarů certifikovaných
přirozených lesů v Brazílii

Nová budova soudu v Londýně, vystavěná s použitím
výrazného podílu certifikovaného dřeva

ABN Amro podepsala smlouvu na postupné vybavení všech svých kanceláří celodřevěným a překližkovým obložením z FSC certifikovaných materiálů.
Bouwfonds se zase zaručil postavit alespoň 20 procent svých domů, a také sídlo své firmy, s využitím
FSC dřeva. „Výsledky těchto jednání už nyní pořádně zahýbaly trhem a začínají se nám vyplácet,“ sdělila výkonná ředitelka FSC Nizozemí Sandra Mulder.

Po nedávné certifikaci 700 000 ha přirozených lesů
se Brazílie stává zemí s největším množstvím přirozených lesů, obhospodařovaných v souladu s požadavky certfikačního systému FSC v Jižní Americe. Celkem je zde nyní certifikováno 1 249 204
hektarů přirozených lesů v Amazonii, což tvoří
spolu s 1 051 669 hektary certifikovaných plantáží
celkem 2 297 686 hektarů certifikovaných porostů.
„Tento výsledek ukazuje, že FSC začíná plnit svou roli při
prosazování odpovědného lesního hospodaření v tropech,“
říká Daniel Arancibia, regionální ředitel FSC pro
latinskou Ameriku.
Zdroj: FSC News and Notes, srpen 2004
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ret Atwoodová, požádalo o vydávání svých knih na
papíře certifikovaném FSC, případně recyklovaném
papíře. Výsledkem bylo 1,5 milionu knih vytištěných na papíře šetrném k životnímu prostředí.
V tomto roce se 32 kanadských nakladatelů zavázalo používat při výrobě knih pouze ekologicky vhodný papír. Rovněž v Holandsku se v tomto roce rozhodlo šest největších vydavatelů nepoužívat papír,
jenž byl vyroben ze dřeva z původních prastarých
lesů. Knihy a dotisky knih světoznámých autorů,
jako jsou Paulo Coelho, John Updike nebo John
Irving, tak budou v Holandsku vydávány pouze na
ekologicky šetrném papíře.
Zdroj: Greenpeace Itálie,
Greenpeace Nizozemí, květen 2004
Foto: certifikované dřevo, ilustrační fotografie

Pokud se ptáme na původ potravin,
které jíme, proč se nezeptat také
na původ dřeva, které používáme?
Možná vás zajímá, odkud pochází maso, vajíčka a zelenina, které jíte. Proč tedy nejít ještě o krok dále a nezeptat
se i na původ dřeva, které používáte? Tímto mottem
doprovodila německá pobočka Světového fondu
pro ochranu přírody (WWF Germany) svou kampaň
započatou v březnu 2004 a zaměřenou na zvýšení
povědomí o důležitosti ověřování původu dřeva.
Reklamní kampaň se doposud setkala se značným
příznivým ohlasem. Mnoho velkých německých
časopisů projevilo zájem o tři plakáty, které přesvědčují zákazníky, aby se aktivně zajímali nejen
o potraviny, které konzumují, ale také o dřevo,
které nakupují. Do kampaně WWF se zapojilo velké množství titulů, například Der Spiegel, Stern,
Focus, TV Spielfilm, Loop, Bunte, FHM, Woman
Shopping, Cinema a další.
Zdroj: FSC News and Notes, květen 2004

Německá pošta
zavádí obálky certifikované FSC
Německá Deutsche Post AG, jedna z největších světových doručovatelských služeb, bude mít obálky
pro své služby PLUSBRIEF vyrobené z papíru s certifikátem FSC. Díky tomuto kroku bude každým
rokem putovat po celém světě než více 80 milionů
takových obálek a rozšiřovat povědomí o značce
FSC.
Podle Uda Sieverdinga, zástupce spotřebitelského
sdružení v Severním Porýní – Vestfálsku, je to krok
správným směrem, který povede k omezení současného drancování světových lesů. Známý bavorský
vlastník lesa Sebastian Freiherr von Rotenhan se
zase domnívá, že němečtí vlastníci lesa by měli mít
zájem dokázat spotřebitelům vysokou kvalitu svého
lesního hospodaření a zodpovědnost vůči životnímu prostředí prostřednictvím certifikace svých lesů
systémem FSC. To by pak mohlo vést k ještě většímu tlaku na společnosti typu Deutsche Post, aby
nakupovaly výrobky certifikované podle požadavků
organizace FSC.
Zdroj: FSC Německo, květen 2004

Světoznámí spisovatelé
přispívají k zachování původních lesů
Spisovatelé z různých koutů světa spolupracují
s organizací Greenpeace a podporují záchranu původních lesů. Skupina spisovatelů a nakladatelů
z Itálie, Kanady a Dánska se zavázala vydávat nebo
podporovat vydávání svých knih na papíře certifikovaném FSC. Chtějí tím přispět k záchraně původních lesů, které jsou často těženy právě z důvodu
výroby papíru.

FSC hra
Světový fond pro ochranu přírody (WWF) se v současnosti snaží upozornit veřejnost na možnost
vybírat si při nákupech výrobky ze dřeva s logem
FSC, které zaručuje, že nepocházejí z devastovaných lesů, i prostřednictvím počítačové hry. Hra je
volně přístupná na internetových stránkách http:
//www.panda.org/games/fsc.

V loňském roce například 45 předních kanadských
spisovatelů a spisovatelek, mezi jinými též Marga-
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Zdroj: FSC ČR, srpen 2004

Pozvánky na akce

Certifikace lesů FSC
– prestiž dobrého hospodáře

Konference o FSC
Carman, a. s.,

Pozvánka na exkurzi po certifikovaných majetcích na Svitavsku

Uničov, společnost zabývající se pilařskou
výrobou, stavebně truhlářskou výrobou a výrobou dřevěných montovaných staveb,
Morava Wood Products, s. r. o.,

FSC ČR si tímto dovoluje pozvat vlastníky lesů
a lesní hospodáře na exkurzi po lesních majetcích Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy, odměněného v letošním roce prestižním
mezinárodním certifikátem FSC. Jde o první
skupinovou certifikaci FSC v České republice.
Exkurze, která je slavnostním završením certifikačního procesu, proběhne v pátek 5. 11. 2004
na plochách certifikovaných lesů v okolí města
Svitavy. Doprava účastníků bude zajištěna autobusem. Partnerem akce jsou Heinrich Böll
Stiftung a Nadace Partnerství.

Uničov, dceřiná společnost Hordijk Houtimport B.V. se sídlem v Nizozemí, zabývající se
výrobou dubových podlahových dílců na export,
a
Pracovní skupina
pro certifikaci lesů FSC v ČR
pořádají 20. října 2004 v hotelu Zámek ve Velké Bystřici u Olomouce

Předběžný program akce:
konferenci o certifikaci FSC.
9:30

10:00–11:00

sraz účastníků na autobusovém
nádraží ve Svitavách, odjezd
společným autobusem do Brněnce
úvodní slovo – zástupci Sdružení obecních a soukromých lesů
Svitavy, FSC ČR, Heinrich Böll
Stiftung a Nadace Partnerství

občerstvení v biokvalitě
11:00–14:00

výjezd na vybrané plochy lesního majetku s průvodcem,
lesním správcem Ing. Milanem
Hronem

14:15–15:30

oběd, Hotel Schindlerův háj

od 15:30

volná diskuse, odjezd dle individuálních časových možností

Zájemci o exkurzi se mohou hlásit do 22. 10.
2004 na telefonu FSC ČR: 545 211 383 nebo
zaslat e-mail na fsc@ecn.cz.

V průběhu dne představí Michael Spencer,
ředitel oddělení marketingu a komunikace
ústředí FSC v Bonnu, mezinárodní certifikační
systém FSC. O stavu a výhledu certifikace FSC
v ČR pohovoří Michal Rezek, ředitel FSC ČR.
Součástí programu bude také prezentace produkce společnosti Carman, a. s., Uničov a Morava Wood Products, s. r. o.
Odpoledne bude za účasti zástupců nizozemské konzultační firmy N&V Products – Marco
Bjila a Michala Žáka – představen projekt na
certifikaci lesních majetků Městských lesů Volary a Kinský – Správa hospodaření a několika
dřevozpracujících subjektů. V rámci této akce
proběhne i veřejné slyšení k projektu. Součástí
projektu bude i dokončení Českých národních
standardů FSC pro lesní hospodaření.
K účasti a diskusi byli pozváni zástupci ministerstev, významných lesnických subjektů a institucí, asociací dřevařského průmyslu i dalších
zájmových skupin.
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Značku FSC
zná v Nizozemí a Švýcarsku stále více lidí

internetových stránkách www.czechfsc.cz v sekci
dokumenty ke stažení.

Výsledkem třetího kola spotřebitelské kampaně
v Nizozemí je další výrazný nárůst obeznámenosti
se značkou FSC. Průzkumy veřejného mínění z léta
letošního roku dokládají spontánní znalost značky
FSC u 33 % obyvatel. Logo FSC znají hlavně mladí
lidé od 18 do 35 let – 42 %, což je velmi povzbudivé,
neboť to znamená sílící trend odpovědného nakupování výrobků ze dřeva.
Podobný průzkum ve Švýcarsku přinesl překvapivou zprávu: značku FSC zná každý pátý Švýcar. I tento výsledek je zhodnocením spotřebitelské kampaně
švýcarské pobočky Světového fondu na ochranu přírody
(WWF Schweiz). V roce 2003 dosáhl obrat z obchodu
s výrobky FSC švýcarských společností sdružených
ve skupině odpovědných obchodníků (WWF WOOD
GROUP) 67 milionů švýcarských franků, což je
o 23 milionů více než v předchozím roce. Meziroční
nárůst obratu tak činil 52 %.

Zdroj: FSC ČR, srpen 2004

Certifikace lesů
a zpracovatelského řetězce
Na tomto místě přinášíme druhý díl průvodce
certifikačním auditem používaným při hodnocení hospodaření v lesích v rámci systému FSC.
Celý materiál v nekrácené podobě je možno pročíst (www.czechfsc.cz/kroky.htm) nebo stáhnout
(www.czechfsc.cz/download.htm) na stránkách
FSC ČR.

Zdroj: FSC News and Notes
a WWF Švýcarsko, srpen 2004

Vlastní audit

FSC ČR
OBI členem FSC ČR
Česká pobočka řetězce OBI se stala podpůrným
členem FSC ČR, čímž deklarovala svůj zájem nakupovat a prodávat dřevěné výrobky z šetrně obhospodařovaných lesů certifikovaných systémem FSC.
Koncern OBI již dnes ve svých obchodních domech
v České republice a zahraničí nabízí několik druhů
výrobků s logem FSC, jako například zahradní nábytek, dřevěné schody, podlahy či násady na nářadí.
OBI a FSC ČR chtějí v nadcházejících letech spolupracovat na propagaci výrobků s logem FSC mezi
spotřebiteli na českém trhu.

Několikadenní audit začíná inspekční tým úvodním
setkáním, kdy se v kanceláři procházejí všechny
body standardů a kontrolují se písemnosti dokumentující vlastnické vztahy, kvalitu a náplň lesních
hospodářských plánů, hospodářské evidence a další
písemné záznamy, které hospodář vede (například
evidence pracovních úrazů). Poté si inspektoři v klíčových porostech v terénu ověřují dodržování zákonů a předpisů, standardů FSC, lesních hospodářských plánů a celkově testují manažerský systém
a metody hospodaření. Při terénních kontrolách se
zaměřují na klíčové těžené a zalesňované porosty,
hospodaření v pramenných oblastech, chráněných
územích apod. Během inspekce se provádějí rozhovory se zaměstnanci, najímanými dodavateli a místními lidmi.

Zdroj: FSC ČR, červenec 2004

Nové letáky o FSC
Akreditovaný český zástupce mezinárodní organizace FSC – sdružení FSC ČR – vydalo v létě s podporou Ministerstva zemědělství ČR a nizozemské
ambasády v Praze sérii dvou informačních materiálů o lesní certifikaci, požadavcích certifikace FSC na
hospodaření v lesích, certifikačním procesu i fungování organizace FSC. 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. Oba informační materiály vám na
požádání rádi zašleme. Můžete si jej též pročíst na

Důležitou součástí auditu je setkání s místními zájmovými skupinami, jako například nevládními neziskovými organizacemi, odbornými školami a výzkumnými pracovišti, zástupci místních samospráv
apod. Jeho účelem je získání komentářů a připomínek ke stavu lesů, hospodaření v nich i k sociálním
dopadům této činnosti.
Inspekční tým musí na základě těchto šetření
posoudit každý jednotlivý bod standardů FSC
a jednotlivě je ohodnotit pomocí bodové stupnice.
Tímto způsobem inspektoři identifikují každou část
standardů, která není zcela naplněna, přičemž by
měli každý nedostatek s žadatelem o certifikát prodiskutovat. Členové inspekčního týmu mají povinnost rozhodnout, zda jde o větší nedostatky nebo
o menší nedostatky.
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• za větší nedostatky jsou považovány takové
nedostatky v plnění kritérií, které celkově nezaručují vhodné (po všech stránkách trvalé) využívání lesních zdrojů. Jde zejména o zjevně špatné
hospodaření či významné riziko poškození
fungování lesa jako ekosystému nebo neblahých
sociálních dopadů v případě, že nebudou účinně
realizována nápravná opaření.
• menší nedostatky jsou takové, kdy je podstata
kritéria sice naplněna, ale je nutno pracovat ještě
na dílčích záležitostech, aby bylo v lese v dlouhodobém časovém horizontu zajištěno šetrné
hospodaření.
Když se při auditu prokáží menší nedostatky, může
být certifikát FSC vydán tehdy, pokud se žadatel zaváže, že v přesně daném časovém rámci nedostatky
odstraní. V případě větších nedostatků musejí být
požadavky splněny ještě před vydáním certifikátu.

Udělení certifikátu FSC
Po provedení vlastního auditu hlavní inspektor
sestaví podrobnou zprávu popisující výsledky návštěvy. Tato zpráva je zaslána žadateli o certifikát,
aby mohl uvést své připomínky a komentáře ke
všem záležitostem, označeným inspektory jako
nedostatečně naplněná kritéria. Zpráva je zároveň
zaslána dvěma nebo třem nezávislým expertům
(peer rewiewers), kteří překontrolují, zda je jasně
formulovaná a spravedlivá.
Když certifikační firma obdrží připomínky žadatele i připomínky nezávislých odborníků, rozhodne
o konečném udělení certifikátu FSC. V této fázi
žadatel obdrží konečnou verzi certifikační zprávy
a dostane fakturu na doplatek ceny auditu.
• V případě, že nebyly nalezeny žádné nedostatky,
bude vydán certifikát okamžitě.
• Byly-li nalezeny pouze menší nedostatky, může
být certifikát vydán s tím, že se žadatel písemně
zaváže k důslednému splnění přesně specifikovaných nápravných opatření (corrective actions)
v určeném čase (obvykle do jednoho roku).
• Při zjištěných větších nedostatcích je třeba nejprve splnit nápravná opatření. Teprve když se
certifikační firma přesvědčí, že požadavků dané
části standardů bylo plně dosaženo, vystaví certifikát. V případě, že se tak stane do 12 měsíců,
bývá obvykle vydán certifikát bez nutnosti provádět znovu celý vlastní audit.

Pokud pracovníci certifikační firmy zjistí nějaké nedostatky v době platnosti certifikátu, obvykle tuto
skutečnost prodiskutují s vlastníkem (držitelem certifikátu). Stejně jako při vlastním auditu rozhodnou,
zda jde o menší nebo větší nedostatek. V případě,
že nedostatek nemůže být odstraněn, certifikační
orgán okamžitě stanoví nápravná opatření a časový
rámec k jejich provedení. Jejich splnění je obvykle
kontrolováno při pravidelných každoročních monitorovacích návštěvách. Jestliže je nutná urgentní
náprava, certifikační firma může ke splnění nápravných opatření stanovit i kratší časový rámec. Ve výjimečných případech, zejména u větších nedostatků
představujících destruktivní praktiky, má certifikační orgán právo dočasně pozastavit platnost certifikátu s okamžitou platností až do doby, kdy budou
prokazatelně splněna nápravná opatření.
Jakmile certifikační firma obdrží písemný souhlas
o plnění nápravných opatření a je zaplacena dohodnutá cena za certifikaci, je vydán certifikát, obvykle
na dobu 5 let, ovšem podmíněn úspěšným každoročním monitoringem.
Certifikační systém FSC vyžaduje, aby plné definitivní znění certifikační zprávy bylo veřejně publikováno (obvykle na internetových stránkách jednotlivých certifikačních firem).

Monitorovací audity
Monitorovací návštěvy v době platnosti certifikátu
se konají nejméně jednou ročně a jsou obvykle dohodnuty v dostatečném předstihu. Jejich cílem je
stejně jako v případě hlavního auditu kontrolovat
plnění požadavků standardů FSC. Jediný rozdíl je
v rozsahu – jsou méně podrobné, obvykle se soustředí pouze na některé oblasti standardů, zejména
pak na problematické oblasti identifikované při
předchozích auditech. Certifikační firma je oprávněna provést takovýto monitoring bez předchozího
ohlášení.

Prodlužování certifikátu
Po uplynutí doby platnosti certifikátu (obvykle pětileté) může být certifikát znovu vydán až po provedení úplného certifikačního auditu.

DOBRÉ DŘEVO si můžete přečíst též na
www.czechfsc.cz/novinky.htm
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