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Proces tvorby národného FSC štandardu lesného hospodárstva
začal v máji 2005 na stretnutí záujmových skupín, kde bola zvolená Komisia na tvorbu národného štandardu. Komisiu tvorí 6
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Environmentálna komora: Ing. Róbert Oružinský, Ing. Marek Dulák, ktorého od 19. 10. 2005 zastupuje Mgr. Jozef Fiala.
Komisia sa stretla celkovo jedenásťkrát, z čoho štyri zasadania boli
dvojdňové. Posledné stretnutie sa konalo 28. 6. 2006 v Banskej
Bystrici. Návrh slovenského FSC štandardu pre lesné hospodárstvo
je zverejnený na webe www.fscslovakia.sk a pripomienky k nemu
je možné posielať na adresu standardy@fscslovakia.sk.
Certifikačné organizácie budú musieť návrh slovenského FSC štandardu zohľadňovať pri každej ďalšej certifikácii lesov na Slovensku,
čo by malo prispieť k jednotnému vysvetľovaniu a uplatňovaniu
FSC princípov a kritérií a tým aj k zlepšeniu dôveryhodnosti FSC
certifikácie na Slovensku.
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Zasadanie Komisie na tvorbu národného štandardu dňa 17. 3. 2006,
foto: Juraj Vysoký
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„V prvom rade chcem poďakovať všetkým členom
komisie za ich aktívny prístup. Rozhodnutia sa nerodili ľahko, ale zato vždy korektne na základe konsenzu a kompromisu. Teraz sa sústredíme na verejné pripomienkovanie. Na september pripravujeme seminár
pre všetky záujmové skupiny, kde bude predstavený
návrh štandardu a oficiálne zahájené jeho pripomienkovanie,“ povedal Ing. Juraj Vysoký, riaditeľ FSC
Slovensko.
V prípade záujmu o účasť na seminári zameranom na
predstavenie prvého návrhu slovenského FSC štandardu lesného hospodárstva zašlite svoje kontaktné
údaje na adresu info@fscslovakia.sk.
Zdroj: FSC Slovensko, júl 2006

uvedených veletrzích společný stánek FSC, který již
tradičně přitahuje všechny zájemce o různé výrobky
s certifikátem FSC z celého světa.
Firmy, v závislosti na zaměření jednotlivých veletrhů,
mají možnost umístít svůj stánek, vystavovat výrobky
nebo jen umístit propagační plakát s informacemi na
společném stánku. Česká a slovenská národní iniciativa FSC (FSC ČR a FSC Slovensko) nabízejí podnikům z příslušných zemí pomoc při zajištění účasti
na těchto veletrzích.
Zástupci FSC ČR, FSC Slovensko a FSC Německo
dále diskutovali o možnosti přípravy a distribuce pravidelně aktualizovaného katalogu výrobků s logem
FSC od českých a slovenských firem pro obchodní
partnery v západní Evropě.

Propagace českých a slovenských
podniků FSC v Německu
Dne 11. července 2006 proběhla v Praze schůzka
zástupců národních iniciativ FSC z Německa, České
republiky a Slovenska za účelem společného postupu
při propagaci českých a slovenských firem a jejich
výrobků s certifikátem FSC na německém trhu a na
dalších environmentálně citlivých trzích v západní
Evropě.
Zatímco se odpovědné podniky s certifikátem zpracovatelského řetězce (C-o-C) v České republice dosud
orientovaly zejména na konečné výrobky s vyšší přidanou hodnotou, většina slovenských certifikovaných provozů je orientována na pilařskou výrobu.
Na německém trhu panuje výrazná poptávka po různých finálních i semifinálních výrobcích a po řezivu
(zejména listnatém) s certifikátem sociálně a ekologicky šetrného lesního hospodaření FSC.
Obchodníci ze SRN, Švýcarska, zemí Beneluxu a Velké Británie, včetně nákupčích velkých obchodních
řetězců, mají zájem o detailnější a přesnější informace o nabídce českých a slovenských firem vlastnících
certifikát zpracovatelského řetězce FSC. Databáze
certifikovaných firem a jejich výrobků z celého světa
na www.fsc-info.org je sice dobrým pomocníkem, ale
ne vždy dokáže zajistit přímé obchodní spojení mezi
poptávajícími a nabízejícími společnostmi.

Jednání zástupců národních iniciativ FSC z České
republiky, Slovenska a Německa, foto: FSC ČR

Podrobně byla diskutována též organizace hromadné
návštěvy západoevropských obchodníků se dřevem
a dřevěnými výrobky v některé z uvedených zemí
s cílem navázání obchodních kontaktů s českými
a slovenskými firmami s certifikátem zpracovatelského řetězce FSC. Podobná akce vedla mezi obchodníky
z Nizozemí a zpracovateli z Lotyšska k výraznějšímu
napojení dřevozpracujícího průmyslu v Lotyšsku na
velkoobchodníky a řetězce v Nizozemí a Velké Británii.
Zdroj: FSC ČR, červenec 2006

Proto německá pracovní skupina FSC, ve spolupráci
s FSC ČR a FSC Slovensko, nabízí českým a slovenským firmám účast na významných veletrzích v Kolíně nad Rýnem a v Mnichově:
• SPOGA/GAFA (3. – 4. 9. 2006),
• BAU (17. – 22. 1. 2007),
• INTERZUM (10. – 15. 5. 2007) a
• PRACTICAL WORLD.
Německá pracovní skupina FSC organizuje pro odpovědné společnosti s certifikátem FSC na všech výše

Dotisk Sta otázek a odpovědí …
Prvních 300 kusů knihy „100 otázek a odpovědí
k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem“
autorů Jana Metzla a Milana Košuliče st. bylo během
dvou měsíců vyprodáno.
Druhé vydání knihy je již v distribuci. Knihu, kterou
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vydala organizace FSC ČR, napsali dva zkušení lesníci s neotřelým a inspirativním pohledem na soudobé
lesnictví. Dílo se formou otázek a odpovědí zabývá
teoretickými i praktickými aspekty šetrného lesního
hospodaření.
V předmluvě Jaroslava Veškrny se píše: „Teď zde
máme jednu z mála publikací, jež ukazují cestu.
Můžeme mluvit o štěstí, že celoživotní posedlost
lesem nedovolila dvojici známých lesnických autorů nechávat si své znalosti pro sebe, že se rozhodli
přinést zajímavou formou otázek a odpovědí námět
k přemýšlení lesníkům, kteří horují pro pěstění lesa
blízkého přírodě a něco pro to i konají. Knížka však
dodá odvahu také těm, kteří vidí nutnost změn a ještě
se nerozhodli. Určitě do ní nahlédnou i lesníci, kteří
se jen nezávazně chtějí dozvědět něco nového. Třeba
se chytí.“
Kniha „100 otázek a odpovědí k obhospodařování
lesa přírodě blízkým způsobem“
Kniha je brožovaná, má
108 stran formátu A5
a barevný přebal.
Cena:
– pro členy organizace FSC
ČR činí 90,- Kč + poštovné
a balné

spotřebitelskou znalost vykazuje Nizozemí a Švýcarsko (přes 50 %).
„Výsledky průzkumu nelze přeceňovat, jde však
o povzbudivou zprávu pro další, intenzivnější práci
se spotřebiteli, kterou právě rozjíždíme. Zákazníci
začínají rozeznávat logo FSC jako záruku původu
výrobků z šetrně obhospodařovaných lesů. Obchodní řetězce čím dál častěji upozorňují zákazníky na
certifikát FSC u výrobků ze dřeva ve svých katalozích
a propagačních letácích,“ říká Mgr. Michal Rezek,
ředitel české pobočky nevládní neziskové mezinárodní organizace FSC.
FSC ČR zahajuje projekt „Poradenství o odpovědném
nakupování dřeva a výrobků ze dřeva“ s cílem probudit zájem environmentálně citlivější části veřejnosti
o smysl certifikace lesů a výrobků ze dřeva a loga
FSC. Projekt je financován Nadací rozvoje občanské
společnosti (NROS) z prostředků EU.
Zdroj: FSC ČR a Hnutí DUHA, červen 2006

FSC ČR má novou adresu kanceláře
Po více než čtyřech letech existence se nevládní nezisková organizace Pracovní skupina pro certifikaci FSC
v ČR (FSC ČR) stěhuje do nových prostor na adrese
Poděbradova 111, Brno.

– pro nečleny 120,- Kč +
poštovné a balné
Knihu si můžete objednat
na emailové adrese:
info@czechfsc.cz.
Zdroj: FSC ČR, červen 2006

Průzkum o povědomí veřejnosti
o výrobcích s certifikátem FSC
Ekologická organizace Hnutí DUHA provedla na jaře
v jedné z prodejen obchodního řetězce Hornbach
první průzkum o znalosti loga FSC mezi spotřebiteli. Cílem bylo zjistit, zda mají spotřebitelé povědomí
o značce FSC a jaký je jejich přístup k nakupování
dřevěných výrobků šetrných k přírodě. Z celkem 438
dotazovaných osob byla znalost značky FSC zjištěna
u 12 % z nich.
54 % nakupujících občanů se při nákupu dřevěných výrobků řídí cenou, avšak zajímá je i původ
dřeva. Tyto výsledky by Česko stavěly daleko před
země východní Evropy a přibližovaly je zemím jako
Německo, Belgie či Velká Británie, kde byla opakovaně zjištěna znalost značky FSC přes 20 %. Nejvyšší

Telefonní a faxové číslo do kanceláře + 420 545 211 383
zůstává stejné.
E-maily ani adresa internetové stránky www.czechfsc.cz
se nemění.
Nová poštovní a kontaktní adresa je:
FSC ČR
Poděbradova 111
612 00 Brno
Těšíme se na vaši návštěvu v novém prostředí naší
brněnské kanceláře!
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Certifikace FSC ve světě
Setkání FSC Evropa ve Vídni

devším vytváření a zvyšování kapacity národních iniciativ FSC ve střední a východní Evropě, asistence
při vytváření jednotlivých národních či regionálních
standardů FSC pro lesní hospodaření v těchto zemích
a lepší koordinaci činnosti jednotlivých složek systému FSC v Evropě.

Ve dnech 2. – 5. května 2006 se v rakouském městečku Petronell nedaleko Vídně uskutečnilo další setkání
zástupců národních iniciativ FSC z Evropy.
Hlavním bodem jednání bylo dokončení práce na
strategii FSC Evropa. Intenzivní práce na této strategii probíhala od posledního setkání evropských
národních iniciativ FSC v Praze v září 2005. Setkání
v Petronellu se kromě zástupců národních iniciativ
FSC z 18 zemí (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko,
Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká
Británie) zúčastnilo též několik zaměstnanců a ředitel mezinárodního centra FSC Heiko Liedeker a dosavadní ředitel kanceláře FSC Evropa Liviu Amariei.
V Evropě se, v souladu s požadavky prestižního certifikačního systému FSC, hospodaří na více než 38
milionech hektarů lesů (z celkových 74 milionů hektarů ve světě). Na ekologicky a sociálně šetrně obhospodařované lesy navazuje více než 2 900 certifikovaných dřevozpracujících podniků a obchodníků.

Zdroj: FSC ČR, červen 2006

FSC v číslech (ke dni 21. 6. 2006)
Celková certifikovaná plocha ve světě: 76.461.834 ha
Celkový počet certifikátů lesního hospodaření: 836
Celkový počet certifikátů zpracovatelského řetězce
(FSC C-o-C): 4 929
V současné době jsou certifikáty FSC lesního hospodaření uděleny v 72 zemích světa a certifikáty FSC
zpracovatelského řetězce ve 73 zemích světa.
Množství FSC certifikované lesní plochy (v ha) ve
vybraných zemích v Evropě
Země

Certifikovaná lesní
plocha v ha

Belgie

Počet certifikátů
FSC

6.170

3

Trh s certifikovanými výrobky v Evropě meziročně
roste o desítky procent. Evropský trh je klíčový především pro celkovou dynamiku přechodu na odpovědné
lesní hospodaření v režimu FSC ve světě. Rozšiřující
se trh s výrobky odpovědného lesního hospodaření
v Evropě pomáhá rozšiřovat plochu certifikovaných
lesů v zemích třetího světa včetně tropických oblastí, kde má pokračující devastace lesních ekosystémů
nejhorší dopady na život místních obyvatel, úbytek
druhové rozmanitosti živočichů a rostlin i negativní
dopady na světový klimatický systém.

Bělorusko

106.400

1

Bulharsko

21.427

2

Česká republika

22.267

4

Dánsko
Estonsko

876

2

1.064.130

3

9.490

2

15.325

4

1.988.480

1

Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko

438.360

3

Itálie

15.845

6

Z toho vyplývají i tři prioritní oblasti, které budou
v následujících letech stát v centru zájmu FSC Evropa:
• zvyšování povědomí o FSC (konceptu a výrobcích)
a komunikace,
• práce na trzích (jednotlivé sektory jako papír a celulóza, zahradní nábytek, stavební dřevo atd.),
• kvalita a integrita systému, fundraising a plánování.
Národní iniciativy FSC se též shodly na novém
systému řízení FSC Evropa, kdy namísto jednoho
evropského ředitele budou FSC Evropa koordinovat tři zástupci národních iniciativ FSC. Vedení FSC
Evropa od srpna 2006 přebírá tým tvořený řediteli
FSC Německo, FSC Švýcarsko a FSC Česká republika
(Uwe Sayer, Guido Fuchs a Michal Rezek).

Litva

1.056.875

43

Lotyšsko

1.687.996

12

188.687

3

FSC ČR bude mít na starosti koordinaci aktivit evropské sítě organizace FSC v oblasti kvality a integrity
certifikačního systému FSC. Prioritou zde bude pře-

Velká Británie

Maďarsko
Německo

587.182

87

Nizozemí

136.383

13

6.579.417

20

5.039

5

Rumunsko

1.124.412

3

Rusko

9.533.192

28

162.899

5

Polsko
Rakousko

Slovensko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina

119.982

9

10.444.880

21

428.351

25

790.141

5

1.689.258

48

Zdroj: FSC A. C., červen 2006
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FSC papier má v Európe dobré vyhliadky
Národná iniciatíva FSC v Nemecku uskutočnila
prieskum zameraný na trhový potenciál FSC papiera
v Európe. Výsledky prieskumu poukazujú na dobré
vyhliadky pre dynamický rast trhu s FSC papierom.
Reakcie zo 47 podnikov certifikovaných podľa FSC
odhadujú nárast obratu FSC výrobkov až o 50 %.
V súčasnosti je v Európe certifikovaných podľa FSC
približne 300 spoločností z papierenského sektora.
Z toho je:
43 FSC výrobcov a predajcov celulózy,
73 FSC výrobcov papiera,
62 veľkoobchodníkov a výrobcov papierových výrobkov,
15 výrobcov hygienického papiera,
20 FSC výrobcov tapiet a
96 FSC tlačiarní a vydavateľstiev.
Podrobnejšie výsledky prieskumu si môžete vyžiadať
od národnej iniciatívy FSC Nemecko na adrese info@
fsc-deutschland.de
Zdroj: FSC Nemecko a FSC News and Notes, máj 2006

V této souvislosti poukazuje Deutsche Bank na to, že
od ledna 2006 pochází 20 % její spotřebované energie
z obnovitelných zdrojů.
Rozšíření používání FSC produktů v dalších oblastech je již naplánováno. Zprávu „Společenská odpovědnost 2005” Deutsche Bank naleznete ke stažení na
internetové adrese: www.deutsche-bank.de/csr.
Zdroj: FSC Německo, květen 2006

Švajčiari kupujú FSC toaletný papier
Vo Švajčiarsku sa uskutočnil prieskum trhu, ktorý potvrdil, že veľká väčšina Švajčiarov vyhľadáva
hygienické výrobky z papiera s environmentálnou
značkou.
Približne štvrtina z opýtaných spotrebiteľov sa
vyjadrila, že pri nakupovaní toaletného a hygienického papiera si spravidla vždy vyberá výrobky
s logom FSC. Medzinárodnú značku FSC, ktorá
podporuje environmentálne a sociálne zodpovedné obhospodarovanie lesov, poznala skoro polovica
respondentov.
Prieskum ďalej ukázal, že spotrebitelia vo Švajčiarsku sú environmentálne uvedomelí a pre významnú
väčšinu je dôležitá ochrana lesov. Až 78 % sa vyjadrilo, že pri nákupe hygienického a toaletného papiera
zvažujú environmentálne hľadisko. Vlastná značka
produktu má pre nich menší význam.
Reprezentatívny prieskum, na vzorke viac ako 1 000
respondentov, robila marketingová agentúra LINK
v apríli 2006 v západnom Švajčiarsku na objednávku
maloobchodnej siete Migros.

Ilustrační foto: Martin Schwenninger (FSC Německo)

Společenská odpovědnost Deutsche Bank
V květnu 2006 vydala společnost Deutsche Bank
výroční zprávu s názvem „Společenská odpovědnost v roce 2005”, ve které informuje o své globální
angažovanosti. Od září roku 2005 odebírá firma pro
kopírování a tisk výlučně FSC certifikovaný papír.
Toto rozhodnutí bylo jednou částí při certifikaci
udržitelného systému řízení dle ISO 14 001, které je zakotveno vedle provozní ochrany životního
prostředí také v obchodních procesech Deutsche
Bank. Zavedením používání papíru s logem FSC byl
učiněn další krok k tomu, aby banka šla příkladem
v odpovědném nakládání s přírodními zdroji. Podle
Deutsche Bank je možné až po tomto přistoupit ke
svým dodavatelům, zákazníkům a partnerským společnostem s obdobnými požadavky.

Maloobchodná sieť Migros predáva hygienický a toaletný papier pod vlastnou značkou a s logom FSC.
Zdroj: Migros a tlačová správa WWF, máj 2006

Podíl FSC produktů stoupá
WWF (Světový fond na ochranu přírody) se dotázal
250 německých firem z dřevařského sektoru, aby
zjistil jejich postoj ke globálnímu trhu s tropickým
dřevem. Některé výsledky průzkumu:
• Podle výroku Jahannese Zahnána, experta WWF,
staví dřevařské společnosti místo na udržitelných
alternativách stále ještě na tradičním tropickém
dřevě.
• Internet se vyvinul v důležitou platformu, skrze
níž se obchoduje s velkým množstvím zahradního
nábytku bez uznávaného dokladu o původu dřeva
a bez vyloučení nelegálního původu dřeva.
Právě dřeviny jako teak, bangkirai, mahagon nebo
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ramin pocházejí ze zemí, ve kterých se dřevo těží
z větší části nelegálním způsobem. Jelikož vlivem
snižování zásob mnohých z těchto druhů dřevin
stoupá jejich cena a srovnatelné alternativy s certifikátem FSC jsou k dispozici, je nezodpovědný
přístup některých dřevařských firem pro WWF
nepřijatelný.
• Mnoho obchodníků se na popud WWF zabývalo
problematikou zajištění původu tropického dřeva
a došly ke konsenzu, díky němuž se v některých
obchodních řetězcích, prodejnách s dřevěnými
výrobky a v zásilkových obchodech již nenabízí tropické dřevo bez certifikátu FSC. Podíl FSC
výrobků celkově neustále stoupá.
Zdroj: FSC Německo, červen 2006

Finský standard FSC akreditován
V červnu letošního roku byl Akreditační jednotkou
FSC (FSC Accreditation Services GmBH) akreditován
finský standard FSC pro lesní hospodaření.
Finsko je tak další evropskou zemí s platným standardem upravujícím ekologicky, sociálně a ekonomicky šetrné lesní hospodaření. Finský standard FSC je
k dispozici na požádání na e-mailové adrese finské
národní iniciativy FSC: p.m.@elisanet.fi nebo na emailové adrese Akreditační jednotky FSC: accreditation@accreditationservices.com.
Certifikační firmy musí od června 2006 při hlavních
certifikačních auditech ve Finsku posuzovat lesní
hospodaření na základě tohoto nového standardu
FSC. Již certifikované lesní majetky mají jeden rok
na přizpůsobení se novému standardu.
Pasi Miettinen, ředitel FSC Finsko, k tomu poznamenal: „Akreditace standardu ze strany Akreditační
jednotky FSC korunovala několikaleté úsilí zástupců
zúčastněných zájmových skupin na formulaci obecně přijatelného standardu pro lesní hospodaření ve
Finsku. Hospodaření podle nového standardu přinese vyšší ekologické a sociální záruky pro zájemce
o certifikované dřevo z finských lesů. K těm patří
například některé velké koncerny vyrábějící papír
a celulózu.“

a drevo pochádza len zo zodpovedne obhospodarovaných lesov. Všetko drevo a výrobky z dreva kúpené v rámci Londýnskej samosprávy bude musieť byť
označené značkou FSC alebo značkou, ktorá zaručí
dodržiavanie ekvivalentného štandardu.
Londýnska samospráva má vypracovanú rozsiahlu
environmentálnu politiku. Primátor sprísnil podmienky obstarávania potom, keď Greenpeace informoval,
že drevo používané na reštaurovanie stĺpa kapitána
Nelsona na Trafalgar Square pochádza z lesov, kde sa
hospodári neudržateľným spôsobom. Tropické drevo použité pri reštaurovaní pochádza z tropických
dažďových pralesov Papua Novej Guinei. Nedávna
správa Svetovej banky, ktorá hodnotila súčasnú ťažbu dreva v Papua Novej Guinei, poukazuje na to, že
väčšina ťažby v lesoch nie je v súlade s národnými
zákonmi a nariadeniami a možno ju preto považovať
za nelegálnu.
Primátor mesta Londýnu povedal: „Chcem poďakovať
Greenpeace, že ma upozornili na dôležitosť používania FSC certifikovaného dreva. Mojou víziou je, aby
sa Londýn stal trvalo udržateľným svetovým mestom, a preto som uskutočnil tieto opatrenia. Spolu
s Greenpeace chceme pozdvihnúť uvedomelosť firiem, podnikateľov a všetkých spotrebiteľov v hlavnom meste. Bez ohľadu na to, či kupujete záhradný nábytok alebo stavebné rezivo, označenie FSC
certifikátom vám zaručí, že nepoškodzujete životné
prostredie.“
Riaditeľ Greenpeace Stephen Tindale uviedol: „Je
dobré, že primátor Londýna vykonal okamžité opatrenia a sprísnil politiku obstarávania dreva v hlavnom meste, na centrálnej vláde však zostáva, aby
splnila svoje záväzky a zabezpečila, aby sa do Veľkej Británie dovážalo len drevo z trvalo udržateľne
obhospodarovaných zdrojov a zakázal sa dovoz dreva z nelegálnej ťažby.“
Zdroj: FSC News and Notes, jún 2006

Zdroj: FSC International a FSC Finsko, červen 2006

Londýn zaviedol zodpovednú politiku pri
obstarávaní dreva a drevných výrobkov
Primátor Londýna Ken Livingstone na svojej pravidelnej týždňovej tlačovej konferencii 27. júna 2006 oznámil, že sprísni postupy obstarávania dreva v rámci
Londýnskej samosprávy (Greater London Authority), aby sa zabezpečil, že používané výrobky z dreva

Kytara z certifikovaného dřeva, archív FSC Německo
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Dánské lesy budou 100 % certifikovány
Dánská ministryně životního prostředí Connie Hedegaard oznámila, že dánské státní lesy budou celé
certifikovány systémem FSC v příštím roce. Stalo se
tak poté, co dva lesní závody státních lesů Kronborg
a Fussing o rozloze 7 500 ha získaly certifikát ekologicky a sociálně šetrného lesního hospodaření FSC.
Lesy byly certifikovány podle národních standardů
certifikačních systémů FSC a PEFC. Certifikace dalších osmnácti lesních závodů se očekává v příštím
roce.
Dánské státní lesy o rozloze 109 000 ha jsou obhospodařovány prostřednictvím dvaceti lesních závodů. Lesy pokrývají 22 % dánského území. Dánské
státní lesy v roce 2005 přijaly plán přírodě blízkého
lesního hospodaření, podle něhož má dojít k souhrnné přeměně na přírodě blízkou skladbu dřevin
a ke změně systému hospodaření na hospodaření
s trvalým pokryvem lesa a k vyloučení holin. Lesníci si od postupného zavedení tohoto systému slibu-

jí zvýšenou produkci vysoce kvalitních sortimentů
a zlepšení zdravotního stavů lesů a jejich zvýšenou
ekologickou stabilitu.
Dánská vláda navíc přijala novou politiku pro nákup
tropického dřeva, která preferuje dřevo s prestižním
certifikátem odpovědného lesního hospodaření FSC.
Ministryně Hedegaardová podporuje používání lesní
certifikace jako nástroje pro odlišení dřeva z šetrně
obhospodařovaných lesů celosvětově.
Peter Feilberg, ředitel firmy NEPCon, která provedla certifikační audity, komentuje: „Prohlášení, které učinila ministryně životního prostředí, je velmi
důležité. Certifikace FSC pro dánské lesy bude znamenat významnou změnu pro domácí obchod se
dřevem. Společně s dánskou politikou nákupu tropického dřeva jde o jasný závazek Dánska podpořit
odpovědné lesní hospodaření ve světě.“
Zdroj: FSC News and Notes a FSC Dánsko, červenec 2006

FSC soutěž
Soutěž o hodnotné ceny – sadu zahradního nábytku a knihy s přírodovědnou tématikou

FSC ČR vyhlašuje soutěž určenou pro veřejnost.
Cílem soutěže je zapojení veřejnosti do mapování výrobků
pocházejících z šetrně obhospodařovaných lesů v obchodech, obchodních řetězcích a prodejnách s dřevěnými
výrobky v České republice.
Do soutěže se může zapojit kdokoliv.
Podmínkou je, aby kontaktoval FSC ČR a uvedl následující
informace:
1/ se kterými minimálně třemi výrobky označenými logem
FSC se setkal,
2/ uvedl ke každému výrobku číslo jeho FSC certifikátu – je
uvedeno pod grafickým logem FSC (např. SA-COC-1031),
3/ napsal, o jaký konkrétní druh výrobku se jedná (např.
sestava zahradního nábytku, násada na rýč, vařečka,
židle apod.),
4/ uvedl název a adresu obchodu, kde výrobek prodávají
(město, případně i ulici) a
5/ uvedl kontakt na sebe, abychom mohli zaslat drobné
ceny a v případě výhry i jednu z hlavních cen.
Soutěž začíná 1. září 2006 a končí 31. května 2007.

Každý, kdo výše uvedené informace zašle FSC ČR, bude
odměněn drobnými propagačními předměty pocházejícími
z šetrně obhospodařovaných lesů (vařečkou s logem FSC,
tužkou s logem FSC).

Pět vylosovaných výherců obdrží hodnotnou knihu, jeden
výherce obdrží sadu zahradního nábytku z certifikovaného
dřeva. Výherci budou v červnu 2007 kontaktováni a odměněni výhrami. Jména výherců budou zveřejněna i na internetových stránkách FSC ČR www.czechfsc.cz
Poskytnuté informace o prodeji certifikovaných výrobků
budou po ověření uvedeny v databázi certifikovaných
výrobků FSC, která bude veřejně přístupná na internetových stránkách www.czechfsc.cz. Nebudou-li údaje
o výrobcích správné (lze ověřit podle uvedeného čísla certifikátu u výrobce či prodejce), nebude možné informaci
považovat za věrohodnou, tudíž nebude zařazena do slosování o ceny.
Jak zasílat informace o výrobcích do FSC ČR?
Vyberte si jeden, pro vás nejvhodnější, způsob:
• e-mailem: soutez@czechfsc.cz,
• vyplnit formulář na internetových stránkách FSC ČR
www.czechfsc.cz,
• poslat poštou na novou adresu: FSC ČR, Poděbradova
111, 612 00, Brno,
• faxem: 545 211 383.

Zapojte se i Vy!
Pošlete nám informace o minimálně třech výrobcích
s logem FSC, se kterými jste se v prodejnách v České republice setkali!
Soutěž je součástí projektu „Poradenství o odpovědném
nakupování dřeva a výrobků ze dřeva“, financovaného
nadací NROS z prostředků EU.

Navíc bude každá informace s min. 3 výrobky archivována a na závěr soutěže proběhne vylosování o hlavní ceny
(jedna osoba může informace zaslat i několikrát, ovšem
vždy nové).
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Poradenský servis FSC ČR
V tomto čísle bychom vám rádi představili poradenský servis české pobočky mezinárodní organizace
FSC. FSC ČR všem zájemcům a klientům nabízí:
Stálou telefonní poradenskou linku pro podniky
a veřejnost (spotřebitele) o různých aspektech certifikace FSC a souvisejících tématech. Bližší informace na
telefonních číslech 541 211 383 nebo 737 406 093.
Prezentace a přednášky pro nejrůznější zájmové
skupiny s tématy:
– „Certifikační systém FSC v ČR a ve světě“,
– „Koncept lesní certifikace, organizace Forest Stewardship Council a certifikační systém FSC“,
– „Lesní certifikace FSC jako nástroj v ochraně českých i světových lesů“,
– „Český standard FSC pro lesní hospodaření“,
– „Požadavky systému FSC na lesní hospodaření“,
– „Používání ochranné známky a loga FSC“,
– „Certifikace lesního hospodaření krok za krokem“,
– „Odpovědné nakupování certifikovaných výrobků“ a
– „Požadavky systému FSC na zpracovatelský řetězec dřeva (C-o-C)“.

Vytváření grafických prezentací spojených s logem
FSC (např. plakáty, katalogy, postery, internetové
stránky).
Tištěné informační materiály o certifikačním systému FSC a drobné propagační předměty:
• letáky:
– „Lesní certifikace FSC – zaručeně šetrné dřevo“
(pro širokou veřejnost)
– „Lesní certifikace FSC – prestiž dobrého hospodáře“ (pro lesnickou veřejnost)
– „Lesní certifikace FSC pro malé lesy“ (pro lesnickou veřejnost, vlastníky malých lesů)
– „Certifikace FSC krok za krokem“
• brožuru:
– „Certifikace zpracovatelského řetězce
FSC, technická příručka pro výrobce
a dodavatele“ (pro dřevozpracovatele
a obchodníky)
• plakát:
– „Když dřevo, tak FSC“
(formát A3)

FSC Trademark © 1996, Forest Stewardship Council A. C. (FSC-SECR-0038)

Certifikace lesů a zpracovatelského
řetězce dřeva

Když dřevo, tak FSC
Nákupem dřevěných výrobků
s logem FSC se nepodílíte
na devastaci lesů a životů jejich obyvatel.

FSC – zaručeně šetrné dřevo
www.czechfsc.cz

• propagační vařečky s logem
FSC od firmy Dřevotvar
Jablonné nad Orlicí

Možno domluvit variace a další související témata.
Poradenství a školení pro lesní a dřevozpracující podniky a obchodníky (pro vedoucí pracovníky
i zaměstnance):
• příprava na certifikační audit, průběh auditu,
požadavky systému FSC,
• Český standard FSC pro lesní hospodaření,
• používání ochranné známky a loga FSC a další
související témata.
Obsah a rozsah tréninků lze domluvit individuálně.
Vyhledávání FSC partnerů obchodníkům, lesním
podnikům a dřevozpracovatelům, spojování nabídky s poptávkou – i mezinárodně (zejména zajištění
producentů certifikovaného dřeva).
Ochranářské posudky vyplývající z Českého standardu FSC (biologické hodnocení, identifikace lesů
s vysokou ochranářskou hodnotou, ekologická
mapa).

Překlady textů o FSC z/do anglického a německého
jazyka (politiky a standardy FSC, certifikační zprávy, propagační texty o FSC a výrobcích s logem FSC
atd.).
V případě vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na
níže uvedené adrese či telefonních číslech nebo na
e-mailu info@czechfsc.cz.
FSC ČR
Poděbradova 111
612 00 Brno
Tel./fax: 545 211 383
Mobilní čísla: 737 406 093, 736 533 137.

Konzultace certifikačním firmám (interpretace Českého standardu FSC, překlady, vedení konzultací se
zájmovými skupinami apod.).
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Seznam akreditovaných certifikačních
orgánů FSC
Tyto společnosti byly akreditovány (zplnomocněny)
mezinárodní organizací Forest Stewardship Council
pro certifikaci lesního hospodaření a zpracovatelského řetězce v souladu s principy a kritérii certifikačního systému FSC.
Následující seznam obsahuje kontakty na hlavní
kanceláře jednotlivých certifikačních orgánů. Mnoho
společností však certifikaci provádí přes svoje zástupce v jednotlivých zemích. Na kontakty na regionální
zástupce se lze dostat přes hlavní internetovou stránku dané certifikační společnosti.
V případě, že regionální zástupci certifikační firmy
pro Českou republiku/ Slovensko v těchto zemích
pracují, jsou v seznamu uvedeni. Týká se to společností SGS a SmartWood.

Control Union Certifications B.V. (CU) (dříve
SKAL International)
Mr. Johan Maris
P.O. Box 161, Zwolle AD 8000
Nizozemí
Tel: + 31 38 426 01 00
Fax: + 31 38 423 70 40
E-mail: jmaris@skalint.com
www.skalint.com
Oblast certifikace: lesní hospodaření a zpracovatelský řetězec
(FM a COC)

Eurocertifor – BVQI Program of BVQI France (EUR)
Mr. Nicolas Barrire
Le Guillaumet, 60 avenue de Général de Gaulle - Puteaux
92046 Paris La Défense Cedex
Francie
Tel: + 33 1 41 97 02 05
Fax: +33 1 41 97 02 04
E-mail: nicolas.barriere@fr.bureauveritas.com
www.bvqi.fr
Oblast certifikace: lesní hospodaření a zpracovatelský řetězec
(FM a COC)

BM TRADA Certification Ltd (TT)

Fundación vida para el bosque A.C. (VIBO)

Mr. Alasdair McGregor
Stocking Lane, Hughenden Valley, High Wycombe,
Bucks HP14 4ND
Velká Británie
Tel: +44 (0) 1494 569700
Fax: + 44 (0) 1494 565487
E-mail: amcgregor@bmtrada.com
www.bmtrada.com
Oblast certifikace: lesní hospodaření a zpracovatelský řetězec
(FM a COC)

Mr. Walter Bishop Velarde
Apdo. Postal 670, Durango Durango 34000
Mexiko
Tel: + 52 1 812 0262
Fax: + 52 1 825 0682
E-mail: vibo@bosquevibo.org.mx
Oblast certifikace: lesní hospodaření a zpracovatelský řetězec
(FM a COC)

Centre Technique du Bois et de l‘Ameublement
(CTBA)
Mr. Philippe Ferro
Avenue de Saint-Mandé 10, Paris 75012
Francie
Tel: +33 1 40 19 49 19
Fax: +33 1 43 40 85 65
E-mail: philippe.ferro@ctba.fr
www.ctba.fr
Oblast certifikace: lesní hospodaření a zpracovatelský řetězec
(FM a COC)

Certiquality (CQ)
Mrs. Claudia Gistri
Via G. Giardino 4, 20123 Milano
Itálie
Tel : +39 02 80 691 723
Fax : +39 02 80 691 718
E-mail: c.gistri@certiquality.it
www.certiquality.it
Oblast certifikace: lesní hospodaření a zpracovatelský řetězec
(FM a COC)

GFA Consulting Group GmbH (GFA)
Mr. Carsten Huljus
Eulenkrugstrasse 82, Hamburg 22359
Germany
Tel: + 49 40 6030 6140
Fax: + 49 40 6030 6149
E-mail: certification@gfa-group.de
www.gfa-certification.de
Oblast certifikace: lesní hospodaření a zpracovatelský řetězec
(FM a COC)

Istituto per la Certificazione e i Servizi per
Imprese dell‘ Arrendemento e del
Legno (ICILA)
Mr. Riccardo Giordano
Via Braille 5, Lissone (Milano) I-20035
Italy
Tel: + 39 039 465239
Fax: + 39 039 465168
E-mail: envcert@icila.org
www.icila.org
Oblast certifikace: lesní hospodaření a zpracovatelský řetězec
(FM a COC)

Institut für Marktökologie (IMO)
Mr. Thomas Papp-Vary
Weststrasse 51, Weinfelden CH-8570
Switzerland
Tel: + 41 71 626 0 628
Fax: + 41 71 626 0 623
E-mail: forest@imo.ch
www.imo.ch
Oblast certifikace: .lesní hospodaření a zpracovatelský řetězec
(FM a COC)
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KPMG Forest Certification Services Inc.

SGS Slovakia, s.r.o.

Mr. Dave Bebb
Box 10426 777 Dunsmuir Street, Vancouver BC V7Y 1K3
Canada
Tel: +1 604-691-3495
Fax: +1 604 691 3031
E-mail: dbebb@kpmg.ca
www.kpmg.ca
Oblast certifikace: lesní hospodaření a zpracovatelský řetězec
(FM a COC)

Kontaktná osoba: Milan Tóth
Kysucká 14, 040 11 Košice
Slovenská republika
tel.: +421 55 644 38 27
E-mail: milan.toth@sgs.com
www.qualifor.sgs.com
Oblast certifikace: lesní hospodaření a zpracovatelský řetězec
(FM a COC)

Scientific Certification Systems (SCS)

SmartWood, Rainforest Alliance (SW)

Dr. Robert Hrubes
2000 Powell St., Suite 1350, Emeryville California 94608
United States
Tel: +1 510 452 8007
Fax: +1 510 452 8001
E-mail: rhrubes@scscertified.com
www.scscertified.com
Oblast certifikace: lesní hospodaření a zpracovatelský řetězec
(FM a COC)

Mr. Richard Donovan
Goodwin-Baker Building, 65 Millet Street,
Richmond Vermont 05477
United States
Tel: +1 802 434 5491
Fax: +1 802 434 3116
E-mail: info@smartwood.org
www.smartwood.org
Oblast certifikace: lesní hospodaření a zpracovatelský řetězec
(FM a COC)

QUALIFOR, SGS South Africa (SGS)
Mr. Gerrit Marais
Unit 5 Mifa Park, 399 George Rd., Randjespark, Midrand
P.O. Box 5472, Halfway House 1685, Johannesburg
South Africa
Tel: +27 11 6521441
Fax: +27 11 6521403
E-mail: Gerrit.Marais@sgs.com
www.qualifor.sgs.com
Oblast certifikace: lesní hospodaření a zpracovatelský řetězec
(FM a COC)

SGS Czech Republic, s.r.o.
Kontaktní osoba: Venuše Benešová
K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Česká republika
Tel.: +420 234 708 120, +420 234 708 111
Fax: +420 234 708 100
Email: venuse.benesova@sgs.cz
www.sgs.cz
Oblast certifikace: lesní hospodaření a zpracovatelský řetězec
(FM a COC)

NEPCon – partner společnosti SmartWood
Zástupce pro Českou republiku a Slovensko:
Ing. Václava Hrubá
Tetčická LDS I/5 Střelice u Brna 664 47
Česká republika
Tel.: +420 547 226 404
Mobil: +420 723 854 313
Email: cz@nepcon.net
Fax: +480 122 950 374
www.nepcon.net
Oblast certifikace: lesní hospodaření a zpracovatelský řetězec
(FM a COC)

Woodmark, Soil Association (SA)
Mr. Kevin Jones
Bristol House, 40-56 Victoria Street, Bristol BSI 6BY
United Kingdom
Tel: +44 117 914 2435
Fax: +44 117 925 2504
E-mail: wm@soilassociation.org
www.soilassociation.org/forestry
Oblast certifikace: lesní hospodaření a zpracovatelský řetězec
(FM a COC)

Swiss Association for Quality and Management
Systems (SQS)

Podporující členové FSC ČR:

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí,
Hordijk Houtimport a NEPCon.

Mr. Alfred Urfer
Bernstrasse 103, P.O Box 686, Zollikofen CH-3052
Switzerland
Tel: +41 31 910 35 35
Fax: +41 31 910 35 45
E-mail:alfred.urfer@sqs.ch
www.sqs.ch
Oblast certifikace: lesní hospodaření a zpracovatelský řetězec
(FM a COC)

Zdroj: FSC Accreditation Business Unit, březen 2006
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