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Lesy hlavního města Prahy získaly prestižní
certifikát FSC
Hlavní město Praha se stalo šestým lesnickým subjektem v ČR,
který získal prestižní certifikát FSC, potvrzující ekologicky a sociálně šetrné lesní hospodaření. Pražské lesy jsou ovšem prvním
lesním podnikem, který byl certifikován podle Českého standardu
FSC, který vstoupil v platnost 1. září 2006. Ostatní certifikované
podniky v zemi přechází na požadavky Českého standardu FSC
během letošního roku.
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Certifikační audity byly provedeny firmou NEPCon. Hlavní město
Praha obhospodařuje 2394 hektarů převážně listnatých, místy smíšených příměstských lesů s převahou dubu. Městské lesy získaly
certifikát na pět let, za předpokladu plnění přísných podmínek
v ekologické, sociální a ekonomické oblasti, jejichž plnění bude
každoročně sledováno akreditovanou certifikační firmou.
Hlavním cílem lesního hospodaření podniku je rekreace Pražanů a návštěvníků hlavního města. Pražané navštěvující například
Oboru Hvězda, Kunratický les, Michelský les, Čimický háj, Ďáblický háj či údolí Divoké Šárky se budou procházet v certifikovaném
lese. Praha se tak zařadila mezi města, jako je Berlín, Londýn,
Tokio či Riga.
„Jsem rád, že mohu gratulovat lesním správcům našeho hlavního
města ke skvělému výsledku. Pražané mohou být pyšní na své
lesy a lesní hospodáře. Věřím, že úspěch pražských lesů bude
motivovat i okolní vlastníky a další krajská města s dobře obhospodařovanými lesními majetky k získání prestižního certifikátu“,
řekl Ing. Milan Hron, předseda ekonomické sekce FSC ČR.
Zdroj: FSC ČR a město Praha, květen 2007
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Dotace na FSC v Praze
Hlavní město Praha, které získalo prestižní certifikát
šetrného lesního hospodaření FSC, lesnicky hospodaří na přibližně polovině lesů na území města Prahy.
I další vlastníci lesů mohou do certifikace vstoupit,
a to nyní s finanční podporou, které mohou získat
v rámci grantového řízení na podporu projektů ke
zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro
rok 2007. V „oblasti lesů“ budou upřednostněny projekty podporující přírodě blízký způsob hospodaření,
zvýšení biodiverzity a ekostability lesních porostů
a práce provedené v lesích s uděleným certifikátem
PEFC nebo FSC. V oblasti II.5 se uvádí: „Podpora
certifikace lesních majetků systémem Forest Stewardship Council (FSC). Výstup: zajištění auditu lesního majetku dle standardů FSC a udělení certifikátu
FSC pro daný lesní majetek.“ Po Ústeckém kraji tak
nabízí dotace na podporu zavedení šetrného lesního
hospodaření podle Českého standardu FSC i Praha.
Zdroj: FSC ČR, únor 2007

Na záver pripomíname, že o tvorbe slovenského
národného štandardu sa viacej môžete dočítať na:
http://www.fscslovakia.sk/fsc/html/standardy/standard.html.
Zdroj: FSC Slovensko, marec 2007

Divadlo – Certifikátor 2
Divadelní hru „Certifikátor 2“, propagující certifikaci
lesů systémem FSC, uvedlo divadlo Barka v Brně dne
6. 2. 2007. Ekologicko-osvětové drama o ekologickém
lesnictví a lesní certifikaci FSC autorů Mojmíra Vlašína a Michala Rezka, sehranou Akademickým insitním divadelním spolkem, sledovalo 160 diváků ve
vyprodaném divadle. Hra byla inspirována dramatem
Nikolaje Vasiljeviče Gogola Revizor. V průběhu hry
je představeno všech 10 principů lesní certifikace FSC
a některé konkrétní požadavky Českého standardu
FSC. Text hry si zájemci s nadhledem mohou stáhnout na www.vlasin.cz/Certifikator2.pdf.

FSC seminár pre záujmové skupiny
V poradí už druhý seminár pre záujmové skupiny na
prezentáciu 1. návrhu štandardu lesného hospodárstva pre SR sa konal dňa 28. marca 2007 v Bratislave.
Na seminári bolo prítomných 66 zástupcov z rôznych
záujmových skupín a aj táto vysoká účasť dokazuje,
že na Slovensku je o FSC certifikáciu stále väčší záujem a záujmové skupiny si uvedomujú dôležitosť
vytvorenia FSC národných štandardov.
Program seminára začal Juraj Vysoký (výkonný riaditeľ FSC Slovensko) predstavením FSC certifikácie.
Krátky vstup o skúsenostiach s FSC certifikáciou na
Slovensku mal Ján Lach za Gemerské regionálne
združenie vlastníkov neštátnych lesov, ktoré je držiteľom skupinového certifikátu. Návrh 1. národného
štandardu bol prezentovaný tromi členmi komisie na
tvorbu štandardov v zložení: Michal Žák (za ekonomickú komoru), Róbert Oružinský (za environmentálnu komoru) a Ján Pavlík (za sociálnu komoru). Počas tejto prezentácie prebiehala živá diskusia, v rámci
ktorej padli viaceré pripomienky, ktoré by komisia
mala zapracovať do druhého návrhu štandardu.

„Jde velmi pravděpodobně o první propagaci celosvětového systému FSC prostřednictvím divadla. Velký
zájem publika napověděl, že jde o dobrou a vtipnou
formu osvěty“, řekl jeden z herců a spoluautor, ředitel FSC ČR Michal Rezek.
Zdroj: FSC ČR, únor 2007

Seminár zorganizovalo FSC Slovensko v spolupráci
s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) v rámci projektu „Certifikácia FSC – nástroj pre trvaloudržateľné obhospodarovanie lesov“,
podporeného z programu INTERREG. Tento projekt
je zameraný na propagáciu FSC certifikácie, vytvorenie FSC národných štandardov a zlepšenie obhospodarovania lesov v mestských lesoch v Bratislave.
V poslednej časti seminára Ľubica Trubíniová z občianskeho združenia BROZ predstavila ciele a aj ďalšie aktivity, ktoré budú vykonané v rámci tohto projektu.

Odešel Karel Kaňák
Dne 10. února 2007 zemřel ve věku nedožitých 85
let ing. Karel Kaňák, CSc. Karel Kaňák byl výborný
člověk, vědec, lesník, milovník a ochránce přírody,
který se nebál jít proti proudu. Založil plzeňské
arboretum Sofronka, mimo jiné působil v Národním
parku Šumava, pro české lesníky objevil ekonomicky výhodný a přitom přírodě blízký model lesního
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hospodaření u barona Sebastiana von Rotenhana
v SRN. Byl inspirátorem pro přírodě blízce hospodařící lesníky i ochránce přírody se zájem o evoluci
lesních ekosystémů. V roce 2004 se stal čestným členem Pracovní skupiny pro certifikaci lesů FSC v ČR
(dnes FSC ČR, o. s.).
Zdroj: FSC ČR a Lesnická práce 3/2007, duben 2004

FSC pro nevládní organizace
Již podruhé se 21. února 2007 konal seminář pro
nevládní organizace, pracovníky center ekologické
výchovy a pro dobrovolníky NNO, který byl zaměřený na certifikaci FSC. Stejně jako v loňském roce
se na semináři sešlo kolem 25 účastníků. Seminář
informoval o ekologické certifikaci FSC, o hlavních
principech certifikace šetrného lesního hospodaření
a zpracovatelského řetězce dřeva, o certifikaci v České republice a na Slovensku a o možnostech, jak
a kde mohou nevládní organizace a široká veřejnost
získat informace o FSC výrobcích na trhu.
Ze zájmu pracovníků center ekologické výchovy a zástupců nevládních organizací je zřejmé, že
se zvyšující se nabídkou certifikovaných výrobků
v obchodech vzrůstá počet dotazů spotřebitelů na
význam loga FSC na výrobcích.
Akce proběhla v rámci projektu Poradenství o odpovědném nakupování dřeva a výrobků ze dřeva, financovaného
programem Evropské unie Transition
facility.
Zdroj: FSC ČR, březen 2007

FSC ve světě

nentů systému, který jej zásadně odlišuje od jiných
certifikačních schémat.
Detailně byla diskutována zejména revize stížnostních mechanismů v rámci systému FSC tak, aby tyto
byly v budoucnu snadněji použitelné i pro menší
zájmové skupiny a celkově se zrychlil proces vyhodnocování stížností na práci certifikačních firem i certifikovaných subjektů.
Certifikační systém FSC požaduje, aby certifikační firmy zveřejňovaly zprávy z auditů v lokálním jazyce na
internetových stránkách, což umožňuje komukoliv
posoudit jak práci lesních hospodářů, tak certifikačních firem. Stejně jako v systému FSC certifikační
firmy poměrně rutinně na základě přesné evidence
neshod se standardy odjímají certifikáty (v minulém
roce například Lesní správa Lány), odjímá centrála
FSC na doporučení samostatné Accreditation Services International GmbH (ASI) akreditace certifikačním firmám. V letošním roce již došlo k odebrání
akreditace třem certifikačním firmám pro jejich činnost v zemích, kde došlo k pochybení práce auditorů.
Zprávy z kontrol auditorských firem i plán dalších
kontrol ASI jsou na nové internetové stránce www.
accreditation-services.com.
Zdroj: FSC ČR, březen 2007

FSC dom na veľtrhu v Utrechte.
Hlavne v krajinách západnej Európy podiel FSC výrobkov na trhu každým rokom narastá. Verejnosť si
stále viac uvedomuje, že zo zodpovedným prístupom
pri nákupe výrobkov z dreva prispieva k dobrému
obhospodarovaniu lesov. Aj v našich obchodoch sa
môžeme stretnúť s FSC certifikovanými výrobkami
od papiera, cez hračky a náradie až po nábytok.
Už menej si vieme predstaviť, že väčšie projekty alebo
stavby by boli tiež 100% FSC certifikované. Aj preto

Posilování systému FSC
Kvalita a integrita certifikačního systému FSC byla
tématem semináře, který připravily národní iniciativy
FSC ze zemí kolem Baltského moře v rámci projektu
na posílení účinnosti certifikace FSC při prosazování
šetrného lesního hospodaření. Seminář se uskutečnil ve dnech 28. února až 2. března 2007 v polském
Krakově; financován byl švédskou vládou.
Kromě zástupců osmi národních iniciativ se setkání
účastnili i zástupci nevládních ekologických organizací, pracovníci mezinárodní centrály FSC v Bonnu,
Accreditation Services International GmbH (ASI)
a certifikačních firem. Přizván byl také zástupce
FSC ČR, který přednášel o účasti zájmových skupin
v certifikaci FSC. Možnost jejich zapojení do kontroly
fungování certifikačního systému je jedním z kompo-
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FSC Holandsko predstavilo svoj stánok na medzinárodnom stavebnom a architektonickom veľtrhu Internationale BouwBeurs 2007. Veľtrh sa konal v dňoch
od 5. do 10. februára 2007 v Utrechte.
Stánok bol vlastne drevený dom a všetky drevené
komponenty boli FSC certifikované. Len pre zaujímavosť treba uviesť, že stánok sa rozkladal na ploche
162 m2. Prízemie slúžilo certifikovaným výrobcom
na prezentáciu výrobkov a na prvom poschodí prebiehali školenia, workshopy a stretnutia.
V stánku sa tiež konalo stretnutie Broker projektu,
kde účastníci z Holandska, Talianska, Poľska a Slovenska si vymieňali svoje doterajšie skúsenosti pri implementácii tohto projektu. Broker projekt bol spustený v Novembri 2006 za účelom podpory predaja
FSC výrobkov, tiež za účelom vytvorenia obchodných
liniek pre FSC výrobky v rámci Európy a podpory
FSC výrobcov z východnej a strednej Európy pri hľadaní obchodných partnerov. Na konci stretnutia koordinátor projektu Liviu Amarei z FSC International
a Robert Knyszak z FSC Poľsko prezentovali tento
projekt holandskej nadácii DOEN.
V stánku tiež došlo k podpísaniu spoločnej dohody
o spolupráci medzi FSC Holandsko a veľkou holandskou stavebnou firmou VolkerWessels n. v. Táto
spoločnosť je prvou veľkou spoločnosťou, ktorá sa
zaviazala k používaniu všetkých komponentov z FSC
certifikovaného dreva pri svojich stavbách.
V predposledný deň bola slávnostne spustená kampaň, ktorá si kladie za cieľ výstavbu 100 000 FSC certifikovaných domov v nasledujúcich piatich rokoch.
Aj tento veľtrh ukázal, že o FSC je stále väčší záujem
a FSC chce naďalej zvyšovať svoj podiel na trhu a tým
prispievať k dobrému obhospodarovaniu lesov.
Zdroj: FSC Slovensko, február 2007

FSC v číslech ke dni 26. března 2007
Celková certifikovaná plocha ve světě:
88.431.626 ha
Celkový počet certifikátů lesního hospodaření:
892
Celkový počet certifikátů zpracovatelského řetězce:
5473
V současné době jsou certifikáty FSC lesního hospodaření uděleny v 75 zemích světa a certifikáty FSC
zpracovatelského řetězce v 71 zemích světa.

Tabulka 1: Množství FSC certifikované lesní plochy (v ha) ve vybraných zemích v Evropě
Země
Belgie
Bělorusko
Bulharsko
Česká republika
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Itálie
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Německo
Nizozemí
Polsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Slovensko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Velká Británie

Certifikovaná lesní
plocha v ha
9.636
2.501.501
21.609
14.554
1.063.913
433.752
18.678
1.988.480
438.360
19.334
1.108.281
59.475
193.166
574.267
105.032
6.151.043
4.966
1.124.412
14.675.997
162.899
132.055
10.444.341
425.719
1.382.419
1.689.463

Počet certifikátů
FSC
4
7
3
3
3
3
5
1
3
11
44
3
3
83
10
19
4
3
41
6
9
20
24
10
55

Tabulka 2: Počet certifikátů zpracovatelského
řetězce (C-o-C) ve vybraných evropských zemích
Země
Belgie
Bělorusko
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Itálie
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Německo
Nizozemí
Polsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Slovensko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Velká Británie

Počet certifikátů FSC
97
1
3
21
65
30
16
115
54
22
182
29
91
12
416
372
342
49
27
46
21
60
102
281
3
677

Zdroj: FSC A. .C., březen 2007
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Databáze FSC firem
Vyhledávání společností, které jsou držiteli certifikátu
FSC, je nyní snadnější. Přispěla k tomu nová podoba
internetových stránek www.fsc-info.org, na kterých
naleznete mezinárodní databázi držitelů prestižního
certifikátu šetrného lesního hospodaření nebo zpracovatelského řetězce dřeva FSC. Novinkou je způsob
naplňování databáze: informace v ní obsažené jsou
aktualizovány samotnými certifikačními firmami.
Databáze je nyní průběžně doplňována informacemi
o firmách, jejich identifikačních údajích, době platnosti certifikátu, skupinách produktů daných firem,
na které se certifikace vztahuje, a materiálu, z něhož
jsou vyrobeny.

marockým ministerstvom pre vodu a lesy a World
Wide Fund for Nature (WWF). Dohoda o FSC certifikácii je súčasťou úsilia tejto krajiny smerom k väčšej
biodiverzite a zabezpečenia príjmov pre miestne komunity. Deväť miliónov hektárov lesov a stepí z tohto
kráľovstva reprezentuje neoceniteľný potenciál v boji
proti rozširovaniu púšte. Informatívny seminár zameraný na FSC a jeho implementáciu sa uskutočnil 30. januára 2007 a prvotné hodnotenie prvých
dvoch lesných území začalo vo februári 2007. Jedná
sa o korkové a argániové lesy, ktoré poskytujú nedrevné produkty (korok a argániový olej) .
V nasledujúcich mesiacoch bude zvolená pracovná
skupina na vytvorenie národného FSC štandardu pre
Maroko.

Zdroj: FSC International Centre, duben 2007

FSC expanduje v Stredomorí
Vytvorenie národnej iniciatívy v Portugalsku počas
národného FSC fóra pritiahlo vysokopostavených
členov spoločenského života v Portugalsku včítane
nositeľa Nobelovej ceny José Saramaga, ktorý sa stal
jej čestným členom.
Na tejto významnej udalosti organizovanej World
Wide Fund for Nature (WWF) sa zúčastnilo 200 reprezentantov z environmentálneho, ekonomického
a sociálneho sektoru, medzi nimi aj vedenie štátnych
lesov, asociácia korkového priemyslu, štátna ochrana
prírody, mimovládne organizácie, štátne a súkromné
spoločnosti ako aj vlastníci lesov. Podpora na vytvorenie iniciatívy prišla tiež od riaditeľa FSC International
a prezidentského úradu. Národnú iniciatívu čaká ešte
proces akreditácie a tomuto procesu bude predchádzať strategické stretnutie pre záujmové skupiny.

FSC v Maroku
Vláda Maroka sa rozhodla certifikovať štátne lesy
podľa FSC. Zásluhu na tom má spolupráca medzi

„Vítame záväzok Maroka aj Portugalska k zodpovednému hospodáreniu v ich lesoch. FSC certifikácia je
jedinečný nástroj pre ekonomicky životaschopné lesníctvo, ktoré garantuje vhodný podiel zdrojov pre
miestne komunity a zabezpečenie ochrany prírodného bohatstva“ komentoval Paolo Lombardi, riaditeľ
WWF Stredomorie.
Zdroj: WWF Stredomorie a FSC Slovensko, február 2007

FSC Global Paper Forum – stretnutie elít
papierenského priemyslu
23 – 24. februára 2007 sa v konferenčnom centre vo
Frankfurte konalo tretie globálne FSC papierenské
fórum.
Cieľom tohto fóra je vytvorenie silnejšieho trhu
a nové príležitosti pre FSC papier. Fórum tvorilo
sprievodný program k medzinárodnému veľtrhu na
papier a papierenské výrobky pod názvom PAPER
WORLD.
FSC papier zvyšuje podiel na trhu a stúpa aj jeho
podiel na predaji FSC certifikovaných výrobkov.
Držitelia certifikátov, predajcovia certifikovaných
papierenských produktov, producenti buničiny
a reprezentanti príbuzných sektorov, ako aj mimovládne organizácie spolu so zamestnancami FSC
spolu diskutovali na viac než 20-tich sedeniach. Pre
úspech neboli dôležité len zorganizované workshopy
a názorné predstavenia, ale aj neformálne rozhovory
v prestávkach. Toto umožnilo držiteľom certifikátu,
ale aj potenciálnym záujemcom o certifikát porozumieť požiadavkám a otázkam, ktoré od výrobcov
vyžaduje FSC systém.
Táto udalosť bola zorganizovaná FSC Nemecko
s podporou FSC International Centre a sponzorovaná spoločnosťami Mondi a Jari Celulose S.A. Pre viac
informácií navštívte www.writingthefuture.com.

Foto: Seminár o FSC certifikáci, Rabbat.

Zdroj: FSC Nemecko a FSC Slovensko, marec 2007
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Nepříjemná pravda
a Harry Potter na FSC papíře
Filmový dokument bývalého amerického víceprezidenta a kandidáta na prezidenta Alberta Gora Nepříjemná pravda, zasvěcující diváky do faktů o probíhajících změnách klimatu, jejich příčinách, důsledcích
a možnostech ovlivnění, získal v únoru letošního
roku cenu americké filmové akademie Oscar. Film
se promítá též v našich kinech.
Kniha Ala Gora s četnými tabulkami a grafy, jež
posloužila jako předloha úspěšnému dokumentu,
vychází v Německu na papíře s certifikátem FSC.
Papír použitý na její vytištění pochází z lesů obhospodařovaných podle ekologických a sociálních
požadavků mezinárodní organizace FSC na lesní
hospodaření. Kniha na FSC papíře symbolicky ukazuje, že šetrně obhospodařované lesy a zejména pak
přírodní lesy mírného pásma mají zásadní význam
pro regulaci CO2 v atmosféře a stabilitu klimatu.
Americké nakladatelství Scholastic se po úspěchu
s tiskem dalších pokračování dílů Harryho Pottera
spisovatelky J. K. Rowlingové v Německu a Velké
Británii rozhodlo vydat 12 miliónů výtisků nového,
sedmého dílu s názvem Harry Potter and Deadly
Hallows na FSC papíře. FSC papír na tento projekt
byl vyroben s podílem 65 % certifikované buničiny
a zbylými 35 % recyklovaného papíru.

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:
• kvantita (objem/hmotnost)
- přijatý a použitý materiál pro výrobu jakékoliskupiny 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.

Zdroj: FSC Německo a FSC US, březen 2007

Výrobky a štítky FSC
Evropská databanka certifikovaného
papíru online
Seznam podniků v evropském papírenském sektoru a navazujících odvětvích tzv. 5 P (pulp, paper,
packaging, printers and publishers), které získaly
oprávnění vyrábět produkty s logem FSC, je nyní
dostupný na internetu, kde je průběžně doplňován
kolegy z FSC Německo. V březnu 2007 databanka obsahovala informace už o 435 certifikovaných
evropských podnicích a jejich výrobcích. Databanka
zahrnuje výrobce celulózy, papíru, papírových obalů,
tiskárny a nakladatele. V německé či anglické mutaci
ji najdete na http://www.fsc-paper.org.

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.

Zdroj: FSC Německo, březen 2007

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

Štítek FSC smíšený

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

Skupina FSC výrobků obsahuje směs FSC certifikovaného materiálu, recyklovaného materiálu a materiálu
z dalších kontrolovaných zdrojů.

Faktury a dokumentace o prodeji
a přepravě

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.
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.
FSC smíšené: Jak používat prahový systém a kreditní systém FSC

Přesná a úplná dokumentace je zárukou toho, že
v rámci obchodního styku (mezi firmami) nedochází
k přerušení zpracovatelského řetězce.
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)
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Spoločnosť KRONOSPAN SK podpísala
zmluvu o spolupráci s FSC Slovensko
4. apríl 2007 – Spoločnosť Kronospan SK, s. r. o.,
jeden z najväčších spracovateľov dreva na Slovensku, a FSC Slovensko, uzatvorili zmluvu o vzájomnej
spolupráci na projekte Broker. Projekt je zameraný
na zvýšenie a podporu obchodu s FSC výrobkami.
Spolupráca s FSC je súčasťou napĺňania vízie spoločnosti Kronospan – vyrábať kvalitné produkty s maximálnym ohľadom na životné prostredie.
Prešovský Kronospan patrí k dlhodobým podporovateľom certifikácie FSC a podiel certifikovaného FSC
dreva vo svojej výrobe postupne zvyšuje už od roku
2001. Významným medzníkom pre spoločnosť bol
august 2004, kedy Kronospan získal právo používať
FSC certifikát na všetky svoje výrobky. Spoločnosť
certifikáciou motivuje svojich dodávateľov k dodržiavaniu princípov zodpovedného lesného hospodárstva. Partnerstvo s FSC vníma ako ďalší krok, ktorý
prispeje nielen ku zlepšeniu situácie v lesnom hospodárstve na Slovensku, ale aj k väčšiemu povedomiu
zákazníkov pri nákupe výrobkov z dreva.

tivity FSC a aj spoluúčasťou na projekte Broker ukazuje silnú environmentálnu a sociálnu zodpovednosť
pri rozvoji svojho podnikania na Slovensku.“
Prešovský Kronospan patrí medzi najvýznamnejšie
firmy ponúkajúce aglomerované výrobky na báze
dreva. Nosným programom spoločnosti na Slovensku je výroba laminátových podláh, surových a laminovaných drevotrieskových dosák a obkladových
panelov. Kronospan v Prešove zamestnáva približne
400 zamestnancov.
Okrem ekonomického prínosu pre región Prešova
Kronospan aktívne podporuje aj neziskové projekty
zamerané na trvalo udržateľný rozvoj, zlepšovanie
podmienok pre vzdelávanie na školách a zmysluplné
trávenie voľného času. Od roku 2002 na neziskové
projekty venoval 2,5 mil. Sk. V roku 2006 sa Kronospan už po tretíkrát stal Darcom roka; cenu mu
udelila Komunitná nadácia Prešov. Viac informácií
o spoločnosti je na www.kronospan.sk.

FSC Slovensko spolupracuje na projekte Broker s FSC
národnými iniciatívami z Veľkej Británie, Holandska,
Talianska a Poľska a spolupodieľajú sa na ňom aj FSC
certifikované firmy. Cieľom tohto projektu je skvalitnenie spolupráce medzi národnými iniciatívami
a firmami pri propagácii certifikovaných výrobkov.
Podľa slov Juraja Vysokého, výkonného riaditeľa FSC
Slovensko, „Kronospan aj v minulosti podporoval akINZERCE

•
•
•
•

laminátové podlahy
obkladové panely
drevotrieskové dosky
drevotrieskové dosky
dyhované
• drevotrieskové dosky
laminované
• MDF dosky
• MDF dosky laminované

KRONOSPAN SK, s.r.o.
Bardejovská 24
SK – 080 01 Prešov
Slovensko

•
•
•
•
•
•
•
•

HDF dosky
HDF dosky lakované
OSB dosky
QSB dosky
pracovné dosky
dvere
ukončovacie lišty
hranovacie pásky

tel.: +421 51 7461 233
fax: +421 51 7461 333
e-mail: predaj@kronospan.sk
www.kronospan.sk
www.kronooriginal.sk
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Pozvánka na seminář
Seminář o přírodě blízkém lesním
hospodaření a o certifikaci FSC
FSC ČR si vás dovoluje pozvat na seminář s exkurzí
s názvem „Přírodě blízké lesní hospodaření a certifikace FSC“.
Akce se koná ve čtvrtek 28. června od 9 hodin v kulturním domě v Solnici (okr. Rychnov nad Kněžnou).
Cílem první části semináře je seznámit účastníky
s certifikačním systémem FSC a se zkušenostmi ze
zavádění požadavků Českého standardu FSC do lesního provozu.
Druhá část programu je věnována problematice přírodě blízkého lesního hospodaření. Prezentovány
budou možnosti využití výběrného principu v hospodářských lesích a zkušenosti se změnou druhové skladby. Z větší části proběhne tato část formou
exkurze v lesích města Solnice.

Program semináře budou tvořit tyto příspěvky:
1/ Historie FSC a fungování systému certifikace lesů
(Mgr. Michal Rezek – FSC ČR) – důvody vzniku
certifikačního systému FSC, seznámení se strukturou a procesními mechanizmy certifikace FSC
2/ Český standard FSC v podmínkách lesního provozu (Ing. Milan Hron – Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy) – představení některých
požadavků Českého standardu FSC z pohledu
lesního hospodáře certifikovaného majetku
3/ Zkušenosti z certifikačního auditu podle certifikačního systému FSC u státního podniku LČR (Ing.
Martin Zavrtálek – Lesy ČR, s. p.)
4/ Certifikační audit lesního hospodaření FSC (Ing.
Milan Reška – Soil Association)
5/ Ponechávání dřeva v lese na rozpad dle standardu FSC (Ing. Tomáš Duda – FSC ČR) – prezentace výsledků měření zásoby odumřelých stromů
v lesích města Solnice
6/ Využití výběrného principu v hospodářských lesích
(Ing. Milan Košulič, ml.)
7/ Zkušenosti se změnou druhové skladby (Vasil Hutník – Lesní hospodářství města Solnice) – exkurze
do lesů města Solnice
Účastnický poplatek činí 350,- Kč. Součástí poplatku
je sborník a občerstvení.
Seminář se uskuteční s podporou Ministerstva životního prostředí ČR v rámci
projektu „Poradenství vlastníkům lesů
o Českém standardu FSC“.
Zájemci o účast na semináři se mohou přihlásit na
tel. číslech: 545 211 383, 737 406 093 nebo e-mailem
na: info@czechfsc.cz.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu.
Podporující členové FSC ČR:

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí,
Morava Wood Products a NEPCon.
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