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Mestské lesy v Bratislave získali certifikát FSC
Mestské lesy v Bratislave (MLB) sú ďalším držiteľom FSC certifikátu obhospodarovania lesa na Slovensku. V mestských lesoch sa
vykonal audit hospodárenia v júni a FSC certifikát im bol vydaný
v októbri tohto roku.
Bratislavské mestské lesy hospodária
na ploche 3022 ha. Väčšinu porastov
tvoria prímestské rekreačné lesy (lesy
osobitného určenia) a iba malá časť
sú ochranné lesy. Z drevín prevažuje
buk. Pri hospodárení využívajú jemnejšie spôsoby hospodárenia: účelový výber a maloplošné formy podrastového spôsobu (výmera obnovných
prvkov do 0,20 ha). Holorubný spôsob hospodárenia sa v MLB nepoužíva už od roku 2001. Cieľom hospodárenia je transformácia rovnovekých
monokultúr na rôznoveké, druhovo
bohatšie a vertikálne zapojené lesné
spoločenstvá.
Okrem toho, že lesy MLB slúžia obyvateľom a návštevníkom Bratislavy na rekreáciu sú tieto lesy významné aj s environmentálneho
hľadiska. Celé územie patrí do CHKO Malé Karpaty, údolie potoka
Vydrica je navrhnutým chráneným územím NATURA 2000 a žije
tu viacero chránených rastlín a živočíchov.
„V rámci prípravy na certifikáciu sme museli upraviť niektoré naše pracovné postupy tak, aby spĺňali požiadavky štandardu FSC. Uskutočnili sa
školenia pracovníkov a stretnutia so záujmovými skupinami. V MLB boli
identifikované lesy s vysokou ochranárskou hodnotou, v ktorých sa dohodli
špecifické podmienky hospodárenia. Špecifické opatrenia sa dohodli aj pre
ochranu vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Časť lesov
bola vyčlenená z hospodárenia a bude ponechaná, ako ukážka lesných ekosystémov s prirodzenou dynamikou vývoja“, povedal Vladimír Kutka,
riaditeľ MLB.
„Význam FSC certifikácie pre Mestské lesy v Bratislave vidíme hlavne v tom,
že nás motivuje k zlepšovaniu obhospodarovania lesa. Dobre obhospodarovaný les slúži širokému spektru obyvateľstva na oddych a rekreáciu. FSC
certifikát je nezávislé ubezpečenie pre návštevníkov a obchodných partnerov
o kvalite obhospodarovania lesov“ uviedol Rudolf Ivičič – odborný lesný
hospodár MLB.
Zdroj: FSC Slovensko, október 2007
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Lesy ČR v druhé fázi certifikace lesů FSC
FSC ČR přivítalo tiskovou zprávu Lesů ČR ze dne 19.
9. 2007, kde státní podnik informuje o zahájení tzv.
druhé fáze certifikace lesů podle Českého standardu FSC. Ten v letech 2001–2006 vytvořilo občanské
sdružení FSC ČR na podkladě principů a kritérií mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC).
Jde o soubor 158 požadavků na ekologicky, sociálně
a ekonomicky šetrné lesní hospodaření.
Tisková zpráva mimo jiné uvádí: „Pro první fázi pilotního
projektu byl vybrán lesní hospodářský celek Žehrov na Mladoboleslavsku o výměře přibližně 2620 hektarů, a to zejména
s ohledem na výrazný zájem ochrany přírody v oblasti, kdy
téměř celý celek leží v CHKO Český ráj a jeho jádrovou část
dokonce tvoří přírodní rezervace Příhrazské skály. Kvůli získání přesnější představy o zavádění standardu zahrnou Lesy
ČR do druhé fáze pilotního projektu další tři celky s odlišnými
přírodními podmínkami o celkové ploše cca 15,5 tisíce hektarů, kde se s přípravnými pracemi započne již během podzimu
tohoto roku. Po úspěšném završení druhé fáze budou Lesy
ČR obhospodařovat v rámci ČR největší výměru FSC certifikovaných lesů.“
Podle zodpovědných pracovníků státního podniku
Lesy ČR budou certifikační audity probíhat na lesních
správách Ještěd, Mělník a Křivoklát.
Certifikační audit na lesním hospodářském celku Žehrov provádí akreditovaná certifikační firma SmartWood/NEPCon.
Zdroj: FSC ČR a Lesy ČR, s. p., říjen 2007

„V době složitých úvah o změně podnikatelského konceptu
a obchodní politiky státního podniku Lesů ČR považuje SZDP
za důležité, aby LČR prošly také, kromě systému PEFC, certifikačním auditem podle pravidel mezinárodní nevládní organizace Forest Stewardship Council (FSC).
Členské organizace SZDP si jsou vědomy, že mezinárodně
uznávaný certifikát u dodávané suroviny jim může pomoci
zvýšit konkurenceschopnost jejich výrobků u odběratelů. Od
počátku standardizace lesů v ČR poukazovaly prostřednictvím
svých volených zástupců na nedostatečné množství suroviny
certifikované systémem FSC.
Představenstvo Svazu proto přivítalo informaci ze státního
podniku Lesy České republiky o zahájení procesu zavádění
standardu FSC formou pilotních projektů a o jeho dalším
pokračování. Svaz ve svých aktivitách vždy podporoval takové
činnosti, které směřovaly k zabezpečení dostatku certifikované suroviny pro odběratele a tím zavádění standardu FSC ve
státním podniku Lesy ČR bezesporu je.“
Mezi členy Svazu patří významné zpracovatelské
podniky jako Stora Enso Timber, CE WOOD, a.s.,
KRONOSPAN CR, s. r. o., Mayr-Melnhof Holz Paskov, s. r. o., ČDZ Praha a Dřevozpracující družstvo
Lukavec.
Zdroj: Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu,
říjen 2007

Pripomienkovanie 3. návrhu FSC
štandardu lesného hospodárstva
pre Slovensko
FSC Slovensko uzavrelo ďalšiu etapu v procese tvorby
národného FSC štandardu, ktorý začal v máji 2005.
Komisia na tvorbu štandardov na štrnástom zasadaní
(Košická Belá 18. a 19. október 2007), pripravila v poradí už tretí návrh FSC štandardu obhospodarovania
lesov pre SR aj so zapracovanými pripomienkami
z testovania a posúva tento návrh na verejné pripomienkovanie.
Testovanie prebehlo v rámci certifikácie Mestských lesov v Bratislave v dňoch: 26. a 27. júna 2007. V rámci
testovania sa posudzovala praktická aplikovateľnosť
navrhnutých indikátorov pri certifikačnom audite. Testovanie vykonala certifikačná organizácia SGS Slovakia, s.r.o.

Svaz dřevozpracovatelů vyzval Lesy ČR
k certifikaci FSC
Český Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu na svém říjnovém jednání přijal stanovisko k certifikaci Lesů ČR, s. p., které mj. říká:

Tretí návrh FSC štandardu lesného hospodárstva pre
SR nájdete na stránke www.fscslovakia.sk. Pripomienky môžete posielať v termíne do 31.januára 2007 elektronickou poštou na adresu standardy@fscslovskia.sk,
alebo písomne na adresu FSC Slovensko, Horná 83/30,
974 01 Banská Bystrica.
Zdroj: FSC Slovensko, november 2007
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Český standard FSC má nový komentář
Český standard FSC byl akreditován v srpnu 2006 a nyní je plně platný pro všechny lesní majetky s certifikátem FSC i nové zájemce o prestižní certifikaci v České
republice. Během uplynulého roku se při zavádění
požadavků standardu do praxe objevily některé nejasnosti a vznikla potřeba interpretace některých parametrů standardu. Kancelář FSC ČR proto vytvořila
Komentovaný Český standard FSC. Je to dokument
obsahující jak akreditovanou verzi Českého standardu
FSC, tak doprovodný text vysvětlující jeho vybrané
části. Komentář podává vysvětlení k potenciálně nejednoznačným pasážím Českého standardu FSC nebo
pasážím, jejichž znění lze (podle autorů komentáře)
vykládat různými způsoby. Text nebyl akreditován,
není tedy závazný.

Počas výstavy sa robila medzi účastníkmi aj anketa
zameraná na rozoznateľnosť loga FSC. Anketové lístky
vyplnilo 317 respondentov, z ktorých 26% uviedlo, že
sa už stretlo s logom FSC. Na tomto dosť vysokom
čísle sa podieľali najmä pracovníci lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu, ktorý tvorili až
35% z počtu respondentov. Zaujímavé však je, že až
40% respondentov si dokázalo spojiť logo FSC s jeho
správny významom – zárukou, že drevo v označených
výrobkoch pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov. Nádej do budúcnosti dáva aj to, že až 49%
respondentov je ochotných za takto označené výrobky
priplatiť viac (39% mierne viac, 10% aj výrazne viac).
Okrem toho by 24 % respondentov uprednostnilo certifikované výrobky, ak by stáli rovnako ako iné neoznačené a len 27% uviedlo, že sa nerozhoduje podľa
takéhoto označenia pri nákupoch.

Kancelář FSC ČR dále připravila prezentaci o zavádění
Českého standardu FSC do praxe (v programu Power
Point MS Office), kterou je možno, stejně jako komentovaný standard, najít na www.czechfsc.cz. Komentovaný Český standard FSC se také dá objednat v tištěné
verzi v kanceláři FSC ČR.
Oba dokumenty byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva životního prostředí v rámci projektu
„Poradenství vlastníkům lesů o Českém standardu
FSC“.
Zdroj: FSC ČR, říjen 2007

FSC na výstave DREVO+LES v Nitre
FSC Slovensko spolu s Bratislavským regionálnym
ochranárskym združením (BROZ) sa zúčastnili
23.–26. októbra 2007 so stánkom o FSC certifikácii na
výstave DREVO+LES v Nitre. Medzinárodná výstava
DREVO+LES je najvýznamnejším podujatím tohto
druhu venovaným lesnému hospodárstvu a drevospracujúcemu priemyslu na Slovensku.
FSC certifikácia bola takto prezentovaná na výstave
po prvý krát a stretla sa s výrazným záujmom medzi
odborníkmi, ale aj širokou verejnosťou. Okrem rozhovorov a diskusií s návštevníkmi prebiehali aj neformálne stretnutia so zástupcami lesných a drevospracovateľských podnikov. O certifikát prejavilo záujem
viacero drevospracovateľov a súčasne sa vyjadrilo, že
by ocenili viac FSC certifikovanej drevnej suroviny na
Slovensku.
Súčasťou sprievodného odborného programu výstavy bol aj seminár o FSC certifikácii, na ktorom boli
prezentované skúseností s testovaním návrhu slovenského štandardu v Mestských lesoch v Bratislave a súčasne bol predstavený 3. návrh FSC štandardu lesného
hospodárstva pre SR, v ktorom boli už zapracované aj
pripomienky z testovania.

Účasť na výstave bola súčasťou projektu „FSC Certifikácia – nástroj pre trvaloudržateľné obhospodarovanie lesov“
podporeného z programu Interreg IIIA AT-SR, ktorý
spolufinancujú Európske spoločenstvá.
Zdroj: BROZ, FSC Slovensko, október 2007

Spotřebitelská kampaň
v Jihomoravském kraji
S podporou Jihomoravského kraje probíhá v podzimních měsících spotřebitelská kampaň s cílem seznámit veřejnost se značkou a logem FSC. Smyslem této
ekoznačky je podpora ekologicky a sociálně šetrného lesního hospodaření v České republice i jiných
zemích.
Kampaň zahrnuje šíření informačních materiálů
o konceptu FSC (nové samolepky, letáky a plakáty),
propagaci v Brněnském deníku, bannery na různých
internetových stránkách a konečně vydařenou propagaci na tramvajích městské hromadné dopravy v Brně.
V ulicích moravské metropole se v listopadu a prosinci
můžete setkat s několika tramvajemi s velkou reklamou na výrobky z šetrného dřeva s logem FSC.
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Dva dny jednání byly vyhrazeny pro tzv. harmonizaci (tj.
snahu o přiblížení) standardů FSC pro lesní hospodaření zemí karpatského oblouku a středomořských zemí.
Navázali jsme tak na podobný harmonizační proces
zemí v okolí Baltu z roku 2006. Cílem harmonizace je
porovnání standardů, identifikace výraznějších rozdílů a nalezení co nejbližších parametrů národních standardů tam, kde to umožňují obdobné přírodní, právní
a socioekonomické podmínky. FSC ČR koordinovala
harmonizaci standardů České republiky, Slovenska,
Polska, Ukrajiny, Rumunska a Bulharska. Jednotlivé
národní iniciativy si odvezly doporučení, jež budou prodiskutována ve standardizačních komisích na národní
úrovni. Společný projekt financoval Světový fond ochrany přírody (WWF) a Grassroot Foundation.
Regionálně omezená spotřebitelská kampaň (probíhá
pouze v Jihomoravském kraji) vystřídala zimní a jarní
celostátní kampaň, která používala nástroje jako propagaci v tištěných médiích (časopisech), šíření nových
informačních materiálů (leták, plakát, brožura, samolepky) prostřednictvím nevládních ekologických organizací, poraden a center ekologické výchovy, direct
mailing (15 000 domácností), spotřebitelskou soutěž
o zahradní nábytek z certifikovaného dřeva a bannery
na internetové stránky.
Výsledkem obou kampaní je zvýšení povědomí veřejnosti – konečných spotřebitelů o značce FSC a vyšší
podíl zákazníků žádajících výrobky z šetrně obhospodařovaných lesů.
Zdroj: FSC ČR, listopad 2007

FSC ve světě
Harmonizace karpatských standardů FSC
Ve dnech 13.–16. listopadu se v pohoří Vitoša nad Sofií
uskutečnilo setkání národních iniciativ FSC z 18 evropských zemí. Mezi hlavními tématy pravidelného setkání byla koordinace aktivit FSC v Evropě, jako je tvorba
standardů pro lesní hospodaření, národní definice tzv.
kontrolovaného dřeva, marketingové a spotřebitelské
kampaně, přeshraniční projekty a podobně.

Národní iniciativy ze Slovenska, Polska a ČR se znovu sejdou v prosinci v Banské Bystrici pro detailnější
srovnání národních standardů ekologicky a sociálně
odpovědného lesního hospodaření. Vznikající maďarská iniciativa bude přítomna jako pozorovatel. Schůzku podpořil Visegrádský fond.
Zdroj: FSC ČR, listopad 2007

FSC – najspoľahlivejší systém certifikácie
trvaloudržateľného obhospodarovania
lesov
„Trvaloudržateľné obhospodarovanie lesov najspoľahlivejšie
zaručuje FSC certifikácia“, uvádza sa v správe spoločnosti EEM, ktorá uskutočnila prieskum jednotlivých
certifikačných systémov v Kanade. V rámci prieskumu
sa vykonalo podrobne porovnanie certifikačných systémov FSC (Forest Stewardship Council), SFI (Sustainable Forest Initiative), CSA (Canadian Standards Association) a PEFC (Programme for the Endorsement of
Forest Certifications).
Všeobecné závery porovnania boli nasledujúce:
• SFI certifikácia je slabá s ohľadom na požiadavky
obhospodarovania lesov a nedostatok nezávislosti
certifikačného procesu.
• CSA by mohla byť akceptovateľná, ale je potrebné
získať ďalšie informácie o uplatňovaných spôsoboch obhospodarovania. Nerieši konverziu lesov
na plantáže, ochranu lesov s vysokou ochranárskou
hodnotou a ochranu biotopov vzácnych a ohrozených druhov (mimo štátnych chránených území).
• PEFC je v Kanade nespoľahlivý, lebo bez pripomienok
schválil SFI a CSA, ako súčasť programu PEFC.
• FSC bolo vyhodnotené ako najspoľahlivejší systém certifikácie pri identifikovaní trvaloudržateľného obhospodarovania lesov. Ako jediná zakazuje
konverziu prirodzených lesov na plantáže a používanie geneticky modifikovaných organizmov. FSC
stanovuje prísne požiadavky na obhospodarovanie
lesov a identifikáciu a zachovanie lesov s vysokou
ochranárskou hodnotou.
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Podrobnejšie výsledky prieskumu nájdete na adrese http://www.marketsinitiative.org/resources alebo
http://www.eem.ca/index.php/case-studies/surveyof-forestry-certification-schemes-in-canada
Zdroj: FSC International Centre a EEM, október 2007

FSC v číslach k 25. októbru 2007
V súčasnosti sú FSC certifikáty lesného hospodárenia
vydané v 84 krajinách a FSC certifikáty spracovateľského reťazca v 77 krajinách.
Celková certifikovaná plocha: 91 010 847 ha
Celkový počet certifikátov lesného hospodárstva: 892
Celkový počet certifikátov sprac. reťazca: 7 377
Tabuľka 1: Výmera FSC certifikovaných lesov (v ha)
vo vybraných krajinách Európy
Krajina
Belgicko

Výmera FSC
certifikovaných
lesov (v ha)

Počet FSC certifikátov obhospodarovania lesa

Tabuľka 2: Počet certifikátov spracovateľského reťazca (CoC) vo vybraných krajinách Európy
Krajina

Počet certifikátov
spracovateľského reťazca (CoC)

Belgicko

118

Bielorusko

4

Bulharsko

4

Bosna a Hercegovina

12

Česká republika

20

Dánsko

68

Estónsko

33

Fínsko

23

Francúzsko

137

Holandsko

451

Chorvátsko

67

Írsko

30

Litva

32

Lotyšsko

95

Luxembursko

7

Maďarsko

9

Nemecko

500

Nórsko

11

Poľsko

372

Rakúsko

49

11 293

4

Rumunsko

29

1 947 410

6

Rusko

51

Bosna a Hercegovina

62 234

3

Slovensko

20

Bulharsko

21 609

3

Slovinsko

24

Česká republika

14 554

4

Španielsko

75

189 643

4

Švajčiarsko

300

1 063 913

3

Švédsko

118
208

Bielorusko

Dánsko
Estónsko
Fínsko

433 752

3

Taliansko

Francúzsko

17 666

4

Ukrajina

Holandsko

114 211

6

Veľká Británia

Chorvátsko

1 988 480

1

Írsko

643 038

4

Litva

1 074 168

45

Lotyšsko

1 624 133

5

11 352

2

Luxembursko
Maďarsko

346 151

4

Nemecko

502 993

59

5 302 418

17

Poľsko
Rakúsko
Rumunsko
Rusko

4 966

4

1 092 801

2

15 966 820

46

Slovensko

162 240

6

Slovinsko

270 840

1

39 357

1

Srbsko
Španielsko

131 578

8

Švajčiarsko

486 595

23

11 233 982

20

8 557

8

Švédsko
Taliansko
Ukrajina

1 324 926

11

Veľká Británia

1 347 815

12

3
986

Zdroj: FSC A. C., október 2007
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Bible nazeleno
Americké nakladatelství Thomas Nelson Inc. vydal v říjnu první FSC certifikovanou bibli. Je vytištěna na FSC
a recyklovaném papíře. Jakožto historicky nejvíce rozšířená kniha je FSC bible symbolem transformace amerického
knižního odvětví k ekologické a sociální odpovědnosti.
Firma Domtar dodala speciální tenký papír z certifikované buničiny, splňující požadavky pro tisk bible.
Nakladatelství Thomas Nelson spolupracovalo s organizací Green Press Initiative, která se snaží o rozsáhlejší využívání recyklovaného a FSC certifikovaného
papíru ze strany amerického knižního průmyslu.
„S odkazem bible na péči o svěřené…“, řekl ředitel Green
Press Initiative Tyson Miller, „doufáme, že další bible a jiné
knihy víry budou následovat příkladu nakladatelství Thomas
Nelson na cestě za menším dopadem na lesy, lidi a klima.“
Američtí nakladatelé jako Thomas Nelson Inc., Random House či Scholastic se přiklánějí k používání
papíru certifikovaného FSC jako k důkazu své společenské odpovědnosti.

Najväčšie vydavateľstvo vo Veľkej Británii
sa rozhodlo pre FSC
Harper Collins – vydavateľsto z Veľkej Británie bude
tlačiť až 55% kníh na FSC certifikovanom papieri. Vydavateľstvo tiež začalo spoluprácu s FSC Veľká Británia zameranú na zvýšenie povedomia o FSC certifikácii a na pomoc zákazníkom, ktorý hľadajú sociálne
a environmentálne vhodné výrobky.
„Spravili sme si prieskum začiatkom tohto roku, ktorý odhalil,
že až 94% našich zákazníkov z Veľkej Británie sa obáva o životné prostredie a 75% z nich si myslí, že knihy by mali byť
tlačené na environmentálne vhodnom papieri. Chceme preto
informovať verejnosť, že svojím nákupom kníh môžu pomôcť
životnému prostrediu a aj o ďalších výhodách používania FSC
papiera.“ uviedla Victoria Barnsley, výkonná riaditeľka
a vydavateľka spoločnosti.
Zákazníci budú môcť identifikovať knihy vytlačené
na FSC papieri na základe loga a krátkeho vysvetľujúceho textu, ktorý nájdu na zadnej strane publikácie.
Zdroj: FSC UK, október 2007

Zdroj: tisková zpráva Green Press Initiative 4.10.2007
a FSC ČR, říjen 2007

Podporující členové FSC ČR:

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí,
Hordijk Houtimport a NEPCon.
Partner FSC Slovensko
na podporu certifikácie:
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