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ZPRÁVY ZE SVĚTA
Dřevařská výroba
FSC na největší výstavě zahradního nábytku
Jedním z účastníků letošní výstavy SPOGE/GAFA
v Kolíně nad Rýnem byla již poněkolikáté také Pracovní
skupina FSC Německo, jejíž stánek byl umístěn přímo
u vstupu na hlavní veletržní náměstí. SPOGA je tradičně největší výstavou zahradního nábytku a jejími účastníky bývá i několik desítek firem s certifikátem spotřebitelského řetězce FSC, nabízejících dřevěné výrobky
s označením FSC. Na stánku FSC Německo se představily mimo jiné tyto podniky: Scancom Deutschland

Zdroj: Informační magazín Pracovní skupiny FSC Německo,
40/2003; www.fsc-deutschland.de.

Zástupci českých podniků na návštěvě v Polsku
Necelé dvě desítky představitelů českých dřevozpracujících podniků, zástupců ministerstev, sdružení vlastníků lesů a zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu
se zúčastnilo zářijové exkurze do Polska, kterou zorganizovala Pracovní skupina pro certifikaci lesů FSC v ČR
(FSC ČR) spolu s ředitelstvím polských státních lesů
a Světovým fondem ochrany přírody (WWF). Prostřednictvím exkurze se účastníci setkali s polskými dřevaři
a lesníky a seznámili se s jejich praktickými zkušenostmi se zaváděním certifikačního systému FSC. Ve dnech
16.–18. září 2003 navštívili dva zpracovatelské podniky a lesy na Regionálním ředitelství polských státních
lesů v Zielone Gore. Regionální ředitelství zde má na
starost více než 450 000 ha převážně borových lesů,
certifikovaných v roce 2001 v souladu s požadavky certifikačního systému FSC.
Podnik Kronopol, polská pobočka úspěšného švýcarského koncernu Swiss Krono Group, vyrábí široký

Účastníci exkurze v areálu podniku Kronopol. Foto Robert Knyszak
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sortiment aglomerovaných materiálů, zejména dřevotřískové desky a plovoucí podlahy, které vyváží do čtyřiceti zemí světa. Podle zástupce ředitele F. Harche
využívá Kronopol marketingové výhody, kterou jeho výrobkům poskytuje certifikát FSC. Jeho prostřednictvím
může na environmentálně citlivých trzích v západní Evropě, zámoří a Japonsku prokázat, že používá pouze dřevo z šetrně obhospodařovaných lesů. Také další
z navštívených podniků, firma Stelmet, která vyrábí zahradní nábytek pro velké obchodní řetězce v západní
Evropě, prodává své výrobky s logem FSC. Jelikož oba
podniky nakupují z okolních státních lesů dřevo v objemech statisíců kubíků, nemají problémy s přísunem
certifikované suroviny.
Součástí programu byla i prezentace nábytkářského koncernu IKEA, který patří k členům FSC a podporovatelům tohoto certifikačního systému. Podle jejího
polského zástupce IKEA vyvinula pro své dodavatele
čtyřstupňový hodnotící systém, na jehož vrcholu a tedy
nejvýše hodnoceno je dřevo s certifikátem FSC. Cílem
společnosti je postupně dospět ke stavu, kdy budou
všechny dřevěné výrobky na pultech supermarketů IKEA
pocházet z lesů certifikovaných podle požadavků certifikačního systému FSC. IKEA se tak spolu s dalšími
velkými obchodními řetězci brání proti nařčením ekologických organizací z podílu na devastaci světových lesů
a ilegální těžbě.

Papír s certifikátem FSC v Evropě
Podle nedávno aktualizovaného seznamu papíren, obchodníků a tiskáren, vlastnících certifikát spotřebitelského řetězce FSC, vyrábí dnes šest evropských papírenských
společností papír FSC. Mezi nimi jsou například firmy
Mondi Paper, vlastnící celulózku v Ružomberku na Slovensku, či rakouská firma Neusiedler AG, jejíž certifikované výrobky (např. kancelářský papír) lze koupit
i v Čechách. Na papírny navazuje osm zpracovatelů
a obchodníků s FSC výrobky, kteří také získali tento prestižní certifikát. Systém FSC připouští prodej výrobků se
značkou FSC necertifikovanými obchodními společnostmi v případě, že nedochází k rozbalování ani jiným zásahům do balení certifikovaných produktů. Dalších 16
evropských tiskáren si pořídilo certifikát FSC, aby mohly zákazníkům nabízet tisk na FSC papír. Na FSC papír
tiskne svůj magazín i prestižní BBC.
I když se situace mírně zlepšuje, obchodníci ve Velké Británii si stále stěžují na nedostatek FSC papíru na
britském trhu. Naději pro ně v tomto směru představuje střední a východní Evropa.
Více informací včetně adres všech certifikovaných
podniků pracujících s papírem naleznete na http://
www.panda.org/downloads/forests/fscpaperguide.pdf.
Zdroj: WWF Forest and Trade Network, červen 2003.

Zdroj: FSC ČR, září 2003; www.czechfsc.cz.

Počty podniků s certifikátem FSC (CoC a FM/CoC)
stav k 6. říjnu 2003
Podle kontinentů
EVROPA
AMERIKA
ASIE
AFRIKA
OCEÁNIE
Celkem

Ve vybraných zemích
1732
962
319
153
73

3240

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

USA
Velká Británie
Německo
Polsko
Nizozemí
Brazílie
Švýcarsko
Švédsko
Jihoafrická rep.
Japonsko
Kanada
Lotyšsko
Nový Zéland
Itálie
Belgie
Dánsko
Francie
Čína
Mexiko
Vietnam

493
335
266
200
193
176
131
130
128
121
102
71
70
62
62
50
50
49
48
46
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FSC je v evropském stavebním odvětví na vzestupu
Společnost Ecomerchant se jako první britská firma
obchodující se stavebními materiály nechala v polovině
května letošního roku certifikovat dle požadavků systému FSC. Coby první položku rozšiřujícího se sortimentu
FSC výrobků začala nabízet březové překližky, původem
z Lotyšska.
V Nizozemí je v současné době budováno či renovováno více než 2500 domů a 10 000 m2 kancelářských
ploch pomocí FSC certifikovaného dřeva. Děje se tak
na základě dohody, v níž se jedenáct veřejných, nevládních a soukromých organizací a podnikatelů zavázalo
k používání FSC certifikovaného dřeva při stavbách a renovacích.
Zdroj: Tisková zpráva FSC UK, květen 2003; FSC News and Notes,
6/2003; www.fscoax.org.

Certifikátů spotřebitelského řetězce rychle přibývá
V Německu je 266 FSC certifikovaných zpracovatelů, v Polsku 200.
Podle údajů z počátku října získalo certifikát FSC spotřebitelského řetězce již 2702 podniků, respektive
3240 kombinovaných certifikátů spotřebitelského řetězce a lesního hospodaření v 70 zemích světa. Ve spolkových zemích je celkem již 266 dřevozpracujících
podniků, které jsou nositeli certifikátu spotřebitelského řetězce. Nejnověji získaly tento certifikát firmy Furnierherstellern Schorn & Groh z Karlsruhe a Carl-Heinz
Langer z Mindenu. Závody Furnier vyrábějí FSC produkty z buku, dubu, třešně, modřínu a javoru. Z obchodníků
se touto značkou může prokázat nedávno certifikovaná firma Unmuessig Timber z Freiburgu. Firma je výrobním a obchodním podnikem specializovaným na dřevo
tvrdých evropských listnáčů, zejména bukové a dubové
řezivo všech druhů a rozměrů.
I v sousedním Polsku přesáhl nedávno počet dřevozpracujících podniků-nositelů certifikátu spotřebitelského
Zpracovatelské firmy spotřebitelského
řetězce s certifikátem FSC v České republice
(stav k 10. 10. 2003):
• 1. Křivoklátská Lesní spol. s r.o., Karlova Ves
u Křivoklátu
• Day-Dec s.r.o., Dolní Rychnov u Sokolova
• DIPRO, výrobní družstvo invalidů, Proseč u Skutče
• Dřevotvar, výrobní družstvo, Jablonné nad Orlicí
• GALA-DŘEVO, Skalice u Frýdku Místku
• Holzwarenfabrik k.s., Hluboká nad Vltavou
• Hunter Douglas Kadaň s.r.o., Tušimice
• Kübler Holz, Lažínky u Moravských Budějovic
• Pila Olomučany – součást Školního lesního podniku MZLU Masarykův les, Křtiny
• První Křivoklátská s.r.o., Křivoklát
• Schwan STABILO ČR s.r.o., Český Krumlov

řetězce dvě stovky. Jenom v tomto roce bylo polským
podnikům, které jsou součástmi výrobních řetězců, vydáno více než 60 certifikátů FSC. Velmi dynamicky vzrůstá počet certifikovaných dřevozpracujících firem ve
Švýcarsku. Na počátku října jich bylo již 131. Velmi rychle
nyní přibývá podniků s certifikátem FSC též v Japonsku,
Číně a Vietnamu.
V České republice dosud obdrželo certifikát spotřebitelského řetězce 11 dřevozpracujících podniků, několik dalších je právě v procesu certifikace.
Zdroj: FSC News and Notes, říjen 2003; www.fscoax.org.

Nové standardy pro certifikaci dřevozpracujících podniků
Na rozdíl od standardů FSC pro lesní hospodaření, upravovaných národními iniciativami FSC pro specifické podmínky v jednotlivých státech či regionech, jsou standardy
pro certifikaci dřevozpracujících podniků celosvětově
jednotné. Dosud platnou politiku, která určovala minimální procentické zastoupení FSC suroviny v různých
výrobcích (tzv. FSC Policy on Percentage Baised Claims
z roku 2000), nahradí v příštím roce nové standardy,
vymezující požadavky FSC pro řezivo (tzv. FSC Chain of
Custody Standard for Sawn Wood Products), štěpku
a vlákninu (tzv. FSC Chain of Custody Standard for Chip
and Fibre Products) a aglomerované materiály. Nově je
v nich řešena zejména problematika, jak zamezit používání dřeva z nejasných či kontroverzních zdrojů, a téma
uznávání a značení recyklovaných materiálů.
V současné době probíhá testování nových standardů přímo ve výrobách několika podniků v různých zemích světa, jehož cílem je získat zpětnou vazbu nutnou
pro jejich dokončení. Testy jsou vedeny tak, aby jejich
výsledky mohly být do standardů zapracovány do poloviny roku 2004. S návrhy standardů se je možno seznámit na www.fscoax.org. FSC přijímá komentáře k těmto
návrhům na e-mailové adrese sryder@fscoax.org.
Zdroj: FSC News and Notes, červenec a září 2003; www.fscoax.org.

Minimálně 40 % dřeva v OSB pochází z lesů s certifikátem FSC. Foto Robert Knyszak
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První jachta z certifikovaného dřeva
V létě letošního roku byla v Nizozemí slavnostně vypuštěna na vodu první jachta, vyrobená pouze ze dřeva certifikovaného systémem FSC. Společnost Prins&Porsius
postavila jachtu z certifikovaného dřeva, pocházejícího
z Latinské Ameriky, Asie, USA a Nizozemí. Konstruktér
Oliver van Meer, který loď postavil, k tomu říká: „Vždy
dávám při stavbě lodí přednost dřevu. Dnes je však ohrožena příroda a není vždy snadné najít důvěryhodný zdroj
suroviny. Značka FSC byla ve světě stavitelů lodí relativně neznámá, nyní je ale pravý čas, aby začala pronikat
i do tohoto průmyslu.“ Majitel společnosti Johan Prins
k tomu dodává: „Jsme první v Nizozemí, kdo dokázal
postavit jachtu výhradně z FSC certifikovaného dřeva.“
Jachta bude mimo jiné představena i na holandském
veletrhu HISWA.
Zdroj: FSC News and Notes, červenec 2003; www.fscoax.org.

Trh
Švýcarsko: FSC výrobky na vzestupu
Ve Švýcarsku neustále stoupá poptávka po dřevěných
výrobcích s certifikátem FSC a roste i objem jejich prodeje. Obrat podniků sdružených ve skupině odpovědných podniků WWF WOOD GROUP z prodeje FSC výrobků
činí za rok 2002 44 mil. franků, což představuje téměř
dvojnásobek obratu za předchozí rok. Ve skupině WWF
WOOD GROUP tak podíl produktů s logem FSC představuje již více než 6 % obratu z obchodu se dřevem.
V roce 1999 spočítali členové WWF WOOD GROUP
svůj obrat z prodeje FSC výrobků na pouhý jeden milion
franků. V roce 2002 už obrat těchto 31 podniků dosahoval již zmíněných rekordních 44 mil. franků, což je
zároveň o 19 mil. franků více než v předcházejícím roce.

FSC certifikované dřevo zvýšilo výnosy o 10 až 50
procent
Z ankety, kterou provedlo WWF mezi rakouskými vlastníky lesů opatřených certifikátem FSC, vyšlo najevo, že
při prodeji dřeva s FSC certifikátem lze dosáhnout zvýšení výnosu o 10 až 50 %. Dřevo certifikované pomocí
tohoto systému našlo bez výjimky odbyt na trzích ostatních evropských států, přičemž všichni noví odběratelé
zmíněných vlastníků byli získáni právě díky nabídce FSC
certifikovaného dřeva.
WWF Rakousko se v červnu 2003 obrátilo na čtyři
lesní podniky, které od roku 2000 či 2001 vlastní certifikát FSC, s dotazem, jaký ekonomický přínos pro ně
mělo získání certifikátu FSC. S ohledem na malý počet
respondentů nelze výsledky zevšeobecnit, přesto zde
však lze vysledovat určitý trend:
Kulatina s certifikátem FSC se prodávala se znatelným zvýšením výnosu. Toto navýšení tvořilo 10 až 50 %
ceny běžné na trhu s dřívím. V jednom případě překročila poptávka po konkrétním segmentu s certifikátem
FSC desetkrát nabídku.
Tyto údaje potvrzují výsledky ankety provedené ve
Švýcarsku, v níž vlastníci lesa certifikovaného systémem
FSC uvedli, že jejich výnos se zvýšil o 5 až 20 %. Dřevo
s certifikátem FSC bylo v Rakousku až doposud určeno
pouze k vývozu na ostatní evropské trhy. Tento fakt dokazuje, že význam značky FSC při vývozu dřeva vzrůstá.
Překážku ke zhodnocení FSC dřeva zde však představují
mezery ve zpracovatelském řetězci. Odborníci z ústředí
FSC v Bonnu odhadují, že vinou chybějících článků
ve spotřebitelském řetězci je na pultech obchodů označováno logem FSC pouhých 20 % z celkového objemu
výrobků ze dřeva pocházejícího z lesů certifikovaných
systémem FSC.
Zdroj: WWF Rakousko, Marc-Alexander Groß, marc.gross@wwf.at;
www.wwf.at/Projekte/wald/faktenservice/.

Zdroj: Tisková zpráva WWF Švýcarsko, 25. srpna 2003;
www.woodgroup.ch, www.wwf.ch/medien.

Zvýšení výnosu z prodeje kulatiny s certifikátem FSC
v porovnání s dřívím bez certifikátu FSC
10 %

50 %
Obvyklá tržní cena

Zvýšení tržeb u FSC dřeva
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Lesní hospodaření
Lesní certifikace FSC – příležitost pro Váš podnik
Seminář s tímto názvem zorganizovala Pracovní skupina pro certifikaci lesů FSC v ČR ve spolupráci se švýcarskou certifikační firmou Institut für Marktökologie (IMÖ)
a Pracovní skupinou FSC Německo v Chebu ve dnech
6.-7. října 2003. Dvoudenního semináře zaměřeného
především na ekonomické aspekty lesní certifikace FSC
se zúčastnilo 11 zástupců středních a menších lesních
majetků z různých krajů České republiky. První den semináře byl zaměřen na teoretické stránky certifikace
FSC, zejména na průběh samotného certifikačního procesu a jeho požadavky, na právě zpracovávané České
národní standardy FSC pro lesní hospodaření a na marketingové výhody spojené s certifikací FSC.
Druhý den navštívili účastníci v rámci exkurze dva lesy
certifikované systémem FSC v sousedním Bavorsku.
Claus Schultz, vrchní lesní hospodář bamberských městských lesů, zde účastníkům mimo jiné prozradil: „Odběratel vlákninového dříví se nám díky certifikátu FSC
rozhodl platit o jedno euro za kubík navíc, čímž se nám
vracejí náklady na certifikační audit.“
Druhý navštívený les certifikovaný FSC je i v Čechách
dobře známým majetkem barona Sebastiana von Rotenhana. Lesní správce pan Elflein účastníkům exkurze
řekl: „Díky FSC jsme získali velmi lukrativní odběratele
certifikované borové loupačky v Japonsku, Itálii a USA.
Certifikované topolové dřevo na papír dodáváme do Itálie a trvale velký zájem o dub s certifikátem je v USA.
Naši domácí odběratelé nám díky FSC navýšili cenu
vlákniny o jedno a čtvrt eura za kubík. Certifikace byla
pro nás výborným marketingovým tahem. Již za čtyři roky
od získání certifikátu nám výrazně zvedla odbyt a zvýšila počet našich odběratelů.“
Zdroj: FSC ČR, 8. 10. 2003; www.imo.ch, www.fsc-deutschland.

Účastníci exkurze v certifikovaném lese barona Sebastiana von Rotenhana. Foto Ulrich Malessa

Švédské státní lesy vedou v ochraně přírody
Sveaskog, největší vlastník lesů v Evropě, se zavázal
chránit 20 procent rozlohy ze svých 3,5 mil. ha lesa,

přičemž při jeho hospodaření má být ochrana přírody
prioritou číslo jedna. Švédské státní lesy nakládají při
ochraně, obhospodařování a zlepšování ekologických
podmínek lesů se svým majetkem ve shodě se systémem FSC, a vytvářejí tak příklad zodpovědného lesního
hospodaření a snahy o udržování biologické rozmanitosti pro ostatní vlastníky lesů. Tento přístup je významným krokem k vytvoření mostu mezi velkoplošným
hospodařením a ochranou lesa v boreálních lesích. Sveaskog byl za něj 15. května tohoto roku odměněn vyznamenáním Dar pro Zemi, kterou uděluje největší
světová ochranářská organizace WWF za významné
počiny v ochraně přírody, jež mohou být inspirativní i pro
další subjekty.
Zdroj: Tisková zpráva WWF, květen 2003; www.panda.org/gtte/
forests.

Spotřebitelé
Téměř polovina HolanHanů zná značku FSC
Vlivem již třetí kampaně zaměřené na spotřebitele vzrostlo
v Nizozemí výrazně povědomí o značce FSC. Ještě před
dvěma lety znalo toto logo pouze dvanáct procent obyvatel (aktivní znalost jen 1 %), zatímco v posledním roce
vzrostlo toto číslo na 44 % (aktivně 12 %). Z průzkumu
veřejného mínění, provedeného v roce 2003, vyplývá, že
po tříleté kampani zná značku FSC 49 % (aktivně 21 %)
spotřebitelů. Mezi 35 podniky, které kampaň podpořily,
se nacházejí největší holandské řetězce obchodující se
stavebním dřevem a obchodníci se zahradním nábytkem.
Zdroj: Tisková zpráva WWF Nizozemí, červenec 2003, www.fscnl.org.

Label Online: značka FSC je vysoce důvěryhodná
Label Online, prestižní německý nezávislý internetový
portál s informacemi o ekologickém značení (labelingu) a trvale udržitelném životě, se zaměřil na označování původu dřeva. Z jeho hodnocení značky FSC přitom
vyplynulo, že „...Široká skupina firem, sdružení a osob,
které se na systému FSC podílí, rovnoprávné zastoupení všech názorových skupin i pravidelné a nezávislé kontroly zaručují vysokou důvěryhodnost značky FSC. Pro
spotřebitele může být spolehlivým vodítkem při rozhodování, který z produktů zvolit.“ Také značka Naturland
(německý národní certifikační systém uznaný systémem
FSC – pozn. editora) byla hodnocena jako „značka
s vysokou výpovědní hodnotou, kterou lze při označování dřeva a dřevěných výrobků pocházejících z důsledně
ekologického lesního hospodářství považovat za důvěryhodnou“. Značku PEFC považuje Label Online za
„méně ambiciózní; jako orientační pomůcka pro spotřebitele má pouze omezenou doporučující schopnost.“
Zdroj: Newsletter Label Online, čevenec 2003; http://www.labelonline.de/index.php/cat/41.
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CERTIFIKACE LESŮ A SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE
Certifikační firmy oprávněné vydávat certifikát FSC (stav k 10. 10. 2003)
Pro Vaši informaci přinášíme aktualizovaný seznam akreditovaných certifikačních firem, které provádějí certifikaci
lesního hospodářství a podniků ve spotřebitelském řetězci dřeva (C-o-C, Chain of Custody).
BM TRADA Certification
Alasdair McGregor, Stocking lane, Hughenden Valley,
High Wycombe, Bucks HP 14 4ND, United Kingdom
Tel.: 0044-1494 569700
Fax: 0044-1494 565487
E-mail: amcgregor@bmtrada.com
Website: www.bmtrada.com

Eurocertifor
Nicolas Barriere, 10, mail Raymond Menand,
Issy les Moulineaux F-92130 France
Tel.: 0033-1 41906790
Fax: 0033-1 41906795
E-mail: info@eurocertifor.com
Website: www.eurocertifor.com

GFA Terra Systems GmbH
Dipl.Ing. Carsten Huljus (chuljus@gfa-terra.de)
Eulenkrugstrasse 82, D-22359 Hamburg, Germany
Tel.: 0049-40 60306 - klapka 140
Fax: 0049-40 60306 - klapka 149
E-mail: certification@gfa-terra.de
Website: www.gfa-certification.de

Fax: 0041-71 6260623
Direct e-mail: W.Kotzurek@gmx.de
Website: www.imo.ch/imo/imo-frame.htm

Scientific Certification Systems (SCS)
Robert J. Hrubes, Ph.D.
2000 Powell St., Suite 1350, Emeryville,
California, CA- 94608, USA
Tel.: 001-510-4528007
Fax: 001-510-4528001
E-mail: rhrubes@scscertified.com
Website: www.scs1.com

Forest Conservation Program SCS
David Wager, M. S.
E-mail: dwager@scscertified.com
Chain of Custody Program SCS
Wolfram Pinker, Ph. D.
E-mail: wpinker@scscertified.com

ICILA Srl
Dr. Michele Martinuzzi
Via Braille 5, I-20035 Lissone (Milano) – Italy
Tel.: 0039-039 465239
Fax: 0039-039 465168
E-mail: info@icila.org
Website: www.icila.org
FSC Certification Manager Ing. Riccardo Giordano
(též pro ISO14001)
Přímý e-mail: envcert@icila.org

SGS Qualifor
Peter Mariott
SGS House, 217-221 London Road, Camberley
Surrey GU 15 3EY, United Kingdom
Program certifikace lesních a dřevozpracujících
podniků:
SGS South Africa
Michal Brink
Unit 5 Mifa Park, 399 George Rd., Randjespark
Mirand, South Africa
Tel.: 0027-11 6521468
Fax: 0027-11 6521403
E-mail: michal_brink@sgs.com
Website: www.qualifor.com

Institut für Marktökologie (IMÖ)
Thomas Papp-Vary
Poststrasse 8, Sulgen, CH-8583, Switzerland
Tel.: 0041-(0)71-6449880
Fax: 0041-(0)71-6449883
E-mail: forest@imo.ch
Certifikace lesních a dřevařských podniků:
Wolfram Kotzurek
Weststr. 51, CH-8570 Weinfelden, Switzerland
Tel.: 0041-71 6260628

SKAL International
Arjan van der Weijden (avdweijden@skal.com)
Dr. Klinkertweg 28a, NL-8025 BS Zwolle,
The Netherlands
poštovní addresa: P.O. Box 161, NL-8000 AD Zwolle,
The Netherlands
Tel: 0031- 38 - 4260100
Fax: 0031- 38 - 4237040
E-mail : info@skalint.com
Website : www.skalint.com
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SmartWood (SW), Rainforest Alliance
Richard Donavan
65 Millet Street, Goodwin Baker Building
Richmond, VT 05477, USA
Tel.: 001-802-4345491
Fax: 001-802-4343116
E-mail: info@smartwood.org
Website: www.smartwood.org
zástupce pro střední a východní Evropu:
Natural Systems NEPCon/ SmartWood
kontaktní osoba Dr. Andrzej Czech
Czapinskiego 3/311, PL-30048 Kraków, Polsko
Tel.: 0048-122950373
Mobil: 0048-601912965
Fax: 0048-122950374
E-mail: ac@nepcon@dk
Website: www.nepcon.dk

Woodmark – Soil Association (SA)
Kevin Jones / Meriel Robson
Bristol House, 40-56 Victoria Street, Bristol, BS1 6BY,
United Kingdom
Tel.: 0044-117-9142435
Fax: 0044-117-9252504
E-mail:woodmark@soilassociation.org
Website: www.soilassociation.org
Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS)
Alfred Urfer
Bernstrasse 103. P.O Box 686,
Zollikofen CH-3052 Switzerland
Tel: 0041 - 31 9103535
Fax: 0041 - 31 9103545
E-mail:alfred.urfer@sqs.ch
Website: www.sqs.ch

FSC ČR
Pracovní skupina pro certifikaci lesů FSC v ČR (zkráceně FSC ČR) je samostatnou nevládní, neziskovou
organizací, pověřenou zastupováním mezinárodní organizace Forest Stewardship Council A.C. (FSC) v České
republice.
FSC ČR:

• se věnuje propagaci a podpoře přírodě blízkého lesního hospodaření a využívání dřeva jako obnovitelného zdroje skrze prosazování certifikačního systému
FSC v ČR

• poskytuje poradenství v oblasti certifikace lesů a dřevozpracujících podniků podle požadavků certifikačního systému FSC a trhu s produkty FSC

• vytváří České národní standardy FSC pro lesní hospodaření

• monitoruje certifikační proces FSC v ČR, zejména pak
používání loga FSC

Mezinárodní ústředí FSC:
Forest Stewardship Council A. C. (FSC A. C.)
FSC International Center Bonn
Görresstr. 15/IIa (Bundeshaus)
D-53113 Bonn, Germany
tel.: 0049-228-367-6620
fax: 0049-228-367-6630
fscoax@fscoax.org
http://www.fscoax.org

FSC ČR je sdružením tří desítek členů: lesníků, zástupců
dřevařského průmyslu, nevládních organizací, odborů,
vědců a obchodníků. Podle převažujícího zájmu odborníků je FSC ČR rozděleno na tři rovnoprávné sekce: ekonomickou, sociální a ekologickou. Pracovní skupina pro
certifikaci lesů FSC v ČR je otevřena všem jednotlivcům
i organizacím se vztahem k lesnímu hospodaření a užívání dřeva. Zveme Vás ke spolupráci a nabízíme možnost řádného či podpůrného členství.
Najdete nás na adrese:
FSC ČR
Bratislavská 31, Brno 602 00
tel./fax: 545 211 383
e-mail: fsc@ecn.cz
www.czechfsc.cz

Obchodní řetězce v ČR nabízejí výrobky FSC.
Foto Michal Rezek
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INFORMAČNÍ SERVIS
Další zdroje informací:
• české stránky o FSC: standardy FSC, akreditované
certifikační firmy, popis certifikačního procesu,
nejčastěji kladené otázky atd.: www.czechfsc.cz;
• ústředí Forest Stewardship Council A.C. v Bonnu,
vyčerpávající informace o systému FSC:
www.fscoax.org;
• přehled certifikátů FSC: www.certified-forests.org;
• základní informace o 2 700 certifikovaných
podnicích a jejich výrobcích: www.fscinfo.org;
• výrobky s certifikátem FSC v rámci celého světa:
www.certifiedwood.org/search-modules/SupplierSearch.ASP;
• obchodování s výrobky FSC: www.forestworld.com,
www.timberweb.com;

Certifikáty FSC byly oceněny společnosti v 70 zemích.

• lesy s certifikátem FSC: www.fscoax.org,
www.certifiedwood.org/search-modules/CertForests.asp;
• výrobky FSC v Rakousku, Švýcarsku, Německu:
www.wwf.ch, www.wwf.de, www.wwf.at/Projekte/
wald/fsc/;
• instrukce pro skupinovu certifikaci:
www.proforest.net;
• porovnání různých certifikačních systémů:
www.fern.org/Certification/certification_publications.htm, www.proforest.net;
• skupiny odpovědných podniků Global Forest And
Trade Network:
http://www.panda.org/forestandtrade/;
• skupiny odpovědných podniků WWF WOOD
GROUPS Švýcarsko, Německo, Rakousko:
www.wwfwoodgroup.ch, www.wwf.de/woodgroup,
www.wwf.at.

Zdroj: FSC A.C., www.fscoax.org.
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