


JE  VÁM  LHOSTEJNÝ  OSUD  
PROSTŘEDÍ,  VE  KTERÉM  ŽIJEME?

Není?



Ohrožené  lesy

• V  nenarušeném  stavu  zůstalo  už  jen  22  %  plochy  původních  
pralesů

• Každý  rok  se  ztrácí  plocha  pralesů  o  rozloze  dvou  Českých  
republik

• V  brazilské  Amazonii  je  80  %  stromů  pokáceno  nezákonně
• Zhruba  polovina  tropického  dřeva  dováženého  do  zemí  EU  

pochází  z  nelegálních  zdrojů
• Ani  české  a  evropské  lesní  hospodaření  se  často  nevyhýbá  

nešetrným  lesnickým  praktikám
• Stav  českých  lesů  patří  k  nejhorším  v  Evropě;  na  mnoha  

místech  jsou  uměle  vysazené  smrkové  a  borové  monokultury
• České  lesy  mají  sníženou  schopnost  zadržovat  srážky  a  

odolávat  kalamitám



TISKNETE?

I  při  zdánlivě  rutinní  činnosti  můžete  vykonat  mnoho  dobrého  

pro  svět  kolem  sebe  – požadujte  značku  FSC.



FSC – záruka  dobrého  původu  dřeva

• Organizace  FSC  (Forest  Stewardship  Council)  vytvořila  
unikátní  systém  certifikace  lesů  i  podniků,  které  dřevo  
z certifikovaných  lesů  zpracovávají  ve  výrobky

• Díky  vysokým  ekologickým  a  sociálním  požadavkům  
zaručuje  certifikát  FSC  zákazníkovi,  že  výrobek  s visačkou  
FSC  nepřispívá  k devastaci  lesů  či  pralesů  ani  
nepodporuje  nezákonnou  těžbu



Co  znamená  FSC  v  českých  podmínkách?

• Lesní  certifikace  FSC  =  soubor  požadavků  směřujících  k  
obnově  zdravých  smíšených  a  listnatých  lesů  
obhospodařovaných  šetrným  způsobem

» Podle  FSC  se  v  lesích  při  těžbě  nesmějí  vytvářet  velké  
paseky,  používat  hnojiva  ani  nebezpečné  chemikálie

» V  lese  se  ponechává  část  dřeva  k  zetlení
» V  lese  se  ponechávají  doupné  stromy  jako  hnízdiště  ptáků
» V  obzvláště  citlivých  částech  lesa  se  omezuje  hospodaření
» Přednostně  jsou  zaměstnáváni  místní  obyvatelé



FSC  ve  světě

• V  roce  2007  byla  hodnota  FSC  certifikovaného  zboží  přes  
20 mld. USD

• Trh  s  FSC  certifikovaným  zbožím  vzrostl  mezi  roky  2005  a  
2007  čtyřikrát

• V  srpnu  2009  bylo  certifikováno  116  milionů  hektarů  lesů  
v  82  zemích  pěti  kontinentů

• Podpora  ekologických  organizací
» Světový  fond  na  ochranu  přírody  (WWF),  Friends of the

Earth, Greenpeace
• Podpora  velkých  obchodních  řetězců

» Hornbach, Baumax, Jysk, OBI



FSC  ve  světě  (pokračování)

• Ruské  Ministerstvo  přírodních  zdrojů  a  ekologie  schválilo  tzv.  
zelený  standard  pro  ZOH  v  Soči  2014,  který  požaduje  pro  
veškeré  použité  stavební  dřevo  certifikát  FSC.

• Více  než  50  %  všeho  řeziva  a  dřevěných  desek  vyráběných  a  
dovážených  do  Velké  Británie  nese  certifikát  FSC.  Poptávka  po  
FSC  produktech  se  zvyšuje  navzdory  recesi.

• Belgická  likérka  Leukenheide (zal.  1883)  zahájila  prodej  ginu  v  
lahvích  s  etiketou  FSC.  Po  získání  certifikátu  zpracovatelského  
řetězce  může  likérka  vyrábět  certifikovaný  gin  ze  zelených  
borových  šišek,  pocházejících  z  certifikovaného  lesa  
Domeinbos Pijnven.



POCHLUBTE  SE  I  VY  CERTIFIKÁTEM  FSC

S  námi  jej  máte  na  dosah.



Tiskárna  AF  BKK  – certifikovaný  partner

• První  tiskárna  v  Praze,  která  přijala  standardy  Forest  
Stewardship Council (FSC)

• Značka  FSC  garantuje  jasný  původ  dřeva  a  celého  
zpracovatelského  řetězce

• Certifikaci  pro  Českou  republiku  zajišťuje  nevládní  
nezisková  organizace  FSC  ČR,  o.  s  (www.czechfsc.cz)



Přínosy  tisku  na  FSC  certifikovaný  papír

• Ekologičtější  a  ekonomičtější  řešení  než  tisk  
na  recyklovaný  papír

• Garance  jasného  původu  dřeva  a  zpracovatelského  
řetězce

• Možnost  označit  vlastní  vytištěné  materiály  prestižní  
značkou  FSC  a  zřetelně  se  na  trhu  odlišit  od  všech,  kteří  
nadále  tisknou  na  papír  nejasného  původu

(příklad  loga  FSC  na  materiálech  – manuál)



…MÁTE  DŮVOD  TISKNOUT  NA  PAPÍR  
NEJASNÉHO  PŮVODU?

Společnost  AF  BKK,  s.  r.  o.  zaručuje  kontrolu  nad  celým  
výrobním  procesem  včetně  výroby  materiálů.

Požadujte  značku  FSC.



PŘÍLOHA:
VIZUÁLY  KAMPANĚ  FSC  ČR












