Jakým zpusobem
se zapojit?
˚

PODPORUJEME
TRVALE UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

Sdělení pro obchodníky se dřevem

• Obchodníci se dřevem
nebo dřevozpracující podniky
Zapojte se do certifikačního systému
PEFC prostřednictvím certifikace
spotřebitelského řetězce C-o-C.

Se svými dotazy se neváhejte
obrátit na představitele
PEFC Česká republika. PEFC
provozuje databázi, ve které
si můžete vyhledat informace
o kterémkoliv osvědčení
o účasti v regionální certifikaci
lesů, certifikátu spotřebitelského
řetězce lesních produktů nebo
licenci loga PEFC. Vyzkoušejte
si sami on-line na www.pefc.cz
a www.pefc.org.

• Cílový zákazník / spotřebitel
Zakoupením výrobků na bázi dřeva,
které jsou označeny logem PEFC,
podpoříte správnou péči o české lesy.

PEFC je zárukou šetrného
lesního hospodaření

• Zainteresované skupiny
Zapojte se s námi do propagace
a podpory trvale udržitelného
hospodaření prostřednictvím
vzdělávacích programů PEFC.

Sdružení vlastníků a správců
lesních majetků ČR
Bělohorská 274/9
169 00 Praha 6
Tel.: +420 722 705 325
E-mail: zadatel@pefc.cz
Web: www.zadatel.pefc.cz

Garance správné péce
ˇ o les.

Tento prospekt je vytištěn na certifikovaný papír PEFC.

• Vlastníci lesa nebo lesní hospodáři
Informujte se na možnost certifikace
Vašeho hospodaření v rámci regionální
certifikace u Sdružení vlastníků
a správců lesních majetků ČR.

Krásný les pro nás
i pro nase
ˇ deti.
ˇ

Zvolte si správnou
cestu…
• PEFC je celosvětově nejrozšířenější
systém certifikace trvale
udržitelného hospodaření v lesích.
• Využitím certifikovaného dřeva z ČR
pomáháte českým lesům, životnímu
prostředí i ekonomice.
• Certifikovaní lesní hospodáři,
zpracovatelé a prodejci dřeva
se chovají společensky odpovědně,
šetrně k přírodě a zaslouží si Vaši
podporu.

Certifikace lesu˚
Způsob, jak dokázat, že lesy jsou
obhospodařovány trvale udržitelným
způsobem.
• Staráte se o les?
• Chcete, aby byl les obhospodařován
ekologicky vhodným, společensky
přínosným a ekonomicky
životaschopným způsobem?
• Chcete podporovat systém,
který Vám zaručuje takový způsob
hospodaření?
• Chcete nakupovat a podporovat
výrobky ze dřeva pocházejícího
z certifikovaných lesů?
Pokud jste na všechny otázky
odpověděli ANO, pak je tady PEFC
i pro Vás.
Trvale udržitelné hospodaření
znamená správu a užívání lesů
a lesních pozemků způsobem, který
udržuje biodiverzitu, produktivitu,
schopnost regenerace, vitalitu
a schopnost plnit v současnosti
i v budoucnosti příslušné ekologické,
ekonomické a sociální funkce, ať už
v místním, národním, nebo globálním
měřítku, a který nebude příčinou
poškození jiných ekosystémů.

Podporujte svět, kde se lidé dobře
starají o les.

Co nám PEFC prinásí?
ˇ ˇ
PEFC je dobrovolný celosvětový
systém, který se užívá i v ČR. „Když
nakupuji jakékoli dřevo, nesmí v něm
být ani kubík, o jehož původu by byly
pochybnosti,“ říká majitel české pily,
která má certifikát PEFC. Certifikát
by měl spotřebiteli dát jistotu, že jím
kupovaný výrobek pochází z lesa, v němž
se hospodaří podle všech ekologických,
ekonomických a sociálních standardů.
Udržitelnost
Podporuje ekologicky vhodné,
ekonomicky životaschopné a sociálně
přínosné hospodaření v lesích. Garantuje
správnou péči o české lesy se současným
rozvojem rekreačních a společenských
funkcí lesů.

•
•
•
•

Udržitelnost
Důvěryhodnost
Zodpovědnost
Přizpůsobivost

Důvěryhodnost
Využívá mezinárodně uznávané akreditace
a certifikace tak, aby byla zajištěna
nezávislost kontroly a tím potvrzena
správná péče o certifikované lesy.
Zodpovědnost
Všichni certifikovaní vlastníci lesů
a zpracovatelé dřeva dávají najevo svou
společenskou odpovědnost a pomáhají
zlepšovat životní prostředí v našem okolí.
Přizpůsobivost
Usnadňuje aktivní zapojení všech lesů
a podniků bez ohledu na velikost majetku
či typ vlastnictví.

PEFC poskytuje logo na výrobky na bázi
dřeva, které umožňuje zákazníkovi i široké
veřejnosti vybrat si výrobek pocházející
z trvale udržitelných zdrojů.

Koupí výrobků se značkou PEFC
podporujete správnou péči o české lesy.

