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Desatoro dobrých tipov
na nákup drevených výrobkov
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2) Uprednostnite drevo a drevené výrobky označené logom FSC (Forest Stewardship Council).
Certifikát FSC zaručuje, že drevo pochádza z lesov
obhospodarovaných podľa dôsledných medzinárodných ekologických a sociálnych pravidiel FSC.
Pýtajte sa predajcov, či ponúkajú drevo a drevené
výrobky s týmto certifikátom.
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1) Uprednostnite drevo pred plastmi či kovmi.
Drevo je krásny prírodný materiál a obnoviteľná
surovina.

6
7

3) Uprednostnite drevené výrobky vyrobené z domácich drevín, najlepšie vyrobené na Slovensku.
Platí pravidlo, že čím bližšie je krajina pôvodu, tým
je to lepšie. So znižujúcou sa dopravnou vzdialenosťou sa znižuje znečistenie spôsobené dopravou.
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4) Ak chcete kúpiť produkt vyrobený z tropického
dreva, informujte sa, či vám výrobok vyrobený z domáceho dreva nebude slúžiť rovnako dobre.
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5) Vyhýbajte sa kúpe výrobkov z tropických drevín
(tík, eukalyptus, meranti, mahagón a iné) bez značky FSC. Často pochádzajú z devastovaných či ilegálne ťažených tropických lesov.
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6) Ak kupujete výrobky z tropických druhov drevín
(tík, eukalyptus a iné), rozhodne vyberajte len z tovaru označeného logom FSC.
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7) Uprednostnite kúpu výrobkov z masívneho dreva pred lepenými materiálmi, ktoré môžu obsahovať zdraviu nebezpečné chemické látky, najmä
formaldehyd.
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8) Z rovnakého dôvodu uprednostnite výrobky
ošetrené iba olejmi, voskami a fermežou pred farbenými a lakovanými produktmi.
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9) Uprednostnite výrobky ošetrené prírodnými
farbami a lakmi (najlepšie vodou riediteľnými)
pred syntetickými farbami a lakmi.

Kupujte tovar
s logom FSC!
Pomôžete
záchrane lesov.

19

10) Vyberajte tovar vyššej kvality. Vydrží dlhšie,
takže nebude potrebné nábytok čoskoro nahradiť
novým. Z dlhodobého pohľadu tento prístup šetrí
aj vašu peňaženku.
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Značka FSC® (Forest Stewardship
Council®) zaručuje, že drevo nebolo vyťažené nelegálne a pochádza z lesov obhospodarovaných
prírode blízkym spôsobom.

Dobré pre les,
dobré pre ľudí.

Preferujte výrobky
so značkou FSC.
Pomôžete zabrániť
necitlivej ťažbe
dreva.
FSC ČR Kounicova 42
602 00 Brno
tel.: +420 545 211 383
info@czechfsc.cz
www.czechfsc.cz
www.fsc.org
© FSC ČR (Fairwood z. s.)
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Vydalo: WWF v spolupráci s FSC ČR
– česká pobočka medzinárodnej
organizácie Forest Stewardship
Council®

Tlačíme na papier Cyclus Print (100 % recyklovaný), na ktorého výrobu bolo použité
drevo z lesov obhospodarovaných prírode
blízkym spôsobom podľa štandardov FSC
(Forest Stewardship Council).

Prečo je certifikácia FSC dôležitá?
Lesy patria k najviac ohrozeným ekosystémom našej planéty. Takmer polovica svetových lesov zmizla vplyvom činnosti
človeka. Ročný úbytok lesov bol podľa svetovej Organizácie
pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v rokoch 2010 až 2015
na úrovni 3,3 milióna hektárov, čo sa rovná 67 % rozlohy
Slovenska. Stále vážnejší problém predstavuje aj nelegálna
ťažba. Odhaduje sa, že v brazílskej Amazónii je 80 % stromov
vyrúbaných nezákonne a zhruba polovica tropického dreva
dovážaného do krajín Európskej únie pochádza z nelegálnych zdrojov. Aj stav slovenských lesov je nepriaznivý. Príčinou sú rôzne faktory vrátane nevhodných spôsobov lesného
hospodárenia. Vytváranie holín pri ťažbe porastov znehodnocuje pôdu, urýchľuje jej eróziu a ochudobňovanie o dôležité živiny. Rozsiahle holiny v horských oblastiach spôsobujú
aj znehodnocovanie kvality vodných zdrojov a zrýchlený odtok zrážok, ktoré môžu spôsobiť lokálne povodne. Neprirodzené porasty sú málo odolné voči nepriaznivým činiteľom
či prudkým výkyvom počasia. Mnoho druhov rastlín a živočíchov prichádza o dôležité biotopy.
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Certifikát FSC zaisťuje spravodlivú mzdu, bezpečnosť práce
a možnosť vzdelávania ľuďom,
ktorí v lese a na spracovaní
výrobku pracujú.

FSC®N002719

Visačka FSC znamená, že svojím nákupom podporujete
šetrné lesné hospodárenie, neprispievate k devastácii
cenných lesných ekosystémov, nepodporujete nezákonnú ťažbu dreva a neničíte životné prostredie miestnych
obyvateľov.

