
0 inch
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

0 cm
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24

Zelené desatero pro nákup   
výrobků ze dřeva:
1) Raději dřevo než plasty či kovy. Dřevo je krás-
ný přírodní materiál a obnovitelná surovina. Těžba 
a zpracování nerostných surovin často způsobuje 
více škod než kácení lesa.

2) Kupujte dřevěné výrobky z domácích dřevin, 
nejlépe vyrobené v ČR. Čím blíže je země půvo-
du, tím lépe. S klesající přepravní vzdáleností se 
snižuje znečištění, které doprava způsobuje. Navíc 
podpoříte místní ekonomiku na našem venkově.

3) Vyhledávejte dřevěné výrobky se značkou FSC. 
Certifikát FSC zaručuje šetrný původ dřeva podle 
důsledných mezinárodních environmentálních 
a sociálních pravidel Forest Stewardship Council 
(FSC). Ptejte se svého prodejce, zda nabízí dřevo 
s tímto certifikátem.

4) Zvažte náhradu tropického dřeva za domácí 
dřeviny. Například při nákupu zahradního nábytku 
dejte určitě přednost místním druhům dřevin před 
stromy, které u nás nerostou.

5) Tropické dřevo rozhodně jen se značkou FSC. 
Kupujete-li výrobky z tropických druhů dřevin (týk, 
eukalyptus aj.), vybírejte ze zboží označeného lo-
gem FSC.

6) Pozor na tropické dřevo bez značky FSC! Vý-
robky z tropických dřevin (týk, eukalyptus, meranti, 
mahagon aj.) bez značky FSC často pocházejí z de-
vastovaných či ilegálně těžených tropických lesů.

7) Upřednostněte masivní dřevo před lepenými 
materiály. Výrobky z  lepených materiálů mohou 
obsahovat zdraví nebezpečné chemické látky- ze-
jména formaldehyd.

8) Volte výrobky s  přírodní úpravou povrchu. 
Dejte přednost výrobkům ošetřeným pouze oleji, 
vosky a fermeží neškodí zdraví.

9) Používejte nejlépe přírodní barvy a laky. Pří-
rodní barvy a  laky (nejlépe vodou ředitelné) jsou 
šetrné k lidskému zdraví i k životnímu prostředí.

10) Vybírejte zboží vyšší kvality. Vydrží déle, tak-
že nebude potřeba nábytek brzy nahradit novým. 
Šetříte tak životní prostředí i vaši peněženku.

Vybírejte výrobky s logem FSC 
a pomůžete záchraně lesů!
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Značka FSC® (Forest 
Stewardship Council®) zaručuje, 
že dřevo nebylo vytěženo 
nelegálně a pochází z lesů 
obhospodařovaných šetrným či 
přírodě blízkým způsobem.

Certifikát FSC prosazuje 
v České republice přírodě blízké 
lesní hospodaření, díky kterému 
jsou naše lesy zdravější 
a odolnější vůči klimatickým 
změnám a kalamitám.

Myslete na lesy   
a vybírejte výrobky se 
značkou FSC.
Podpoříte šetrné lesní 
hospodaření.

Bližší informace u FSC ČR – české
národní kanceláře mezinárodní 
organizace FSC.

FSC ČR, Kounicova 42,
Brno, 602 00
tel.: +420 545 211383
info@czechfsc.cz

www.czechfsc.cz
www.myslinalesy.cz

Proč je důležité myslet na lesy?

Lesy patří k  nejvíce ohroženým ekosystémům naší 
planety. Každý rok ztrácíme plochu pralesů o rozloze 
téměř dvou Českých republik, na níž žijí tisíce druhů 
rostlin a živočichů. Vážný problém představuje také 
nelegální těžba a globální změna klimatu, která se 
již výrazně projevuje i v českých lesích. Pozměněná 
druhová skladba lesů (monokultury smrků či boro-
vic) a  holosečná těžba degraduje půdu. Pro tyto již 
oslabené lesy jsou aktuální projevy změn klimatu 
v  podobě sucha kritické. Lesní hospodaření podle 
principů FSC (Forest Stewardship Council) v České 
republice vede k nápravě druhové skladby, omezuje 
holoseče a použití nebezpečných chemikálií.

Chceme-li české lesy zachovat pro další generace, 
je třeba, abychom na ně mysleli. Nejen, když jsme 
v lesích na procházce nebo v nich sportujeme, ale 
i při našich každodenních rozhodnutích. Je načase, 
abychom společně změnili způsob, jakým o nich 
přemýšlíme a jak v nich hospodaříme.

Ne každý je lesník, ale každý z nás může přispět, 
abychom je proměnili z lesů minulosti na lesy 
budoucnosti! Značka FSC na výrobku znamená, že 
svým nákupem pomáháte chránit lesy a podporujete 
přírodě blízké hospodaření, díky kterému jsou naše 
lesy silnější, mají přirozenou druhovou skladbu a lépe 
odolají negativním následkům klimatických změn.

Tento leták je vytištěn na papíře 
s certifikátem FSC.
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