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Stále více firem a společností, které se staly v posledních le-
tech držiteli certifikátu PEFC, uvádí jako jeden z důvodů 

tohoto kroku CSR neboli společenskou odpovědnost 
firmy. CSR znamená dobrovolné začlenění sociál-

ních a ekologických postupů do každodenních 
firemních činností včetně potřebné součin-

nosti s firemními zákazníky. K zásadám, 
jež by měla ve své praxi dodržovat 

společensky odpovědná firma, se řadí 
i  environmentální oblast, zahrnující šetr-

nou produkci, ekologický přístup a  zejména 
ochranu využívaných přírodních zdrojů.

Přes 70 % českých lesů
Certifikace lesů, lesního hospodářství a dřevozpracujícího 
průmyslu je dobrovolným nástrojem, který může podpořit 
úsilí směřující k dosažení trvale udržitelného hospodaření 
v lesích v České republice a zároveň usiluje o zlepšení všech 
funkcí lesa ve prospěch životního prostředí člověka. PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes) certifikace představuje transparentní systém 
posouzení hospodaření v lesích a je prostředkem ke sledo-
vání původu dřeva od těžby přes jeho zpracování až po ko-
nečný výrobek. PEFC je celosvětově nejrozšířenější systém 
certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích. Správ-
cem Českého systému certifikace lesů platného na území 
České republiky je národní řídicí orgán PEFC ČR.  Český 
systém certifikace lesů završil 20 let od svého vzniku, 
tímto systémem je certifikováno přes 70 % českých lesů.

Certifikace spotřebitelského řetězce 
lesních produktů
Certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů 
(CoC, Chain of Custody) je potřebná pro sledování toku 
dřeva z  lesů obhospodařovaných trvale udržitelným 
způsobem. Příslušný technický dokument specifikuje 
požadavky, které musí certifikované organizace plnit, 
aby prohlášení vztahující se k původu suroviny obsažené 
ve výrobcích byla uznána jako hodnověrná a spolehlivá. 
O  tom, že požadavky PEFC certifikace CoC jsou přija-
telné i pro malé a střední podniky, svědčí skutečnost, že 
se v České republice přihlásilo k této certifikaci již více než 
250 společností.

Rostoucí poptávka po označení 
tiskovin či obalů
Odběratelé polygrafických výrobků chtějí stále častěji 
poskytnout svým zákazníkům záruku, že jejich produkty 
pocházejí z trvale udržitelných zdrojů. Přední obchodníci 

s papírenskými produkty šli tomuto trendu naproti a v sou-
časné době již nabízejí široký sortiment papírů s certifiká-
tem PEFC. Neustále přibývá vydavatelů a zákazníků, kteří 
své publikace označují logem PEFC, aby garantovali jasný 
původ suroviny a své odpovědné chování při nákupu papíru.

Se značkou PEFC na tiskovinách se můžeme setkat na 
národní i mezinárodní úrovni i u celosvětových periodik, 
jakým je například britský The Economist. V  České re-
publice je na PEFC certifikovaném papíru tištěna např. 
Lesnická práce, Dřevo a stavby, Sruby a roubenky či nově 
časopis, který právě čtete.

Co se obalů týče, významným držitelem certifikace PEFC 
je např. společnost Litobal, jejíž papírové sáčky a tašky na-
jdete v řadě našich supermarketů.

Jasný původ lesních produktů

Logo PEFC je mezinárodně důvěryhodná a známá značka, 
která poskytuje informace  vztahující se k původu lesních 
produktů z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným 
způsobem a z  jiných nekontroverzních zdrojů. PEFC ČR 
poskytuje svým členům logo s  unikátním číslem na vý-
robky na bázi dřeva zdarma. Užívání loga umožňuje zá-
kazníkovi i široké veřejnosti vybrat si výrobek pocházející 
z trvale udržitelných zdrojů. Zvažujete-li zavedení certifi-
kace PEFC ve vaší společnosti, vytvoříte si nejen další kon-
kurenční výhodu, ale zařadíte se do skupiny firem, které se 
chovají společensky odpovědně.

Členská základna PEFC International – 53 států, 320 milionů 
hektarů certifikovaných lesů, přes 20 000 certifikovaných 
společností v rámci certifikace spotřebitelského řetězce    

Obaly 21. století
mají značku PEFC
Poptávka po zboží vyráběném trvale udržitelným způsobem roste na významných trzích 
celého světa. Spotřebitelé jsou informovanější a čím dál více se zajímají o původ produktů, 
které nakupují. Výrobci papíru a obalových materiálů se proto snaží budovat důvěryhodnou 
firemní strategii a veřejně prezentovat svou společenskou odpovědnost a závazky v oblasti 
trvale udržitelného rozvoje. Potřebný kredit jim poskytne i zapojení do certifikace PEFC.

S
Stanislav Slanina
výkonný ředitel, PEFC Česká republika
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Ako sa historicky vyvíjal záujem 
spotrebiteľov o udržateľné obaly pre 
kozmetické výrobky, čistiace a pracie 
prostriedky?
Henkel sa zameriava na ekologickú udržateľnosť obalov už 
niekoľko desaťročí. Obaly sú navrhnuté tak, aby spĺňali oča-
kávania spotrebiteľov a aby boli zároveň minimálne materi-
álovo náročné a využívali len tie najudržateľnejšie materiály. 
V  súlade s  tromi kľúčovými fázami hodnotového reťazca 
obehu materiálov je strategický rámec spoločnosti Henkel za-
ložený na holistickom prístupe. Henkel si stanovil dodatočné 
ciele, ktoré nadväzujú na celkovú stratégiu. Spoločnosť chce 
v tejto oblasti do roku 2025 dosiahnuť, aby 100 percent jej 
obalov bolo recyklovateľných alebo opätovne použiteľných 
a množstvo primárnych plastov z fosílnych zdrojov, použí-
vaných na výrobu obalov spotrebných výrobkov, kleslo o 50 
percent. Spoločnosť Henkel chce tiež predchádzať ukladaniu 
odpadov v životnom prostredí. Spoločnosť sa preto zapája 
do rôznych partnerstiev v rámci celého dodávateľsko-odbe-
rateľského reťazca a zúčastňuje sa mnohých medziodvetvo-
vých iniciatív. Henkel je napríklad partnerom medzinárodnej 
organizácie Plastic Bank a zakladajúcim členom celosvetovej 
aliancie Alliance to End Plastic Waste.

Nakoľko ste sa vždy podieľali 
na samotnom vývoji obalov?
Čo sa týka vývoja obalov, vývojári obalov všeobecne zva-
žujú všetky aspekty nového vývoja, napríklad LCA a  logis-
tiku. Okrem toho sú zohľadňované faktory ako akceptácia 
a  dôvera spotrebiteľov. Naše rozhodnutia, týkajúce sa ur-
čitých formátov balenia, sú preto založené práve na týchto 

rôznych faktoroch.

Pri vývoji nových obalov sme vyvinuli rôzne nástroje 
a používame ich na optimalizáciu balenia: softvé-

rové simulácie, ktoré simulujú napríklad pády 
fliaš; nástroje LCA (EasyLCA) na analýzu 

a porovnanie zanechávania stôp rôznych 
obalov; softvérový nástroj EasyD4R, 

ktorý okrem posúdenia recyklo-
vateľnosti plastových obalov 

umožňuje rýchlo a  presne 
posúdiť aj recyklovateľnosť 

obalov vyrobených z  papiera 
či lepenky, zo skla, hliníka a plechu. 

Tento nástroj, ktorý môžu ostatné firmy a organizácie vyu-
žívať bezplatne, prispieva k vývoju udržateľných obalových 
riešení a zároveň k prechodu na obehové hospodárstvo.

Aké materiály z hľadiska LCA obalu 
považuje Henkel za najvhodnejšie?
Výrobky prehodnocujeme počas celého ich životného cyklu: 
od surovín po likvidáciu alebo recykláciu obalových mate-
riálov. Aby sme znížili množstvo odpadu, vývojári obalov 
neustále pracujú na obaloch, ktoré využívajú čo najmenej 
materiálu, a na materiáloch, pre ktoré existujú verejné recy-
klačné systémy. V  záujme pozitívneho ovplyvnenia ekolo-
gickej stopy obalov zohrávajú hlavnú úlohu recyklovateľnosť 
a používanie recyklovaného materiálu. Napríklad v prípade 
plastových obalov je cieľom recyklačné hospodárstvo, ktoré 
existuje už dlho pre papier. 

Môžete uviesť konkrétne materiály, 
ktoré používate pre svoje výrobky?
Mnoho našich PET fliaš už pozostáva zo stopercentne recy-
klovaného materiálu. Napríklad fľaše aviváží Silan Suprême, 
prostriedku na umývanie riadu Pur ProNature alebo voňa-
vých perličiek do práčky Silan Silverstone sú vyrobené zo 
stopercentne recyklovaného PET materiálu. Obaly fliaš Per-
wollu, produktu Green Persil či WC čističov Bref vyrábame 
z 50-percentného recyklátu. Tridsaťpäťpercentný recyklát 
sa nachádza napríklad aj v produktoch ako Somat Tabs Doy-
pack.  Z kozmetiky vieme ako príklad uviesť fľaše sprchového 
gélu Fa, ktoré sú vyrobené z  30-percentne recyklovaného 
PET. To zodpovedá ročným úsporám približne 200 metric-
kých ton nového PET materiálu. Uhlíková stopa recyklova-
ného PET plastu je o 80 percent nižšia ako u porovnateľného 
nového plastu.

Najnovšie sme uviedli na trh aj kozmetiku N.A.E., ktorej plas-
tové tuby sú „zelené“ a vyrobené na rastlinnej báze. Sú ob-
noviteľné za jeden rok, plne recyklovateľné, majú zníženú 
uhlíkovú stopu a sú vyrábané udržateľným spôsobom. Tuby 
z portfólia Oral Care budú od budúceho roka tiež úplne re-
cyklovateľné. 

Stanislav D. Břeň

Drogerie a kosmetika:
Na trhu je nedostatek 
recyklovaného plastu

Do roku 2025 chce mať spoločnosť Henkel 100 % obalov recyklovateľných, opätovne 
použiteľných alebo kompostovateľných. V rovnakom časovom rámci Henkel mieni využívať 
35 % recyklovaných plastov vo svojich spotrebiteľských výrobkoch v  Európe. O  minulosti, 
súčasnosti i  budúcnosti udržateľného balenia pre kozmetické výrobky a  čistiace i  pracie 
prostriedky sme hovorili so Zuzanou Kaňuchovou, riaditeľkou korporátnej komunikácie pre CEE 
spoločnosti Henkel.

Celý rozhovor nájdete na svetbaleni.cz.
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