
UDRŽITELNOST

Se stále se zvyšujícím povědomím o udržitel-
nosti a  příklonem výrobců k  šetrnější pro-

dukci, přichází na řadu otázka, jak tuto 
snahu garantovat vůči zákazníkům. Pro 

certifikaci zdrojů z  lesního hospo-
dářství byla kritéria udržitelného 

nakládání stanovena na mezi-
národním poli již v roce 1993. 

Iniciativou ekologických orga-
nizací, velko- i maloobchodníků 

se dřevem, lesníků, dřevozpracují-
cího průmyslu, sdružení domorodých 

obyvatel, odborů a certifikačních organi-
zací z celého světa vznikl systém Forest Ste-

wardship Council (FSC). V Ženevě byl pak v roce 
1999 založen v současnosti nejrozšířenější sys-
tém PEFC (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification Schemes – Program pro 
vzájemné uznávání certifikačních systémů).

DVA SYSTÉMY, JEDEN ZÁMĚR
V České republice fungují oba zmiňované cer-
tifikační systémy lesního hospodářství, pokrý-
vají dvě třetiny lesů. Národní kancelář FSC ČR 
je součástí mezinárodní organizace, která sdru-
žuje pobočky FSC po celém světě. Tuto známku 
má např. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 
spravovaný brněnskou Mendelovou univerzitou, 
Správa Krkonošského národního parku či Lesy 
hl. m. Prahy.

Stejně tak působí pod globálním systé-
mem certifikace lesů i česká odnož 
PEFC, mezi jejíž členy v ČR patří 
na straně vlastníků lesů např. 
Lesy České republiky a Vo-
jenské lesy a statky, za zpra-
covatele Asociace lesnických 
a  dřevozpracujících podniků 
a další společnosti a zájmové skupiny.

Globálně nejrozšířenějším typem certifi-
kace PEFC bylo v roce 2020 v České republice 
označeno 70 % celkové rozlohy lesů o vý-
měře 1‚8 milionu hektarů. Pod značkou 
FSC, pro kterou je nutné splnit přís-
nější sociální a  ekologické poža-
davky, bylo spravováno 125 000 
hektarů, tedy 5  % českých 
lesů. Některé subjekty 
jako např. KRNAP jsou 
certifikovány v obou 
systémech.

V České republice existují dva zásadní a mezinárodně uznávané certifikační systémy pro šetrné lesní hospodářství. 
Suroviny pro výrobu a produkty ze dřeva či papíru jsou označovány rozšířenější certifikací PEFC nebo přísnější FSC.

NENÍ PAPÍR JAKO 
PAPÍR. PŮVOD 
Z UDRŽITELNÝCH 
LESŮ GARANTUJÍ 
CERTIFIKACE
Stanislav D. Břeň
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Papírové obaly jsou v kurzu.
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recyklovaný plast si zachovává řadu výhod: 
je omyvatelný, odolný povětrnostním vlivům, 
pevný, trvanlivý, odolný proti hmyzu i  většině 
běžných chemikálií.

„Při výrobě se aglomerovaný plast v podobě kuli-
ček nebo malých válečků uskladní v zásobních 
silech. Následně se smíchá do směsi v určitém, 
přesně daném poměru, a směs se zahřeje. Tím 
vznikne jednolitá hmota, která se pod tlakem 
lisuje do forem. Po zchladnutí plastové hmoty 
a vyndání výrobku z formy může nový produkt 
putovat k zákazníkovi,“ popisuje Jana Zemková 
ze společnosti Transform výrobní proces a do-
dává, že jedinou přísadou je barevný pigment, 
který udává výslednou barvu produktu. U  še-
dých výrobků se ale nepoužívá ani ten.

POTENCIÁL PRO ZLEPŠENÍ EXISTUJE
Podle Patrika Luxemburka je možností využití 
recyklovaného plastu celá řada. Ovšem bez vý-
znamnějšího transferu finančních prostředků 
směřujících k  podpoře materiálové recyklace 
nebudou recyklační kapacity vznikat. „Inves-
toři se začnou recyklací více zabývat teprve 
až v  okamžiku nastavení jasné strategie státu 
v odpadovém hospodaření a po nastavení sta-
bilního investičního prostředí. Zatím v  České 
republice zůstává jen u  oné obecné strategie, 
ovšem s chybějícími nástroji na její dosahování 
zůstane tato strategie jen ideou, která nebude 
moci dojít naplnění,“ myslí si Patrik 
Luxemburk.

Takzvané recyklační kvóty na jednotlivé obalové 
materiály jsou přitom jedním z pilířů balíčku obě-
hového hospodářství, který schválil Evropský 
parlament v dubnu 2018. Všechny členské státy 
měly dva roky na to, aby legislativu zapracovaly 
do svých národních směrnic. Česká re-
publika i ostatní člen-

ské země EU se přijetím balíčku oběhového 
hospodářství zavázaly, že v roce 2025 bude pro 
plastové obaly vykazovat míru recyklace 50 pro-
cent a v roce 2030 dokonce 55 procent. Zatím 
musí Česko (a  nejen ono) platit do unijního 
rozpočtu daň za nerecyklované plasty ve výši 
800 euro za každou tunu, tedy zhruba 20 korun 
za každý kilogram nerecyklovaných plastů. 
„Podpora potřebná k nastartování materiálové 
recyklace plastů se přitom nyní v České repub-
lice pohybuje ve výši šest až sedm korun za kilo-
gram,“ doplňuje Patrik Luxemburk.

Lepší materiálová recyklace v České republice 
by kromě snížení množství odpadu, který se do-
stává na skládky a do spaloven, přineslo přede-
vším zvýšení surovinové soběstačnosti země, 
nárůst zaměstnanosti v recyklačním průmyslu, 
navýšení investic v  oblasti výzkumu a  vývoje 
v oblasti materiálové recyklace plastů a zároveň 
snížení těžby primárních surovin, které by byly 
do značné míry nahrazeny recykláty. „Ročně do-
kážeme zpracovat kolem čtyř milionů kilogramů 
plastového odpadu, ale až 80 procent surovin 
pro naši výrobu musíme dovážet ze zahraničí. 
Veškerý odpad je přeměněn 1 : 1 do nových vý-
robků, které mohou sloužit řadu let a po ukon-
čení jejich životnosti jsme schopni je opakovaně 
zcela přeměnit v nové výrobky,“ uzavírá Patrik 
Luxemburk.

Andrea 
Brožová
tisková mluvčí
Mattoni 1873

„Z LAHVE DO LAHVE“
Zásadním cílem pro nás je uzavření cir-
kulární smyčky PETu v Česku, tedy recy-
klace ‚z lahve do lahve’, abychom mohli 
co nejvíce a opakovaně využívat lokálně 
dostupnou surovinu.
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ČISTÝ, MIXOVANÝ A RECYKLOVANÝ
„Můžeme potvrdit, že spolu s rostoucím zájmem 
široké veřejnosti o  otázky udržitelnosti roste 
i zájem o ekoznačky, které dokládají skutečnost, 
že materiál použitý k výrobě obalu je skutečně 
ekologický,“ uvádí Martin Hejl, jednatel společ-
nosti Thimm pack’n’display. Vhodně zvolená 
ekoznačka je podle něj pro konečného spotře-
bitele jasným signálem, že zakoupený výrobek je 
zabalen v obalu z udržitelného materiálu, který 
nepředstavuje příliš velkou zátěž pro životní pro-
středí. „Mezi tradiční ekoznačky patří i certifikace 
FSC. V Thimm pack’n’display používáme pro vý-
robu vlnité lepenky více než 99 procent takto 
certifikovaných papírů,“ doplňuje Martin Hejl.

S labelem FSC se spotřebitelé běžně setkávají 
např. na nákupních taškách supermarketů, ná-
pojových kartonech nebo hygienických potře-
bách. Garantuje původ dřeva použitého pro 
výrobu – nebylo vytěženo nelegálně a pochází 
z lesů, ve kterých se hospodaří přírodě blízkým 
způsobem a dodržují se environmentální i so-
ciální požadavky.

Na výrobcích se logo FSC objevuje ve třech pro-
vedeních. FSC 100 % mají produkty, které byly 
vyrobeny jen ze dřeva a papíru s původem z lesů 
obhospodařovaných podle stanovených pravi-
del. Štítek FSC Mix na produktu značí mix surovin 
z FSC certifikovaných lesů, příp. recyklovaných 
surovin či odpovědných zdrojů – z tzv. kontro-
lovaného dřeva, který zaručuje legální těžbu, 
zachování občanských práv domorodých oby-
vatel a původ v lesích bez geneticky modifiko-
vaných stromů, nepřeměněných na plantáže 
a v nichž nejsou ohroženy vysoké ochranářské 
hodnoty. Výrobky pocházející výhradně z recy-
klovaného dřeva nebo papíru jsou značeny jako 
FSC Recycled.

Zájem klientů o  trvalou udržitelnost a  nasta-
vování cílů vedoucích ke snižování negativního 
vlivu na životní prostředí vnímají také ve spo-
lečnosti Smurfit Kappa. „Obalové 
materiály certifikované FSC 
jsou jedním z  takových 
cílů. Ale nejen naši zákaz-
níci, tedy výrobci, ale také 
koncoví uživatelé a spotře-
bitelé jsou si více vědomi 
toho, že FSC je zárukou, že 
surovina na výrobu obalu po-
chází z dobře vedených lesů 
a  její zdroj vláken je transpa-
rentní,“ říká Jan Kaprhál, inno-
vation & marketing manager 
ve firmě Smurfit Kappa. Svůj 
názor přidává také Miroslav 
Kovácsik, sales manager – 
FMCG společnosti DS Smith: 
„Naši zákazníci využívají certi-
fikace především jako marke-
tingový nástroj komunikace 
svých hodnot, postojů k udr-
žitelnosti a původu zdrojů vy-
užívaných ve svých obalech. 
Nedovolím si tvrdit, jak moc 
dokážou rozlišovat mezi jed-
notlivými systémy, to je spíš 
dotaz na konkrétní firmy. Kaž-
dopádně je hnací sílou pro tento 
trend koncový zákazník, který vyža-
duje ekologický a ‚morálně nekompromitovaný‘ 
původ zboží. Tomu se přizpůsobuje celý doda-
vatelský řetězec včetně výrobců obalů a jejich 
dodavatelů.“

CERTIFIKOVANÉ OBALY V PRAXI
S náhradou plastového obalu za lepenku certifi-
kovanou FSC přišla nedávno společnost Coca-
-Cola HBC Česko a Slovensko. U multipacků čtyř 
a šesti nápojových plechovek postupně vymění 
plastovou smršťovací fólii za držák z  lepenky, 
tzv. KeelClip. Ten funguje na principu skládacího 

mechanismu s uchycením pro čtyři až osm ple-
chovek najednou. Na českém a slovenském trhu 
tak společnost hodlá ušetřit až 35 tun plastů 
ročně.

Obdobný systém, ovšem s  obchodním ozna-
čením TopClip, využívají od začátku roku v  Pi-
vovarech Svijany. „Snažíme se co nejméně 
zatěžovat životní prostředí, v  minulosti jsme 
ignorovali i boom PET lahví a vyvinuli jsme dvou-
litrovou plechovku. Teď vidíme trend v zahraničí 
skupinových balení, ale nechce se nám investo-
vat do fólií, takže jsme se rozhlíželi po světě a našli 
jsme toto poměrně čerstvě patentované balení 
do papírového  TopClipu,“ vysvětluje sládek svi-
janského pivovaru Petr Menšík. Jeho výhodou ve 
srovnání s plastovým obalem je podle něj to, že 
z šestipacku lze jednoduše odebírat plechovky, 
zatímco ostatní zůstávají fixované v papírovém 
držáku. Použitý papír je rovněž certifikovaný FSC.

Na udržitelnější balení od společnosti Raja s vyš-
ším zastoupením papíru nebo recyklátu přistou-
pila firma Goodie, jejíž sortiment se zaměřuje 
na potraviny, doplňky stravy a přírodní kosme-
tiku bez chemických aditiv. Využívá např.  fólii, 

kterou tvoří ze 45 g/m2 kraftový papír s certifi-
kací PEFC.  Fólie má samolepicí vnitřní stranu 
a podle výrobce dosahuje její roztažitelnost až 
30 %. (Podrobnosti naleznete v případové studii 
v SB 114/2022.)

Po dvouleté snaze a  ve spolupráci s  českými 
a  německými institucemi se Papírně Aloisov 
podařilo vyvinout technologii, která umožňuje 
vyrábět papír z travní hmoty. Kromě certifikace 

Libor 
Miloševský
jednatel
Cardbox Packaging

„POPTÁVKA PO 
CERTIFIKOVANÝCH 
MATERIÁLECH SE 
ZVYŠUJE“
Z  výše uvedených je naše společnost 
certifikována systémem FSC, a  takto 
směřujeme i naše zákazníky. Je možné 
být certifikován na oba systémy – po-
žadavky obou systémů jsou si velmi po-
dobné. To následně podléhá povinnosti 
nakupovat, evidovat a  vydávat prohlá-
šení odděleně pro každý druh certifi-
kátu. Obecně pracujeme již s faktem, že 
zákazník certifikovaný materiál pro obal 
požaduje, a  podle našich údajů se po-
ptávka po certifikovaných materiálech 
rok od roku zvyšuje.

Jan Kaprhál
innovation & 
marketing manager 
CZ/SK
Smurfit Kappa

„VELKÉ NADNÁRODNÍ 
SPOLEČNOSTI VYŽADUJÍ 
CERTIFIKACI FSC“
To, zda jsou uživatelé obalových pro-
duktů a  služeb schopni rozlišit poža-
davky vycházející z obou systémů, záleží 
na míře, v  jaké se trvalé udržitelnosti 
opravdu věnují. FSC certifikace je vyža-
dována především u  velkých a  nadná-
rodních společností, které rozdíly znají, 
včetně certifikace SFI – ekvivalentu 
PEFC v  Severní Americe. Menší firmy 
vyžadují především FSC jako propago-
vanější, podporované nevládními orga-
nizacemi a více kredibilní.

lečnosti Smurfit Kappa. „Obalové 

dopádně je hnací sílou pro tento 
trend koncový zákazník, který vyža-

www.stepa.cz

Držáky, které začínají pro multipacky nápojů 
v plechovkách používat společnosti Coca-Cola 

HBC i Pivovary Svijany, mají certifikaci FSC.
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FSC mají výsledné papíry také značku EU-Eco-
label a jsou z 60 % tvořeny sběrovým papírem 
a  ze 40  % sluncem sušenou luční trávou. Sa-
motná papírna z něj produkuje papírové tašky, 
voštiny nebo voštinové desky. Zákazníkům dále 
slouží jako výchozí materiál pro krabičky, eko-
logické talíře a  tácky, kelímky, obálky a  vlnitou 
lepenku.

STOPKA PRO RUSKÉ DŘEVO
Do ekonomiky i v oblasti certifikací se promítá 
válečná situace na Ukrajině. K reakci přiměla or-

ganizaci FSC, která v březnu vydala prohlášení, 
že nelze obchodovat s certifikovaným dřevem 
z Ruska a Běloruska do té doby, než skončí ruská 
invaze na Ukrajinu. Ruské a  běloruské dřevo 
a výrobky z něj tedy nemohou být nadále pou-
žívány na výrobu FSC certifikovaných produktů 
nebo prodávány jako FSC certifikované nikde 
na světě.

„Musíme se postavit proti agresi. Zároveň je 
naším úkolem pokračovat v tom, co dělá FSC už 
roky. A to je ochrana lesů. Věříme tomu, že blo-

kace veškerého obchodování s FSC materiálem 
s  ponecháním možnosti hospodaření podle 
standardů FSC je krok, který splňuje oba tyto 
požadavky,“ vysvětlil generální ředitel FSC Kim 
Carstensen. Majitelům ruských lesů tak organi-
zace dovoluje udržet si FSC certifikát pro lesní 
hospodaření, avšak bez možnosti prodávat vy-
produkované dřevo jako FSC certifikované.

Martin Hejl
jednatel
Thimm 
pack’n’display

„VYVRACÍME MÝTY 
A NEPRAVDY“
Při různých diskuzích slýcháme o certi-
fikovaných papírech občas i mýty nebo 
nepravdy, a proto našim zákazníkům na-
bízíme edukativní workshopy, kde jim vše 
o papíru a vlnité lepence osvětlujeme.

www.stepa.cz

inzerce

Přehled certifikovaných lesů v ČR

Druh vlastnictví PEFC FSC

Státní lesy 1 362 379

Fyzické osoby 86 858

Právnické osoby 164 528

Obecní lesy 181 936

Celkem 1 795 701 124 566

% 70 % 5 %

Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020
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koncoví uživatelé a spotře-
bitelé jsou si více vědomi 
toho, že FSC je zárukou, že 
surovina na výrobu obalu po-
chází z dobře vedených lesů 
a  její zdroj vláken je transpa-
rentní,“ říká Jan Kaprhál, inno-
vation & marketing manager 
ve firmě Smurfit Kappa. Svůj 
názor přidává také Miroslav 
Kovácsik, sales manager – 
FMCG společnosti DS Smith: 
„Naši zákazníci využívají certi-
fikace především jako marke-
tingový nástroj komunikace 
svých hodnot, postojů k udr-
žitelnosti a původu zdrojů vy-
užívaných ve svých obalech. 
Nedovolím si tvrdit, jak moc 
dokážou rozlišovat mezi jed-
notlivými systémy, to je spíš 
dotaz na konkrétní firmy. Kaž-
dopádně je hnací sílou pro tento 
trend koncový zákazník, který vyža-
duje ekologický a ‚morálně nekompromitovaný‘ 
původ zboží. Tomu se přizpůsobuje celý doda-
vatelský řetězec včetně výrobců obalů a jejich 
dodavatelů.“

CERTIFIKOVANÉ OBALY V PRAXI
S náhradou plastového obalu za lepenku certifi-
kovanou FSC přišla nedávno společnost Coca-
-Cola HBC Česko a Slovensko. U multipacků čtyř 
a šesti nápojových plechovek postupně vymění 
plastovou smršťovací fólii za držák z  lepenky, 
tzv. KeelClip. Ten funguje na principu skládacího 

mechanismu s uchycením pro čtyři až osm ple-
chovek najednou. Na českém a slovenském trhu 
tak společnost hodlá ušetřit až 35 tun plastů 
ročně.

Obdobný systém, ovšem s  obchodním ozna-
čením TopClip, využívají od začátku roku v  Pi-
vovarech Svijany. „Snažíme se co nejméně 
zatěžovat životní prostředí, v  minulosti jsme 
ignorovali i boom PET lahví a vyvinuli jsme dvou-
litrovou plechovku. Teď vidíme trend v zahraničí 
skupinových balení, ale nechce se nám investo-
vat do fólií, takže jsme se rozhlíželi po světě a našli 
jsme toto poměrně čerstvě patentované balení 
do papírového  TopClipu,“ vysvětluje sládek svi-
janského pivovaru Petr Menšík. Jeho výhodou ve 
srovnání s plastovým obalem je podle něj to, že 
z šestipacku lze jednoduše odebírat plechovky, 
zatímco ostatní zůstávají fixované v papírovém 
držáku. Použitý papír je rovněž certifikovaný FSC.

Na udržitelnější balení od společnosti Raja s vyš-
ším zastoupením papíru nebo recyklátu přistou-
pila firma Goodie, jejíž sortiment se zaměřuje 
na potraviny, doplňky stravy a přírodní kosme-
tiku bez chemických aditiv. Využívá např.  fólii, 

kterou tvoří ze 45 g/m2 kraftový papír s certifi-
kací PEFC.  Fólie má samolepicí vnitřní stranu 
a podle výrobce dosahuje její roztažitelnost až 
30 %. (Podrobnosti naleznete v případové studii 
v SB 114/2022.)

Po dvouleté snaze a  ve spolupráci s  českými 
a  německými institucemi se Papírně Aloisov 
podařilo vyvinout technologii, která umožňuje 
vyrábět papír z travní hmoty. Kromě certifikace 

Libor 
Miloševský
jednatel
Cardbox Packaging

„POPTÁVKA PO 
CERTIFIKOVANÝCH 
MATERIÁLECH SE 
ZVYŠUJE“
Z  výše uvedených je naše společnost 
certifikována systémem FSC, a  takto 
směřujeme i naše zákazníky. Je možné 
být certifikován na oba systémy – po-
žadavky obou systémů jsou si velmi po-
dobné. To následně podléhá povinnosti 
nakupovat, evidovat a  vydávat prohlá-
šení odděleně pro každý druh certifi-
kátu. Obecně pracujeme již s faktem, že 
zákazník certifikovaný materiál pro obal 
požaduje, a  podle našich údajů se po-
ptávka po certifikovaných materiálech 
rok od roku zvyšuje.

Jan Kaprhál
innovation & 
marketing manager 
CZ/SK
Smurfit Kappa

„VELKÉ NADNÁRODNÍ 
SPOLEČNOSTI VYŽADUJÍ 
CERTIFIKACI FSC“
To, zda jsou uživatelé obalových pro-
duktů a  služeb schopni rozlišit poža-
davky vycházející z obou systémů, záleží 
na míře, v  jaké se trvalé udržitelnosti 
opravdu věnují. FSC certifikace je vyža-
dována především u  velkých a  nadná-
rodních společností, které rozdíly znají, 
včetně certifikace SFI – ekvivalentu 
PEFC v  Severní Americe. Menší firmy 
vyžadují především FSC jako propago-
vanější, podporované nevládními orga-
nizacemi a více kredibilní.

www.stepa.cz

Držáky, které začínají pro multipacky nápojů 
v plechovkách používat společnosti Coca-Cola 

HBC i Pivovary Svijany, mají certifikaci FSC.
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