
Výroční zpráva

2017

www.forestplatform.cz



2 Výroční zpráva 2017

O platformě

Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových 
odvětví byla založena v roce 2007 jako národní obdoba Evropské technologické plat-
formy European Forest-Based Technology Platform. Je registrována u Ministerstva vnitra 
ČR jako zapsaný spolek a jejím statutárním orgánem je Řídicí výbor.
Posláním platformy je vytváření a podpora vazeb mezi aplikovaným výzkumem 
a komerční sférou. K jejím hlavním cílům patří vytváření střednědobých a dlouhodo-
bých vizí budoucího technologického vývoje. V návaznosti na již formulovanou Národní 
výzkumnou agendu, která de� nuje nejzávažnější výzkumná témata, připravuje Imple-
mentační akční plán.

Členové:
Ing. Tomáš Pařík
Ing. Jiří Holický
Asociace českého papírenského průmyslu www.acpp.cz
Asociace dodavatelů montovaných domů www.admd.cz
Biocel Paskov www.biocel.cz
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství www.caplh.cz
Česká zemědělská univerzita www.� d.czu.cz
Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů www.klds.cz
Lesy České republiky, s.p. www.lesycr.cz
Mendelova univerzita v Brně www.ldf.mendelu.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR www.mpo.cz
Ministerstvo zemědělství ČR www.eagri.cz
Ministerstvo životního prostředí ČR www.mzp.cz
PILANA WOOD s.r.o. www.pilana.cz
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů www.svol.cz
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů www.uhul.cz
VDP STAVBY a.s. www.vdpstavby.cz
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. www.vls.cz

CO JE ČTPLH
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Rok 2017 znamenal pro Českou technologickou platformu lesního hospodářství a navazují-
cích průmyslových odvětví primárně podporu českého lesního hospodářství a dřevozpracu-
jícího průmyslu prostřednictvím konkrétních projektů, podařilo se však rozšířit záběr těchto 
projektů a podpořit především lesnický sektor také na výstavišti v Českých Budějovicích. 
Aktivity platformy v roce 2017 měly také osvětový charakter a byly směřovány jak k odborní-
kům, tak k široké veřejnosti.
V květnu 2017 se platforma představila na brněnské Národní výstavě myslivostí na společ-
ném stánku s Mendelovou univerzitou v Brně. Tyto výstava se konala společně s veletrhem 
NATUR EXPO BRNO a jejich společným jmenovatelem byla udržitelnost, přínos lesnického 
a mysliveckého hospodaření pro krajinu a péče o volně žijící zvěř. Česká technologická plat-
forma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví byla také organizátorem 
části doprovodného programu.
Premiérou pro platformu byla účast na tradičním agrosalonu Země živitelka, který proběhl 
na českobudějovickém výstavišti koncem srpna. Tato akce představuje práci českých země-
dělců a potravinářů, tradičně se věnuje i myslivosti. Díky aktivitám platformy se podařilo 
rozšířit tento záběr o lesnictví a přijít s programem soustředěným do Dne lesa a myslivosti, 
který si hned při své první realizaci získal oblibu návštěvníků. Lesnictví a myslivost zde byly 
prezentovány především jako součást hospodaření na půdě a jako činnosti přínosné pro 
krajinu.
V závěru roku se platforma podílela na doprovodném programu brněnského veletrhu 
WOOD-TEC, jehož těžiště spočívá v prezentaci strojů a technologií pro dřevozpracující 
a nábytkářský průmysl. Svou účastí ČTPLH podpořila myšlenku většího využití dřeva jako 
obnovitelné suroviny pro výrobu nábytku a dalších spotřebních předmětů, platforma byla 
také jedním z odborných partnerů veletrhu. S dalšími partnery hlavně z oblasti vysokých škol 
pak platforma představila dřevozpracující a nábytkářský průmysl jako perspektivní oblast 
pro uplatnění absolventů středních škol.
Také v roce 2017 zveřejňovala ČTPLH výzvy v rámci dotačního období 2014–2020, byl 
prováděn pravidelný monitoring a rozesílání výzev. V tomto roce také proběhla aktualizace 
strategických dokumentů.
V roce 2018 čeká platformu především veletrh SILVA REGINA, jedna z nejzásadnějších lesnic-
kých a mysliveckých událostí, která je součástí bienálních zemědělských a lesnických veletrhů 
v Brně. Mottem ročníku 2018 je „ochrana lesa hospodařením“. ČTPLH je organizátorem 
doprovodného programu, v němž se bude snažit v souladu se směrem vytýčeným organizá-
tory veletrhu zvýraznit pozitivní roli lesníků a myslivců, kteří vystupují především jako řádní 
hospodáři a pečliví údržbáři krajiny pečující o přírodní bohatství a prostředí pro život nás 
všech. 

Ing. Tomáš Pařík
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Země živitelka – rozšířené představení lesnického a mysliveckého sektoru
24. – 29. 8. 2017, výstaviště České Budějovice
Na konci května se v Českých Budějovicích konal 44. ročník tradičního agrosalonu Země 
živitelka. Na této výstavě se představilo 547 vystavovatelů z 22 zemí. Na Zemi živitelku 
2017 přijelo sedm zahraničních delegací, mezi hosty slavnostního zahájení byli nejvyšší 
představitelé České republiky včetně prezidenta Miloše Zemana a ministra zemědělství 
Mariana Jurečky. Celkově přišlo na zemi živitelku 110 tisíc návštěvníků. 
Hlavním cílem této akce bylo představit práci českých zemědělců a potravinářů, ukázat 
pestrost zemědělství, jeho přesah do dalších oborů a atraktivitu profesního uplatnění 
v zemědělství. Ročník 2017 měl podtitul „Cesta zemědělstvím“ a kromě expozic vystavo-
vatelů nabídl návštěvníkům také dětský zemědělský svět nebo televizní studio TV živi-
telka. Součástí akce byly Národní dožínky 26. srpna s průvodem a slavnostním zahájením 
v Pivovarské zahradě. Letošní ročník Země živitelky se více přiklonil k odbornosti, navíc 
široké veřejnosti představil také zážitkové zemědělství.
Na Zemi živitelce se tradičně představovala i myslivost. V roce 2017 se její prezentace 
poprvé ujala ČTPLH a rozšířila tuto prezentaci o lesnictví. Lesnický sektor a myslivost se 
tak představily na výstavišti v Českých Budějovicích zcela nově, šířeji a přístupněji pro 
návštěvníky. Těžiště mysliveckého a lesnického programu bylo soustředěno do Dne lesa 
a myslivosti, který proběhl 25. srpna.

Den lesa a myslivosti zaznamenal vysokou návštěvnost
Program Dne lesa a myslivosti v pavilonu R1 se zaměřil jak na odborníky, tak na širokou 
veřejnost. Představil také lesnictví a myslivost jako součást hospodaření na půdě a jako 
příspěvek k udržitelnému rozvoji krajiny. Kromě pevných programových bloků probíhalo 
po celý den promítání � lmů s lesnickou a mysliveckou tematikou. 
Realizované programové bloky:

Činnosti 2017
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Krušné hory, jak je možná neznáte – návštěvníci se seznámili s vývojem a současností 
Krušných hor, s jejich revitalizací a s možnostmi rekreace a aktivního odpočinku v této 
části České republiky.
Historie loveckého a lesnického personálu – tento blok navštívili především zájemci 
o lesnickou a mysliveckou historii, tradice a profese spojené s lesem.

Lesní pedagogika – dětmi velmi oblíbený program, který umožní vnímat les všemi smy-
sly, pomocí praktických aktivních činností za dohledu zkušených lesních pedagogů.
Ukázky lovecké kynologie – práce loveckých psů byla pro návštěvníky českobudějo-
vického výstaviště velmi atraktivní, jednak díky provedení samotného programu, jednak 
proto, že mnozí z návštěvníků byli aktivní myslivci a majitelé loveckých psů.

Činnosti 2017
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50 let organizovaného sokolnictví v ČR – draví ptáci používaní k lovu přitáhli pozor-
nost mnoha návštěvníků Dne lesa a myslivosti, především díky přítomnosti ušlechtilých 
zvířat, ale také díky mnoha informacím spojeným s historií tohoto po tisíciletí praktikova-
ného způsobu lovu.
Osobnost Josefa Vágnera – komentované promítání životopisného � lmu – Josef Vágner 
byl legendárním ředitelem Východočeské ZOO a zakladatel safari ve Dvoře Králové nad 
Labem. Film s komentářem připomenul jeho odkaz a přínos pro ochranu přírody.
Dominik Hašek – od hokeje k lesu – známý hokejový brankář a člen naganské vítězné 
olympijské sestavy se po skončení své hokejové kariéry nadchnul pro přírodu a mysli-
vost. Dvakrát během Dne lesa a myslivosti o tom povyprávěl divákům v plně obsaze-
ném hledišti. Této akci věnovala pozornost také místní média, díky čemuž se osvětová 
lesnická a myslivecká témata podařilo dostat i mezi tu část veřejnosti, která výstaviště 
nenavštívila.

Alexandr Pospíšil – umělecký nožíř, rytec a puškař, výstava nožů a ukázky prací 
– myslivost je spojena i s uměleckou tvorbou a jednu z forem této tvorby představil 
návštěvníkům výstaviště nožíř, rytec a puškař Alexandr Pospíšil. V programu se návštěv-
níci seznámili s typem uměleckých děl spojených s myslivostí, která se často stávají i dary 
například pro nejvyšší představitel států.
Lékárna v lese – návštěvníci si užili především ochutnávky produktů z českých lesů 
a výrobků z nich – například výluhů nebo sirupů. Pro mnohé bylo překvapením, jak 
mohou být zdánlivě obyčejné plody a rostliny prospěšné lidskému zdraví.
Činnost Klubu českých turistů a jeho spolupráce s Lesy ČR – Česko se může chlubit 
skvěle značenými turistickými cestami a množstvím aktivních turistů. Proto se se zájmem 
návštěvníků setkal také program, který informoval o tom, jak se na dobrých podmínkách 
pro turisty v Česku podílí Klub českých turistů a Lesy ČR.

Činnosti 2017
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Národní výstava myslivosti – představení lesního hospodářství v kontextu udržitel-
ného rozvoje
Národní výstava myslivosti
Veletrh udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO
Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH
Národní výstava hospodářských zvířat
11.-14.5.2017, výstaviště Brno
V polovině května se konal na brněnském výstavišti komplex veletrhů zaměřený na chov 
hospodářských zvířat, živočišnou výrobu, myslivost a udržitelný život v krajině. Tento 
soubor vznikl nově jako rozšíření celku Národní výstavy hospodářských zvířat a Národní 
výstavy myslivosti. Uvedené veletrhy proběhy v pavilonech P, G a F. Právě v pavilonu 
F byla umístěna Národní výstava myslivosti společně s veletrhem NATUR EXPO BRNO, 
v tomto pavilonu se prezentovala Česká technologická platforma lesního hospodářství 
a navazujících průmyslových odvětví na společném stánku s Mendelovou univerzitou 
v Brně. Platforma představila svou činnost a přihlásila se k celkovému záměru Národní 
výstavy myslivosti 2017, který ukázal myslivost především jako péči o volně žijící zvěř 
a nedílnou součást péče o krajinu a životní prostředí. Lesní hospodářství se účastí plat-
formy na tomto komplexu veletrhů zařadilo mezi odvětví, která přispívají k udržitelnému 
rozvoji.
ČTPLH byla také organizátorem části doprovodného programu. Třikrát denně se 
na pódiu Národní výstavy myslivosti představili trubači, sokolníci a kynologové, kteří 
představili ušlechtilé myslivecké tradice a navodili mysliveckou atmosféru. V sobotu 
proběhla přednáška Lékárna v lese aneb lesní produkty pro zdraví. Od pracovníků Lesů 
České republiky se návštěvníci dozvěděli, jaké rostliny a plody z českých lesů mohou 
pomoci jejich zdraví, které z nich jsou tzv. superpotraviny – obsahují velké množství 
antioxidantů. Návštěvníci tradičně využili ochutnávky marmelád, šťáv, sirupů, výluhů 
a sušených plodů. Pro mnohé to byla inspirace ke změně životního stylu a k zamyšlení se 
nad průmyslově vyráběnými výživovými doplňky.

Činnosti 2017
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Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC
31. 10. - 3. 11. 2017, výstaviště Brno
Na přelomu října a listopadu se na brněnském výstavišti konal veletrh WOOD-TEC. Tento 
veletrh je tradiční akcí, na veletrhu se prezentují především dva obory: stroje pro zpra-
cování dřeva a výrobu nábytku a komponenty pro výrobu nábytku. Stroje byly v roč-
níku 2017 umístěny v pavilonu V, komponenty v pavilonu A, kde současně ve WOOD-

-TEC Aréně a konferenčním sále probíhal 
doprovodný program. Kromě profesních 
asociací a vysokých škol se na doprovodném 
programu podílela i Česká technologická 
platforma lesního hospodářství a navazujících 
průmyslových odvětví, která se prezentovala 
také vlastním stánkem. Svou účastí ČTPLH 
podpořila myšlenku většího využití dřeva jako 
obnovitelné suroviny pro výrobu nábytku 
a dalších spotřebních předmětů, platforma 
byla také jedním z odborných partnerů vele-
trhu. S dalšími partnery především z oblasti 
vysokých škol pak platforma představila 
dřevozpracující a nábytkářský průmysl jako 
perspektivní oblast pro uplatnění absolventů 
středních škol.

Doprovodný program veletrhu WOOD-TEC 2017 byl tematicky rozdělen do všech čtyř 
dnů a ČTPLH se podílela na programu každého z těchto dnů. Nejdůležitější událostí 
prvního dne bylo diskuzní fórum „Nové trendy v dřevozpracujícím průmyslu“, do něhož 
se zapojili také představitelé členských organizací platformy. Tento den proběhlo také 

uzavřené jednání členů platformy. Ve spolupráci s ČHPLH, Mendelovou univerzitou 
v Brně a Českou zemědělskou univerzitou v Praze byl sestaven odborný program dru-
hého – technologického – dne, který se zaměřil na robotizaci, automatizaci a digitalizaci 
v dřevozpracujícím průmyslu. Pro technologický den organizovala ČTPLH přednášku 
zaměřenou na robotizaci v sektoru produkce dřevostaveb. V rámci čtvrtečního nábytkář-

Činnosti 2017
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ského dne péčí ČTPLH proběhla přednáška Hynka Maňáka zaměřená na individualizaci 
sériově vyráběného nábytku. Pátek 3. listopadu byl věnován především studentům 
středních odborných škol z oblasti lesnictví a výroby nábytku, studenti si díky ČTPLH 
mohli vyslechnout přednášku Aleše Zeidlera z České zemědělské univerzity v Praze, která 
představila moderní technologie ve dřevařské vědecké a pedagogické oblasti na Fakultě 
lesnické a dřevařské ČZU.

Veletrh navštívilo téměř 12 tisíc návštěvníků, výrazný byl podíl návštěvníků ze Sloven-
ska. WOOD-TEC 2017 tak potvrdil svou pozici nejvýznamnější akce pro dřevozpracující 
a nábytkářský průmysl v České republice a na Slovensku.

Činnosti 2017
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11.-14.5. 2017  VÝSTAVIŠTĚ  BRNO

NÁRODNÍ VÝSTAVA

MYSLIVOSTI

Souběžně konané akce:

Činnosti 2017
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ROZPOČET ČTPLH 2017

Rozpočet za rok 2017

Dotace 992 506,30 Kč

Provozní výnosy 444 983,73 Kč

Výnosy celkem 1 437 490,03 Kč

Náklady celkem 1 507 329,89 Kč

Ztráta - 69 839,86 Kč

Den lesa a myslivosti

Dotace 542 506,30 Kč

Vlastní zdroje 252 000,00 Kč

Celkem 794 506,30 Kč

Myslivost a lesnictví jako součást udržitelného hospodaření v krajině

Dotace 450 000,00 Kč

Vlastní zdroje 192 858,00 Kč

Celkem 642 858,00 Kč
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