
 

 

 

Valná hromada  

České technologické platformy lesního hospodářství a navazujících 

průmyslových odvětví 

Dne 23. dubna 2013 proběhla na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity valná 

hromada České technologické platformy lesního hospodářství a navazujících průmyslových 

odvětví (ČTPLH). V první části valné hromady došlo k prezentaci projektů, kterých je platforma 

partnerem. Vedoucí těchto projektů představili členům valné hromady, mezi kterými jsou i 

zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu, aktuální stav projektů a 

současně shrnuli jejich činnost za minulý rok.  

Hlavním posláním České technologické platformy lesního hospodářství a navazujících průmyslových 

odvětví je vytváření a podpora vazeb mezi aplikovaným výzkumem a komerční sférou. Mezi 

nejvýznamnější partnerské projekty patří TOP STUDENT - Platforma pro posílení dovednosti 

interkulturního managementu, InoBio – Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší 

konkurenceschopnost, TechDrev – Inovace technických a dřevařských disciplín a POPRAR – 

Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji. ČTPLH je národní obdobou 

European Forest-Based Technology Platform, se kterou úzce spolupracuje, a jejím hlavním úkolem je 

vytvoření a podpora vazeb mezi organizacemi, které se soustředí na rozvoj lesnictví, 

dřevozpracujícího průmyslu a prodej výrobků ze dřeva a na bázi dřeva, a vědeckými, výzkumnými, 

technologickými a inovačními aktivitami. Jejím primárním úkolem je také vytváření střednědobých a 

dlouhodobých vizí technologického vývoje a definování Národní výzkumné agendy. Vedoucí 

jednotlivých projektů ČTPLH také představili své hospodaření a čerpání přidělených finančních 

prostředků. Zároveň požádali členy valné hromady o podporu při hledání dalších firem a subjektů, 

které by se mohly na projektech podílet. 

Na valné hromadě ČTPLH byl představen také nový projekt s názvem Inovační platforma pro zvýšení 

konkurenceschopnosti ČTPLH, poskytovatelem dotace je MPO ve spolupráci s CzechInvestem. Valná 

hromada jednomyslně odsouhlasila vstup platformy do toho projektu.  

V dalším programu valné hromady ČTPLH byla odsouhlasena výroční a finanční zpráva za rok 2012, 

podle předsedy ČTPLH Ing. Tomáše Paříka má každý projekt vlastní účet a jasný systém využívání 

prostředků a současně i jejich vnější kontrolu. Dále byly koordinátorkou projektu Bc. Petrou 

Volejníkovou představeny plánované aktivity pro rok 2013, mezi něž patří především zapojení ČTPLH 

do projektů běžících i nových a propagace platformy. Ta bude v nejbližším období propagována na 

vyhlášení Stromu života v Evropském parlamentu a v polovině června také na České Street Party, kde 

bude ČTPLH prezentovaná pro širokou veřejnost. V říjnu letošního roku se platforma bude účastnit 

také Mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC v Brně, kde bude 

odborným garantem a pořadatelem řady přednášek. A už nyní běží přípravy pro Mezinárodní lesnický 

a myslivecký veletrh Silva Regina, který se bude konat v roce 2014.  

Na závěr valné hromady proběhla krátká diskuze a předseda ČTPLH Ing. Tomáš Pařík poděkoval 

všem za účast a spolupráci.  


