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O platformě

CO JE ČTPLH
Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových
odvětví byla založena v roce 2007 jako národní obdoba Evropské technologické platformy European Forest-Based Technology Platform. Je registrována u Ministerstva vnitra
ČR jako sdružení 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 dlouhodobých vizí budoucího technologického vývoje. V návaznosti na již formulovanou Národní
výzkumnou agendu, která definuje nejzávažnější výzkumná témata, připravuje Implementační akční plán

Řídicí výbor:
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství
Společenstvo dřevozpracujících podniků ČR
Asociace českého papírenského průmyslu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů
Lesy České republiky, s.p.
Mendelova univerzita v Brně
Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu
Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů
Ing. Tomáš Pařík

Členové:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo zemědělství
Česká zemědělská univerzita
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Biocel Paskov
PILANA WOOD s.r.o.
Asociace dodavatelů montovaných domů
VDP STAVBY a.s.
SAFEE TREES, s.r.o.
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www.caplh.cz
www.sdpcr.cz
www.acpp.cz
www.svol.cz
www.lesycr.cz
www.ldf.mendelu.cz
www.szdp.cz
www.klds.cz

www.mpo.cz
www.eagri.cz
www.fld.czu.cz
www.vls.cz
www.uhul.cz
www.biocel.cz
www.pilana.cz
www.admd.cz
www.vdpstavby.cz
www.safetrees.cz

Úvodní slovo

www.forestplatform.cz

Vážení čtenáři,
Tak jako v životě, i při existenci naší platformy dochází k poměrně zásadním změnám
vynuceným vnějším prostředím. Vlády na začátku posledních desetiletí deklarovaly určitý
přístup k financování vědy a výzkumu a podpořily vytvoření technologických platforem jako
uskupení, která měla propojit veřejnou a privátní sféru. Přes snahu, kterou jednotlivé platformy vyvinuly, se z mého pohledu nepodařilo nastavit jednoznačný statut platforem jako
připomínkových míst, která umožňují optimalizovat zadání vědy a výzkumu tak, aby veřejné
i privátní prostředky byly využity co možná nejefektivněji. Ať již je to nízkou aktivitou platforem či přílišnou „rezistencí“ klasických struktur přerozdělování veřejných prostředků na vědu
a výzkum, faktem je, že se výše deklarovaný cíl nedaří naplňovat.
Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví
se proto soustředila v posledních letech na propagaci oboru. Soustředili jsme se na snahu
o vytváření a podporu příležitostí pro setkávání veřejného, akademického a privátního
sektoru. Snažíme se zajišťovat informační servis členům ve vztahu k dostupným podpůrným
programům. Podílíme se na revizi učebních programů a snažíme se více propojit školní sféru
s praxí.
Dovoluji si na tomto místě poděkovat finančním donátorům. Platforma je financována
především z veřejných prostředků přes jednotlivé projekty vykonávané většinou v partnerství
s některým ze členů platformy. Děkuji tedy členům i ostatním partnerům, kteří se na činnosti
platformy podílejí, a především děkuji zaměstnancům platformy za odvedenou práci v uplynulém roce.
Dovoluji si popřát platformě úspěch v dalších letech a jasnější vizi v činnosti všech platforem
v České republice.
Ing. Tomáš Pařík
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WOOD-TEC
20. – 23. 10. 2015
Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl
Letošního již 13. ročníku mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC se zúčastnilo téměř 400 firem a zastoupených světových značek z 18
zemí. Prezentovali se v pavilonu P a F a na přilehlých volných plochách. Veletrh navštívilo
více než 12 000 odborných návštěvníků, kteří přijeli z 24 zemí. Více než 70% zahraničních
návštěvníků bylo ze Slovenska.
Veletrh WOOD-TEC opět potvrdil své prestižní postavení mezi veletrhy v oboru dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu ve střední a východní Evropě a vysokou odbornost a kvalitu. Stejně jako na minulém ročníku se zde i letos prezentovali všichni klíčoví
vystavovatelé, velké společnosti a firmy, hlavní leadeři trhu. Návštěvníci tak mohli vidět
prezentace např. společnosti FELDER, HOUFEK, PILART, ROJEK prodej, BeA CS, PANAS,
ASAMER, ITALCOMMA, EPIMEX a další. Z oblasti nábytkářského průmyslu pak nechyběly
firmy jako např. ADLER, BLUM, EGGER, SILVI NOVA CS, HETTICH ČR, HRANIPEX, SCHACHERMAYER, TRACHEA či TKZ a další. Ani letos nechyběli na veletrhu „nováčci“. Poprvé se
na WOOD-TECu prezentovala například společnost FREEWOOD, GreMi KLIMA CZ, Sirca či
TECE DECOR.
„Veletrh WOOD-TEC napomáhá konkurenceschopnosti českého dřevozpracujícího
a nábytkářského průmyslu, který je důležitým odvětvím s podílem 3 % HDP. Letošní
ročník odpovídá aktuálnímu stavu daného trhu v ČR a SR“, řekl na slavnostním zahájení
veletrhu Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhy Brno, a. s.
Odborný program se zaměřil na využití dřeva a nové technologie výroby
Odborný doprovodný program pořádala Lesnická a dřevařská fakulta Mendlovy univerzity v Brně společně s Českou technologickou platformou lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví, občanským sdružením.
Důležitým tématem byly granty a dotace z EU do rozvoje lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví, Ing. Lenka Vachunová a Mgr. Daniela Vašíčková vše
vysvětlily a odpovídaly na dotazy. Následovaly čtyři přednášky ze semináře Společenstva dřevozpracujících podniků. Přednášky se zabývaly otázkami dlouhodobého přežití
malých pil v ČR, nových trendů v pilařských technologiích, požadavků středních a malých
lesnických firem na státní instituce či srovnáním dřevozpracujícího průmyslu ČR v mezinárodním měřítku.
Zajímavostí byla také přednáška Výzkumného centra J. Ressela s názvem: Buk dřevo
budoucnosti.
V pavilonu F proběhla také valná hromada ČTPLH a setkání členských firem Společenstva
dřevozpracujích podniků.
Přímo v expozici LDF Mendelu probíhala soutěž „Poznej naše dřevo“.
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Národní výstava myslivosti
25. – 28. 6. 2015
První ročník národní výstavy myslivosti slavil úspěch a Česká technologická platforma
lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví byla u toho. V červnu tato
výstava oslovila jak širokou mysliveckou obec, tak milovníky přírody a rodiny s dětmi.
Osmdesát vystavovatelů představilo kompletní škálu mysliveckých potřeb, nechyběly
ani tematické výstavy, kulinářská a dřevorubecká show nebo pódiový program. Návštěvníci mysliveckého pavilonu byli poprvé v historii svědky ceremoniálu pasování na rytíře,
ve kterém se čestným rytířem Královského řádu moravských rytířů svatého Rostislava
a Kolumbana stal osmdesátiletý nestor moravské myslivosti Ivan Višňák.
Výstaviště navštívilo rekordních 51.727 návštěvníků z 16 zemí, které zaujal nejen myslivecký pavilon, ale i doprovodná Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské
techniky či chovatelská výstava PROPET.

Vánoční trhy a Lesní pedagogika
Idea lesní pedagogiky vznikla před 50 lety v USA jako nejjednodušší cesta, jak široké
veřejnosti přiblížit prostředí lesa s jeho funkcemi. U nás tradice lesní pedagogiky zakotvila v devadesátých letech a v posledním desetiletí se této edukativní činnosti stále více
lesnických organizací. Zážitkové vzdělávání zpravidla probíhá přímo v lesním prostředí,
kde děti zažijí les všemi smysly a v reálu si ověří informace, které mají třeba ze školy.
I na letošních Vánočních trzích se děti s lesní pedagogikou mohly seznámit a zájem byl
veliký.
Děti se dovídají, že kůrovec není obrovský brouk, ale měří jen několik milimetrů. U stanoviště myslivosti si rády osahají trofeje a kůže, ke kterým se jinak moc nedostanou.
Všechny bez rozdílu baví práce s buzolou a s překvapením zjišťují, že existují lesnické
mapy a lesníci mají porosty přesně označené. Děti zaujalo třeba i to, že když chceme
zjistit stáří stromu, nemusíme ho skácet, a samy si zkoušejí vývrt.
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Vize

VIZE EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
A NAVAZUJÍCÍCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ
Před osmi lety Evropská technologická platforma lesního hospodářství a navazujících
průmyslových odvětví naformulovala ambiciózní vizi svého budoucího rozvoje do roku
2030. S podporou Evropské komise vytvořili zástupci lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví Technologickou platformu lesního hospodářství (FTP), která
vypracovala Agendu strategického výzkumu (SRA) s cílem zmapovat způsob dosažení
této vize 2030. Mezi léty 2007–2011 bylo vypracováno více než 100 evropských výzkumných projektů s dotací okolo 500 milionů EUR.
Sektor nyní přistoupil k obnově dokumentu Vize 2030. Ten je v souladu s Evropskou strategií 2020 pro celkově správný a udržitelný rozvoj a předkládá čtyři strategická témata
jako odpověď na „velké společenské výzvy“, jak byly popsány Evropskou komisí. Jsou
zaměřena na vytvoření ekologicky smýšlející společnosti: úsek lesnictví je v ekologicky
smýšlející společnosti zodpovědný za řízení lesních zdrojů, vytvoření odpovědného průmyslového vedení a naplnění požadavků spotřebitele.
Nové cíle pro rok 2030 tvoří páteř této nové Vize. Jsou to velmi ambiciózní, přesně
definované a měřitelné cíle, které mohou být dosaženy pouze společnou koordinací
na úrovni evropských států a povedou k vytvoření silného a výdělečného průmyslového
sektoru. Je nutné nejenom přilákat investory, ale také nabídnout společnosti řešení
pro ekologické výzvy, zvláště pak v oblasti znečištění vod, ovzduší, půdy a klimatických
změn.
Pro dosažení cílů FTP obnovené Vize 2030 a uchopení potenciálních příležitostí, které
posílí konkurenceschopnost sektoru, bude nutné přijmout kroky v mnoha oblastech:
• nové obchodní výstavby a modely
• více prospěšné taktiky a politické koncepty
• rozvoj technologií stejně jako investice do výzkumu a vývoje nových řešení
• posílení vzdělání a školení
• vytvoření mezisektorové spolupráce a propojení
Technologická platforma slouží jako důležitý katalyzátor ve všech zmíněných oblastech
a podporuje sbližování zástupců pro dosažení společného cíle.
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Adresa:
Česká technologická platforma
lesního hospodářství a navazujících
průmyslových odvětví
Zemědělská 3
61300 Brno
Tajemník:
Bc. Petra Volejníková
e-mail: petavolejnikova@seznam.cz
info@forestplatform.cz
tel.: +420 604 835 850
Předseda ČTPLH:
Ing. Tomáš Pařík
e-mail: t.parik@wood-paper.cz
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