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SLoVo PřEdSEdy

Česká technologická platforma lesního hospodář-
ství a navazujících průmyslových odvětví je článkem 
celoevropského řetězce, který pod metodickým vede-
ním Evropské technologické platformy (European 
Forest-Based Technology Platform) podporuje rozvoj 
sektoru a iniciuje výzkumné aktivity. Východiskem 
této činnosti je dokument Vize 20�0, který stanovu-
je poměrně ambiciózní cíle. Evropský lesnický sektor 
má za dvacet let hrát jednu z klíčových rolí v trvale 
udržitelné společnosti a zahrnovat konkurenceschop-
ný průmysl založený na znalostech, který podporuje 
rozšířené využití obnovitelných lesních zdrojů. Ces-
ta k tomuto cíli vede přes inovace důsledně a rychle 
zaváděné do praxe na základě partnerství veřejného 
a soukromého sektoru. V tuzemských podmínkách se 
takovým mostem, který spojí státní správu, výzkumná 
pracoviště a komerční sféru, stává právě Česká tech-
nologická platforma lesního hospodářství a navazují-
cích průmyslových odvětví. 

o potřebě této aktivity svědčí současná velmi níz-
ká intenzita spolupráce mezi výrobním sektorem 
a tuzemskými výzkumnými organizacemi. Tento stav 
nejenže neprospívá žádné straně, ale do budoucna 
i ohrožuje konkurenceschopnost českého výzkumu, 
vývoje a potažmo i vědeckotechnického rozvoje obo-
ru a jeho postavení na celoevropském trhu. K řeše-
ní této situace napomáhá Česká technologická plat-
forma dvěma způsoby. díky napojení na Evropskou 
technologickou platformu zajišťuje přenos know-

how z jiných evropských zemí a zejména informací 
o evropských zdrojích, které mají být v rámci strategií 
pro zvýšení konkurenceschopnosti využity na podpo-
ru inovací. Zároveň je pomyslnou bránou k velkým 
mezinárodním projektům, do nichž se české subjekty 
mohou zapojit. druhým základním smyslem platfor-
my je přivést ke společnému jednacímu stolu subjekty 
z komerční a výzkumné sféry.

Ke každému náročnému cíli vedou postupné kroky, 
Česká technologická platforma lesního hospodářství 
a navazujících průmyslových odvětví má za sebou dva 
velmi důležité. Byla formulována Národní výzkumná 
agenda, která vymezila prostor pro oborový výzkum 
a vývoj a stanovila klíčová témata a problémy k řeše-
ní. o smysluplnosti celé aktivity se podařilo přesvěd-
čit Ministerstvo zemědělství Čr, které činnost platfor-
my podpořilo dotací z programu Vzdělávání a rozvoj 
lidských zdrojů, podpora venkova. První kroky tak 
máme za sebou a záleží jen na nás, kolik dalších bude 
následovat. Bez aktivní spolupráce všech výše zmiňo-
vaných subjektů se však žádná aktivita jednotlivců 
neposune dopředu. Přeji nám všem mnoho úspěchů 
v hledání optimální cesty dlouhodobé spolupráce ku 
prospěchu celého oboru a jeho budoucnosti.

Ing. Tomáš Pařík
předseda České technologické platformy lesního  

hospodářství a navazujících průmyslových odvětví

Bez výzkumu konkurenceschopnost nezvýšíme
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SLoVo KoordiNáTorA  

www.forestplatform.cz

V roce 2010 se činnost České technologické plat-
formy lesního hospodářství a navazujících průmys-
lových odvětví dostala do nové fáze. Podařilo se 
realizovat několik důležitých kroků, které upevnily 
pozici ČTPLH jak ve vztahu k orgánům státní správy, 
tak vzhledem k odborné veřejnosti a k našim part-
nerům z dalších zemí i jiných oborů. Ministerstvo 
zemědělství Čr začalo vnímat platformu jako zastře-
šující orgán odvětví lesního hospodářství, na který se 
prioritně obrací jako na odborného konzultanta při 
přípravě vyhlášek, zpracovávání metodik, posuzová-
ní projektů apod. díky aktualizaci webových stránek 
se činnost platformy stala transparentnější a otevře-
ly se nové komunikační kanály. V neposlední řadě 
jsme zintenzivnili propagaci, což přispělo ke zvýšení 
povědomí o aktivitách ČTPLH a k rozšíření možností 
spolupráce. 

Hlavním smyslem naší činnosti je vytváření a pod-
pora vazeb mezi aplikovaným výzkumem a komerč-
ní sférou. důležitým předpokladem pro naplňování 
tohoto cíle je znalost a analýza současného stavu 
využívání finančních prostředků na vědu a výzkum. 
V závěru roku 2010 jsme proto realizovali dotazní-
kové šetření, které vůbec  poprvé zjišťovalo infor-
mace o investicích do výzkumu a vývoje v podnicích 
lesního hospodářství a navazujících oborů. Potěšila 
nás pozitivní odezva, kdy se do průzkumu aktivně 
zapojila více než polovina oslovených. Průzkum mj. 
potvrdil nízký stupeň spolupráce firem s výzkumný-

mi a vývojovými organizacemi, ale na druhé straně 
zjistil, že řada  podniků má o takovou spolupráci 
zájem. Ukázal oblasti, v nichž je zájem o kooperaci 
nejvyšší, což nám dává důležité vodítko pro plánová-
ní dalších aktivit. 

S cílem zvýšit zapojení českých subjektů do 7. rám-
cového programu EU, ale zároveň zefektivnit čerpání 
prostředků na vědu a výzkum z tuzemských zdrojů 
jsme začali poskytovat podporu projektům podáva-
ným členskými subjekty. Zahájili jsme aktivní vyhle-
dávání výzev vztahujících se k našim oborům a pře-
dávání aktuálních informací o jednotlivých dotačních 
titulech členům ČTPLH. 

Prostřednictvím webových stránek nově nabízíme 
odborné konzultace z různých oblastí od možností 
čerpání zdrojů až po vyhledávání partnerů pro kon-
krétní záměr v oblasti výzkumu a inovací. Věříme, že 
toto poradenské centrum přispěje ke zprostředková-
ní zajímavých kontaktů a utužení spolupráce v rámci 
odvětví lesního hospodářství. Neváhejte a obraťte se 
na nás, jsme připraveni pomoci! 

Bc. Petra Volejníková 
koordinátorka České technologické platformy  

lesního hospodářství a navazujících  
průmyslových odvětví

Přicházíme s konkrétní nabídkou spolupráce
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o PLATForMě 

Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví byla založena před 
třemi lety jako národní obdoba Evropské technologické platformy European Forest-Based Technology Plat-
form. Je registrována u Ministerstva vnitra jako sdružení a jejím statutárním orgánem je řídící výbor. dnes 
sdružuje platforma šestnáct členů – ministerstev, oborových sdružení a asociací, výzkumných a vzdělávacích 
institucí i významných podniků.  

Hlavním smyslem platformy je vytváření a podpora vazeb mezi aplikovaným výzkumem a komerční sférou. 
Platforma podporuje aktivity a iniciativu organizací působících ve prospěch rozvoje lesnictví, dřevozpracu-
jícího průmyslu a prodeje výrobků ze dřeva a na bázi dřeva v České republice a s tím spojených vědeckých, 
výzkumných, technologických a inovačních aktivit.  

Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví již splnila jeden 
jeden ze svých primárních úkolů – definovala Národní výzkumnou agendu a aktualizuje ji dle připomínek 
Evropské Unie. Následně připravuje implementační akční plán.

Členové:
• Ministerstvo průmyslu a obchodu Čr

• Ministerstvo životního prostředí Čr

• Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů

• Lesy České republiky, s.p.

• Vojenské lesy a statky Čr, s.p.

• Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

• Asociace českého papírenského průmyslu

• Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu

• Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů

Řídící výbor
• ČAPLH (http://www.caplh.cz/)

•  Společenstvo dřevozpracujících podniků 
(http://www.sdpcr.cz/)

•  Asociace českého papírenského průmyslu 
(http://www.sppac.cz/)

•  Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů 
(http://www.svol.cz/)

• Lesy České republiky (http://www.lesycr.cz/cs/)

•  Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská 
univerzita (http://www.fld.czu.cz/cs/)

•  Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita 
v Brně (http://www.ldf.mendelu.cz/cz)

• Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů

•  Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu 
(http://www.szdp.cz/)

• Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

•  Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská 
univerzita

•  Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita 
v Brně

• Ministerstvo zemědělství Čr

• Společenstvo dřevozpracujících podniků

• LESS a.s.

• PiLANA TooLS Wood Saws spol. s r.o.
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ČiNNoSTi 2010 

řídicí výbor České technologické platformy lesního 
hospodářství a navazujících průmyslových odvětví 
se sešel 2�. �. 2010 na brněnském výstavišti u pří-
ležitosti konání Mezinárodního lesnického a myslivec-
kého veletrhu SiLVA rEGiNA a Světové výstavy vývo-
je myslivosti a lovectví. Projednal Zprávu o činnosti 
 ČTPLH za rok 2009 a stanovil úkoly a strategii pro 
rok 2010.

Valná hromada České technologické platformy 
lesního hospodářství a navazujících průmyslových 
odvětví proběhla 1�. 9. 2010. Na programu jednání 
byly zprávy o činnosti ČTPLH za rok 2009 
a 2010 a informace o plánovaných akcích 
pod záštitou ČTPLH. Valná hromada schvá-
lila předložený návrh rozpočtu pro rok 2010 
a žádost o státní dotaci na rok 2011. inici-
ovala průzkum využití finančních prostřed-
ků na vědu a výzkum, který byl úspěšně 
realizován ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 
(podrobnosti dále) a vyslovila se pro pokra-
čování úspěšně zavedených aktivit (projekt 
interkulturní management, rozšíření webo-
vých stránek, sloupek Věda a výzkum na Sil-
varium.cz a v časopise Lesnická práce aj.).

ČTPLH začala členským subjektům nabízet 
metodickou podporu při přípravě projektů 
v rámci 7. rámcového programu a progra-
mů čerpajících z národních dotačních zdro-

jů. Koordinátor zajišťuje aktivní vyhledává-
ní výzev a předávání aktuálních informací 
o jednotlivých dotačních titulech. Záro-
veň zprostředkovává odborné konzultace 
a vyhledává partnery pro konkrétní zámě-
ry v oblasti výzkumu a inovací.

S cílem rozšíření oborových vazeb a zajiš-
tění dalšího zdroje financování se ČTPLH 
zapojila do přípravy projektu Platforma 
pro posílení dovedností interkulturního 
managementu v rámci výzvy MŠMT oP 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
prioritní osa Terciární vzdělávání, výzkum 
a vývoj, oblast podpory 2.� Partnerství 
a sítě, a to jako partner s finančním pří-
spěvkem, který zajistí provázanost projek-
tu s komerční sférou. Projekt Mendelovy 
univerzity v Brně má vytvořit interakční 
síť spolupracujících institucí, která umož-

ní zkvalitnit studentské praxe a zároveň posílí vazby 
mezi jednotlivými partnery. ČTPLH řeší jednu z klíčo-
vých aktivit projektu, tzv. Mentoring, který zahrnuje 
stáže studentů u partnerů projektu. 

ČTPLH v roce 2010 zahájila spolupráci s ostatními 
národními technologickými platformami. Na dvou 
setkáních byla dojednána koordinace postupu při pří-
pravě a schvalování implementačních akčních plánů 
pro jednotlivé obory. Cílem je dosáhnout jednotné 
bonifikace projektů, které budou podány v souladu 
s těmito akčními plány.
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ČiNNoSTi 2010 

Průzkum investic do výzkumu a vývoje
V rámci dotazníkového šetření, které ČTPLH realizo-

vala v posledním čtvrtletí roku 2010, bylo osloveno 
127 firem podnikajících v lesním hospodářství a nava-
zujících průmyslových odvětvích. o vysoké vypovída-
jící hodnotě získaných dat svědčí nadprůměrná míra 
návratnosti dotazníků,, čili tzv. response rate přesá-
hl �0 procent. Podniky v oboru udržují konkuren-
ceschopnost především  tím, že uvádějí na trh nové 
výrobky s vyšší přidanou hodnotou, případně zavádě-
ním zcela nových výrobků. Přesto vesměs opomínají 
spolupráci s výzkumnými a vývojovými organizacemi, 
která je jako nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti 
využívaná jen v minimu případů. Průzkum zjistil , že 
pouhá čtvrtina firem investuje do výzkumu a vývoje. 
Jen osmina firem zřídila vlastní výzkumné oddělení, 
navíc jde hlavně o velké mezinárodní společnosti, kte-
ré výzkum obvykle realizují v zahraničí.   

investice do výzkumu zpravidla nepřesahují 1 % roč-
ního obratu firmy, ale na druhé straně je pozitivní, 
že nedošlo k jejich krácení v důsledku ekonomické 
recese. Podniky, které se výzkumu a vývoji již nějaký 
čas věnují, chápou význam těchto investic v dlouho-
dobém horizontu svého rozvoje i v boji proti konku-
renci. Velké rezervy však existují v čerpání veřejných 
zdrojů na výzkum a vývoj. Až na jedinou výjimku se 
české firmy vůbec nezapojují do rámcových projektů 
EU a většina nemá zájem ani o o spolupráci na nově 
formulovaných inovačních strategiích. 

K důležitým zjištěním patří poměrně vysoký zájem 
respondentů o spolupráci s univerzitním výzkumem. 
Pokud se firma o takovou spolupráci nezajímá, nej-
častějším důvodem je, že charakter její činnosti nevy-
žaduje další vývoj a výzkum.

Graf č. 1: zájem o spolupráci s univerzitními fakultami 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů, výchovy a vzdělání.

■  Máme zájem o realizaci odborných praxí a stáží studentů 
univerzit v naší firmě

■  Máme zájem o zadávání bakalářských, diplomových  
a doktorských prací

■  Máme zájem o získávání absolventů bakalářských, diplomových 
a doktorských studijních propgramů

■  Máme zájem o spolupráci s příslušnou univerzitou při přípravě 
studiních programů vycházejících z požadavků praxe

■  Společnost nemá zájem o spolupráci s univerzitou v oblasti 
rozvoje lidských zdrojů, výchovy a vzdělání

■  Máme zájem o rešerše stavu techniky ve vybraných oblastech.
■  Máme zájem o odborné konzultace
■  Máme zájem o pořádání kurzů pro pracovníky společnosti
■  Máme zájem o dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců
■  Máme zájem o smluvní spolupráci řešící naše aktuální problémy
■  Máme zájem o společný výzkum a vývoj
■  Máme zájem o spoluúčast na grantových projektech
■  Společnost nemá o spolupráci s univerzitou zájem  

(uvést důvod)

Graf č. 2: zájem o spolupráci s univerzitními fakultami 
v oblasti výzkumu a vývoje.
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ZAHrANiČNí SPoLUPráCE

Koordinátor ČTPLH se zúčastnil pracovního jednání 
Forest Technology Platform – Joint Partnering Event for 
Framework Programme 7 Projects, které se uskutečnilo 
9. �. 2010 v Mnichově. V rámci jednání byla předsta-
vena témata v dalších výzvách 7. rámcového progra-
mu EU. Výzva byla oficiálně otevřena dne 20. července 
2010. Setkání se účastnilo padesát odborníků, přede-
vším zástupců podnikatelské sféry, oborových sdružení 
a asociací, univerzit, soukromých i veřejných výzkum-
ných institucí. V průběhu jednání byly prezentovány 
projektové záměry zúčastněných subjektů.

o dosavadních výsledcích čerpání podpory sekto-
ru z evropských zdrojů informoval sekretář Evrop-
ské technologické platformy Andreas Kleischmit von 
Lengefeld. V oblasti lesního hospodářství a navazu-
jících odvětví bylo v �. rámcovém programu (2002 
– 200�) podpořeno celkem �1 projektů v úhrnné 
výši cca 1�1 mil. Euro. V 7. rámcovém programu bylo 

v letech 2007 až 2009 podpořeno 7� projektů v úhrn-
né výši cca 290 mil. Euro. rovněž bylo podpořeno  
�1 ErA-Net projektů. 

V aktuálních výzvách 7. rámcového programu se 
Evropská komise zaměřila na vyšší zastoupení malých 
a středních podniků v řešitelských konsorciích. rov-
něž se zvýšil tlak na využívání výsledků předchozích 
projektů financovaných na evropské nebo národní 
úrovni. Výzvy byly uveřejněny na CordiS (Commu-
nity research and development information Service) 
(http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm) ve speci-
fickém programu Spolupráce a Kapacity. Byly také uve-
řejněny výzvy v režimu public – private – partnership, 
u těchto typů výzev se předpokládá jejich rychlejší 
vyhodnocení a tím pádem dřívější zahájení projektu. 
Projekty by měly řešit aktuální problémy oborového 
průmyslu a napomoci zvýšení konkurenceschopnosti 
sektoru a překlenutí dopadů globální krize.

Konference Mnichov 
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ZAHrANiČNí SPoLUPráCE

Setkání zástupců technologických platforem les-
ního hospodářství na evropské úrovni proběhlo  
22. září 2010 v Bruselu v sídle Evropské technologic-
ké platformy (European Forest-Based Technology Plat-
form). Smyslem schůzky, které se zúčastnil i koordinátor 
ČTPLH, byla výměna informací a zkušeností. Účastníci 
prodiskutovali některé národní poziční dokumenty ke 
sdělení Evropské komise „Zjednodušení provádění 
rámcových programů pro výzkum“. Tento dokument 
významně nastiňuje přípravy �. rámcového programu, 
který má být zahájen v roce 201�. Evropská technologic-
ká platforma se v rámci přípravných jednání jako odbor-
ný partner podílí na formulaci případných priorit a tvor-

bě náplně souvisejících výzev �. rámcového programu. 
Významně jsou diskutovány následující okruhy: 1. zlep-
šení a zjednodušení, která EK může provést v rámci sou-
časných pravidel (krátkodobá řešení), 2. změny v pravi-
dlech, ale stále v rámci současného modelu založeného 
na nákladech (cost-based) a �. dalekosáhlejší změny 
směřující k financování na základě výsledků (result-
based) prostřednictvím pevných částek. Český sektor 
lesního hospodářství se prostřednictvím ČTPLH podílí 
na připomínkování materiálů pro jejich přípravu. Může 
tak ovlivnit, jakou budou mít jednotlivé výzvy v obo-
ru podobu a kterým směrům výzkumu a vývoje bude  
v �. rámcovém programu dána priorita.

Konference Brusel
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ProPAGACE

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SiLVA 
rEGiNA 2010 byl pro Českou technologickou platfor-
mu lesního hospodářství a navazujících průmyslových 
odvětví první významnou příležitostí k prezentaci svých 
aktivit široké odborné veřejnosti. díky rekordní stoti-
sícové návštěvnosti veletrhu mohla využít nečekaně 
vysoké koncentrace odborníků z daných oborů, takže 
šlo o výborně zvolenou formu propagace. Česká tech-
nologická platforma lesního hospodářství se prezento-
vala na rozsáhlém stánku Mendelovy univerzity v Brně, 
za přítomnosti nového koordinátora. Stánek měl stra-
tegické umístění v pavilonu Z, v němž se vedle veletrhu 
SiLVA rEGiNA mimořádně konala také Světová výsta-
va vývoje myslivosti a lovectví. V průběhu veletrhu se 
v Brně sešel k jednání řídicí výbor ČTPLH, který řešil 
priority strategie platformy pro roky 2010 a 2011.

11. mezinárodní veletrh SiLVA rEGiNA se uskuteč-
nil v termínu 21. – 2�. �. 2010 společně s 11. mezi-

SILVA REGINA 2010
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ProPAGACE

národním veletrhem zemědělské 
techniky TECHAGro a 10. mezi-
národním veterinárním veletr-
hem ANiMAL VETEX. Šlo o jednu 
ze čtyř nejrozsáhlejších přehlídek 
svého druhu v Evropě. Nabídka 
70� vystavovatelů z 2� zemí zapl-
nila celý areál brněnského výsta-
viště včetně volných ploch, na 
kterých se předváděla těžká tech-
nika a probíhaly praktické ukázky 
zpracování dřeva. Během pěti dnů 
areálem prošlo 10� �71 návštěv-
níků ze �0 zemí, zahraničních 
mezi nimi bylo ���1. 

odborný doprovodný program 
veletrhu SiLVA rEGiNA se zaměřil 
zejména na prevenci úrazů v lesnic-
tví a moderní metody ochrany před 
kůrovcem. Značný zájem veřejnos-

ti vzbudil zvýrazněný obor BioMASA a jeho doprovod-
ný program. Mezinárodní odborné prezentace na téma 
využití zemědělské i lesnické biomasy probíhaly tři dny 
paralelně ve dvou sálech. Velkou sledovanost mělo dva-
cet praktických ukázek drcení a štěpkování, do kterých 
se zapojila technika devíti vystavujících firem. Pozor-

nost diváků upoutaly také tradiční 
soutěže v řezání dřeva a v hodu 
sekerou. 

Souběžně s veletrhem SiLVA rEGi-
NA se uskutečnila Světová výstava 
vývoje myslivosti a lovectví. Největ-
ší prezentace oboru v České repub-
lice za několik posledních desetiletí 
představila řadu unikátů z muzej-
ních i soukromých sbírek - trofeje, 
zbraně, uniformy, umělecká díla 
a historické dokumenty z různých 
zemí i období. Projekt navázal na 
sté výročí světové výstavy ve Vídni 
a v Praze, která byla první veřejnou 
prezentací lovectví na našem úze-
mí, a v tematických blocích ukázal 
vývoj mysliveckých, chovatelských, 
ochranářských a loveckých aktivit 
za posledních sto let. 
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ProPAGACE – NoVý WEB PLATForMy  

Česká technologická platforma 
lesního hodpodářství

AKTUáLNě   l   ProJEKTy   l   doKUMENTy   l   orGANiZACE   l   KoNTAKT

Aktuálně

PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NÁRODNÍCH TECHNOLOGICKÝCH PLATFOREM

1�.listopadu se na Technologickém centru AV Čr uskuteční setkání zástupců  
národních technologických platforem. Na programu budou mimo jiné i otázky 
financování platforem, dění na poli evropských technologických platforem a jakou 
podporu můžeme hledat u české styčné kanceláře pro VaV v Bruselu CZELo.

Podrobnější informace ze zasedání naleznete na této stránce.

Petra Volejníková, Brno 5.11.2010

Aktuální články

Na 7. rámcový program s podporou Technologické platformy
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FiNANCE

AKTUáLNě   l   ProJEKTy   l   doKUMENTy   l   orGANiZACE   l   KoNTAKT

dle zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu Čr nestátním a neziskovým organizacím ústřed-
ními orgány statní zprávy byla ČTPLH poskytnuta neinvestiční dotace. Veškeré finanční prostředky v roce 2010 
byly použity v souladu s rozhodnutím reg. č. 1�/2010 - 1�2�0 o poskytnutí dotace. Finanční vypořádání nein-
vestiční dotace bylo provedeno v návaznosti na Vyhlášku �2/200�, včetně přílohy č.7.

ROZPOČET 2010 ČTPLH 

příjmy - dotace �00 000 Kč

příjmy - ostatní (neveřejné zdroje) 220 000 Kč

příjmy celkem 720 000 Kč

výdaje - dotace �00 000 Kč

výdaje celkem - prokazované na MZE 720 000 Kč
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PLáNy 2011 A ViZE 

Na vizi rozvoje sektoru formulovanou v dokumentu 
Národní výzkumná agenda naváže program strategic-
kého výzkumu. V roce 2011 bude zpracován imple-
mentační akční plán sektoru lesního hospodářství 
a navazujících průmyslových odvětví, a to na základě 
směrů stanovených Národní výzkumnou agendou. 
Zároveň je třeba definitivně dořešit statut ČTPLH jako 
odborného garanta a konzultanta ve styku se státní 
správou a všemi veřejnými institucemi. Tento statut 
platformy by měl být zapracován do strategií a dal-
ších dokumentů tří dotčených resortů, tj Ministerstva 
zemědělství Čr, Ministerstva životního prostředí Čr 
a Ministerstva průmyslu a obchodu Čr. 

Na základě vyhodnocení prezentace na veletrhu 
SiLVA rEGiNA 2010 bylo rozhodnuto, že se ČTPLH 
stane odborným garantem a jedním ze spoluorgani-
zátorů veletrhu SiLVA rEGiNA 2012. Bude se podílet 
na přípravě a realizaci veletrhu i jeho doprovodného 
programu, který využije k propagaci inovačních akti-

vit a vědecko-technického rozvoje. Má ambici zorgani-
zovat při veletrhu setkání evropských technologic-
kých platforem.  

ČTPLH usiluje o postupné rozšiřování členské základ-
ny a zintenzivnění spolupráce s regionálními klast-
ry. Bude pokračovat v podpoře malých a středních 
podniků při podávání projektů v rámci 7. rámcového 
programu. Ve spolupráci s Evropskou technologickou 
platformou se zapojí do přípravy �. rámcového pro-
gramu. 

dlouhodobou vizí je postupné naplňování bodů 
implementačního akčního plánu. Smyslem činnos-
ti ČTPLH je vytváření mostu mezi vědou, výzkumem 
a průmyslem za účelem zvýšení konkurenceschopnosti 
českého lesnictví a navazujících průmyslových oborů. 
Vedle tvorby strategie pro rozvoj moderních techno-
logií je úkolem platformy iniciovat vědecko-technický 
výzkum a hledat komerční využití jeho výsledků. 
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KoNTAKTy

www.forestplatform.cz

Koordinátor:
Bc. Petra Volejníková
e-mail: petra.volejnikova@mendelu.cz 
info@forestplatform.cz
tel.: +�20 ��� 1�� 19�

Ředitel ČTPLH:
ing. Tomáš Pařík
e-mail: t.parik@wood-paper.cz
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Česká technologická platforma lesního hospodářství
a navazujících průmyslových odvětví
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