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O platformě

Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových 
odvětví byla založena před čtyřmi lety 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 dlouhodo-
bých vizí budoucího technologického vývoje. V návaznosti na již formulovanou Národní 
výzkumnou agendu, která defi nuje nejzávažnější výzkumná témata, připravuje Imple-
mentační akční plán

Řídicí výbor:
Ing. Tomáš Pařík
Asociace českého papírenského průmyslu  www.acpp.cz
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství  www.caplh.cz
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU  www.fl d.czu.cz/cs
Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů www.kids.cz
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU  www.ldf.mendelu.cz
LESS, a.s.  www.less.cz
Lesy České republiky  www.lesycr.cz/cs
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů  www.svol.cz
Společenstvo dřevozpracujících podniků  www.sdpcr.cz
Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu  www.szdp.cz

Členové:
Ing. Tomáš Pařík
Asociace českého papírenského průmyslu www.acpp.cz
Asociace dodavatelů montovaných domů www.admd.cz
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství www.caplh.cz
Česká zemědělská univerzita www.fl d.czu.cz
Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů www.kids.cz
Lesy České republiky, s.p. www.lesycr.cz
LESS a.s. www.less.cz
Mendelova univerzita v Brně www.ldf.mendelu.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR www.mpo.cz
Ministerstvo zemědělství www.eagri.cz
Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz
PILANA WOOD s.r.o. www.pilana.cz
SAFEE TREES, s.r.o. www.safetrees.cz
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů www.svol.cz
Společenstvo dřevozpracujících podniků ČR www.sdpcr.cz
Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu www.szdp.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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BEZ INOVACÍ NEBUDEME KONKURENCESCHOPNÍ

Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových 
odvětví (ČTPLH) za poslední rok pokročila opět o kus cesty dále. Daří se nám získávat 
prostředky na realizaci projektů, jejichž cílem je podpořit spolupráci napříč sektorem, 
zapojit výzkumnou sféru do řešení aktuálních i dlouhodobých problémů průmyslu 
a potažmo posunout dopředu celý lesnicko-dřevozpracující komplex. Jeho současná 
pozice totiž ani zdaleka neodpovídá potenciálu, který je dán kvantitou i kvalitou naší 
obnovitelné suroviny a vybudované infrastruktury. Bohužel ani vývojové tendence 
odvětví nejsou příliš příznivé. Proto je třeba využít příležitosti, které se nám díky evrop-
ským zdrojům otevírají, a s jejich pomocí se pokusit tento trend zvrátit.
ČTPLH vznikla v návaznosti na Evropskou technologickou platformu a zapojila se 
do mezinárodní spolupráce, která je na poli výzkumu a vývoje technologií napros-
tou nezbytností.  I zkušenosti ukazují, že v České republice nelze realizovat převratné 
výzkumy bez spolupráce se zahraničními institucemi a globálními fi rmami. V konkurenci 
plantáží po celém světě nám nezbývá než zapojit se do mezinárodních projektů a apli-
kovat jejich výsledky na podmínky středoevropského lesnictví. Příhodný rámec tomuto 
úsilí dává Vize 2030, dokument Evropské technologické platformy, který právě nyní 
prochází obnovou v návaznosti na Evropskou strategii 2020 pro udržitelný rozvoj. Vize 
2030 formuluje strategii rozvoje odvětví v následujícím období a mj. defi nuje odpověd-
nost lesnictví za řízení lesních zdrojů, za jejich správné a udržitelné využívání v souladu 
s naplňováním potřeb obyvatel a zároveň za podporu podnikatelských příležitostí, které 
zvyšují zaměstnanost ve venkovských oblastech. Spolu s přidruženým Programem stra-
tegického výzkumu a inovací 2020 určuje konkrétní směry využití nadbytečných zásob 
dřeva nejen jako zdroje zelené energie, ale například také ve stavebnictví nebo ve zcela 
nových aplikacích uplatňujících nanotechnologie. 
Evropská unie tak přistoupila k řešení dlouhodobého problému, kdy evropské lesnictví 
využívá jen přibližně 60 procent svého potenciálu a zásoba dřeva v Evropě jako v jediné 
oblasti světa stále roste. Nyní je na nás, abychom tento trend včas zachytili, zasadili se 
o růst domácí spotřeby například tlakem na vyšší zastoupení výrobků na bázi dřeva 
ve státních zakázkách a s pomocí inovačních projektů zastavili nebo alespoň zbrzdili 
pokles tuzemských zpracovatelských kapacit v posledních letech. Vytvoření chybějící 
studie o možnostech podpory zpracování dřeva v České republice je jedním z aktuálních 
témat, která mají být řešena v rámci našeho nového projektu Inovační platforma pro 
zvýšení konkurenceschopnosti.
Základním cílem ČTPLH zůstává užší propojení komerční a veřejné sféry. Během něko-
lika let se nám podařilo nastavit mantinely této spolupráce tak, aby byly výhodné pro 
obě strany, a do značné míry i zajistit potřebné prostředky pro řešení společných témat. 
Děkuji za podporu všem, kdo se této příležitosti již chopili a pomáhají nám naplnit 
vytčené cíle. Zároveň bych rád vyzval i další z vás, kterým není lhostejná budoucnost 
našeho odvětví, aby se aktivně zapojili do procesu, na jehož konci by mělo být efektiv-
nější a inovativnější využití našeho přírodního bohatství i vyšší prestiž celého lesnicko-
-dřevařského sektoru.

Ing. Tomáš Pařík
předseda České technologické platformy lesního hospodářství a navazujících průmyslových 
odvětví

Slovo předsedy
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PARTNERSTVÍ V PROJEKTECH

Platforma pro posílení dovedností interkulturního managementu
TOP-STUDENT
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0025
Doba trvání projektu: od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2014
Celkem přidělené fi nanční prostředky na projekt: 13.336.051,68 Kč
Celkem přidělené fi nanční prostředky pro ČTPLH: 801.327,00 Kč
http://www.topstudent.eu/

Cílem projektu je propojení aplikační sféry s vysokoškolským vzděláváním a to prostřed-
nictvím vytvořené partnerské sítě. Hlavní cílovou skupinou jsou studenti Mendelovy 
univerzity v Brně. Projekt řeší nedostatečný přenos praktických poznatků a zkušeností 
z aplikační sféry do oblasti terciárního vzdělávání.
Hlavním posláním projektu je prosazování spolupráce s využitím praktických zkušeností 
aplikační sféry prostřednictvím stáží studentů v klíčové aktivitě Mentoring. Do konce 
roku 2013 se uskutečnilo více než 70 stáží mentee na 5 pracovištích mentorů. Další klí-
čovou aktivitou je Internship, kdy vybraní studenti a zaměstnanci vyjíždějí k zahraničním 
partnerům na stáže. V roce 2013 se uskutečnilo 11 stáží do 4 zemí EU. Stážisté se sezná-
mili s chodem různých pracovišť, podělili se o know-how a úspěšně navázali spolupráci. 
V rámci klíčové aktivity Komunikační platforma se uskutečnila při slavnostním zahájení 
veletrhu WOOD TEC 2013 panelová diskuze „Dřevo jako materiál“, kde ČTPLH reprezento-
val Ing. Tomáš Pařík a Ing. Andrea Pondělíčková. Veletrh pracovních příležitostí, který se 
každoročně koná na LDF, má napomoct absolventům k lepšímu uplatnění na trhu práce. 
Neformální setkání studentů s pracovníky z různých sfér umožnily coff ee breaks. Dále 
se uskutečnily workshopy, kde cílová skupina měla možnost debatovat s personalisty 
z významných fi rem o tom, jak se správně chovat při výběrovém řízení. Poslední klíčo-
vou aktivitou je Trainings, která přináší studentům a zaměstnancům MENDELU možnost 
rozvíjet jazykové, komunikační a prezentační dovednosti. V roce 2013 proběhlo celkem 9 
kurzů.

Činnosti 2013
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PARTNERSTVÍ V PROJEKTECH

Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji
POPRAR
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0303
Doba trvání projektu: od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014
Celkem přidělené fi nanční prostředky na projekt: 31.684.162,40 Kč
Celkem přidělené fi nanční prostředky pro ČTPLH: 1.050.929,00 Kč
http://www.poprar.eu/

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání s důrazem na požadavky znalostí ekonomiky. 
Projekt je zaměřen na zintenzivnění spolupráce mezi univerzitní a podnikatelskou sférou 
a podporu praktických kompetencí v projekční činnosti, dále na diverzifi kaci a interna-
cionalizaci studia. Smyslem projektu je vytváření multioborových studentských týmů 
schopných řešit praktické projekty. V roce 2013 proběhly dva výjezdy lektorsko-student-
ských týmů do Peru, kde byly formulovány projekty, které budou v další fázi běhu projektu 
řešit studentské týmy magisterských a bakalářských studentů. Dále v roce 2013 proběhl 
teoreticko-praktický vzdělávací blok na MENDELU v Brně a u fi rmy Šindlar, s.r.o v Hradci 
Králové. Smyslem tohoto bloku byly tvorba studentských týmů a jejich teoretická příprava 
a praktický trénink.  V roce 2013 přijeli odborníci z univerzity z Peru v rámci Per diem, kteří 
měli přednáškové bloky pro studenty.

Inovace technických a dřevařských disciplín pro vyšší konkurenceschopnost
TechDrev
Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0019
Doba trvání projektu: od 1.2.2012 do 31.1. 2015
Celkem přidělené fi nanční prostředky na projekt: 42.469.477,50 Kč
Celkem přidělené fi nanční prostředky pro ČTPLH: 292.538,40 Kč
http://techdrev.ldf.mendelu.cz/

Projekt je primárně určen pro inovace vyučovaných předmětů a propojení výuky s praxí. 
Inovované přednášky a cvičení jsou zařazeny do výuky a prověřuje se jejich refl exe 
studenty.
Již v prvním roce se velmi úspěšně započala aktivita spojená s přednáškami odborníků 
z praxe, ať již od nás nebo ze zahraničí. Odezva mezi studenty byla velmi dobrá.
Ceněnou částí projektu jsou exkurze do výrobních závodů a na odborné výstavy a vele-
trhy. Výjimku tvoří praxe studentů u fi rem, kde čerpání zatím nedosahuje požadované 
úrovně. V rámci této aktivity jsou proto nyní přijímána rázná opatření, aby se tento defi cit 
vyrovnal.
Celkově možno konstatovat, že projekt se úspěšně rozběhl a je velmi pozitivně student-
skou obcí přijímán. 

Činnosti 2013
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PARTNERSTVÍ V PROJEKTECH

Inovace biologických a lesnických disciplín – INOBIO
Doba řešení projektu: od 1. 2. 2012 do 31. 1. 2015
Přidělené fi nanční prostředky na projekt: 64.229.772,00 Kč
Finanční prostředky z projektu v rozpočtu ČTPLH: 1.210.000,00 Kč
http://inobio.ldf.mendelu.cz/cz

Projekt INOBIO zdůrazňuje mezioborové souvislosti a napomáhá osvojení technologie 
implementace poznatků. Inovací předmětů a studijních plánů jsou začleňovány principy 
systémové biologie a ekologie v kontextu inženýrské profi lace výuky disciplín na LDF 
MENDELU. Důraz je kladen na celostní přístup a vzájemné propojení disciplín či před-
mětů ve spolupráci 9 kateder (ústavů) LDF a celouniverzitního pracoviště – Školní lesní 
podnik Masarykův les a dále partnerů projektu (ČTPLH, o.s., Lesy Města Brna, a.s., Lescus 
Cetkovice, s.r.o. a Centrum výzkumu globální změny v.v.i.). Cíle jsou naplňovány při řešení 
4 na sebe navazujících klíčových aktivit. 

Informace o průběhu jednotlivých aktivit v roce 2013
Inovace studijních plánů (KA 1): V rámci plnění aktivity bylo ve studijních plánech 
zejména studijních programů Lesnictví, Krajinářství a Arboristika inovováno celkem 41 
stávajících předmětů a bylo připraveno 32 nových volitelných předmětů. Zdroje projektu 
byly využity v rámci inovací mimo jiné na zapojení odborníků z praxe jak z domácích, tak 
i ze zahraničních institucí a pracovišť do výuky či přípravy studijních materiálů. Takto bylo 
využito 88 domácích a 20 zahraničních osob. Do konce roku 2013 bylo lektory připra-
veno 62 nových studijních materiálů (skripta a učebnice), 23 videozáznamů přednášek 
zahraničních lektorů a řada prezentací z výuky je umístěna na webu projektu.
Inovace studijních opor a didaktických pomůcek (KA 2) : Prioritou obnovení a dopl-
nění vybavení pro praktickou výuku na cvičebnách, ve výukových laboratořích, doplnění 
výukových sbírek a tvorba studijních opor, tradičních (učebnice, skripta, jiné učební 
texty) i interaktivních forem (e-learning, elektronické materiály, atlasy a klíče, prezen-
tace).  V průběhu dosavadní doby řešení byla pořízena řada pomůcek a vybavení cviče-
ben a laboratoří pro praktickou výuku, mezi nejvýznamnějšími investicemi byly např. 
binokulární lupy (1.003.200,- Kč), dendrometrický měřící stůl (231.815,- Kč), akustický 
tomograf (116.160,- Kč), penetrometr (151.000,- Kč), dendrometrické sady (311.272,- Kč), 
GPS přijímače (237.500,- Kč) a další. V rámci obnovy studijní literatury bylo dosud poří-
zeno celkem 1225 odborných knih, učebnic a výukových DVD.

Činnosti 2013
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Podpora praktické výuky a kompetencí (KA 3): Ve spolupráci s partnery projektu 
a jednotlivými ústavy fakulty, zapojenými do projektu bylo podpořeno zpracování více 
než 100 bakalářských a diplomových prací cílové skupiny, řešících témata, navržená výše 
uvedenými partnery projektu. 18 prací již bylo obhájeno, dalších 93 prací je ve stádiu 
řešení. Ve spolupráci s partnery projektu byla vytvořena síť pracovišť, zajištujících a nabí-
zejících provozní praxe studentů SP Lesnictví, kterých se v roce 2013 zúčastnilo celkem 
55 studentů. 

Podpora odborného vzdělávání akademických pracovníků a internacionalizace 
(KA 4):  V průběhu projektu vycestovalo do zahraničí na stáž celkem 89 akademických 
pracovníků (Chorvatsko, Itálie, Norsko, Polsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, SRN a Velká 
Británie) a v rámci ČR realizovalo stáž na partnerských pracovištích 6 akademických pra-
covníků. Veškeré zahraniční cesty směřovali za sběrem podkladů pro inovace předmětů, 
resp. tvorbu nových předmětů studijních plánů. Ze zahraničních univerzit a institucí 
přicestovalo 20 expertů, kteří se zapojili do výuky v rámci přednášek a konzultací řešení 
závěrečných prací cílové skupiny.
Do konce roku 2013 eviduje projekt celkem 4325 monitorovacích indikátorů, tvořených 
4199 studenty a dále 126 osobami, poskytujícími služby (akademičtí pracovníci a odbor-
níci z praxe). 

Činnosti 2013
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REALIZACE PROJEKTU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR 
(2012–2014)

Inovační platforma pro zvýšení konkurenceschopnosti

Popis projektu:
Cílem projektu je napomáhat vhodnému rozvoji trhu dřevozpracujícího průmyslu, a to 
zejména ve střednědobém až dlouhodobém horizontu prostřednictvím výzkumů a ana-
lýz potřeb trhu, marketingovými projekty na podporu sektoru, konference a semináře 
na téma dotační politiky EU, strategického dokumentu Horizon 2020, poradenství pro 
podnikatelské subjekty při podávání projektů v rámci MPO, MZe, MŠMT – TIP, Eureka, 
COST, GAČR, TAČR, KUS aj.

Příprava a stav realizace:
Projekt je určen především pro menší a středně velké fi rmy v dřevozpracujícím sektoru. 
Snahy o sblížení výsledků vědy a výzkumu s provozními potřebami podniků se dlouho-
době nedaří uspokojivě naplňovat. Důvodů této situace je samozřejmě více, nicméně 
tento projekt nabízí zajímavou příležitost ke společnému dialogu a hledání témat, které 
dřevozpracující fi rmy aktuálně potřebují řešit a z nedostatku vlastních zdrojů či kapacit 
nemohou.  
Na oborovém veletrhu WOOD-TECH, konaném ve dnech 22.–25.10.2013 v Brně, proběhl 
pod záštitou České technologické platformy pro lesní hospodářství a navazující odvětví 
seminář, který tento projekt představil a nabídnul participaci zúčastněným subjektům.  
Na seminář byli pozváni zejména zástupci menších dřevozpracujících fi rem i představi-
telé větších společností, které spojuje zájem o oživení tohoto sektoru a hledání příle-
žitostí a trendů mmj. i v nových inovačních postupech, technologiích i výzkumných 
záměrech.
Členové projektového týmu podrobně představili  hlavní cíle a úkoly sektorové plat-
formy, kterými  je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch rozvoje 
lesnictví, dřevozpracujícího průmyslu a prodeje výrobků ze dřeva a na bázi dřeva v ČR 
a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.  Jejím 
stěžejním úkolem je vytváření pomyslného mostu mezi vědou, výzkumem a průmys-
lem iniciováním a prováděním vědecko-technických výzkumů a následným komerčním 
využitím vědeckých řešení.
V druhé části se společně s účastníky semináře věnovali možnostem prezentovaného 
projektu a jeho možné zacílení na aktuální potřeby dřevozpracujícího sektoru. Současně 
také zástupci obou univerzit, zastoupení v řešitelském týmu, seznámili přítomné s pro-
jekty, které jsou aktuálně řešeny na fakultách a s projektovými záměry, který mají být 
výhledově podány.
V závěrečné části semináře proběhla diskuse s řadou zajímavých podnětů, které byly 
následně zakomponovány do prezentovaného projektu a uplatněny ve změnovém řízení 
k projektu.

Činnosti 2013
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VÝSTAVA O ŽIVOTĚ, DÍLE A ODKAZU PROFESORA 
JOSEFA HROMASE

Vzpomínka na nezapomenutelného člověka, pedagoga, myslivce a kamaráda 
prof. Ing. et Ing. h. c. Josefa Hromase, CSc., byla důvodem setkání jeho bývalých kolegů 
a přátel 6. listopadu 2013 v mysliveckém salonku Zámku ve Křtinách na výstavě Ze života 
Josefa Hromase. 
Ve spolupráci s rodinou pana profesora a Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny 
Mendelovy univerzity v Brně se podařilo kurátorovi výstavy, jeho bývalému studentovi, 
kolegovi a kamarádovi Ing. Dr. Jaroslavu Pospíšilovi, šéfovi fi rmy Silvajagd, shromáždit, 
uspořádat a vystavit profesorovy osobní předměty, myslivecké uniformy vyznamenání 
a ocenění a část loveckých trofejí. Promítl návštěvníkům  fi lm o myslivosti, ve kterém pan 
profesor vystupoval. Do křtinského zámku chodil často a rád, po více než roce se tam 
vrátil aspoň na obrazovce. 
Na konci listopadu byla výstava převezena do mysliveckého centra ARTEMIS v Uhlířských 
Janovicích, nedaleko místa, kde profesor Hromas prožil dětství a mládí. 
Poté bude expozice doplněna a instalována na mezinárodním lesnickém a mysliveckém 
veletrhu SILVA REGINA v Brně ve dnech 30. 3. – 4. 4. 2014. Bude umístěna do pavilonu 
Z Brněnského výstaviště mezi výstavní místa ČMMJ a MENDELU. Symbolicky tak vystihne 
životní orientaci pana profesora Hromase – v těchto institucích odevzdával celý život své 
schopnosti, vlídnost, modrost, radost i poučení ve prospěch nás všech. 

Jiří Junek

Vzpomínka
na nezapomenutelného člověka,
pedagoga, myslivce a kamaráda
prof. Ing. et Ing. h.c. Josefa Hromase, CSc.

Ze života Josefa Hromase – tak zní název výstavy na křtinském zámku, kde symbolicky poprvé 
od 2. 11. 2013 představujeme odborné i laické veřejnosti ukázky ze života a díla nejvýznamnější 
osobnosti české, moravské a slezské myslivosti konce XX. a počátku XXI. století, a to právě v prostře-
dí, kde celý tvůrčí život působil. Zde také se uskutečnil křest knihy o jeho životě Všechny moje hlasy…  
(2009) autora Oldřicha Koudelky.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny MENDELU slaví letos své 90. výročí vzniku a je zcela na 
místě, že představuje i osobnosti spojené s univerzitou a podnikem. Tak se zrodila myšlenka pro 
tento způsob připomenutí osobnosti prof. Hromase a je na místě poděkovat řediteli a vedení ŠLP za 
úsilí, které věnovali přípravě a realizaci. Bez pochopení a nadšení paní Ing. Zdeny Hromasové, obou 
dcer a zbývající rodiny pana profesora by osobních reálií nebylo.

Výstava bude postupně doplňována a na konci listopadu 2013 bude převezena do mysliveckého 
centra ARTEMIS v Uhlířských Janovicích, nedaleko místa, kde profesor Hromas prožil dětství a mládí. 
Poté jako hlavní ukázka pro širokou veřejnost bude expozice instalována na mezinárodním lesnic-
kém a mysliveckém veletrhu SILVA REGINA 2014 v Brně (30. 3. – 4. 4. 2014). Umístění do pavilonu 
Z mezi výstavní místa ČMMJ a MENDELU dokonale symbolicky vystihuje životní orientaci pana pro-
fesory Hromase – v rámci těchto institucí celý život odevzdával své schopnosti, vlídnost, moudrost, 
radost i poučení ve prospěch nás všech.

Poté najdeme výstavě trvalé místo, zřejmě v prostorách bývalého mysliveckého výukového areálu
Lednice, kde prof. Josef Hromas trávil dlouhá léta téměř veškerý volný čas, o pracovním nemluvě. 
Jednáme o důstojné umístění v loveckého zámečku Randezvous, existují ale i další řešení.

Ing. Dr. Jaroslav Pospíšil

kurátor výstavy

Legendární profesor
Kdo z domácích, ale i slovenských, evropských ba i světových myslivců by neznal osobnost pro-

fesora Josefa Hromase. S věčně usměvavým optimistou si výuku myslivosti na brněnské Lesnické 
a dřevařské fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity spojuje hned několik generací jejích 
absolventů. Ti, kteří jej nepoznali z jeho celoživotního pedagogického a vědeckého působiště, mají 
profesora zapsaného v mysli minimálně jako nejvýraznější postavu české, resp. československé 
největší myslivecké organizace v posledních desetiletích dvacátého a prvním desetiletí jednadvacá-
tého století. Bez nadsázky se dá napsat, že byl osobností mimořádného kalibru. 

Profesor Ing. et Ing. h.c. Josef Hromas, CSc. se narodil 24. ledna 1935 v Malé Chuchli. Jeho 
vícegenerační zázemí ho poznamenalo láskou k přírodě, zvěři a tudíž i k myslivosti. Po ukončení 
základní školy se dva roky učil lesním dělníkem v Březině u Rokycan a na Žďákově u Orlíku. Poté 
nastoupil studium na Střední lesnické škole v Písku, odkud v roce 1952 přešel na Střední lesnickou 
školu v Hranicích, kde v roce 1955 s vyznamenáním odmaturoval. O pět let později zakončil studia 
na Lesnické fakultě tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně. Zde již od počátku prosince devětapa-
desátého roku působil jako asistent Ústavu myslivosti. 

Po vojně se vrátil na fakultu, kde pracoval jako odborný asistent. V roce 1972 obhájil dizertační 
práci. V roce 1981 byl jmenován docentem a v devadesátém roce profesorem. Od konce šedesátých 
let se věnoval aktivně práci v Českém mysliveckém svazu, od roku 1983 byl členem jeho ústředního 
výboru. Na sjezdu Českého mysliveckého svazu v roce 1990 byl zvolen jeho předsedou a tuto funkci 
vykonával více než patnáct let. Na třetím sjezdu Českomoravské myslivecké jednoty v roce 2006 byl 
jmenován čestným předsedou této organizace. Z četných aktivit profesora Josefa Hromase nelze 
opomenout funkci místopředsedy Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře CIC (Congres 
International de la Chasse de la conservation du Gibler), funkci místopředsedy komise CIC pro vý-
stavy a trofeje, členství ve správní radě Evropské federace mysliveckých svazů FACE (Fédération 
des Associations de Chasseurs de ľ Union Europa) či funkci předsedy a později člena naší ústřední 
hodnotitelské komise.

Profesor Hromas absolvoval za půl století své pedagogické činnosti řadu studijních a pracovních 
pobytů v zahraničí. Kromě Slovenska navštívil země bývalého Sovětského svazu, Polsko, Maďar-
sko, Bulharsko, Finsko, Německo, Rakousko, Španělsko, Anglii, Itálii, Francii, Řecko, Belgii, Švédsko,
Jihoafrickou republiku, Maroko, Monako, Portugalsko, Skotsko, Rumunsko, Spojené arabské emirá-
ty a další země. Ze všech cest přinášel množství odborných i obecně lidských a kulturních poznatků, 
s nimiž seznamoval své posluchače ve škole, ale i širší mysliveckou veřejnost prostřednictvím své 
bohaté publikační činnosti. 

Je logické, že Josef Hromas byl zván k mnoha odborným konzultacím, expertizám, a že byl obec-
ně uznávaným mysliveckým odborníkem i soudním znalcem pro myslivost. Nejen pro jeho chápavý 
přístup k odborným i soukromým problémům, nejen pro jeho optimistické životní postoje, s nimiž 

dokázal reagovat i na mnohdy „neřešitelné“ problémy, ale především pro svůj originální pozitivis-
tický, fi losofi cký přístup k životu, vysokou náročnost při zkouškách i při řešení jiných otázek. O jeho 
přednáškách, okořeněných nefalšovanou mysliveckou latinou, se vyprávějí neuvěřitelné historky.  

Josef Hromas byl iniciátorem ofi ciálního uznání oboru myslivost coby oboru doktorandského stu-
dia. Stál u zrodu samostatného Ústavu myslivosti na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univer-
zity v Brně. Byl dlouholetým soudním znalcem pro obor myslivost. Byl autorem přibližně dvou sto-
vek původních vědeckých prací, tří stovek populárně odborných sdělení, autorem pěti desítek knih 
a skript, čtyřicítky projektů a pěti desítek závěrečných zpráv. Z jeho monografi í připomeňme alespoň 
Soubor právních předpisů o myslivosti, myslivecké plánování a výkaznictví (1973), Lovecké trofeje 
českých zemí (1974), Posuzování věku živé a ulovené zvěře užitkové (1979), Přehlídky, hodnocení 
a úprava trofejí (1980), Myslivecká zařízení v honitbách (1986), Myslivost (1987), Nejsilnější trofeje 
na světě (1990), Hodnocení a přehled trofejí z českých zemí (1993), Nejsilnější světové trofeje – Die 
stärksten Trophäen der Welt (1998), Dřeviny pro včely a zvěř (2000), Hodnocení trofejí (2000) či 
Myslivost (2000 a 2008). Aktivně se zúčastnil více než stovky vědeckých konferencí. Z uvedeného 
vyplývá, že svou přednáškovou a publikační činností významně přispěl k šíření moderních poznatků 
o myslivosti mezi naší, ale i zahraniční mysliveckou i laickou veřejností.

Pro profesora Hromase bylo vždy charakteristické, že díky svým mimořádně kladným povaho-
vým rysům kolem sebe vždy dokázal shromáždit dostatek pracovitých odborníků, s nimiž na zákla-
dě věcné a odborné argumentace dokázal vyřešit nejeden myslivecký, pedagogický, organizační 
i ryze lidský problém. Charakteristická pro něj rovněž byla koncepčnost a dlouholetý nadhled nad 
momentálními problémy. Jeho trvale optimistická nálada byla toho odrazem, nebo snad, možná 
příčinou… 

Svou práci stále považoval za nedokončenou. Nicméně mnohokrát byla oceněna nejvyššími 
mysliveckými vyznamenáními i řády domácími i partnerských mysliveckých organizací v zahraničí. 
Za svůj osobní vklad a příkladný přístup k tvorbě univerzitních sbírkových fondů převzal v roce 1996 
v Kapském Městě pamětní medaili Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře CIC. Byl nosite-
lem Čestného mysliveckého řádu ČMMJ z roku 1995, Umělecké ceny ČMMJ z roku 1998, pamětní 
medaile Ministerstva zemědělství České republiky Za celoživotní zásluhy o myslivost z roku 2002 
a Uznání ministra zemědělství České republiky za zásluhy a významný přínos české myslivosti s pa-
mětním loveckým tesákem z roku 2012.

Jeho pestrá životní, vědecká, pedagogická i myslivecká dráha byla zobrazena formou knižního 
rozhovoru v reprezentační publikaci nazvané Všechny moje hlasy... (2009) novináře, spisovatele 
a básníka Oldřicha Koudelky.

Čas je neúprosný a vyměřuje každému stejně. Profesor Josef Hromas zemřel 12. června 2012 
v Brně.

PhDr. Oldřich Koudelka

Kontakt:

Silvajagd – sdružení podnikatelů registrované ochrannou známkou
Ing. Dr. Jaroslav Pospíšil, Kachlíkova 8, 635 00 Brno
e-mail: silvajadg@silvajagd.cz, www.silvajagd.cz

Mendelova univerzita v Brně
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
679 05 Křtiny 175
tel.: 516 428 811, fax: 516 439 339, e-mail: slp@slpkrtiny.cz, www.slpkrtiny.cz

ZE ŽIVOTA JOSEFA HROMASE
Firmě Silvajagd a Školnímu lesnímu podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně je nesmírnou ctí Vám poprvé představit

v rámci výstavy Ze života Josefa Hromase ukázky ze života a díla génia naší myslivosti pana profesora Ing. et Ing. Josefa Hromase, CSc.

Činnosti 2013
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KONFERENCE 18.–19. 9. 2013

Aktuální ekonomické a politické problémy lesnicko-dřevařského sektoru
Les je významným zdrojem trvale obnovitelné dřevní suroviny ČR a poskytuje nenahra-
ditelné společenské funkce. S navazujícím dřevařským zpracovatelským průmyslem tvoří 
neoddělitelný celek. Práce v lesnických a dřevařských podnicích je významným zdrojem 
obživy obyvatel venkovských oblastí. V současné době má lesnicko-dřevařský sektor 
bezesporu řadu ekonomických a politických problémů. Cílem konference bylo tyto pro-
blémy identifi kovat a pomoci při hledání cest pro jejich řešení. 

Na konferenci mimo jiné vystoupili zástupci Mendlovy univerzity v Brně: 

prof. Dr. Ing. Petr Horáček,
děkan LDF Mendlovy univerzity v Brně 
Dřevo – surovina budoucnosti
Byl představen význam dřeva a jeho praktického využití ve stavebnictví a v dalších oblas-
tech lidské činnosti

prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc., 
emeritní profesor LDF Mendlovy univerzity v Brně
Vývoj produkčních základny lesů 
Statistické údaje dlouhodobě dokladují, že produkční základna lesů v České republice se 
významně mění. Výměra lesní půdy roste, a zvyšují se i zásoby dříví v porostech. Nepříz-
nivě se ale vyvíjí věková struktura lesů. Z produkce jsou vyřazovány stále další a další lesy 
v chráněných územích. 

Ing. Vlastimil Vala, CSc.,
vedoucí ÚLDEP LDF Mendlovy univerzity v Brně 
Aktuální lesnicko-politické otázky
Mezi stálice diskutovaných lesnických politických otázek patří budoucí skladba dřevin 
zakládaných lesních porostů. Je velmi důležité stanovit kvalitní prognózu všech důsledků 
navrhovaných změn druhové skladby budoucích porostů jako východisko politických 
rozhodnutí. Byly představeny varianty scénářů budoucího vývoje lesnictví. 

Konference
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WOOD-TEC 2013

Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových 
odvětví se zúčastnila Mezinárodního veletrhu strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro 
dřevozpracující průmysl WOOD-TEC 2013. Veletrh proběhl na brněnském výstavišti od 
22. do 25. 10. 2013, zúčastnilo se jej 279 fi rem na celkové ploše 7.372 m2.
ČTPLH byla spolu s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně 
garantem odborného doprovodného programu. Ofi ciální zahájení veletrhu a odborného 
doprovodného programu proběhlo 22. 10. v 10,00 hodin panelovou diskuzí „DŘEVO 
JAKO MATERIÁL“. Záštitu nad doprovodným programem převzal prof. Dr. Ing. Petr Horá-
ček, děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Přednáškový sál stánku LDF MENDELU a ČTPLH pavilonu P se v úterý 22. 10. od 15:30 
hodin zaplnil zejména zástupci dřevozpracujících fi rem, pro které projekt Inovační plat-
forma pro zvýšení konkurenceschopnosti České technologické platformy lesního hospo-
dářství a navazujících průmyslových odvětví nabízí zajímavé možnosti  jejich prezentace 
na zahraničních trzích, zpracování případových studií v sektoru či  hledání vhodných 
řešitelských týmů pro inovační projekty výzkumu a vývoje.

Součástí doprovodného programu byla také populárně naučná soutěž „Poznejte naše 
dřevo“. Podstatou soutěže bylo přiblížení domácích dřevin široké veřejnosti všech věko-
vých kategorií. Soutěžící se během soutěže dozvěděli jak rozeznat jednotlivá dřeva, a to 
jak mikroskopicky, tak makroskopicky. Zároveň si mohli vzorky osahat a porovnat jejich 
tvrdost, barvu, lesk, vůni, ale i další vlastnosti. Soutěž probíhala denně do 9 do 12 hodin.

Činnosti 2013

ROZPOČET ČTPLH 2013

Rozpočet za rok 2013

Příjmy 2.003.824,37 Kč

Dotace 133.000,00 Kč

Ostatní příjmy (neveřejné zdroje) 35.876,09 Kč

Náklady 2.022.336,67 Kč

Zisk - 18.512,26 Kč
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VIZE EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY 
LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A NAVAZUJÍCÍCH 
PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ

Před sedmi lety Evropská technologická platforma 
lesního hospodářství a navazujících průmyslových 
odvětví naformulovala ambiciózní vizi svého budou-
cího rozvoje do roku 2030. S podporou Evropské 
komise vytvořili zástupci lesního hospodářství 
a navazujících průmyslových odvětví Technologickou 
platformu lesního hospodářství (FTP), která vypra-
covala 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 společen-
ské výzvy“, jak byly popsány Evropskou komisí. Jsou 
zaměřena na vytvoření ekologicky smýšlející společ-
nosti: úsek lesnictví je v ekologicky smýšlející společ-
nosti 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 defi nované a měřitelné 
cíle, které mohou být dosaženy pouze společnou koor-
dinací na úrovni evropských států a povedou k vytvo-
ření 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 ucho-
pení potenciálních příležitostí, které posílí konku-
renceschopnost 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 kata-
lyzátor ve všech zmíněných oblastech a podporuje 
sbližování zástupců pro dosažení společného cíle.


