
Spolupráce při adaptacích na změnu klimatu v klíčových 
lesnických a zemědělských oblastech (TL02000431)

TAČR ETA
Realizace: 2019 - 2021 

Řešitelé: 
● Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií
● Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
● Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic
● EKOTOXA s.r.o.

Externí aplikační garanti: 
● Ministerstvo životního prostředí
● Pro Silva Bohemica



Pro Silva Bohemica - externí aplikační garant

Spolupráce s: VÚKOZ (Rotter), FSS MU (Chabada), Hnutí Duha (Skalík), 
Ekotoxa (Faberová)

● Poskytnutí vstupů: analýza ploch s rozdílným stupněm rozpadu ekosystému 
v návaznosti na povahu hospodaření, odborné kontakty

● Monitoring: každoroční předložení výstupů a diskuse o naplnění 
projektových cílů

● Využití výsledků: aplikace výsledků do hospodaření v zájmových územích



Relevantní výstupy 

● Výzkumně orientované workshopy zaměřené na přenos zkušeností a 
bariéry adaptačních opatření mezi lesníky

● Popularizační publikace shrnující dosavadní poznatky v tématu adaptace 
lesů na změnu klimatu

● Analýza a doporučení týkající se předpisů v lesním hospodářství - 
adaptace na změnu klimatu

● Legislativní analýza, připomínky a doporučení v oboru lesnictví
● Mapa hrozeb a doporučených adaptací na změnu klimatu - lesnictví
● Závěrečná konference projektu - shrnutí doporučení pro cílové skupiny v 

oblasti lesního hospodářství
● Odborný článek o motivacích a bariérách lesních hospodářů realizovat 

adaptační opatření v reakci na hrozby související se změnou klimatu
● Výzkumně orientovaný workshop zaměřený na diseminaci poznatků 

výzkumu pro decision-makery a žurnalisty v tématu lesního hospodaření



Výzkumně orientované workshopy zaměřené na přenos 
zkušeností a bariéry adaptačních opatření mezi lesníky
● 2 workshopy v roce 2020
● Kompenzace účastníkům
● Záznamy pro výzkum

1. Přenos zkušeností k překonání bariér udržitelného hospodaření
● Výzkum bariér obecně
● Na základě konkrétních zkušeností ukázat možnosti překonání bariér 

2. Zvěř v lesích: pokus o nalezení konsensu zúčastněných stran
● Zacílení výzkumu na konkrétní bariéru
● Zkusit dosáhnout dohody ohledně možného nastavení myslivecké politiky ve 

vztahu k redukci poškození lesů



Odborný článek o motivacích a bariérách lesních hospodářů 
realizovat adaptační opatření v reakci na změnu klimatu

Kvalitativní výzkum (2019 - 2020) - FSS MU

1. Hloubkové polostrukturované rozhovory s lesníky (20 osob)
a. Budou zjišťovány motivace k realizaci adaptačních opatření a pociťované 

bariéry
b. Předpokládaná délka rozhovorů bude cca 1,5 hodiny
c. Kompenzace účastníkům 500 Kč

2. Focus groups v průběhu dvou výzkumně orientovaných workshopů 



Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci 
využití společenského, hospodářského a ekologického 
potenciálu středoevropských lesů (TL02000314)

TAČR ETA
Realizace: 2019 - 2022 

Řešitelé: 
● Botanický ústav AV ČR, v.v.i. (Radim Hedl)
● Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií
● Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic
● Mendelova univerzita v Brně

Externí aplikační garanti: 
● Ministerstvo životního prostředí ČR
● Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
● Lesy České republiky, s. p. zastoupené Lesním závodem Židlochovice
● Fairwood, z. s.



Relevantní výstupy 
● Krátký film o výmladkovém hospodaření
● Propagační brožura o výmladkovém hospodaření
● Kniha o výmladkovém hospodaření
● Analýza a doporučení týkající se předpisů v lesním hospodářství - 

adaptace na změnu klimatu
● Soubor map historického a potenciálního využití výmladkových lesů
● Seminář pro vlastníky pozemků, zástupce obecních samospráv a místní 

obyvatele
● Seminář pro správce lesních majetků a zástupce státní ochrany přírody
● Článek o vnímání výmladkových lesů mezi cílovými skupinami
● Review článek o výmladkovém hospodaření v ČR
● Článek shrnující výsledky terénních experimentů s obnovou výmladkového 

hospodaření



Článek o vnímání výmladkových lesů mezi cílovými skupinami 

Kvalitativní výzkum (2019 - 2021) - FSS MU 

1. Hloubkové polostrukturované rozhovory se zástupci cílové skupiny
a. vnímání výmladkových lesů; bariéry a benefity obnovy tradičních metod 

lesního hospodaření
b. správce lesních majetků, zástupce ochrany přírody, vlastníci pozemků
c. předpokládaná délka rozhovorů bude cca 60 minut
d. audiovizuální záznam
e. kompenzace účastníkům

2. Dotazovaní v průběhu dvou realizovaných seminářů 
a. zjištění postojů účastníků k výmladkovému hospodaření


