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Základní informace o projektu

Doba řešení: 

1.1. 2021 – 31.12. 2022

Partnerské konsorcium:

 Univerzita přírodních zdrojů a 

přírodních věd ve Vídni (BOKU)

 Mendelova univerzita v Brně 

(MENDELU)

 Spolkový institut pro zemědělství a 

záležitosti horských farmářů (BAP)



Základní informace o projektu

Asociovaní partneři:

 Lesy ČR, s.p.

 Městské lesy Volary

 Městské lesy Dačice

 Národní park Šumava

 Prosilva Bohemica

Prohlášení o zájmu: 

 MZE, MŽP, dotčené kraje

 Spolkové ministerstvo zemědělství, regionů a 

cestovního ruchu, sekce lesnictví

 Úřad zemské vlády Horního Rakouska, 

Zemské lesní ředitelství

 Úřad zemské vlády Dolního Rakouska, 

Zemské lesní ředitelství

 Zemědělská komora Horního Rakouska

 Zemědělská komora Dolního Rakouska

 Mikroregion Waldviertler Kernland

 Rakouské spolkové lesy, a.s.

 Lesní majetek Czernin-Kinsky

Rosenhof

 Klášterní lesy Schlägl

 Klášterní lesy Altenburg



Cíle a očekávané dopady projektu

Hlavní cíle projektu:  

 Propojení současných vědeckých poznatků se zkušenostmi a poznatky z praxe

 Identifikace společných problémů na obou stranách hranice

 Zpracování doporučení pro snížení rizik nežádoucího vývoje stavu lesa v dotčených regionech

 Vytvoření přeshraniční znalostní a komunikační platformy včetně sítě demonstračních ploch

Očekávané dopady projektu: 

 Zlepšení vzájemné komunikace mezi dotčenými stranami (praxe, výzkum, legislativa, 

veřejnost)

 Snazší přístup k informacím (vlastníci lesa, odborníci, státní správa, samospráva, studenti)

 Zacílení vědeckých aktivit na nejdůležitější  nebo nově vznikající problémy v lesnické praxi

 Účinnější řízení rizik a krizí v praxi

 Lepší řešení kalamitních událostí



Hlavní výstupy projektu

Identifikace společných problémů a syntéza příkladů dobré praxe v lesnictví

 Společné přeshraniční srovnání a vyhodnocení současného řešení kalamitních událostí           

a řízení rizik

 Přehled současných znalostí a zkušeností včetně demonstrace možností přeměny lesa 

pomocí případových studií na úrovni porostu a podniku

Manuál pro řízení rizik a krizí v lesnictví

 Základy řízení rizik

 Výchozí stav, aktuální problémy

 Přehled rizik a jejich řízení

 Pěstební doporučení (dle dřevin, stanovišť)

 Posouzení a důsledky rizikových faktorů

 Legislativní východiska

 Případové studie – příklady dobré praxe

Přeshraniční síť pro výměnu znalostí a informací

 Dostupnost relevantních a aktuálních informací

 Lepší řešení kalamitních událostí 



Kde se dozvím o projektu víc?

www.at-cz.eu/forrisk

Záložka Události a dokumenty: 

 Výstupy projektu

 Prezentace z jednotlivých setkání a exkurzí



Děkuji Vám za pozornost


