
SLOVO ÚVODEM

V letošním roce 2015 si připomínáme 60. výročí založení časopisu Zprávy lesnického výzkumu. Odborný lesnický časopis má 
svůj počátek v roce 1955, kdy byl jako Zprávy VÚLH založen a řízen Ing. Jaroslavem Hofmanem. Nově založený časopis se měl 
stát komunikační platformou zajišťující propojení výzkumu s lesnickou praxí. Měl přinášet nejenom původní výsledky lesnické-
ho výzkumu, ale i zprostředkovávat informace ze světové lesnické literatury. Ve Zprávách lesnického výzkumu byly publikovány 
metodiky, směrnice, rovněž i výsledky pokusů a zkušenosti z lesnické praxe. Nezbytnou součástí časopisu byly i stručné zprávy 
s aktuální lesnickou problematikou a abstrakty prací z různých oborů lesního hospodářství. 
Časopis se v roce 1959 přejmenoval na Zprávy VÚLHM a od roku 1964 vycházel jako Zprávy lesnického výzkumu. Byl vydá-
ván ve spolupráci s Výzkumným ústavom lesného hospodárstva ve Zvolenu. Spolupráce při vydávání časopisu byla mezi ústavy 
ukončena v roce 1993, nicméně časopis stále publikuje texty jak v českém, tak slovenském jazyce. Pokud budeme rekapitulovat, 
tak od počátku vyšlo celkem 60 ročníků, 241 čísel a bylo publikováno 2 652 článků. Díky silnému zázemí překladatelského od-
dělení a redaktorů zde byly publikovány vždy zajímavé informace ze zahraničí, které vhodně doplňovaly naší aktuální lesnickou 
problematiku. 
V posledních letech se časopis ve vyšší míře otevřel i dalším institucím, které zveřejňují výsledky vědeckého výzkumu z oblasti 
lesnictví, a  to zejména univerzitám, z nichž nejvýznamnější jsou Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova univerzita 
v Brně a Technická univerzita vo Zvolene.
Při vzpomínce na odborníky, kteří se o vydávání lesnického časopisu zasloužili, tak kromě vědeckých a výzkumných pracovní-
ků našeho ústavu, jež byli autory článků a často také figurovali i ve funkci členů redakční rady časopisu, nelze opomenout řadu 
redaktorů, kteří působili ve vedení časopisu. Již jsme zmínili zakladatele Ing. J. Hofmana, za ním pak následovala řada dalších 
např. Ing. P. Benda, Ing. P. Hušek. Ing. A. Kárník, Ing. J. Běle, Ing. E. Kulhánková, Ing. R. Klán, Ing. J. Danysová, M. Čížková, DiS, 
či Š. Holzbachová, DiS. Současně je potřeba poukázat, byť anonymně, na celou řadu recenzentů, zapojujících se do hodnocení 
dodaných příspěvků, a poděkovat jim za jejich pečlivou práci.
Díky kvalifikovanému úsilí redakční rady, redaktorů a  recenzentů je časopis Zprávy lesnického výzkumu na vysoké odborné 
úrovni a v současné době je jako vědecký recenzovaný časopis uznávaný nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Skutečnost, 
že je tento časopis úspěšný i v mezinárodním kontextu, dokládá jeho sledování v zahraničních databázích, jako jsou především 
CAB Abstracts společnosti CABI a databáze prestižní společnosti Elsevier, z nichž nejvýznamnější je Scopus. Do Scopusu jsou 
články ZLV excerpovány od roku 2009. 
V rámci zamyšlení nad výročím vydávání časopisu Zprávy lesnického výzkumu je potřeba si uvědomit, že se jedná o periodikum 
z řady dalších odborných vědeckých publikací, které VÚLHM vydával za dobu šedesáti let, a které spoluvytvářely pozitivní obraz 
lesnického výzkumu mezi českou a evropskou odbornou veřejností. Z dalších je možné zmínit např. Práce VÚLHM, Communi-
cationes Instituti Forestalis Bohemicae, Bulletin TEI, řadu Lesnický průvodce – certifikované metodiky pro praxi apod. 
Závěrem již nezbývá než všem přispěvovatelům, redaktorům, členům redakční rady a recenzentům popřát do dalšího období 
úspěch a přidat přání nás čtenářů, aby si tento časopis i nadále udržel vysokou odbornou úroveň, byl nedílnou součástí procesu 
prezentace vědeckých poznatků a přispíval k dalšímu rozvoji lesnického aplikovaného výzkumu v našem i evropském regionu.
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