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Knihovnické a informační služby pro lesnický výzkum

Jitka Součková

Před 65 lety byla v Opočně založena Výzkumná stanice Opočno jako detašované pracoviště Výzkumného ústavu 

lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (s ústředním sídlem v Jílovišti ve Středočeském kraji). Hlavním oborem 

činnosti této výzkumné stanice je pěstování lesa, které zahrnuje problematiku lesního školkařství a zalesňování, 

výchovy a obnovy lesních porostů. Vědečtí pracovníci se svými týmy řeší aktuální otázky dopadu lidské činnosti 

nebo klimatických změn na fungování lesních ekosystémů. Informační zázemí potřebné pro přípravu a řešení 

výzkumných projektů poskytuje řešitelům knihovna výzkumné stanice.

V knihovním fondu o velikosti téměř 9 000 knihovních jednotek se nacházejí české a zahraniční dokumenty 

z oboru pěstování lesa a dalších doplňkových témat, jakými jsou lesnická pedologie, hydrologie, ochrana životního 

prostředí. Vedle vědeckých monografií jsou ve fondu zastoupeny sborníky z lesnických konferencí a seminářů a 

také odborné časopisecké zdroje. V knihovně se nachází nejznámější oborový časopis Lesnická práce, vydávaný 

od r. 1922, vědecký časopis Journal of Forest Science (dříve Lesnictví – Forestry) a Zprávy lesnického výzkumu, 

rovněž věnované lesnické vědě a vydávané výzkumným ústavem. Knihovna nabízí jako jediná v Čechách časopis 

Scandinavian Journal of Forest Research v tištěné podobě. Doplňování českých knih vychází z oborového 

zaměření knihovny. Cílem je získat odbornou literaturu z oboru pěstování lesa v co největší úplnosti. Ze zahraniční 

knižní produkce si vybírají samotní řešitelé dle svých aktuálních potřeb a finančních možností svých projektů.

Knihovna přispívá do Souborného katalogu ČR; jeho prostřednictvím jsou přístupná data o přírůstcích za 

posledních 10 let a postupně jsou aktualizovány údaje i retrospektivně.

Díky účasti v projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, financovaného z operačního 

programu Výzkum a vývoj pro inovace, dnes knihovna nabízí pestrou kolekci elektronických informačních zdrojů, 

která obsahuje vše podstatné pro lesnický vědní obor. Ať už jsou to bibliografické nebo encyklopedické databáze 

z produkce CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International), či plnotextové databáze ProQuest 

Agricultural Science Collection nebo Cambridge Journals Online. Nabídka databází zahrnuje také služby 

zpřístupňující elektronické knihy, např. databázi Ebrary. Výzkumný ústav je členem konsorcia Springer Journals, 

prostřednictvím kterého má přístup k plným textům vybrané kolekce časopisů tohoto nakladatele. Neméně důležitý 

je také přístup do databáze Web of Science; tato možnost plyne ústavu z jeho účasti v projektu Web of Knowledge 

spravovaném Knihovnou Akademie věd ČR. Tento zdroj bibliografických informací obsahuje rovněž nástroje 

umožňující porovnání výsledků výzkumné práce autorů podle impakt faktoru, případně dalších bibliometrických 

parametrů časopisů, ve kterých příslušní vědci publikují, a podle citovanosti jejich článků.

Návštěvníkům knihovny je k dispozici studovna s příruční knihovnou, otevřená po celou pracovní dobu knihovnice. 

Ve studovně je pro návštěvníky připraven čtenářský počítač s připojením k internetu a také ke všem zmíněným 

databázím. Interní uživatelé mají databáze k dispozici také přímo na svých počítačích. Přístup do databází 

z vlastní kanceláře, případně z domácí pracovny, tedy 24 hodin denně, se stal standardním vybavením vědeckého 

pracoviště. Samozřejmostí je přístup do online katalogu v systému Clavius, který obsahuje přírůstky od r. 2000 a 

do kterého se postupně doplňuje zpětně. Interní uživatelé, tj. zaměstnanci stanice, mohou využít studovnu k 

prezenčnímu studiu, dokumenty si mohou půjčit absenčně na omezenou dobu nebo dlouhodobě uložit do 

osobních příručních knihoven řešitelů. V knihovně se zpracovávají rešerše, dohledávají neúplné citace, revidují 

seznamy literatury k článkům, poskytuje MVS. Knihovnice nabízí konzultace k vyhledávání v elektronických 

informačních zdrojích a spravuje databázi publikační činnosti řešitelů stanice. Knihovna poskytuje služby spojené 

s evidencí a hodnocením publikačních výstupů ústavu.

Externím uživatelům je nabízena možnost prezenčního studia, ale výpůjčku knihy lze realizovat také 



prostřednictvím jiné knihovny jako MVS. Zájemci mohou také požádat o zpracování rešerše, o konzultaci k výběru 

databáze či o jinou bibliograficko-informační službu.

Provoz knihovny zajišťuje jedna knihovnice s odborným vzděláním. Staniční knihovna spolupracuje s jinými 

institucemi v regionu formou výměny publikací, poskytováním informací o svých službách pro účely různých 

adresářů a přehledy. Udržuje také kontakty s knihovnami v rezortu zemědělství účastí na odborných akcích.

Podrobnější informace o fondu, databázích i službách lze nalézt na webu výzkumné stanice: 

http://vulhm.opocno.cz/.
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