Pro Silva Bohemica
a
Kinský Žďár, a.s.

POZVÁNKA
NA ODBORNÝ SEMINÁŘ
S NÁZVEM:

DEMONSTRAČNÍ OBJEKTY NEPASEČNÉHO HOSPODAŘENÍ V ČR
V PODTITULU: 25 let přestavby stejnorodých a stejnověkých porostů smrku
ztepilého a uplatnění principů Pro Silva na LÚ Kocanda
MÍSTO KONÁNÍ:

Penzion Cikháj – Masarykova univerzita, http://www.skm.muni.cz/cikhaj,
Cikháj 45, 591 02 Žďár nad Sázavou; 49.6459428 N, 15.9659778 E;

V TERMÍNU:

7. PROSINCE 2018

ANOTACE:

Současná ohrožení hospodářských lesů, akcelerovaná globální změnou klimatu, ukazují
potřebu změnit způsob jejich obhospodařování. Konkrétně odklon od pěstování
jehličnatých, stejnorodých a stejnověkých porostů není něčím zcela novým, ale jde spíše
o přeorientování se směrem k pomístně v Evropě existujícím hospodářstvím. A k přijetí
názorových směrů definovaných před více než sto lety mnoha někdejšími lesnickými
odborníky, kteří na nutnost odklonu od takového hospodářského směru, který je mj.
náchylný na působení abiotických i biotických škodlivých činitelů, upozorňovali již ve své
době. Díky trpělivosti a pečlivé odborné práci mnoha našich lesníků máme i v České
republice lokality, kde lze názorně, v různé fází pokročilosti, demonstrovat prvotní
výsledky porostních přestaveb sledujících dosažení odolných, strukturně a druhově
diferencovaných lesních porostů při plném uplatnění tvořivých sil lesa a biologické
automatizace. Popsaná problematika přitom není pouze lokální, domácí otázkou, ale je
předmětem hlubokého zájmu a prioritou i v mnoha dalších státech Evropy.

STRUKTURA SEMINÁŘE:
 celodenní exkurze: praktické ukázky nepasečných postupů porostních přestaveb na

LÚ Kocanda s přímou prezentací pěstebních výsledků, i poznatků lesnické vědy
KONTAKTY:

Jiří Bína; e-mail: j.bina@kinsky-zdar.cz; GSM: +420 737 215 277
Milan Košulič, e-mail: milan@kosulic.eu, GSM: +420 724 523 500

Pro přihlášení použijte formulář dostupný na: https://goo.gl/forms/BncBtvdrE6unRjdD2

ORGANIZAČNÍ GARANTI: Jiří Bína, Ing. Milan Košulič, Ing. Milan Hron
ODBORNÍ GARANTI: doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška, Ing. et Ing. Pavel Bednář, Ph.D.

DEMONSTRAČNÍ OBJEKTY NEPASEČNÉHO HOSPODAŘENÍ V ČR
25 let přestavby stejnorodých a stejnověkých porostů smrku
ztepilého a uplatnění principů Pro Silva na LÚ Kocanda

PROGRAM SEMINÁŘE:
PÁTEK 7. 12. 2018, PENZION CIKHÁJ - MASARYKOVA UNIVERZITA

7:15 – 8:30
8:30
12:00 – 13:00
15:30

prezence účastníků se snídaní
zahájení a odjezd autobusem do lesa na exkurzi
teplá svačina v lese u lovecké chaty Eleonorka
ukončení exkurze s odjezdem na oběd do penzionu Cikháj

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 950 Kč; zahrnuje kompletní občerstvení, tištěný sborník příspěvků a exkurzního průvodce, autobus aj.
ZVÝHODNĚNÝ POPLATEK PRO DŮCHODCE, STUDENTY A OSOBY NA MATEŘSKÉ: 750 Kč

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ:

V případě zájmu je možné ubytování v penzionu Cikháj, zájemce si musí
ubytování zamluvit sám, kontakt do penzionu Cikháj
tel.: 566 659 188; e-mail: cikhaj@skm.muni.cz, http://www.skm.muni.cz/cikhaj

Účastníci semináře obdrží sborník přednášek (90 stran) z mezinárodního semináře konaného ve dnech
25. – 26. 10. 2018 na Fryšavě pod Žákovou horou a průvodce exkurzním objektem (60 stran).

ORGANIZAČNÍ GARANTI: Jiří Bína, Ing. Milan Košulič, Ing. Milan Hron
ODBORNÍ GARANTI: doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška, Ing. et Ing. Pavel Bednář, Ph.D.

