POZVÁNKA
NA MEZINÁRODNÍ 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:

hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou, Česká republika

V TERMÍNU:

25. – 26. října 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:

•
•
•

příspěvková část
exkurzní část I: praktické ukázky nepasečných postupů porostních přestaveb
exkurzní část II: dynamika pralesovité rezervace NPR Žákova hora

HLAVNÍ CÍLE SEMINÁŘE:

• představení sítě Demonstračních objektů nepasečného hospodaření v ČR
• pohled na problematiku v komplexní šíři – propojení poznatků domácí a zahraniční
lesnické vědy s praktickými výsledky a zkušenostmi
• prohloubení spolupráce mezi lesnickou praxí, lesnickou vědou a státní správou
s cílem zlepšení stavu hospodářských lesů a posílení lesnického odvětví
• upevnění a další rozvoj spolupráce mezi PSB a EFI (FRISK), resp. mezi českým a
evropským lesnictvím pro řešení četných aktuálních lesnických problémů
KONTAKTY:

Pavel Bednář; e-mail: bednar@vulhmop.cz; GSM: +420 731 188 159
Jiří Bína; e-mail: j.bina@kinsky-zdar.cz; GSM: +420 737 215 277

Přihlašovací formulář je dostupný na: https://goo.gl/forms/bwGh0FG0AV7INtdq1
Seznam přednášek a další podrobnosti budou uveřejněny na: https://prosilvabohemica.cz/
Projekt FRISK shromažďuje, využívá a dále šíří poznatky a zkušenosti s cílem lepšího porozumění a zvládnutí
problematiky ohrožení a rozvratu hospodářských lesů.
Toto setkání je podpořeno s ambicí na vznik regionálního centra sítě mezinárodní spolupráce.

Demonstrační objekty nepasečného hospodaření v ČR
25 let přestavby stejnorodých a stejnověkých porostů smrku ztepilého a uplatnění principů Pro Silva na LÚ Kocanda

ITINERÁŘ SEMINÁŘE
Fryšava pod Žákovou horou
hotel Medlov (http://www.medlovhotel.cz/); 49.6160083 N, 16.0547931 E
čtvrtek 25. října 2018
7:15 – 8:30
8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 10:15
10:15 – 10:45
10:45 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:10
15:10 – 15:40
15:40 – 15:50
15:50 – 16:15
16:15 – 18:05
18:05 – 18:30
18:30 – 18:45
18:45 – 19:45
19:45 – 20:45
20:45

prezence účastníků
zahájení
úvodní slovo
příspěvková část
přestávka s občerstvením
příspěvková část
oběd
příspěvková část
přestávka s občerstvením
příprava na odjezd na exkurzi do pralesa NPR Žákova hora
přesun autobusy z hotelu Medlov do NPR Žákova hora
exkurze po pralese NPR Žákova hora
přesun autobusy z NPR Žákova hora do hotelu Medlov
regenerační pauza
večeře
společenská část
volná zábava (v případě zájmu bude hotelový bar otevřen až do 02:00)

pátek 26. října 2018
7:00 – 7:45
7:45 – 8:10
8:10 – 11:30
11:30 – 12:15
12:15 – 14:45
14:45 – 14:55
14:55 – 15:15
15:15

snídaně
přesun autobusy z hotelu Medlov na LÚ Kocanda
lesnická exkurze na LÚ Kocanda
oběd v terénu
lesnická exkurze na LÚ Kocanda
závěrečné slovo
přesun autobusy z LÚ Kocanda na hotel Medlov
ukončení semináře; pro zájemce druhý, pozdní oběd na hotelu Medlov

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2.650,- Kč (zahrnuje ubytování a stravu dle výše uvedeného itineráře; včetně závěrečného obědu)
V případě zájmu je možné ubytování v hotelu Medlov od 24. října do 27. října 2018
(cena za každou noc navíc činí pro jednu osobu 680 Kč).
organizační garanti: Jiří Bína; Ing. et Ing. Pavel Bednář, Ph.D.; Alexander Held MSc.; Ing. Milan Hron
odborní garanti: Doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška; Ing. et Ing. Pavel Bednář, Ph.D.

VÚLHM

VÚKOZ

KINSKÝ
Žďár, a.s.

