
 

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně,
Pro Silva Bohemica a Správa městských lesů Jihlava

si vás dovolují pozvat na seminář:

Výstupy projektu FORRISK 
Od teorie k praktickým ukázkám

Anotace:

Lesnictví bylo vždy spojené s potřebou vyrovnat se s  riziky plynoucími z obhospodařování 
lesů.  V současnosti, pod vlivem globální klimatické změny a  neutěšených socioekono-
mických vztahů je potřeba hledat a  zefektivnit cesty, jak rizikům předcházet a  jak je ře-
šit. V rámci  projektu Interreg AT-CZ; FORRISK ATCZ251 (Přeshraniční řízení rizik v lesnictví) 
byly po dobu dvou let diskutovány odlišnosti v přístupech ke zvládání rizik v Rakousku a ČR. Vý-
stupem projektu je společný manuál, který bude účastníkům představen. Součástí semináře 
budou i praktické ukázky hospodaření v  kalamitou postižených oblastech, především se 
bude jednat o  problematiku obnovy lesa zaměřené na tvoru  lesů pestrých, a tudíž 
i odolných.

Termín a místo konání akce:
14. 10. 2022; Štoky a Vílanec (Mlýnhotel, Vílanec 37)

Tento seminář je realizován v rámci projektu FORRISK (ATCZ 251) spolufinancovaného EFRR



 

Podrobný program semináře:
(8:30) 9:00 – 10:15 – terénní pochůzka ve Štokách (cca 2 km pokalamitním terénem); soukromý
majetek (M. Hron)
10:15 – odjezd do hotelu Mlýnhotel, Vílanec 37, 588 35 Vílanec
10:45 – 11:00 – registrace účastníků, občerstvení káva/čaj, minerálka, desert
11:00 – 13:00 – seminář

-
-

Slovo úvodem – cíle a řešení projektu FORRISK (A. Šamonilová)
Představení výstupu „Manuál pro řízení krizí a rizik v lesnictví“ – pěstění, ochrana lesa, 
ekonomika, odlišnosti v přístupech Rakousko/ČR (R. Pokorný, P. Čermák, J. Meňházová, 
A. Martiník)

- Aktivity Kraje Vysočina v době kůrovcové kalamity (E. Horná)

13:00-13:45 oběd

14.00-16.00- terénní exkurze poblíž obce Vílanec; Správa městských lesů Jihlava (L. Janda)

Organizační záležitosti:

Registrace na: https://forms.gle/zxgidpBDMyrZNuqX6 (do 26.9 2022).

Vložné: 350 Kč/osobu (zahrnuje zajištění exkurze a semináře, občerstvení, oběd); vložné ne-
platí přednášející.

Pozn. úhradu celkové částky vložného včetně objednaných služeb provedete na základě 
zálohové faktury, která bude přihlášeným účastníkům zaslána do týdne po přihlášení na 
e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Po akci zašleme všem platícím účastníkům daňový 
doklad na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pokud bude v jedné přihlášce na jednu 
e-mailovou adresu uvedeno více osob, bude zaslána jedna souhrnná zálohová, resp. konečná 
faktura (daňový doklad).

Místo srazu:
1. Štoky

(https://mapy.cz/s/jucacujalo): parkování na krajnici místní silničky (8:30-9:00).
2. Vílanec

(https://mapy.cz/turisticka?source=firm&id=172524&x=15.5775753&y=49.3321292
&z=16&base=ophoto): parkoviště u hotelu (10:45-11:00).

Kontakt na organizátory:
Mendelova univerzita v Brně – Antonín Martiník (antonin.martinik@mendelu.cz; 730165622); 
Alena Šamonilová (alenasamonilova@gmail.com)
ProSilva Bohemica – Milan Košulič (tajemnik@prosilvabohemica.cz)
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