
Termín: 
16. 11. 2022, 9:00–14:30 hod. 

Místo konání:  
Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita,  

zasedací místnost děkanátu L125 a online MS Teams

Seminář bude organizován hybridní formou (prezenční forma proběhne v prostorách FLD ČZU, online 
forma prostřednictvím platformy MS Teams). Seminář je určen poradcům v oboru lesnictví a zájemcům 
o přírodě blízké hospodaření z řad odborných lesních hospodářů a vlastníků lesů. 

Cílem je posílit kapacitu lesníků realizovat přírodě blízké hospodaření prostřednictvím přenosu výstupů vědy 
a výzkumu do praxe a budováním vzájemné spolupráce s pomocí poradenství a vzdělávání.  Seminář by měl 
být platformou pro výměnu znalostí a praktických zkušeností ohledně zavádění postupů přírodě blízkého 
hospodaření ve středoevropském prostoru, jako součásti adaptace v podmínkách klimatických změn. 
Diskutovat se bude o motivaci, potřebách, barierách a přístupech vlastníků lesů, včetně role vzdělávání, 
poradenství, spolupráce s vědou a výzkumem a rovněž vzájemné spolupráci při přechodu k přírodě blízkým 
formám hospodaření v lesích.



Program vzdělávací akce:

9:00 Otevření

9:10–9:20 Zástupce MZe

9:20–9:50  Přírodě blízké hospodaření a možnosti adaptace lesů na globální klimatickou změnu 
prof. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Bílek, Ph.D., FLD ČZU 

9:50–10:00  Vybrané informace o lesích v kontextu přírodě blízkého hospodaření 
Ing. Jaroslav Kubišta, Ph.D., Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

10:00–10:10   Malí vlastníci lesů a přírodě blízké hospodaření  
Ing. Jiří Novák, Ph.D., Výzkumný ústav LH a myslivosti

10:10–10:40   Dosavadní zkušenosti s přírodě blízkým hospodařením, aktivity Pro Silva Bohemica 
Ing. Milan Hron, Pro Silva Bohemica

10:40–11:00 Přestávka

11:00–12:00  Panelová diskuse: Přírodě blízké hospodaření – cesta pro zvyšování odolnosti lesů 
Zástupci MZe, FLD ČZU, LDF MENDELU, ÚHÚL, Pro Silva Bohemica, Výzkumný ústav LH  
a myslivosti

12:00–12:30  Přestávka

12:30–13:00  Zkušenosti ze Slovenska + diskuse 
Ing. Michal Tomčík, Ing. Pavol Dendys – Pro Silva Slovakia

13:00–14:30  Moderovaná diskuse: Motivace, benefity, bariéry, limity PBH 
Všichni účastníci

14:45  Ukončení 

Organizační pokyny:

Pokud máte zájem se vzdělávací akce zúčastnit, přihlašujte se prosím prostřednictvím webové aplikace  
na adrese https://agronavigator.cz/kalendar-akci. Odkaz na přihlášení: https://agronavigator.cz/akce/prenos-
znalosti-o-prirode-blizkem-hospodareni-do-lesnicke-praxe. 

Účast na vzdělávací akci je bezplatná. Odborná část webináře bude nahrávána pro potřeby dalšího vzdělávání. 
Informace a manuál ke spuštění webináře obdržíte e-mailem 1 den před konáním akce (platforma MS Teams).

Ing. Ľudmila Marušáková, PhD.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Odbor vzdělávání, certifikace a Knihovna Antonína Švehly
vedoucí odboru
Tel.: +420 222 000 598
Mobil: +420724 586 377
marusakova.ludmila@uzei.cz

Ing. Luboš Blažek 
Ústav zemědělské ekonomiky a 
informací
oddělení Vzdělávání a certifikace 
Tel.: +420 222 000 440
Mobil: +420 731 47 17 16
blazek.lubos@uzei.cz
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