
Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci  
s ČLS při LDF MENDELU, p.s.

pořádají

odborný seminář s venkovní exkurzí

VLIV SUCHA A NÁSLEDNÉ 
KŮROVCOVÉ KALAMITY  

NA AKTUÁLNÍ ZMĚNY V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Akce se uskuteční

29. 09. 2020 v Nové Říši 
Místo konání:  
Klášter Kanonie premonstrátů v Nové Říši, U Kláštera 1, 588 65 Nová Říše

Anotace akce: 
Seminář se zabývá aktuálními dopady sucha a následné rozsáhlé kůrovcové kalamity na obhospodařování lesů a fun-
gování lesního hospodářství v jeho jednotlivých oblastech. Prostor je věnován zejména legislativní, typologické a eko-
nomické stránce této problematiky, a to z pohledu lesnického provozu, státní správy i znalecké a poradenské činnosti 
v lesním hospodářství a myslivosti.
Seminář má za cíl uvést současný stav, nejnovější zkušenosti, poznatky a možnosti, které se v lesnickém sektoru v sou-
vislosti s průběhem a řešením kůrovcové kalamity nabízejí. Akce je účelově pořádána zejména s ohledem na odpolední 
terénní exkurzi v místě rozsáhlé kůrovcové kalamity a současně oblasti s nedostatkem srážek. 

Seminář je určen vlastníkům a správcům obecních, soukromých, církevních a státních lesů, znalcům a poradcům v LH, 
osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin a podnikatelských subjektů v lesním hospodářství, ale 
i dalším, které tato problematika zajímá. Témata příspěvků jsou zvolena tak, aby seminář přinesl účastníkům co největší 
informační hodnotu v dané aktuální problematice.  
    
Informace pro účastníky: 
  Seminář je akreditován v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společ-

nost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-4/2019.

  Přihlásit se můžete zasláním e-mailu na adresu josef.lenoch@seznam.cz či tajemnik@cesles.cz  
nejpozději do 18. 9. 2020. V přihlášce uveďte: Jméno a příjmení, organizace, IČO, e-mailová adresa.

  Vstup zdarma

Odborná akce je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství  
ve spolupráci s Lesnicko-dřevařskou komorou ČR



Odborná akce je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství  
ve spolupráci s Lesnicko-dřevařskou komorou ČR

Odborný garant: 
Ing. Josef Lenoch, Ph.D. 
předseda ČLS při LDF MENDELU, p.s.,
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky,
LDF, MENDELU
tel.: +420 777 974 605
e-mail: josef.lenoch@seznam.cz

Organizační garant:
Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. 
tajemník ČLS 
tel.: +420 724 273 683
e-mail: tajemnik@cesles.cz

Program semináře
(změna programu vyhrazena)

8:30 – 9:00 Registrace
9:00 – 9:10 Zahájení akce předsedou ČLS při LDF MENDELU, p.s.  Ing. Josef Lenoch, Ph.D.
9:10 – 9:40 Aktuální stav kůrovcové kalamity a její další očekávaný vývoj 
 doc. Ing. Petr zahradník, CSc. (VÚLHM, v.v.i.)
9:40 – 10:30 Praktické poznatky z řešení kůrovcové kalamity a její vliv na ekonomiku lesního majetku 
 Ing. Marek Zichala (Kanonie premonstrátů v Nové Říši)
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu
11:00 – 11:40 Oceňování lesních majetků v kontextu kůrovcové kalamity Ing. Jan Sebera, Ph.D. (OSVČ)
11:40 – 12:30 Prostor pro vystoupení účastníků a diskuse 
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 16:30  Venkovní pochůzka po kůrovcových lokalitách jižní části Českomoravské vrchoviny  

Ukázky: efektivní zvládání kůrovcové kalamity, vývoj uschlých SM porostů, obnova kalamitních holin 
(praktické postupy, druhové složení, tvorba věkově a prostorově různorodých porostů, škody zvěří,  
vývoj ekonomické stránky nových porostů, atd.) 

16:30 – 17:00 Diskuse a ukončení semináře

Na Vaši účast se těší pořadatelé!


