
Česká technologická platforma pro zemědělství a
Česká lesnická společnost Liberec, p. s. 

Vás srdečně zvou na

odborný seminář

DOPADY SUCHA  
NA ZDRAVOTNÍ STAV  
LESNÍCH POROSTŮ 
FRÝDLANTSKÉHO  

VÝBĚŽKU

Akce se uskuteční

4. listopadu 2021
Místo konání:  
Frýdlant v Čechách, Žitavská 3276
(místo srazu, ze kterého se účastníci přesunou na dvě místa terénní pochůzky) 

Anotace akce: 
Seminář se zabývá nejen dopady sucha na zdravotní stav lesních porostů v lokalitě frýdlantského výběžku ale také kon-
krétními opatřeními, kterými lze tyto dopady zmírnit. Akce má podobu dvou terénních pochůzek v  odlišných částech 
Frýdlantska, které prezentují jak dopady nedostatku vody tak i ukázky možných řešení.  Seminář má za cíl předvést, jak 
současný stav   tak zkušenosti s jeho řešením, včetně nabídku možností, které se v provozní praxi nabízejí. 

Seminář je určen především vlastníkům a správcům 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 zají-
má. Příspěvky a osoby, které je budou přednášet, jsou zvoleny tak, aby seminář přinesl účastníkům maximální informační 
hodnotu v dané problematice. I  vzhledem ke skutečnosti, že příspěvky budou přednášeny přímo při terénní pochůzce 
a debata tak může být cíleně směřována ke shlédnutým opatřením a problémům.  

 Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství, 
ve spolupráci s Lesnicko-dřevařskou komorou ČR



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 cacka.jana@uhul.cz nebo tajemnik@cesles.cz nejpozději do 27.10. 2021. 
V přihlášce uveďte: Jméno a příjmení, organizace, IČO, e-mailová adresa.

  Vstup zdarma 

Odborný garant: 
Ing. Jana Čacká 
Předsedkyně ČLS Liberec, p.s.,
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů,
Pobočka Jablonec nad Nisou
tel.: +420 723 188 193
e-mail: cacka.jana@uhul.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)

9:00  Registrace v místě srazu 

9:10 – 11:00 První terénní pochůzka  (Bulovka – Krásný Les)

11:00 – 12:00 Přesun, přestávka spojená s občerstvením

12:00 – 15:00 Druhá terénní pochůzka (Na Hrázi)

15:00 – 16:00 Diskuse spojená s občerstvením

16:00  Ukončení semináře

V průběhu obou pochůzek budou předneseny následující referáty ke konkrétnímu procházenému území:

  Aktuální stav lesních porostů, možnosti ovlivnění vodního režimu, úprava druhové skladby a prostorového  
uspořádání – Ing. Václav Vacek (LČR, s.p.) 

  Typologické předpoklady řešení vodního režimu – Ing. Marek Kuc (ÚHÚL) 

  Využití lesnických meliorací na úpravu vodního režimu lesa – Ing. Adam Vokurka (ČVUT) 

  Charakteristika území z hlediska vodního režimu – Ing. Jiřina Podlipná (ÚHÚL) 

Na Vaši účast se těší pořadatelé!

 Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství, 
ve spolupráci s Lesnicko-dřevařskou komorou ČR


