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Česká lesnická společnost, z. s.  

a 

Česká lesnická společnost,  

pobočný spolek při LDF MENDELU 

 

Vás srdečně zvou na odbornou konferenci z cyklu: 
 

QUO VADIS LESNICTVÍ? – II. 

Kam kráčí obnova a výchova lesních porostů? 

 

Pořádáno za podpory:  

Ministerstvo zemědělství ČR 

 

 

 

 

 
Lesy ČR, s. p.   Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

  
 

 

 

 

 

Termín:         20. října 2016 (čtvrtek) 

Místo konání:  Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, A 01 
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Anotace akce:  

Cílem konference je seznámení účastníků s aktuální problematikou obnovy a výchovy lesních 

porostů. První blok se zabývá přirozenou a umělou obnovou lesa v České republice, a to od jejich 

historických kořenů, přes současný stav, až po možnosti jejího budoucí vývoje a podoby. Příspěvky 

jsou řazeny od problematiky dopravy a manipulace sadebního materiálu až po jeho výsadbu. Druhý 

blok se věnuje historii, současnému stavu i možné budoucnosti tradičních i přírodě blízkých 

pěstebních přístupů při obnově a výchově lesa v České republice.  

Konference je určena vlastníkům (či jejich zástupcům) a správcům všech typů lesních majetků: 

obecních, soukromých, církevních i státních. Také osobám ze státní správy, z lesních družstev, 

zájmových skupin a podnikatelských subjektů v lesnictví, apod.  

Jednotliví přednášející jsou vybráni z okruhu nejerudovanějších odborníků a to jak po stránce teorie 

tak i praxe obnovy a výchovy lesních porostů. Témata jejich příspěvků jsou zvolena tak, aby 

konference přinesla účastníkům co největší informační hodnotu v dané problematice.   

Quo vadis lesnictví? je cyklus šesti tematicky na sebe navazujících odborných konferencí 

z jednotlivých oblastí lesnictví a lesního hospodářství, které obsahově kopírují časový vývoj lesa 

od semenářství až po těžbu dřeva a jeho zpeněžení. Nosnou a sjednocující myšlenkou celého cyklu 

je představení základních oblastí lesního hospodářství v kontextu jejich časového vývoje: minulost 

– současnost – budoucnost. 

Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.  

 

Odborný garant:  

Ing. Josef Lenoch, Ph.D. 

předseda pobočného spolku při LDF MENDELU 

člen RV ČLS 

Zemědělská 3, 613 00 Brno 

Tel.: 777 974 605, e-mail: josef.lenoch@seznam.cz  

 

Organizační garant: 

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. 

tajemník ČLS 

tel.: 603 584 550, e-mail: tajemnik@cesles.cz 
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Program konference 
(změna programu vyhrazena) 

8:00 – 9:00  Registrace 

9:00 – 9:20 Zahájení, úvodní slova  

 Zástupce Ministerstva zemědělství ČR 

 doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. – děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy 

univerzity v Brně 

 Ing. Jiří Bartuněk – zástupce ředitele Lesů ČR, s. p., Krajské ředitelství Brno 

9:20 – 9:40 PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. – Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. 

 Význam historických souvislostí pro pochopení současného lesnictví 

Blok I.:  OBNOVA LESA  

9:40 – 10:00  Ing. Jan Leugner, Ph.D. – zástupce vedoucího stanice, Výzkumná stanice Opočno, 

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 

 Historický vývoj obnovy lesa  

10:00 – 10:20  Ing. Ladislav Půlpán – vedoucí Odboru lesního hospodářství a ochrany přírody, Lesy 

ČR, s. p.  

 Přirozená a umělá obnova lesa z pohledu LČR, s. p.  

10:20 – 10:40  Ing. Roman Dymáček – Vojenské lesy a statky, s. p., Divize Plumlov  

 Problematika obnovy a výchovy lesa u VLS, s. p. na příkladu divize Plumlov  

10:40 – 11:00 prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. – Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a 

dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně 

 Inovace a nové směry budoucího vývoje obnovy lesa 

11:00 – 11:30 Přestávka na občerstvení  

Blok II.:  VÝCHOVA LESA  

11:20 – 11:40  Ing. Jiří Novák, Ph.D. – vedoucí stanice, Výzkumná stanice Opočno, Výzkumný ústav 

lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 

 Historický vývoj a současné trendy výchovy lesa  

11:40 – 12:00  doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška - vedoucí Odboru ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva 

Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 

 prof. Ing. Vladimír Tesař, CSc. – emeritní profesor, Lesnická a dřevařská fakulta 

Mendelovy univerzity v Brně 

 Vývoj nepasečných postupů obhospodařování lesů a rozšiřující se možnosti 

jejich uplatnění 

12:00 – 12:20 Radomír Charvát – jednatel, ředitel společnosti Lesní družstvo Vysoké Chvojno, s.r.o.  

 Diferencovaný přístup k obnově a výchově lesa 

12:20 – 13:20 Přestávka na oběd 
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13:20 – 13:40  doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. – Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a dřevařská 

České zemědělské univerzity v Praze 

 Ekonomická efektivnosti různých způsobů pěstování lesů 

13:40 – 14:00  Ing. Přemysl Voborník - LS Znojmo, Lesy ČR, s. p. 

 Možnosti a přínosy rychle rostoucích dřevin 

14:00 – 14:20  Ing. Pavel Češka, Ph.D. – vedoucí Odd. lesní výroby, Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

 Problematika přestárlých porostů 

14:20 – 14:40  doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. – Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a 

dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně. 

 Inovace a nové směry budoucího vývoje výchovy lesa 

14:40 – 14:50 Technická přestávka 

14:50 – 15:20  Panelová diskuse a projednání výstupů semináře. 

15:20 – 15:30 Závěr 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná dne 20. 10. 2016 na Mendelově univerzitě v Brně v sále A01, 
auditorium maximum.  

2. Přihlásit se můžete on-line (formulář u akce na webu ČLS) nebo vyplněním elektronického 
formuláře v MS Word (stačí zaslat e-mailem). Vyplněné přihlášky zašlete nejpozději  
do 14. 10. 2016. 

Adresy:  e-mail pro zaslání přihlášky……. prihlasky@cesles.cz  

on-line formulář ……………….. www.cesles.cz (kalendář akcí) 

(Při on-line přihlášení již nemusíte zasílat formulář v MS Word!) 

3. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků, kteří mají stejnou kategorii vložného, a 
úhradu provést jednou platbou. Při platbě do zprávy pro příjemce uveďte jméno/a 
účastníka/ů. 

4. Účastnický poplatek (kategorie vložného):  

A1 – plné vložné placené bezhotovostně ..................................................... 900,- Kč  

(zahrnuje účast na konferenci, sborník, občerstvení) 

A2 – plné vložné placené v hotovosti na místě ............................................. 950,- Kč  

(zahrnuje účast na konferenci, sborník, občerstvení) 

S1 – vložné pro členy ČLS placené bezhotovostně. ..................................... 800,- Kč  

(zahrnuje účast na konferenci, sborník, občerstvení) 

S2 – vložné pro členy ČLS placené v hotovosti na místě. ............................ 850,- Kč  

(zahrnuje účast na konferenci, sborník, občerstvení) 

S3 – vložné pro studenty. ............................................................................. 350,- Kč  

(zahrnuje účast na konferenci, občerstvení o přestávkách, kromě oběda) 

Částky jsou včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě. 

5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 14. 10. 2016 ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.: 
262516170/0300 ČSOB, var. symbol: číslo proforma faktury při registraci on-line nebo 
vaše IČ při registraci přes Word přihlášku, spec. symbol: 1612, k. s. 0308. 

Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno přihlášeného účastníka! 

6. Preferujeme bezhotovostní platbu, daňový doklad obdrží účastníci na konferenci. Je možné 
provést platbu i v hotovosti na místě. 

7. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající 
organizace.  

8. Nezúčastníte-li se semináře, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale 
zašleme sborník. 
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