ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

Česká lesnická společnost, z. s.
a

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Vás srdečně zvou na XIX. Sněm lesníků na téma:

NÁRODNÍ INVENTARIZACE LESŮ

Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství a Lesy České republiky, s. p.

Termín:
9. listopadu 2016 (středa)
Místo konání: Hradec Králové, Přemyslova 1016/19, sál Silvia
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Anotace akce:
V letech 2011 až 2015 byl na základě nařízení vlády České republiky číslo 247/2009 Sb.
uskutečněn druhý cyklus Národní inventarizace lesů (NIL). NIL je nezávislé šetření
o skutečném stavu a vývoji lesů. Jejím úkolem je podat souhrnné údaje o stavu lesů v České
republice jak z pohledu trvalé udržitelnosti životního prostředí, tak z hlediska hospodářského
využití. ČR se tak zařadila mezi evropské státy, které NIL provádějí již po několik desetiletí.
Terénní šetření probíhalo na celém území ČR bez rozdílu vlastnictví podle schválené
metodiky. NIL je postavena na matematicko-statistických základech, což umožňuje
objektivní a nezávislé posouzení skutečného stavu a vývoje lesů v České republice.
V průběhu šetření NIL zaměstnanci ÚHÚL zjišťují v terénu velmi mnoho zajímavých veličin.
První část výsledků byla prezentována na minulém XVIII. Sněmu lesníků na podzim roku
2015. Druhá část dosud nepublikovaných výsledků šetření bude představena veřejnosti
na XIX. Sněmu lesníků dne 9. 11. 2016 v jednacím sále LČR Silvia.
Seminář je určen vlastníkům lesa (či jejich zástupcům), správcům všech typů lesních
majetků: obecních, soukromých, církevních i státních, osobám ze státní správy, z lesních
družstev, zájmových skupin, podnikatelských subjektů v lesnictví a dřevařství a dalším, kteří
se o problematiku lesů v ČR zajímají.
Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti.
Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Odborný garant:
Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
Ředitel ÚHÚL
Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: 321 021 001, e-mail: Vasicek.Jaromir@uhul.cz

Organizační garant:
Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.
tajemník ČLS
tel.: 724 273 683, e-mail: tajemnik@cesles.cz
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Program semináře
(změna programu vyhrazena)

7:30 – 8:00

Registrace

8:00 – 8:15

Úvodní slovo náměstka ministra zemědělství Mgr. Patrika Mlynáře

8:15 – 9:00

Úvodní slovo ředitele ÚHÚL Ing. Jaromíra Vašíčka, CSc.

9:00 – 9:15

Průběh vyhodnocení NIL2 a možnosti využití dat NIL.
Ing. Miloš Kučera, Ph.D., ÚHÚL

9:15 – 10:15

Aktualizované výstupy NIL2 – Hospodářská úprava lesů (Zásoba, Těžba, Přírůst).
Ing. Radim Adolt, Ph.D., ÚHÚL

10:15 – 11:00

Výstupy NIL2 – Zastoupení dřevin a věková struktura Lesa.
Ing. Miloš Kučera, Ph.D., ÚHÚL

11:00 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 11:45

Výstupy NIL2 - Obnova lesa. Ing. Radim Adolt, Ph.D., ÚHÚL

11:45 – 12:15

Hodnocení zdravotního stavu lesů z družicových dat.
Ing. Petr Lukeš, Ph.D., ÚHÚL

12:15 – 13:00

Přestávka na oběd

13:00 – 13:30

Výstupy NIL2 - Mrtvé dříví. Ing. Miloš Kučera, Ph.D., ÚHÚL

13:30 – 14:00

Výstupy NIL2 – Škody zvěří na Lesních porostech. Ing. Radim Adolt, Ph.D, ÚHÚL

14:00 – 14:45

Optimalizace plánování mýtních těžeb jako prostředek k zajištění jejich
dlouhodobé vyrovnanosti. prof. Ing. Robert Marušák, Ph.D., ČZU v Praze

14:45 – 15:00

Přestávka na kávu

15:00 – 15:30

Kontinuální sledování stavu lesního ekosystému – průběh projektu, změny
oproti NIL2, příprava NIL3. Ing. Miloš Kučera, Ph.D., ÚHÚL

15:30 – 15:45

Možnosti využití dat NIL pro Oblastní plány rozvoje lesů.
Ing. Radim Adolt, Ph.D., ÚHÚL

15:45 – 16:00

Závěr. Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ÚHÚL

.

Prostor pro diskusi bude na konci každého příspěvku.

Na Vaši účast se těší pořadatelé!
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Organizační pokyny:
1. Odborná akce se koná 9. 11. 2016 v Hradci Králové, budova LČR, sál Silvia.
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 4. 11. 2015.
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 – základní vložné .................................................................................... 400,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
B1 – vložné pro členy ČLS, zaměstnance LČR a ÚHÚL .............................. 300,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
Částky jsou včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě.
5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 4. 11. 2015 ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.:
262516170/0300 ČSOB, k. s. 0308, v. s.: 1613, spec. symbol: unikátní kód, který Vám
přijde mailem po on-line registraci (při přihlašování přes .doc formulář spec. symbol
nevyplňujete). Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno
přihlášeného účastníka!
6. Preferujeme bezhotovostní platbu, daňový doklad obdrží účastníci na semináři. 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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