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

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Česká lesnická společnost, z. s. v rámci
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Operace I.1.1 Vzdělávací akce

zve v rámci projektu 17/004/0111f/131/000040

Trvale udržitelné hospodaření v lesích II
na seminář

Adaptace lesů na klimatické změny - dubové hospodářství
Partner projektu

Seminář se zaměřuje na problematiku dubového hospodářství v kontextu klimatických změn. Lesy mohou
setrvat a jevit nízkou zranitelnost a klimatickou citlivost, ale mohou být také klimaticky dost citlivé způsobem
ne okamžitě zjevným a jejich zranitelnost se až následně může projevit redukcí kvality (degradací).
V kontextu se všemi přímými a nepřímými vlivy klimatické změny a jejich interakcí se ukazuje, že potenciál
zranitelnosti lesů je vysoký. V současnosti se tyto faktory již projevují rozpadem smrkových porostů ve
středních polohách a chřadnutím borových porostů v nižších polohách. Dub byl v porostech založených před
rokem 1990 zastoupen nad 5 % s výjimkou osmdesátých let, kde jeho zastoupení kleslo až pod 4 %. Maxima
mezi 8-9 % dosahuje v porostech založených v letech 1920-1940 a po roce 1995. Jeho dnešní podíl v obnově
přesto nedosahuje cílového stavu a je neprávem opomíjený. A právě dub zimní a dub letní mohou sehrát
důležitou roli v rámci adaptačních opatření spojených s výraznou druhovou změnou při obnově lesních
porostů. Cílem semináře je předat zkušenosti lesních hospodářů, kteří tradičně v dubových oblastech
hospodaří, a provést účastníky semináře komplexně problematikou pěstování dubu od zakládání dubových
porostů přes výchovu, jejich obnovu i následné zpracování a prodej dříví.

Místo a datum konání akce: Obora Kněžičky;
Kněžičky 33, 289 03 Kněžičky

Česká lesnická společnost, Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68
tel.: 221 082 384, web: www.cesles.cz, e-mail: cesles@cesles.cz
IČ: 00549746, DIČ: CZ00549746, č. účtu: 262516170/0300 ČSOB

ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!
Odborný garant:
Mgr. Martin Polívka, DiS., ÚHÚL, pobočka Hradec Králové, polivka.martin@uhul.cz
Organizační garant:
Ing. Zdeněk Vacek Ph.D., tajemník ČLS, o. s., 221 082 384, cesles@csvts.cz
Přednášející:
Ing. Jan Apltauer, Ing. Miroslav Válek, doc. Ing. Jiří Remeš Ph.D., Ing. Václav Zouhar, Bc. Michal
Prouza DiS., Ing. Pravoslav Kopecký
Organizační pokyny:
24. 4. 2018
8.30 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 10.00

Duby a dubové porosty z pohledu LHP/O

10.00 – 11.00

Reprodukční materiál dubu zimního a dubu Ing. Miroslav Válek
letního
Pěstování dubu letního a dubu zimního
doc. Ing. Jiří Remeš Ph.D

11.00 – 13.00

Ing. Jan Apltauer

14.30 – 16.30

Společný oběd
Možnosti pěstování dubu z hlediska lesnické Ing. Václav Zouhar
typologie
Pěstování dubu na majetku Kinský dal Borgo
Bc. Michal Prouza DiS.

16.30 – 17.30

Využití moderních technologií GIS v lesnictví

17.30 – 18.00

Diskuse

13.00 – 13.30
13.30 – 14.30

Ing. Pravoslav Kopecký

25. 4. 2018 8.00 -15.00 exkurze.
Organizátor si vyhrazuje právo změnit pořadí jednotlivých přednášek, případně osob
přednášejících. Časové schéma jednotlivých přednášek je orientační a bude měněno operativně
podle situace na místě.
1. Cestovné si hradí účastníci sami, nebo je hradí jejich vysílající organizace. Pro
registrované je udělána bloková rezervace. Stravné do výše stanoveného limitu 20 osob
hradí pořadatel (200 Kč/osoba/den). Ubytování ve výši 500,-Kč/osoba/noc si hradí
účastníci sami.
2. Účastnický poplatek ve výši 350,- Kč za účastníka uhraďte do 20. 4. 2018
ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.: 262516170/0300 ČSOB, var. symbol: číslo proforma faktury
při online registraci nebo vaše IČ, spec. symbol: 4003, k. s. 0308.
Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno přihlášeného účastníka.
3. Semináře se lze zúčastnit po uhrazení účastnického poplatku a po potvrzení
registrace organizátorem či odborným garantem! Registraci je nutné provést přes
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/ (seminář 1229).
4. Beneficientem, tzn. konečným uživatelem (účastník vzdělávací/informační akce) musí být
vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec.
5. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka, nebo se včas omluvte.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.
Termín a informace o dalších odborných seminářích ČLS najdete na

www.cesles.cz
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Organizační pokyny
24 - 25. 04. 2018 Obora Kněžičky – Kněžičky 33, 289 03 Kněžičky

Po zmačknutí tlačítka na sloupku se Vám brána
otevře a pak je možné vjet do areálu obory.
Parkoviště se nachází u hotelu.
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