Pozvánka
na konferenci
„Co nám ukázala kůrovcová kalamita
aneb kde je budoucnost našeho
dřeva?“ s podtitulem „Legislativní
materiály pro kalamitní situace
vně lesnického sektoru.“

POŘÁDANOU

Fakultou lesnickou a dřevařskou
České zemědělské univerzity v Praze
která se koná ve čtvrtek

3. 12. 2020 od 9:00 hodin
ON‑LINE
prostřednictví MS TEAMS

Konference „Co nám ukázala kůrovcová
kalamita aneb kde je budoucnost našeho
dřeva?“ s podtitulem „Legislativní materiály
pro kalamitní situace vně lesnického
sektoru“ je jedním z výstupů výzkumného
projektu MZe ČR NAZV QK1920435
„Zefektivnění komunikace, monitoringu
a managementu při řešení kalamitních
situací v lesích jako podklad pro
optimalizaci rozhodování státní správy“.

PROGRAM
MODERUJE: prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.,
emeritní děkan Fakulty lesnické a dřevařské
ČZU v Praze

REGISTRACE: 8:30 – 9:00

Úvodní blok
9:00 – 9:20
Co nám ukázal kalamitní vývoj v českých lesích
o našem postavení mezi ostatními resorty?
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., emeritní děkan Fakulty
lesnické a dřevařské ČZU v Praze
9:20 – 9:40
Lesní bioekonomika a Green Deal
doc. Ing. Martin Jankovský, Ph.D.,
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
9:40 - 10:00
Mezirezortní spolupráce při řešení kůrovcové kalamity,
odbytu dříví a pomoci lesnímu hospodářství
Mgr. Patrik Mlynář, náměstek pro řízení sekce Lesního
hospodářství, Ministerstvo zemědělství ČR
10:00 – 10:15
Diskuze k úvodnímu bloku

Blok „Příležitosti pro změnu lesnictví
ve vztahu k ochraně přírody“
10:15 – 10:35
Jak využít současnou kůrovcovou kalamitu
v hospodářských lesích ke zvýšení podílu mrtvého
dřeva v lesích?
prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.,
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
10:35 – 10:55
Rozdělení lesa z pohledu plnění ekosystémových
služeb – má tento koncept naději? Kolik dříví vlastně
máme a jaké jsou výhledy v produkčním potenciálu?
prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.,
děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze
10:55 – 11:15
Budoucí lesnictví, aneb jak se mohou promítnout
jemné způsoby hospodaření v lese do dřevařského
průmyslu s ohledem na jeho budoucí vývoj
Ing. Aleš Erber – správce drobných lesních majetků
11:15 – 11:35
Jaká je strategie ochrany přírody ve vyhlašování CHÚ
v ČR na lesním půdním fondu? Co nám naznačila
kůrovcová kalamita?
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce
ochrany přírody a krajiny, MŽP ČR

11:35 – 12:00
Diskuze k bloku „Příležitosti pro změnu lesnictví
ve vztahu k ochraně přírody“
12:00 – 12:20
Přestávka

Blok „Využití dřeva“
12:20 – 12:40
Inovované možnosti využití dřeva
Ing. et Ing. Štěpán Hýsek, Ph.D.,
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
12:40 – 13:00
Využití dřeva pro spalování. Možnosti, ztráty
a přínosy
Ing. Tomáš Pařík, Asociace lesnických
a dřevozpracujících podniků
13:00 – 13:20
Využití dřeva na stavby v rámci výběrových řízení
ﬁnancovaných státem / EU
Ing. Ivan Ševčík, Asociace lesnických
a dřevozpracujících podniků
13:20 – 13:40
Dřevostavby a kolik dřeva v nich může skončit
v rámci celé ČR?
Ing. arch. Pavel Horák, Domesi, s.r.o.
13:40 – 14:00
Diskuze k bloku „Využití dřeva“
14:00
Ukončení konference

Záštitu konferenci udělil Ing. Miroslav Toman, CSc.,
ministr zemědělství České republiky.
V případě Vašeho zájmu se registrujte
na emailu: akce@ﬂd.czu.cz,
do 2. prosince 2020.
Odkaz pro připojení Vám bude zaslán
po registraci emailem, nejpozději 24 hod
před konáním akce.
Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu.

