ř
POZVÁNKA
POZVÁNKA
na seminář

„ D řevo – s t rat egi cká su rovina čes kého p rů my slu
an eb
sou časný t rend , pot en ciál a mo žnost i využ ívání d řeva
v Č es ké repub lice a v e sv ětě “
pořádaný
Ing. Martinem Kolovratníkem
místopředsedou Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Mgr. Radkem Holomčíkem
místopředsedou Podvýboru pro lesní hospodářství Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ing. Vojtěchem Munzarem
předsedou Podvýboru pro podnikatelské prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve spolupráci s
Doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA
Ministrem průmyslu a obchodu
Mgr. Richardem Brabcem,
Ministrem životního prostředí,
Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze
a
Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně

který se koná ve čtvrtek 14.11. 2019 od 9:00 hodin
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1 místnost č. 108A

Workshop „Dřevo – strategická surovina českého průmyslu aneb současný trend, potenciál a možnosti využívání dřeva v České republice a ve
světě“ 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. Dr. Ing. Viliam Pichler, děkan Lesnické fakulty Technické univerzity ve
Zvolenu
9:00
9:30

Registrace
Úvodní slovo Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, Ministr průmyslu a obchodu
ČR
Mgr. Richard Brabec, Ministr životního prostředí ČR
Ing. Martin Kolovratník, místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Mgr. Radek Holomčík, místopředseda Podvýboru pro lesní hospodářství.
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ing. Vojtěch Munzar, předseda Podvýboru pro podnikatelské prostředí
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

I. Blok: Dřevo – surovina budoucnosti
Význam dřeva pro životní prostředí, společnost a průmysl
10:00 prof. Dr. Libor Jankovský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
10:15 prof. Ing. Marek Turčani, PhD., děkan Fakulty lesnické a dřevařské České
zemědělské univerzity v Praze
II. Blok: Současný stav využívání dřeva v průmyslu
Vývoj zásob dříví v českých lesích a co lze očekávat v příštích letech
10:30 Doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D., IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.
Význam lesů, stromů a dřeva – uhlíkové lesnictví
10:45 Doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Dřevo - strategická surovina pro Českou republiku - potenciální možnosti jeho využití v
českém průmyslu
11:00 Prof. Dr. Ing. Petr Horáček, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská
univerzita v Praze
Zpracování tuzemského dřeva v českém průmyslu – současný stav nabídky a poptávky na
trhu a předpokládaný vývoj v době globální změny klimatu
11:15 Ing. Robert Babuka, MBA, ředitel, APICON Consulting
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III. Blok: Současné využívání dřeva ve stavebnictví – stav v České republice vs. světové
trendy
Využití dřeva ve veřejných a vícepodlažních budovách a jeho potenciál ve „velkém
stavebnictví“, příklady ze světa i z ČR
11:30 Ing. arch. Pavel Horák, Domesi
Ekologické a ekonomické přínosy dřevostaveb v současné výstavbě rodinných domů v ČR,
trendy a směry budoucího vývoje
11:45 Ing. arch. Václav Zahradníček, Domesi
Požadavky na bezpečnost dřevostaveb v ČR a ve světě
12:00 doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého
vysokého učení technického v Praze
Dřevostavby a stavby na bázi dřeva z hlediska požární ochrany
12:15 pplk. Ing. Tomáš Pavlík, MV - generální ředitelství HZS ČR, Odbor prevence - oddělení
stavebně technické prevence

12:30 Coffee break
IV. Blok: Současné a budoucí možnosti využívání dřeva z pohledu průmyslu
13:00 Dřevozpracující a papírenský průmysl
Ing. Tomáš Pařík, místopředseda Asociace lesnických a dřevozpracovatelských podniků
Nábytkářský průmysl
13:15 Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D., předsedkyně Klastru českých nábytkářů
Energetický průmysl
13:30 Ing. Vladimír Stupavský, Klast Česká peleta – Česká peleta, z.s.p.o.
Dřevo – trvale udržitelný materiál nahrazující plasty
13:45 Prof. Dr. Ing. Petr Horáček, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská
univerzita v Praze
V. Blok: Současné a budoucí možnosti využívání českého dříví z pohledu lesníků, vlastníků
lesů, lesnicko-dřevařských spolků a venkova
14:00

Pro Silva Bohemica – pobočný spolek České lesnické společnosti

14:15

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů - SVOL

14:30

Svaz místních samospráv ČR

VI. Vyjádření státních lesů a rezortů
14:45

Lesy ČR, s.p.

14:50

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
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14:55

Ministerstvo zemědělství

15:00

Ministerstvo životního prostředí

15:05

Ministerstvo průmyslu a obchodu

15:10 – 16:00 Diskuze a ukončení semináře

V případě Vašeho zájmu se registrujte na emailu prokupkovaa@fld.czu.cz do 12. listopadu 2019,
kapacita sálu je omezena.
Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu.
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