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Česká lesnická společnost, z. s.  
 
 

 
 

Vás srdečně zve na odborný seminář s venkovní pochůzkou 

 
 

Stav lesa 10 let po Kyrillu 

 
 
 

Pořádáno za podpory  
 

Ministerstva zemědělství          a     Vojenských lesů a statků ČR, s. p. 

 

   

 
 

 

 

 

 

Termín:          19. října 2017 (čtvrtek) 

Místo konání: RZ Olšina u Horní Plané  
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Anotace akce:  
 
V lednu roku 2007 se přehnal přes Evropu orkán Kyrill, který napáchal mnoho škod 
nejenom na majetku, ale i na lesních porostech. V oblasti Šumavy to byla největší větrná 
katastrofa za více než 100 let. V nárazech dosahoval vítr až 160 km/hod. Tomuto živlu 
nemohly odolat ani porosty, které byly těžebně rozpracovány tak, aby co nejvíce odolávaly 
převládajícímu směru větru. Nejvíce škod se soustředilo nad 1 000 m n. m. a to zejména v 
oblasti Knížecího stolce a Lysé. V těchto lokalitách byly převážně stejnověké lesní porosty 
nad 100 let se zastoupením čistého smrku. Vzhledem k věku se dá předpokládat, že 
vznikly po předchozí největší větrné a kůrovcové kalamitě století - okolo roku 1870. 

Celkem padlo během orkánu Kyrill 680 tis. m3 dříví a vznikla redukovaná holinou cca 800 
ha. Během roku 2007 byla kalamita zpracována, dříví dodáno odběratelům nebo vyvezeno 
mimo les, klest byl ze vniklých holin vyvezen a holiny připraveny k zalesnění. Díky 
rychlému zpracování dřevní hmoty nedošlo k znehodnocení dříví dlouhým skladováním a 
zamezilo se rozsáhlé kůrovcové kalamitě. Za asistence ÚHÚL České Budějovice a firmy 
Lesní projekty České Budějovice, a.s. byly zpracovány projekty na zalesnění, které 
respektovaly půdní a klimatické poměry. Byly vytvořeny zákresy do map s rozmístěním 
vhodných dřevin, umístěním oplocenek se zpevňujícími dřevinami a obnovou meliorační 
sítě. Cílem bylo zachování prostorového rozdělení lesa a obnovení lesa s nejvhodnější 
dřevinnou skladbou. 
 
V následujících letech 2008 – 2009 byly v zákonné lhůtě zalesněny veškeré holiny, bylo 
vysázeno 4,2 mil. ks sazenic převážně dodané z lesních školek VLS. Z tohoto množství 
bylo 55 % smrku, 23 % buku, 7,5 % jedle a dalších 9 druhů dřevin. Celkem bylo z tohoto 
množství 42 % MZD. 

V současné době přecházejí „kyrillovské„ kultury do fáze zajištěnosti a je čas zhodnotit 
jejich stav a shrnout zkušenosti místních lesníků se zdoláváním následků této živelné 
katastrofy. 

 
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. Petr Král 
ředitel divize Horní Planá - VLS ČR, člen RV ČLS 
tel.: +420 380 704 310, e-mail: petr.kral@vls.cz 

 
 

Organizační garant: 

Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. 
tajemník ČLS 
tel.: +420 724 273 683, e-mail: tajemnik@cesles.cz  
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Program semináře 

(změna programu vyhrazena) 

8:30 – 9:00  Registrace 

9:00 – 9:15 Přivítání účastníků a zahájení odborné akce         
Ing. Petr Král (VLS ČR, divize Horní Planá) 

9:15 – 9:20 Seznámení s organizací semináře          
Ing. Martin Keltner (VLS ČR, divize Horní Planá) 

9:20 – 9:45 Kyrill na LS Nové Hrady  
Ing. Petr Žemlička (Lesy ČR, LS Nové Hrady) 

9:45 – 10:10 Kalamita po orkánu Kyrill na LS Železná Ruda a její zpracování  
Ing. Petr Najman (Lesy ČR, LS Železná Ruda) 

10:10 – 10:35 Vznik kalamity, její zpracování a zalesnění holin v lesních porostech, 
které obhospodařují VLS Horní Planá  
Ing. Josef Topka (VLS ČR, divize Horní Planá) 

10:35 – 10:50 Přestávka na kávu 

10:50 – 11:15 Péče o lesní ekosystémy v průběhu 10 let po orkánu Kyrill  
Ing. Jan Kozel PhD. (NP Šumava) 

11:15 – 11:40 Jak dál s kyrillovskými mlazinami 
Ing. Petr Král (VLS ČR, divize Horní Planá) 

11:40 – 11:55 Vyhodnocení různých způsobů umělé obnovy lesa na kalamitních 
plochách po orkánu Kyrill  
Ing. Jan Leugner, Ph.D. (VÚLHM,VS Opočno) 

11:55 – 12:10 Diskuze  

12:10 – 13:00 Oběd 

13:00 – 15:30 Venkovní ukázky v lesních porostech divize Horní Planá (VLS ČR) 

15:30 – 16:00 Závěrečná diskuze, shrnutí a ukončení semináře 

 

 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná 19. 10. 2017 v RZ Olšina u Horní Plané, Olšina 338.  

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 17. 10. 2017. 

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 placené bezhotovostně ............................................... 750,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři a venkovní pochůzce, sborník, občerstvení) 

A2 – základní vložné placené v hotovosti na místě ...................................... 800,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři a venkovní pochůzce, sborník, občerstvení) 

S1 – vložné pro členy ČLS placené bezhotovostně ...................................... 650,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři a venkovní pochůzce, sborník, občerstvení) 

S2 – vložné pro členy ČLS placené v hotovosti na místě ............................. 700,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři a venkovní pochůzce, sborník, občerstvení) 

Částka je včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě. 

5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 17. 10. 2017 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: 1713, k. s. 0308.  

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. 

 

mailto:cesles@cesles.cz
mailto:prihlasky@cesles.cz
http://www.cesles.cz/

