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Česká lesnická společnost, z. s.  

 

a 
 

Česká lesnická společnost,  
pobočný spolek při LDF MENDELU 

 
 

Vás srdečně zvou na odborný seminář z cyklu: 

 

QUO VADIS LESNICTVÍ? – III. 
 

Kam kráčí ochrana lesa a myslivost? 
 
 

Pořádáno za podpory  
 

Ministerstva zemědělství  
 

 
 

 

 

 

 

Termín:         12. října 2017 (čtvrtek) 

Místo konání:   Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno 
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Anotace akce:  
 
Cílem semináře je seznámení účastníků s aktuální problematikou ochrany lesa a 
myslivosti v České republice. První, dopolední blok se zabývá působením škodlivých 
činitelů v lesním hospodářství, a to od jejich historických kořenů, přes současný stav, až 
po možnosti jejich budoucí vývoje a podoby. Příspěvky jsou řazeny od problematiky 
abiotických činitelů, přes biotické činitele až po antropogenní škodlivé vlivy. Druhý blok se 
věnuje historii, současnému stavu i možné budoucnosti myslivosti v návaznosti na lesní 
hospodářství.   

 

Seminář je určen vlastníkům (či jejich zástupcům) a správcům všech typů lesních majetků: 
obecních, soukromých, církevních i státních. Také osobám ze státní správy, z lesních 
družstev, zájmových skupin a podnikatelských subjektů v lesním hospodářství, apod.  

 

Jednotliví přednášející jsou vybráni z okruhu nejerudovanějších odborníků a to jak po 
stránce teorie tak i praxe ochrany lesa a myslivosti. Témata jejich příspěvků jsou zvolena 
tak, aby seminář přinesl účastníkům co největší informační hodnotu v dané problematice.   

 

Quo  vadis lesnictví? - je Českou lesnickou společností dlouhodobě připravovaný a 
realizovaný cyklus šesti tematicky na sebe navazujících odborných seminářů 
z jednotlivých oblastí lesnictví a lesního hospodářství, které obsahově kopírují časový 
vývoj lesa od semenářství až po těžbu dřeva a jeho zpeněžení. Nosnou a sjednocující 
myšlenkou celého cyklu seminářů je představení základních oblastí lesního hospodářství 
v kontextu jejich časového vývoje: minulost – současnost – budoucnost. 
 

 

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. Josef Lenoch, Ph.D. 
předseda ČLS, pobočného spolku při LDF MENDELU 
člen RV ČLS 
Zemědělská 3, 613 00 Brno 
Tel.: 777 974 605, e-mail: josef.lenoch@seznam.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) 

8:00 – 9:00  Registrace 

9:00 – 9:05           Zahájení semináře 

9:05 – 9:10 Úvodní slovo  

 doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. – děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy 
univerzity v Brně 

 Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. – ředitel, Krajské ředitelství Brno, Lesy ČR, s. p. 

  

Blok I.:  OCHRANA LESA  

 

9:10 – 9:30 Ing. Miloš Knížek, Ph.D. – Lesní ochranná služba, VÚLHM, v.v.i. 

 Ing. Jan Liška - Lesní ochranná služba, VÚLHM, v.v.i. 

 Historický vývoj ochrany lesa v Česku  

9:30 – 9:50  Ing. Ladislav Půlpán – vedoucí Odboru lesního hospodářství a ochrany přírody, 
Lesy ČR, s. p. 

 Problematika ochrany lesa z pohledu Lesů ČR, s. p. 

9:50 – 10:10  prof. Ing. Jan Čermák, CSc. – Ústav lesnické botaniky, dendrologie a 
geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně 

 Voda a sucho v kontextu ochrany lesa  

10:10 – 10:30  Panelová diskuze 

 

10:30 – 10:50 Přestávka na občerstvení 

 

10:50 – 11:10   Ing. Jan Kozel, Ph.D. – náměstek ředitele, vedoucí Odboru péče o lesní ekosystémy 
NP, Národní park Šumava 

 Zkušenosti s kůrovcovou gradací v NP Šumava 

11:10 – 11:30  Ing. Josef Vovesný – emeritní ředitel lesního majetku Orlík nad Vltavou, s. r. o.   

 Cíle  lesního hospodářství a vliv zvěře 

11:30 – 11:50  prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. – ředitel Ústavu výzkumu globální 
změny AV ČR, v. v. i. 

 Vliv lesnictví i celé společnosti na stav a fungování lesů   

11:50 – 12:10 prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D. – vedoucí Katedry ochrany lesa a entomologie, 
Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze 

 Ing. Roman Modlinger, Ph.D. – Excelentní tým pro mitigaci, Fakulta lesnická a 
dřevařská České zemědělské univerzity v Praze 

 Inovace a nové směry budoucího vývoje ochrany lesa 

 

12:10 – 12:30 Panelová diskuze 

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd 
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Blok II.:  MYSLIVOST  

 

13:30 – 13:50 doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D. – vedoucí Katedry myslivosti a lesnické zoologie, 
Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze 

 Historické souvislosti formování myslivosti a lesnictví  

13:50 – 14:10  Ing. Miloš Ježek, Ph.D. – Katedra myslivosti a lesnické zoologie, Fakulta lesnická a 
dřevařská České zemědělské univerzity v Praze 

 Jelení zvěř v historickém kontextu škod zvěří a vývoje přístupu k lovu 

14:10 – 14:30  MVDr. František Mahdalík – ředitel sekce KVS SVS pro Zlínský kraj 

 Africký mor prasat 

14:30 – 14:50  doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. – Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská 
fakulta Mendelovy univerzity v Brně 

 Vztah zvěře a lesa - metodiky jeho hodnocení  

14:50 – 15:10  Ing. Jan Dvořák, Ph.D. – Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská 
fakulta Mendelovy univerzity v Brně 

 Ing. Miroslav Kutý - ředitel Střední lesnické školy v Hranicích 

Systém vzdělávání a kompetencí v myslivosti v legislativních podmínkách 
České republiky  

15:10 – 15:30 Panelová diskuse 

 

15:30 – 15:40 Závěr 

 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná 12. 10. 2017 na Mendelově univerzitě v Brně, Zemědělská 1. 

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 9. 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 ............................................... 800,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

A2 – základní vložné placené v hotovosti na místě ...................................... 850,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

S1 – vložné pro členy ČLS placené bezhotovostně ...................................... 700,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

S2 – vložné pro členy ČLS placené v hotovosti na místě ............................. 750,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

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

5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 9. 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: 1712, 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. 
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