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Současná situace v českém lesnictví –
dosavadní přístupy a jejich důsledky
Středa 9. ledna 2019, 10:00–15:00 hod.,
Akademie věd ČR, Národní 3 v Praze, místnost 206
České lesnictví se v poslední době dostalo do složité situace. Vedení sektoru zaujaté především ekonomickými zájmy
nereagovalo včas na probíhající změny klimatu a nepřizpůsobilo tomu dostatečně způsob hospodaření. S rozvojem kůrovcové
kalamity jsme tak svědky rozsáhlých holin, rozpadu trhu se dřevem a z něj vyplývající mimořádné finanční ztráty.
Státní lesy se potýkají s nedostatkem vlastních zaměstnanců a noví a především mladí přicházejí jen zřídka, což přispívá
i k vylidňování venkova a brání jeho rozvoji. Tato pracovní síla nyní chybí především při včasném zpracování kůrovcové
kalamity nebo při trvale udržitelném hospodaření v lesích. Takový přístup je nutné změnit. Trvale udržitelné hospodaření
by přitom mělo vycházet ze tří pilířů, z nichž kromě ekonomického sehrávají svou nezastupitelnou roli sociální a ekologický.
Takový les totiž představuje základní krajinný prvek se všemi jeho funkcemi včetně mizející biologické rozmanitosti. Takový
les není továrna na dřevo a není možné ho obhospodařovat na zakázku způsobem používaným v průmyslové výrobě.
Akce se koná ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR, v. v. i., Biologickým centrem AV ČR, v. v. i.,
Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i., Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i. a Platformou pro krajinu.
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Moderuje RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

Moderuje doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.

Úvod

Ekologický pilíř

10:00–10:15 | Přivítání:

12:30–12:50 | Alternativní způsoby lesního

hospodaření jako cesta ke
stabilnějšímu prostředí pro život

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. (Ministerstvo životního prostředí)
a MUDr. R. Šrám, DrSc. (Komise pro životní prostředí AV ČR)

10:15–10:45 | Vývoj českého lesnictví v uplynulých

sto letech: společenské okolnosti,
přírodní vlivy a způsoby hospodaření

prof. Ing. Josef Fanta, CSc. (Platforma pro krajinu)

Ekonomický pilíř

10:45–11:15 | Ekonomické aspekty trvale

udržitelného hospodaření
v podmínkách českých lesů a dopady
na rozvoj venkova

Ing. Róbert Babuka (Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky
a politiky, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity)

Sociální pilíř

Mgr. et MgA. Radim Hédl, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)

12:50–13:10 | Ekofyziologie kůrovcovitých a její
význam v ochraně lesa

RNDr. Petr Doležal, Ph.D. (Entomologický ústav, Biologické
centrum AV ČR, v. v. i.)

13:10–13:30 | Překližka a biodiverzita

Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. (Entomologický ústav, Biologické
centrum AV ČR, v. v. i.)

Nástroje pro změnu

13:30–13:50 | Úvahy o novém zákoně pro trvale
udržitelné lesnictví

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.)

11:15–11:35 | Vybrané společenské aspekty krize
českého lesnictví

PhDr. Jana Stachová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)

11:35–11:55 | Zapomenutí smíšených (leso-

zemědělských) kultur v modernizaci
19. století a relikty těchto porostů
v krajině

Mgr. et Mgr. Jana Krčmářová, Ph.D.
(Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)

13:50–14:10 | Co brání širšímu uplatnění

nepasečného hospodaření v ČR?

Ing. Milan Hron (Pro Silva Bohemica)

Závěr

14:10–15:00 | Panelová diskuse s řečníky

a diskuse nad stanoviskem KŽP
k současné situaci v českém
lesnictví

12:00–12:30 oběd

Těšíme se na vaši účast!
MUDr. Radim Šrám, DrSc. (předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR)
Vyřizuje: Irena Vítková, (Odbor popularizace vědy a marketingu), SSČ AV ČR, tel.: 775 269 169

Svou účast potvrďte prosím do 4. ledna 2019 na: nasekrajina@ibot.cas.cz

