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Česká lesnická společnost, z. s.  
 

 
 

 
Vás srdečně zve na odborný seminář: 

 
 

 

Nový pohled na cyklus kalamit v lesním 
hospodářství ČR 

 

 
Pořádáno za podpory  

 

Ministerstva zemědělství  a  Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Termín:          5. května 2022 (čtvrtek) 

Místo konání: Pardubice, nám. Republiky 2686, Dům techniky Pardubice 
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Anotace akce:  
 
Všechny kalamity na území České republiky jsou spouštěny negativními událostmi, jako 
například větrnými bouřemi, suchem nebo antropogenními vlivy způsobenými lidskou 

činností. Významné kalamity posledních let se v lesnictví objevují přibližně 
v jedenáctiletém letém cyklu, přičemž frekvence disturbancí se stále zvyšuje. Všechny 
významné kalamity vznikají v souběhu několika negativních klimatických i společenských 

faktorů, které vytvářejí podmínky pro množení sekundárních škůdců. Tito škůdci se 
v příznivých podmínkách přemnožují a stávají se tak hlavním faktorem ohrožujícím 
stabilitu lesních porostů. Seminář přinese unikátní pohled na cyklické opakování 

významných kalamit posledních let. Na odborné akci bude zmíněn negativní vliv sucha na 
lesní porosty, imisní kalamita 80. let minulého století, ale také bude popsán vliv kůrovců a 
dalších významných sekundárních škůdců, kteří způsobují velké cyklické kalamity. Cílem 

semináře je tak ukázat nový pohled na opakování cyklických kalamit z hlediska přírodních 
podmínek, které jsou ovlivňovány globální klimatickou změnou a slunečními cykly.  

 

 
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-4/2019. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Odborný garant:  

Ing. Václav Šimůnek 

post-doc na FLD ČZU v Praze 
tel.: +420 733 425 363, e-mail: simunekv@fld.czu.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 – 9:05 Zahájení akce Ing. Václav Šimůnek 

9:05 – 9:40 Vliv sucha na lesní porosty v dlouhodobém kontextu 
Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D. (VÚLHM, v. v. i.) 

9:40 – 10:15 Imisní kalamita 80. let  minulého století 
prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc. (FLD ČZU v Praze) 

10:15 – 10:35 Přestávka na kávu 

10:35 – 11:10 Cykly významných kalamitních škůdců v lesním hospodářství 
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. (VÚLHM, v. v. i.) 

11:10 – 11:45 Souběh nahodilých těžeb a slunečního cyklu 
Ing. Václav Šimůnek (FLD ČZU v Praze) 

11:45 – 12:25 Adaptace lesního hospodářství v kontextu klimatické změny 
doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. (FLD ČZU v Praze) 

12:25 – 13:00 Diskuse a zakončení semináře 

13:00 – 14:00 Oběd 

 

 

 

 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 

 

 

 
Poznámka: Seminář proběhne kombinovanou formou. Bude se možné krom prezenční účasti 

připojit i online pomocí platformy MS Teams. 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná 5. 5. 2022 v Domě techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, 
Pardubice. 

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 3. 5. 2022. 

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

A2 – základní vložné placené v hotovosti na místě ..................................... 700,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

S1 – vložné pro členy ČLS placené bezhotovostně ..................................... 500,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

S2 – vložné pro členy ČLS placené v hotovosti na místě............................. 550,- 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 3. 5. 2022 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: 2204, 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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