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Vás srdečně zve na odborný seminář: 
 

 
 
 

Retence vody v lese vs. lesní dopravní síť 
 

 

 
Pořádáno za podpory  

 
Ministerstva zemědělství a Lesů České republiky, s. p. 

 

     
                   

 
 
 
 
 
 

 

Termín: 10. května 2022 (úterý) 

Místo konání:  Kamenná chata, Velký Polom 148, 739 91 Dolní Lomná 
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Anotace akce:  
 
Hydrické funkce lesa se dlouhodobě považovaly za samozřejmé a lesníci se soustřeďovali 

na jejich zlepšování. Zaměřovali se zejména na zmírňování následků povodní. 

V posledních několika létech sucha se důležitost boje proti povodním vyrovnává 

s důležitostí boje proti suchu a řešení vodního režimu a vodní bilance se stává 

komplexnější. Zjišťují se možnosti, jakým způsobem je možno adaptovat krajinu na 

změněné a rychleji se měnící klimatické podmínky. Přirozenou součástí je požadavek 

zvýšení retence vody v zalesněných, obvykle pramenných oblastech povodí. V případě 

budování liniových nebo bodových opatření může docházet ke kolizím se současným 

způsobem hospodaření v lesích, zejména s využíváním stávající lesní dopravní sítě. 

Seminář je situován do lesního komplexu Beskyd ve správě LČR, s. p. – Lesní správa 

Jablunkov, revír Mosty. Na příkladu již vybudovaných tůní na opuštěné technologické lince 

v lese budou představeny možnosti a limity podobných projektů. Cílem semináře je 

zvýšení povědomí lesnické odborné veřejnosti o probíhajícím trendu budování 

jednoduchých opatření pro zadržení vody v krajině, informace o dalších možnostech 

zvýšení retence vody v lese a v neposlední řadě iniciace diskuze o těchto otázkách. 

  
 
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. 
 

 
Na semináři budou prezentovány cíle projektu NAZV QK22020146 – Technická 
doporučení pro hospodaření s vodou v rámci lesní dopravní sítě. 
 
 
 
 
 
 

Odborný garant:  

doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. 
Katedra lesnických technologií a staveb, FLD ČZU v Praze 
tel.: +420 703 182 921, e-mail: zlatuska@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 – 9:10 Zahájení odborné akce  
doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. (FLD ČZU v Praze) 

9:10 – 9:40 Představení Lesní správy Jablunkov na území CHKO Beskydy 
Ing. Oldřich Gajdůšek, Ing. Richard Rusnok (LČR – LS Jablunkov) 

9:40 – 10:10 Opatření pro zvýšení retence vody v lese 
doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. (FLD ČZU v Praze) 

10:10 – 10:25 Přestávka na kávu 

10:25 – 10:55 Pohled státní správy ochrany přírody na možnosti a způsoby zadržení 
vody v lese 
Mgr. Miroslav Kubín (AOPK – Správa CHKO Beskydy) 

10:55 – 11:25 Zpřístupnění lesa a požadavky na lesní dopravní sít v horských 
oblastech ČR 
Ing. Roman Bystrický, Ph.D. (ÚHÚL Jablonec nad Nisou) 

11:25 – 11:40 Diskuse 

11:40 – 12:40 Oběd 

12:40 – 14:40 Pochůzka po realizovaných tůních v trase opuštěné technologické 
linky 
Ing. Rostislav Chylek (LČR – LS Jablunkov), Ing. Václav Langer (LČR – OŘ 
severní Morava), Mgr. Miroslav Kubín (AOPK – Správa CHKO Beskydy) 

14:40 – 15:00 Diskuse a ukončení semináře 
doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. (FLD ČZU v Praze) 

 

Pozn. Po ukončení semináře bude pokračovat volná diskuze v restauraci Kamenné chaty. 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná 10. 5. 2022 na Kamenné chatě, Velký Polom 148, 739 91 Dolní 
Lomná. 

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 8. 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.............................................. 690,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

A2 – základní vložné placené v hotovosti na místě ..................................... 750,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

S1 – vložné pro členy ČLS a studenty placené bezhotovostně ................... 540,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

Při přihlášení uveďte slevový kód „CLS“. 

S2 – vložné pro členy ČLS a studenty placené v hotovosti na místě ........... 600,- 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 8. 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: 2206, 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. 

9. Přesun mezi přednáškovou místností a exkurzní lokalitou bude vlastními osobními 
automobily. 

10. Ubytování pro účastníky je rezervováno v Kamenné chatě – tel. 602 613 026, 
kamennachata@seznam.cz, nejdéle do 30. 4. 2022. Ubytování si účastníci platí sami. 
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