
Správa Krkonošského národního parku

pořádá ve dnech 29.–30. září 2011 v prostorách ČLA Trutnov 

konferenci

HOSPODÁŘSKÁ ÚPRAVA LESŮ 
VE ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH 

ÚZEMÍCH

Odborní garanti konference:
Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., děkan fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské 
univerzity v Praze
Doc. Ing. Róbert Marušák, PhD., vedoucí katedry hospodářské úpravy lesů FLD ČZU Praha
Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem
Doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška, vedoucí oddělení ekologie lesa, VUKOZ, v.v.i., pracoviště Brno
Ing. Jiří Zahradníček, taxátor a specialista na metodu zařízení bohatě strukturovaných lesů
Ing. Martin Černý, CSc., zakladatel a jednatel IFER – ústav pro výzkum lesních ekosystémů, 
s.r.o., tvůrce metod statistické inventarizace lesů, používaných v ČR i jinde ve světě

Konference je příspěvkem k Mezinárodnímu roku lesů 

pod osobní záštitou ministra životního prostředí.



Péče o lesní společenstva je systematicky budována již po několik staletí. Současně s tím 
je rozvíjena i snaha o systemizaci popisů lesa, jeho zobrazení a plánování managementu. 
V posledních letech je otázka hospodářské úpravy lesů velmi živě diskutována společně
s měnícími se požadavky na funkce a využití lesů, především ve zvláště chráněných úze-
mích. Vysoce aktuální se stává právě v oblasti Krkonoš a Podyjí, kde mají být v nejbližší
době lesní hospodářské plány obnovovány.

Během měsíce června 2011 bude rozeslán druhý cirkulář s podrobnými informacemi a přihláškou.

Témata konference:
• Hospodářská úprava lesů ve ZCHÚ z pohledu platné legislativy
• Metody hospodářské úpravy lesů
• Výstupy provozní inventarizace a jejich srovnání s LHP
• Možnosti monitoringu stavu a vývoje lesních ekosystémů

Rámcový program konference:
28. 9. 2011 večer příjezd účastníků, registrace, ubytování

29. 9. 2011 7.30–9.00 – příjezd účastníků, registrace
   9.00–12.30 – I. blok přednášek
   12.30–13.30 – oběd
   13.30–15.30 – II. blok přednášek
   16.00–18.00 – workshop, diskuse
   19.00 – společenský večer, raut

30. 9. 2011 exkurze do Krkonošského národního parku
   Trasa 1 – Management lesa
   Trasa 2 – Péče o zvěř

Kontakt: Ing. Jaroslav Andrle, jandrle@krnap.cz, tel.: 737 225 429
      Ing. Václav Jansa, vjansa@krnap.cz, tel.: 605 205 889
      
Za organizační výbor
Ing. Jaroslav Andrle, Ing. Václav Jansa
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