
 

 

POZVÁNKA  

 

POZVÁNKA  

na seminář  

„Možnosti  řešení  lesnicko -dřevařské krize a  využit í  dřeva 
jako strategické suroviny v  podmínkách České republiky“  

 

pořádaný  
 

Mgr. Radkem Holomčíkem, 
 místopředsedou Podvýboru pro lesní hospodářství Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Ing. Monikou Obornou 

členkou Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Ing. Vojtěchem Munzarem 

předsedou Podvýboru pro podnikatelské prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

 

ve spolupráci s 

 

Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze 

a 

Fakultou lesnickou a dřevařskou Mendelovy univerzity v Brně 

 

který se koná v pondělí 10.6. 2019 od 9:00 hodin  

v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 7, Praha 1 místnost č. E48 (Konírna)  
 
 
 
 

Workshop „Možnosti řešení lesnicko -dřevařské krize a využití dřeva jako strategické suroviny v podmínkách České republiky“ je jedním z výstu-
pů výzkumného projektu MZe ČR NAZV QK1920435 „Zefektivnění komunikace, monitoringu a managementu při řešení kalamitních situací v 

lesích jako podklad pro optimalizaci rozhodování státní správy“.



PROGRAM 

Moderuje: prof. Dr. Ing. Viliam Pichler, děkan Lesnické fakulty Technické univerzity ve 

Zvolenu 

9:00 Registrace 

 

9:30 Úvodní slovo  Mgr. Radek Holomčík, místopředseda Podvýboru pro lesní hospodářství.  

   Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

   Ing. Monika Oborná, členka Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny  

   Parlamentu ČR 

   Ing. Vojtěch Munzar, předseda Podvýboru pro podnikatelské prostředí  

   Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

 

 

I. Blok 

 

Příčiny lesnicko-dřevařské krize a předpokládaný vývoj 

 

9:40 Zpráva Evropského lesnického institutu (EFI) – Život s kůrovci: dopady, výhled a 

optimální management („Living with bark beetles: Impacts, outlook and management options“) 

doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD., Fakulta lesnická a dřevařská v Praze, Česká zemědělská 

univerzita  

 

Definování příčin dnešní krizové situace v lesnicko-dřevařském sektoru z pohledu lesnických 

fakult 

10:00 prof. Dr. Libor Jankovský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně 

 

10:10 prof. Ing. Marek Turčani, PhD., děkan Fakulty lesnické a dřevařské v Praze České 

 zemědělské univerzity  

 

 

II. Blok 

Možnosti vyššího zpracování tuzemského dřeva v českém průmyslu  

Disruptivní hodnotové řetězce a nikoliv inovace v lesnicko-dřevařském průmyslu 

10:20  Ing. Robert Babuka, MBA, ředitel, APICON Consulting  

 

Dřevo - strategická surovina pro Českou republiku - potenciální a možnosti jeho využití v 

českém průmyslu 

10:35 Prof. Dr. Ing. Petr Horáček, Fakulta lesnická a dřevařská v Praze, Česká zemědělská 

 univerzita  

 

 

 

 



III. Blok 

Způsoby uvádění dříví na trh v době lesnicko-dřevařské krize a adaptace lesů na klimatickou 

změnu 

Způsob a efektivita prodeje dříví největších správců lesních majetků a zkušenosti s adaptací 

ohrožených lesních porostů globální klimatickou změnou  

10:50 Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů ČR, s.p.   

11:05 Ing. Petr Král, generální ředitel Vojenských lesů a statků ČR, s.p.  

11:20 Radomír Charvát, Sdružení obecní a soukromých lesů (SVOL)  

 

Prísušky, burky, sneh, podkôrný hmyz - Výzvy a nevýhnutnosť prispôsobovať sústavnú a 

planovitú prestavbu smrekových monokultúr 

11:35 Dr. Dirk-Roger Eisenhauer  

 

 

11:50 Coffee break  

 

IV. Blok 

Lesnicko-dřevařský podnikatelský sektor  - řešení ekonomické krize  

Dopady krize na malé a středně velké subjekty podnikající v lesnicko-dřevařském sektoru v 

ČR a možná řešení ke zlepšení stavu   

12:10 Ing. František Dejnožka, prezident České asociace podnikatelů v lesním hospodářství  

 

Lesnicko-dřevařský komplex pro budoucnost  

12:25 Ing. Tomáš Pařík, místopředseda Asociace lesnických dřevozpracovatelských podniků  

 

12:40 Pohled na problematiku lesnicko-dřevařské krize a možnosti jejího řešení   

Lesnický sektor 

  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 

  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů  

  IFER 

  Česká lesnická společnost  

  Pro Silva Bohemica 

Platforma pro krajinu 

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního 

hospodářství v České republice 
 

Lesnicko-dřevozpracující sektor 

Lesnicko-dřevařská komora 

Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů   

  Klastr českých nábytkářů 

  Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s. 

  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 



Společenský sektor 

Asociace krajů ČR 

Svaz měst a obcí ČR 

Svaz místních samospráv ČR 

Hnutí Duha 

 

Vyjádření rezortu 

 Ministerstvo zemědělství 
 Ministerstvo životního prostředí 
 Ministerstva průmyslu a obchodu 

  

 

14:30 – 15:00 Diskuze a ukončení semináře 

 

15:15 Tisková konference 

 

 

 

V případě Vašeho zájmu se registrujte na emailu vymazalovap@psp.cz do 7. června 2019, 
kapacita sálu je omezena. 
 

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu.  
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