Pozvánka na besedu:
„Jakou budoucnost mají naše lesy?
A co na to veřejnost?“
pořádanou
Pardubickým krajem a Fakultou lesnickou
a dřevařskou
České zemědělské univerzity v Praze

5.12.2019 od 16:00 hod

Sál zastupitelstva Pardubického kraje

DISKUTOVAT S VÁMI BUDOU:
Mgr. Richard Brabec, Ministr životního prostředí ČR
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
Ing. Patrik Mlynář, náměstek ministra zemědělství ČR
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské 		
univerzity v Praze
Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí,
zemědělství a venkov
Ing. Martin Vlasák, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje
Ing. Aleš Erber, lesnický expert na adaptaci lesů
PhDr. Jana Stachová, Ph.D., socioložka věnující environmentální problematice
Doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D., uznávaný odborník na adaptaci českých lesů
Ing. Milan Hron, předseda české pobočky evropského hnutí přírodě blízkého hospodaření
prof. Dr. Ing. Petr Horáček, světový expert na lesnicko-dřevařský sektor a růst dřevin
Workshop „Jakou budoucnost mají naše lesy? A co na to veřejnost?“ je jedním z výstupů 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:
15:30
16:00

Registrace
Úvodní slovo

16:30

Vnímání lesů a lesního hospodaření v české společnosti

16:45
		

Lesy a lesní hospodářství v ČR pod vlivem klimatické změny, 		
adaptační opatření

17:05
		

Zkušenosti a příklady dobré praxe s adaptací lesních porostů 		
v Pardubickém kraji – pěstování lesů budoucnosti

17:25
		

Dřevo - strategická surovina pro Českou republiku - potenciální a
možnosti jeho využití v českém průmyslu v době klimatických změn

17:45
		

Současný stav lesů v Pardubickém kraji, jejich struktura 			
a plánovaná opatření

18:05

Změny v lesnické legislativě. Co dál?

			
			
			
			
			
			
			
			
			

			

Mgr. Richard Brabec, Ministr životního prostředí ČR				
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
Ing. Patrik Mlynář, náměstek ministra zemědělství ČR
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., děkan Fakulty lesnické a dřevařské 		
České zemědělské univerzity v Praze
Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje, životního prostředí, 		
venkova a zemědělství
Ing. Aleš Erber, lesnický expert, iniciátor besedy, člen Výboru pro ŽP, 		
zemědělství a venkov zastupitelstva Pardubického kraje

PhDr. Jana Stachová, Ph.D., Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

			
			

Doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta,			
Mendelova univerzita v Brně

			
			

Ing. Milan Hron, předseda Pro Silva Bohemica, správce majetků 		
na Svitavsku

			
			

			
			

			
			

Prof. Dr. Ing. Petr Horáček, Fakulta lesnická a dřevařská,
Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Martin Vlasák, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Pardubického kraje

Prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., Fakulta lesnická a dřevařská,
Česká zemědělská univerzita v Praze

18:25 – 19:30 Diskuze

Workshop „Jakou budoucnost mají naše lesy? A co na to veřejnost?“ je jedním z výstupů výzkumného projektu
MZe ČR NAZV QK1920435 „Zefektivnění komunikace, monitoringu a managementu při řešení kalamitních situací
v lesích jako podklad pro optimalizaci rozhodování státní správy“.

