
14. září 2021
9:00 –16:30 

restaurace Patron  

v Brně (Soběšice)

– šance pro lesní hospodáře  
a  naděje pro odolnější krajinu

Hlavní řešitelská instituce: Spoluřešitelé:

Pozvánka na bezplatný seminář 
pro vlastníky, správce lesů a všechny další zájemce

Seminář je pořádán v rámci projektu TL02000314 Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití 
společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů je řešen s finanční podporou TA ČR.

Výmladkové lesy  
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Seminář k výmladkovým lesům 14. září 2021, 9:00 –16:30, Soběšice

Výmladkové lesy, pařeziny čili lesy tvaru nízkého a středního, jsou tradiční a dříve běžnou formou lesního 

hospodaření. Od výmladkového hospodaření bylo postupně opuštěno, nyní se ale ve světle současné krize 

lesního hospodaření opět jeví jako perspektivní alternativa k běžným postupům.

S podporou projektu TA ČR  „Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití společenské-

ho, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů” organizujeme jednodenní bezplatný 

seminář spojený s exkurzí do terénu a srdečně Vás na něj zveme!

Cílem semináře je
• představit výhody i výzvy výmladkového hospodaření 

• diskutovat o možnostech obnovy a zavádění výmladkových lesů

Výmladkové lesy 

– šance pro lesní hospodáře a naděje pro odolnější krajinu

  8:30 – 9:00 registrace, občerstvení 

  9:00 – 11:30 prezentace o výmladkovém hospodaření 

11:30 – 12:30  moderovaná diskuze

12:30 – 13:30  oběd

13:30 – 16:30  terénní exkurze v okolí Soběšic na Školním lesním podniku  
  Mendelovy univerzity Masarykův les Křtiny

Svůj zájem či potvrzení o účasti na semináři prosím posílejte přes elektronický formulář: bit.ly/vymladky-2021

Termín přihlášek je 8. září 2021. Kapacita semináře je omezena. 

Dotazy prosím směřujte na adresu: tomaschabada@mail.muni.cz nebo telefon +420 773 107 789

                    

Za organizátory se na setkání a živou diskusi těší

Tomáš Chabada, Masarykova univerzita

Program semináře
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Seminář k výmladkovým lesům 14. září 2021, 9:00 –16:30, Soběšice

Název: Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití společenského,  

hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů

Identifikační kód: TL02000314

Financování: Technologická agentura České republiky, program ÉTA

Doba řešení: 2019 –2022

O čem projekt je: Projekt má za cíl podpořit obnovu výmladkového hospodaření v ČR prostřednictvím 

prozkoumání a překonávání bariér pro jeho zavedení. V rámci projektu tvoříme komunikační a informační 

nástroje cílené na lesní hospodáře (LČR, soukromí vlastníci), orgány ochrany přírody (MŽP, AOPK) a obecní 

samosprávy. Terénní výzkum prováděný na několika lokalitách povede spolu s výstupy práce s uvedenými 

cílovými skupinami v roce 2022 k četným výstupům lesnického, sociologického, botanického i legislativní-

ho charakteru. Výstupy projektu budou dále sloužit k šíření informací o environmentálních, ekonomických 

a sociálních přínosech výmladkového hospodaření.

O projektu

Hlavní řešitelská instituce:  

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.  

Radim Hédl

Spoluřešitelé:

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 

Karel Stibral

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně 

Martin Šrámek

Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic 

Jiří Beneš
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Seminář je pořádán v rámci projektu TL02000314 Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití 
společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů je řešen s finanční podporou TA ČR.

http://ekolbrno.ibot.cas.cz/zamestnanci/mgr-et-mga-radim-hedl-ph-d/

