POZVÁNKA
na závěrečný seminář projektu

MONITORING PŘIROZENÝCH LESŮ ČR
podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Vzdělávací a informační centrum Floret, Průhonice
8. 9. 2016 od 9:30 hod

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ) si Vás
dovoluje pozvat na závěrečný seminář projektu „Monitoring přirozených lesů České republiky“
(EHP-CZ02-OV-1-021-2014), podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
prostřednictvím finančního mechanismu EHP v rámci programu CZ02 – Životní prostředí (oblast
Biodiverzita a ekosystémové služby).
Seminář je určen zástupcům veřejné správy, zejména pracovníkům Ministerstva životního prostředí ČR,
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, pracovníkům odborů životního prostředí krajských úřadů či
místních samospráv a vlastníkům, resp. správcům lesů v lokalitách, které jsou předmětem monitoringu
projektu. Účelem semináře je seznámit reprezentanty výše zmíněných cílových skupin s výstupy
projektu.
Seminář proběhne ve čtvrtek 8. 9. 2016 od 9:30 hod. ve Vzdělávacím a informačním centru Floret
v Průhonicích (kongresové centrum VÚKOZ) v tzv. malém sále (budova vlevo za vjezdem do areálu
kongresového centra).
Předběžný program semináře:
9:30

Registrace účastníků

10:00

Úvodní slovo (doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.)

10:05

Shrnutí řešení projektu (Ing. Libor Hort)

10:20

Monitoring a analýza vývoje přirozených lesů ponechávaných samovolnému vývoji
(doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. / Ing. Libor Hort)

10:50

Monitoring mechorostů (Mgr. Markéta Táborská)

11:20

Monitoring hub (Mgr. Jan Běťák / Mgr. Daniel Dvořák)

11:50

Oběd

13:00

Monitoring měkkýšů (Mgr. Magda Drvotová / Mgr. Jan Myšák)

13:30

Monitoring saproxylických brouků (Ing. Jakub Horák, Ph.D. / Mgr. Tereza Loskotová)

14:00

Monitoring netopýrů (RNDr. Michal Andreas, Ph.D.)

14:30

Přestávka na občerstvení

15:00

Monitoring a analýza dynamiky krajiny (RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. / Mgr. Hana
Skokanová, Ph.D.)

16:00

Diskuze a závěr semináře

Doprava do Průhonic je možná z Prahy od metra C, stanice „Opatov“ příměstskými autobusovými
linkami č. 363 nebo 385 (intervaly 15-30 minut, doba jízdy zhruba čtvrt hodiny), výstupní zastávka
„Průhonice“, na Květnovém náměstí.
Alternativně automobilem po dálnici D1 Praha – Brno, Exit 6 Průhonice, na náměstí u sloupových hodin
vjezd otevřenou bránou do areálu VÚKOZ. Parkovat lze ve dvoře kongresového centra (vjezd z náměstí
do areálu VÚKOZ a první odbočka po pravé straně do dvora průjezdem se závorou).
Vzhledem k omezené kapacitě místnosti je počet účastníků semináře limitován. V případě Vašeho zájmu
či zájmu dalších pracovníků Vaší organizace proto prosíme o závazné potvrzení účasti na e-mailovou
adresu jirousova@vukoz.cz, a to nejpozději do pátku 2. 9. 2016 včetně.
Těšíme se na Vaši účast.
Za řešitelský tým

Libor Hort
vedoucí projektu
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v .i.
pracoviště Průhonice: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice
pracoviště Brno: Lidická 25/27, 602 00 Brno

