
        
 

 

Program semináře s exkursí  

Rychle rostoucí dřeviny pro zemědělské a lesnické využití v podmínkách České republiky 
určen pro zemědělce, lesníky, majitele půdy a další zájemce z odborné veřejnosti  

organizován VÚKOZ, v.v.i. VÚLHM, v.v.i. a  Topolářskou komisí České republiky, z.s.(TKČR)   
za finanční podpory Technologické platformy „Rostliny pro budoucnost“   

a za účasti odborníků  MZE, MZP 
 

 
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:    KONTAKTNÍ OSOBA: 
4. a 5. října 2017     Ing. Jana Jobbiková, jobbikova@vukoz.cz 
Průhonice a Kunovice (Uherské Hradiště)  Změny v programu vyhrazeny. 
 

 
 

Předběžný program: 
 
 

4. 10. 2017 PRŮHONICE (VÚKOZ, V.V.I.)  

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
Registrace 8:30–9:00, zahájení v 9:00, oběd 12:00, předpokládaný konec 17:00. 
 

 
Dopoledne – VÝZKUMNÝ A LEGISLATIVNÍ BLOK 

• Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) na zemědělské a lesní půdě – stručný přehled historie, stavu a 
perspektiv v ČR (VUKOZ, VULHM) 

• Výzkum rychle rostoucích dřevin (RRD) na zemědělské půdě – hlavní směry a výsledky (VUKOZ) 
• Nové směry pěstování: multifunkční porosty,  agrolesnictví, nízký les/lesní pařeziny (CSAL) 
• Možnosti využití biomasy z RRD (ČZÚ FLD, ČEZ)  
• Vývoj v legislativě a dotacích pro RRD (MZE, ÚHÚL, MŽP?) 
• Ekologické a environmentální aspekty pěstování RRD v krajině – přínosy a rizika (VUKOZ) 
• RRD v krajinářské tvorbě – liniové výsadby (v jednání) 

 
Odpoledne – PĚSTITELSKÝ BLOK A POLNÍ EXKURSE 

• TOPOLÁŘSKÁ KOMISE FAO A ČESKÉ REPUBLIKY – stručné představení 
• Workshop: Praxe pěstování RRD na zemědělské půdě (vystoupení/diskuse pěstitelů) 
• Prohlídka pokusů RRD – odrůdové, hnojení, FAO (Průhonice Michovka) případně výjezd na komerční 

porosty v okolí (Modletice, Unhošť, Hrusice, příp. Kačice) 
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5. 10. 2017 KUNOVICE (VS UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÚLHM, V.V.I.)  

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
Příjezd a registrace nových účastníků 9:30–10:00, zahájení v 10:00, oběd 12:00, předpokládaný konec 16:00. 
 
 
BODY PROGRAMU 

Dopoledne – VÝZKUMNÝ A LEGISLATIVNÍ BLOK 

• Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) na lesní půdě v ČR – stručný přehled historie, stavu a 
perspektiv (VULHM, VUKOZ) 

• Výzkum rychle rostoucích dřevin (RRD) na lesní půdě  – hlavní směry a výsledky (VULHM) 
• Možnosti využití a odbytu dendromasy z lignikultur RRD v ČR (VUKOZ, IKEA?) 
• Vývoj v legislativě a dotacích pro RRD na lesní půdě (MZE, OLH?) 

Odpoledne – PĚSTITELSKÝ BLOK A POLNÍ EXKURSE 

• TOPOLÁŘSKÁ KOMISE FAO A ČESKÉ REPUBLIKY – stručné představení (pro nové účastníky) 
• Workshop: Výzkumné a genofondové porosty RRD ve VS Kunovice 
• Exkurse do Lignikultur RRD (LZ Židlochovice, Ing. Stejskal) případně výmladkové plantáže RRD ve 

vytěžené pískovně (Bratčice) nebo větrolam Hrušky, plantáže IKEA na SK?? 

 MŽP ČR….ta, CZ Biom 
Ing. soukromý pěstitel RRD pro produkci štěpky, Pardubice 

KAC PŘEDNÁŠEJÍCÍ (PŘEDBĚŽNĚ POTVRZENÍ) 

VÚKOZ: Ing. Jan Weger, Ph.D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 
VÚLHM: Ing. Pavel Kotrla, PhD, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 
ČZÚ: Ing. Václav Štícha, PhD, Fakulta lesnická a dřevařská,  
ČSAL: bude upřesněno (Český spolek pro agrolesnictví) 
MZe: Ing. Hudáček 
TKCR:  Ing. Jiří Jiránek, Petr Špatenka,  
Pěstitelé RRD: Ing. Stanislav Janský (SVSMP Plzeň) 
IKEA SK: (bude upřesněno) 

     

 

Seminář a polní den včetně občerstvení a oběda jsou zdarma díky podpoře Platformy Rostliny pro budoucnost 
Doprava po vlastní ose. Přednášející budou honorování.  


