
 
 
 

 
Ústav lesnické a dřevařské techniky,  

s Ústavem inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, 
Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, 

 
ve spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny 

Mendelovy univerzity v Brně 
 

si Vás dovolují pozvat na odborný seminář 
 

„Nedřevní produkty našich lesů“, 
 

který se koná v pátek 9. září 2016 ve Křtinách 
 

pod záštitou pana doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D.,  
děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně,  

  
za finanční podpory projektu COST CZ  

(LD14054 – Nedřevní lesní produkty v České republice) 
 

 
(foto: Paweł Staniszewski) 

 

Organizační pokyny 
 

• Odborný seminář „Nedřevní produkty našich lesů“ je jednodenní.  

• Seminář proběhne ve Společenském a vzdělávacím centru zámku 
ve Křtinách, v době 9:00 – 15:00 hod. 

• Závazné přihlášky k účasti na semináři zasílejte prosím nejpozději do 

19.8.2016 (elektronickou poštou nebo písemně) na adresu:  

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D., (jitka.fialova@mendelu.cz), Mendelova 

univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav inženýrských 

staveb, tvorby a ochrany krajiny, Zemědělská 3, 613 00 Brno, při 

případných dotazech pište e-mail nebo volejte tel. 545 134 096. 

• Na 1 přihlášku lze přihlásit více účastníků. Přihlášky budou 

potvrzovány. 

• Vložné se nehradí. Zajištěny budou občerstvení z nedřevních produktů 

z lesa a oběd.  

• Počet účastníků je limitován kapacitou místnosti – 80 osob. 

• Začátek semináře je plánován na 10:00, prosíme všechny přihlášené  

o příchod mezi 9:00 – 10:00. 

• V případě neúčasti na semináři je možné za sebe vyslat náhradníka. 
 
 
 
 
 



Po velmi úspěšném semináři, který proběhl v loňském roce, jsme se rozhodli seminář 

zopakovat a umožnit i dalším zájemcům proniknout do tématu o nedřevních 

produktech z lesů. Tematicky bude seminář koncipován stejně jako loňský a bude 

modifikován pouze minimálně.  

 
Cíl semináře: 

Cílem semináře je seznámit účastníky s  nedřevními produkty v našich lesích, které 

se zde nalézají, využívají, případně čekají na své budoucí využití. V průběhu 

semináře budou účastníci seznámeni s aktuální situací ve využívání nedřevních 

produktů lesa v České republice i v Evropě. Před zahájením semináře budou mít 

účastníci možnost ochutnat kávu a čaj z nedřevních lesních produktů. Seminář je 

určen jak pro vlastníky a správce lesů, tak i pro široký okruh odborníků z řad 

pracovníků odborů životního prostředí, zemědělců, ochrany přírody a dalších. 

 

Program: 

Káva a čaj při příjezdu     09.00 – 10.00 

Dopolední blok      10.00 – 12.00 

• oficiální zahájení semináře 

• Ing. Jiří Kadlec, Ph.D. , Ústav lesnické a dřevařské techniky, Lesnická 

a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 

- Historie a současné využívání nedřevních lesních produktů 

• Diskuse k dopolednímu bloku 

Oběd:       12.00 – 13.00 

Odpolední blok:      13.00 – 15.00  

• Ing. Jiří Kadlec, Ph.D. , Ústav lesnické a dřevařské techniky, Lesnická 

a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 

- Inovace ve využívání nedřevních lesních produktů 

• Diskuse a závěr semináře 

Závazná přihláška   
„Nedřevní produkty našich lesů“ dne 9. září  2016 ve Společenském a 
vzdělávacím centru zámku ve Křtinách.  
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Datum / Podpis  
 
 
Poznámka: Pokud vyžadujete vegetariánskou verzi oběda, napište ke jménu 
účastníka „- V“ – např. Jiří Kadlec - V 


