
 

Okrašlovací spolek Zdíkovska 
384 72 Zdíkov 235 

IČO 26602628 

 
Okrašlovací spolek Zdíkovska ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava a s firmou 
Karel Matějka - IDS pořádá 14. ročník semináře Lesník 21. století 
 

Pralesy a jejich vnímání společností 
Druhý cirkulář 

 
Termín konání 26. dubna 2018 

zahájení v 9:00, registrace od 8:30, předpokládané ukončení v 16:00 
 

Místo Kašperské Hory, areál Správy Národního parku Šumava 
 
Organizátoři Okrašlovací spolek Zdíkovska 

Správa Národního parku Šumava 
Ing. Karel Matějka, CSc. - IDS Praha 

 

Rok 2018 byl Správou Národního parku Šumava vyhlášen rokem pralesů. Prales je 
termín, který si zaslouží upřesnění jeho obsahu a to i ve vztahu k dalšímu, často používanému 
termínu divočina. S vymezením termínu prales velmi úzce souvisí vysoký stupeň přirozenosti 
lesa. Potřebné je věnovat se uchopení pralesů z hlediska jak přírodovědného a lesnického, tak 
sociálního, estetického, etického a ekonomického. Co přináší znalost pralesů pro úspěšný 
management hospodářských lesů a zacházení s jinak převážně kulturní krajinou? 

Chráněná území v čele s národními parky představují rezervoár posledních zbytků 
přirozených lesů ve střední Evropě. Jak jsme na tom s výskytem a charakterem pralesů 
v různých částech ČR? 
 

Přihlášené příspěvky 

K. Matějka: Pralesy, přirozenost lesů a jejich dynamika - jaká je situace v České republice 

P. Hubený: Známé a neznámé pralesy Šumavy 

V. Čada: Vývoj smrkových pralesů Karpat 

T. Vrška: Co nám mohou napovědět pralesy v éře globální změny klimatu? 

P. Šamonil: Pralesní Davidové a Goliáši: Jak stromy přemisťují půdu a mění její evoluční 
trajektorii 

F. Oulehle a kol.: Koloběh živin v povodí Plešného jezera 1870-2100 

I. Rynda: Máme ještě pralesy? Co vše má být pro nás dnes pralesem? 

J. Skalík: Lesy a divočina v českém sociologickém zkoumání 

P. Mores: Je česká divočina krásná? 
 



Přihlášky příspěvků 
V případě zájmu o další vystoupení konzultujte tuto možnost s organizátory: 

Dagmar Kjučuková - kjucukovi@tiscali.cz, tel. 607141131 
Karel Matějka - matejka@infodatasys.cz, tel. 603444768 

Příspěvky budou publikovány ve sborníku, který účastníkům bude rozdáván na vlastním 
semináři a bude též volně dostupný v elektronické podobě na stránkách www.infodatasys.cz 
(tam jsou již k dispozici sborníky z několika posledních ročníků semináře). 

Pokyny pro vypracování příspěvků do sborníku 

Text příspěvků odevzdávejte nejpozději do 17.4.2018 elektronicky prostřednictvím 
výše uvedených mailových adres. Pro vypracování používejte MS Word. Používejte styly, 
které jsou obsaženy v dokumentu dosažitelném na internetové adrese 
www.infodatasys.cz/lesnik2018_jmeno.doc 

Presentace ve formátu MS PowerPoint (jako HTML) budou po semináři umístěny 
společně se sborníkem ve formátu PDF na webu www.infodatasys.cz, takže budou i nadále 
přístupné. Proto žádáme, aby všechny obrázky a tabulky v presentacích byly dostatečně 
popsány, aby byly srozumitelné samostatně. Není nutné stejné obrázky zařazovat jak do 
příspěvku pro sborník, tak do presentace. V textu příspěvku je možné se odvolávat na obsah 
presentace. Presentaci (formát ppt nebo pptx) předejte, prosím, v průběhu semináře. 

 

Další informace 
Vložné 100 Kč bude vybíráno v průběhu registrace (netýká se přednášejících, kterým budou 
naopak hrazeny náklady na dopravu). 
V průběhu semináře bude podáváno drobné občerstvení. 
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