
 

 

Jménem COST Action FP0902 bychom vás rádi pozvali na konferenci 

“Forest biomass in the Czech Republic and around the world” 

“Lesní biomasa v České Republice a ve světě” 

 

Termín:   31. března a 1. dubna 2012 

 

Jazyk konference:   31. března - angličtina 

          1. dubna – čeština 

(simultánní překlad nebude k dispozici) 

 

Místo konání: BVV Brno (pavilon P) 

 

Doprovodný program veletrhu Silva Regina a Bimasa 2012  
 
http://www.bvv.cz/en/silva-regina/silva-regina-2012/facts-figures/  
http://www.bvv.cz/en/biomass/  
 

 

Vědecký výbor konference:  

Dominik Röser (METLA, Finsko) – předsedající COST Action FP0902 

Raffaele Spinelli (CNR, Itálie) – místopředseda COST Action FP0902 

Prof. Vladimír Simanov  (emeritní děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy Univerzity v Brně) 

Prof. Jindřich Neruda (prorektor MENDELU) 

 

Řečníci: 5 pozvaných zahraničních řečníků (již jsme obdrželi potvrzení od:  Dr. Dominik Röser 
(METLA, Finland), Prof. Anti Assikainen (METLA, Finland), Prof. Tomas Nordfjell (SLU, Sweden), 
Dr. Mark Brown (Melbourne University, Australia) and Dr. Raffaele Spinelli (CNR, Italy) 

 

 



Předběžný program: 

31. března – konferenční jazyk angličtina 

9.30 – 10.00  Dr. Dominik Röser  - prezentace program a aktivit COST Action FP 0902 

10.00 – 10.30  Dr. Dominik Röser – Lesní biomasa v Kanadě, její zpracování a využívání 

10.30 – 11.00 Dr. Mark Brown – Lesní biomasa v Austrálii, její zpracování a využívání 

11.00 – 11.30  Dr. Raffaele Spinelli – Lesní biomasa v Itálii, její zpracování a využívání 

11.30 – 12.00 otevřená diskuse 

11.30 – 13.00 přestávka na oběd 

13.00 – 13.30  Prof. Anti Assikainen – Lesní biomasa ve Finsku, její zpracování a využívání 

13.30 – 14.00 Prof. Tomas Nordfjell – Lesní biomasa ve Švédsku, její zpracování a využívání 

14.00 – 14.30 Dr. Dominik Röser – Lesní biomasa v Německu, její zpracování a využívání 

14.30 – 15.00 otevřená diskuse 

 

1. dubna – konferenční jazyk čeština 

9.30 – 10.00  zástupce Ministerstva zemědělství – energetický mix ČR, aktuální situace na poli lesní 
biomasy 

10.00 – 10.30  zástupce Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů – kvantifikace a dostupnost lesní 
biomasy v ČR 

10.30 – 11.00 zástupce zpracovatelů lesní biomasy – postupy zpracování lesní biomasy v ČR 

11.00 – 11.30  zástupce odběratelů lesní biomasy – využití lesní biomasy, limity využití a omezující 
faktory využití 

11.30 – 12.00 otevřená diskuse 

11.30 – 13.00 přestávka na oběd 

13.00 – 13.30  anon. – rychle rostoucí dřeviny a možnosti uplatnění RRD 

13.30 – 14.00 anon. – kvalita štěpky a skladování 

14.00 – 14.30 anon. –  

14.30 – 15.00 otevřená diskuse 

 

Konference bez registračních poplatků 

 



 

Organizační výbor: R. Klvač (Mendelu), M. Kleibl (Mendelu), L. Skoumalová (Mendelu), J. Pohořalý 
(Mendelu) 

Editoři sborníku: M. Kleibl, J. Pohořalý (oba Mendelu) 

 

Pozvaní řečníci obdrží: 

- Sborník konference (CD verzi) 
- Vstupenku na oba dny na BVV 
- Jízdenky na oba dny na městskou hromadnou dopravu 
- Česko anglický výkladový slovník Lesní biomasa (tištěný i CD verzi) 
- Kávu a drobné občerstvení 

 

Navíc: 

Každý student či učitel Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně či Lesnické a 
environmentální fakulty České zemědělské university v Praze obdrží CD verzi výkladového slovníku 
Lesní biomasa (ISIC/ITIC je požadován) 

 

CD verze výkladového slovníku zdarma pro návštěvníky konference (omezené množství) 

CD verzi sborníku bude možno objednat na místě 

 

Akce podpořena: 

MŠMT – Projekt OC410011 

Cost Action FP0902 

Mendelova univerzita v Brně 

 

Ediční partner: Nakladatelství Lesnická práce, s.r.o. 

 


