Seminář „Potenciál cirkulární ekonomiky
v českém lesnictví“
termín: 16.1.2020, 9 – 11h30 (registrace od 8h45)
místo konání: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1 (budova D, sál 2D)
Vážené dámy, vážení pánové,
rádi bychom Vás pozvali na seminář navazující na semináře pořádané ČAZV a Platformou pro
bioekonomiku v ČR o recyklaci dřeva. Naším cílem je propojit zainteresované aktéry v oblasti
lesnictví, zmapovat stav českého lesnictví a navrhnout fungující principy cirkulární ekonomiky
v lesnickém sektoru pro strategii cirkulárního Česko.
Na semináři vystoupí:






Ing. Ondřej Jonáš (externí spolupracovník INCIEN v oblasti lesnictví)
Ing. Tomáš Krejzar, PhD. (Ministerstvo zemědělství)
Ing. Jan Chotěbor (Ministerstvo životního prostředí)
Ing. Vratislav Mansfeld, PhD. (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů)
doc. Ing. Miroslav Hájek, PhD. (ČZU, Platforma pro bioekonomiku ČR)

Abstrakt: Dřevo, jako všestrannou surovinu, lze uplatnit v široké škále nejrůznějších sektorů. Zároveň
je hlavním zdrojem rostoucí obnovitelné energie na bázi biomasy. Poptávka po dřevu neustále roste,
v roce 2030 poptávka po dřevě převýší nabídku, a přitom v České republice téměř vůbec nedochází
k recyklaci dřeva. Odpadní dřevo často skončí na skládkách, nebo je využito energeticky, v obou
případech však dochází k uvolňování skleníkových plynů. Na dřevo je nutné pohlížet jako na
dostupnou surovinu pro pokročilé technologie cirkulární ekonomiky. Cílem cirkulární ekonomiky je
hledání způsobů, jak udržovat materiály v oběhu co nejdelší dobu a v co nejlepší kvalitě. Uzavírání
materiálových toků ve funkčních a nekončících cyklech udržuje hodnotu vstupních materiálů, což
s sebou přináší především pozitivní environmentální aspekty. Cirkulární model opětovného využívání
zdrojů vytváří také opětovnou ekonomickou hodnotu, nevyčerpává natolik primární zdroje a je
v naprostém souladu s udržitelným růstem.
Svou účast prosím potvrďte (pokud jste již nepotvrzovali) do 14.1.2020 na email D. Milerové
Práškové: dagmar@incien.org.

Projekt číslo TL02000234 s názvem „Cirkulární ekonomika jako příležitost pro Českou republiku – Dlouhodobá koncepce
pro přechod na oběhové hospodářství“ je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

