ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Česká lesnická společnost, z.s. v rámci
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Operace I.1.1 Vzdělávací akce

zve v rámci projektu 17/004/0111f/131/000040

Trvale udržitelné hospodaření v lesích II
na seminář

Zalesňování zemědělských půd
Partner projektu
Česká komora odborných lesních hospodářů

Na konci 20. století společnost ovlivněná politickými změnami očekávala i pozitivní změny, které
se projeví v naší krajině negativně poznamenané desítky let socialistického hospodaření. V té době
docházelo k útlumu zemědělské výroby a zemědělci postupně upouštěli od zemědělského využívání
méně kvalitních zemědělských půd. Nastala jedna z dalších vln, které se v historii již několikrát
opakovaly, vln zalesňování méně kvalitních zemědělských půd. Nejprve byla tato činnost
podporována z národních zdrojů, později ze zdrojů EU z Horizontálního plánu rozvoje venkova a
OP Zemědělství a následně z Programu rozvoje venkova. První z nově založených porostů budou
dosahovat stáří kolem 20 let. V jaké zdravotní kondici jsou tyto lesní porosty a jaká je jejich
perspektiva? Je potřeba změnit přístup při volbě prostorové a druhové skladby nově zakládaných
porostů v souvislosti s klimatickými změnami?
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ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!
Jaké zkušenosti mají odborní lesní hospodáři v různých částech republiky s problematikou
zalesňování zemědělských půd? Jaká je současná situace v ČR a v ostatních členských státech EU?
Odpovědi na tyto otázky bude hledat seminář, který se vrací na místa, kde nové lesní porosty
v posledních desetiletích vznikly.

Místo a datum konání akce: Hotel Křemešník
Křemešník 4, 393 01 Nový Rychnov; 10. 5. – 11. 5. 2018.
Odborný garant:
Ing. Jiří Pohan, předseda ČKOLH, 776162727, j.pohan@post.cz, ckolh@post.cz
Organizační garant:
Mgr. Martin Polívka DiS., ÚHÚL, pobočka Hradec Králové, polivka.martin@uhul.cz
Ing. Zdeněk Vacek Ph.D., tajemník ČLS, o. s., 221 082 384, cesles@csvts.cz
Přednášející:
Ing. Petr Dušek, Ing. Vladimír Zatloukal, Ing. Tomáš Eybl, Ing. Jan Mondek, Ing. Josef Topka,
Ing. Pavel Burda Ph.D., Ing. Jiří Pohan, Luboš Binar
Organizační pokyny:
9.30 – 10.00

Prezence účastníků

10.00 – 10.45

Zalesňování ZPF v členských státech EU

10.45 – 12.30
12.30 – 13.15

Hlavní zásady tvorby porostních směsí i s vlivem Ing. Vladimír Zatloukal
klimatické změny
Zalesňování a zakládání lesů – I. část
Ing. Tomáš Eybl

13.15 – 13.45

Společný oběd

13.45 – 14.30

Zalesňování a zakládání lesů – II. část

Ing. Jan Mondek

14.30 – 15.15

Projekt zalesnění

Ing. Josef Topka

15.15 – 16.00

Péče o sadební materiál před výsadbou

Ing. Pavel Burda Ph.D

16.00 – 16.45

Realizace projektů zalesňování ZPF

Ing. Jiří Pohan

16.45 – 17.30

Zkušenosti se zalesňováním ZPF na Broumovsku

Luboš Binar

17.30 – 18.00

Diskuse

Ing. Petr Dušek

11. 5. 2018 8.00 -15.00 exkurze.
Organizátor si vyhrazuje právo změnit pořadí jednotlivých přednášek, případně osob
přednášejících. Časové schéma jednotlivých přednášek je orientační a bude měněno operativně
podle situace na místě.
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ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!
1. Cestovné si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající organizace. Pro
registrované je udělána bloková rezervace. Stravné do výše stanoveného limitu 20 osob
hradí pořadatel (200 Kč/osoba/den).
2. Účastnický poplatek ve výši 400,-Kč za účastníka uhraďte do 4. 5. 2018
ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.: 262516170/0300 ČSOB, var. symbol: číslo proforma faktury
při registraci nebo vaše IČ, spec. symbol: 4004, k. s. 0308.
3. Semináře se lze zúčastnit po uhrazení účastnického poplatku a po potvrzení
registrace organizátorem či odborným garantem! Registraci je nutné provést přes
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/ (seminář 1230).
4. Beneficientem, tzn. konečným uživatelem (účastník vzdělávací/informační akce) musí být
vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec.
5. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka, nebo se včas omluvte.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.
Termín a informace o dalších odborných seminářích ČLS najdete na

www.cesles.cz

Lokalita Křemešník
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Hotel Křemešník
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