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

Česká lesnická společnost, z. s.
Vás srdečně zve na odborný seminář:

Podíl MZD v průběhu obnovy
v návaznosti na jemnější způsoby
hospodaření

Pořádáno za podpory
Ministerstva zemědělství

a

Diecézních lesů Hradec Králové

Termín:
24. května 2018 (čtvrtek)
Místo konání: Hlinsko, Na Stráni 171

Česká lesnická společnost, Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68
tel.: 221 082 384, web: www.cesles.cz, e-mail: cesles@cesles.cz
IČ: 00549746, DIČ: CZ00549746, č. účtu: 262516170/0300 ČSOB
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Anotace akce:
Současný zákon o lesích ukládá vlastníkům minimální podíl melioračních a zpevňujících
dřevin při obnově porostu. Smyslem opatření je především dlouhodobé zlepšení stavu
lesa, jeho vyšší ekologická stabilita a z toho vyplývající vyšší hospodářská jistota. Podíl
MZD v průběhu obnovy porostu se obvykle mění. Cílem semináře je prezentovat podíl a
způsoby vnosu MZD v podmínkách smrkového hospodářství vyšších poloh a jejich výhled.
Klíčový pro dlouhodobé trvalé zastoupení MZD je způsob hospodaření, zejména na
extrémnějších stanovištích. V případě dané lokality se jedná především o ovlivnění vodou.
To implikuje i příklon k jemnějším způsobům hospodaření. Zároveň budou prezentovány i
způsoby dosahování podílu MZD v rámci spravovaného majetku Diecézních lesů Hradec
Králové s.r.o. vycházející z aktuálně zpracovaných lesních hospodářských plánů.
Pozornost je věnována také teoretickým východiskům pro vnášení MZD včetně kontextu
k novele vyhlášky č. 83/1996 Sb.
Seminář je určen pro vlastníky a správce lesů a také pro pracovníky státní správy lesů.

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení
o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod
číslem AK/l-40/2012.

Odborný garant:
Ing. Pavel Starý
člen KK ČLS, jednatel Diecézních lesů Hradec Králové
tel.: +420 605 220 052, e-mail: stary@dlhk.cz

Organizační garant:
Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.
tajemník ČLS
tel.: +420 724 273 683, e-mail: tajemnik@cesles.cz
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Program semináře
(změna programu vyhrazena)

8:30 – 9:00

Registrace

9:00 – 9:10

Zahájení akce Ing. Pavlem Starým (Diecézní lesy Hradec Králové)

9:10 – 9:40

Vnášení melioračních a zpevňujících dřevin a práce s nimi v kontextu
hospodaření Diecézních lesů Hradec Králové
Ing. Pavel Starý (Diecézní lesy Hradec Králové)

9:40 – 10:10

Vnášení buku lesního a jedle bělokoré do lesních porostů za účelem
posílení meliorační a stabilizační funkce
Ing. Jiří Remeš, Ph.D. (FLD ČZU v Praze)

10:10 – 10:25 Přestávka na kávu
10:25 – 10:55 Návrh optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v
smrkovém hospodářství vyšších poloh
Ing. Jiří Souček, Ph.D. (VÚLHM, VS Opočno)
10:55 – 11:25 Rámcové vymezení druhové skladby porostů ve vyhlášce č. 83/1996
sb. a v návrhu na její novelizace
Ing. Václav Zouhar (ÚHÚL Brno)
11:25 – 11:40 Diskuse
11:40 – 12:30 Oběd
12:30 – 15:45 Venkovní pochůzka v rámci majetku Diecézních lesů Hradec Králové
Ing. Pavel Starý (Diecézní lesy Hradec Králové)
1) Živná, kyselá a vodou ovlivněná stanoviště (6H, 6O, 6P, 6K)
2) Svěží a vodou ovlivněná stanoviště (6S, 6P, 6I, 6V)
3) Hospodaření na rašelinách (5R, 6R, HS 59)
15:45 – 16:00 Závěrečná diskuse a ukončení semináře

Na Vaši účast se těší pořadatelé!
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Organizační pokyny:
1. Odborná akce se koná 24. 5. 2018 v Ski restaurant Hlinsko, Na Stráni 171, 539 01 Hlinsko.
2. Přihlásit se můžete on-line (formulář u akce na webu ČLS) nebo vyplněním elektronického
formuláře v MS Word (stačí zaslat e-mailem). Vyplněné přihlášky zašlete nejpozději
do 22. 5. 2018.
Adresy:

e-mail pro zaslání přihlášky……. prihlasky@cesles.cz
on-line formulář ……………….. www.cesles.cz (kalendář akcí)
(Při on-line přihlášení již nemusíte zasílat formulář v MS Word!)

3. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků, kteří mají stejnou kategorii vložného, a
úhradu provést jednou platbou. Při platbě do zprávy pro příjemce uveďte jméno/a
účastníka/ů.
4. Účastnický poplatek (kategorie vložného):
A1 – základní vložné placené bezhotovostně............................................... 750,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
A2 – základní vložné placené v hotovosti na místě ...................................... 800,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
S1 – vložné pro členy ČLS placené bezhotovostně ...................................... 650,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
S2 – vložné pro členy ČLS placené v hotovosti na místě ............................. 700,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
Částka je včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě.
5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 22. 5. 2018 ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.:
262516170/0300 ČSOB, var. symbol: číslo proforma faktury při registraci on-line nebo vaše
IČ při registraci přes Word přihlášku, spec. symbol: 1806, k. s. 0308.
Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno přihlášeného účastníka!
6. Preferujeme bezhotovostní platbu, daňový doklad obdrží účastníci na semináři. Je možné
provést platbu i v hotovosti na místě.
7. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající organizace.
8. Nezúčastníte-li se semináře, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale
zašleme sborník.
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