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

Česká lesnická společnost, z. s.

Vás srdečně zve na venkovní pochůzku:

Vliv kalamit na obnovu lesa a
hospodaření v lesích s pestrou
druhovou skladbou

Pořádáno za podpory
Ministerstva zemědělství a Lesů ČR, s. p.

Termín:
5. 10 2021 (úterý)
Místo konání: LS LČR Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

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:
Náplní venkovní pochůzky je na praktických ukázkách předvést, jak probíhající
kůrovcová kalamita ovlivňuje obnovu lesa v oblasti, kde byl už dříve dlouhodobě
uplatňován přechod k pestřejší druhové a prostorové skladbě porostů, často s
využitím podrostního hospodaření a s vnášením vyššího podílu melioračních a
zpevňujících dřevin. Tento pozitivní trend by měl zůstal zachován i přes omezení,
daná zpracováním kalamity. Exkurze je směřována do oblasti Železných hor, kde
hospodaří státní podnik Lesy České republiky, s. p. – Lesní správa Nasavrky.
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-4/2019.

Odborný garant:
Ing. Milan Bíba, CSc.
předseda ČLS Střední Čechy, p.s.
Tel.: +420 602 298 801, e-mail: milan.biba.domu@gmail.com

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

8:40 – 9:00

Registrace

9:00 – 9:10

Zahájení a uvítání účastníků
Ing. Milan Bíba, CSc. (předseda ČLS Střední Čechy, p.s.)

9:10 – 9:30

Představení LS Nasavrky
Ing. Vratislav Fugl (Lesy ČR, s. p.)

9:30 – 9:45

Odjezd do terénu – vlastními vozy účastníků

9:45 – 13:00

Venkovní pochůzka
Jednotlivé zastávky budou zaměřeny na tři základní okruhy problematiky:
1) Revír Slatiňany, lokalita Hrbokov – obnova porostů s převahou smrku
s vnášením jedle, modřínu, buku a dubu
2) Revír Lichnice, lokalita Bučina – rozsáhlejší kalamitní plochy, přirozená
obnova buku
3) Revír Lichnice, lokalita Třemošnice, Žlebské Chvalovice – extrémní
stanoviště

13:00 – 14:00 Závěrečná diskuze a oběd
Občerstvení účastníků spojené s přátelským posezením a diskusí
14:00 – 14:15 Shrnutí a ukončení venkovní pochůzky
Ing. Milan Bíba, CSc. (ČLS Střední Čechy)

Trasa mezi jednotlivými ukázkami je plánována na projetí osobními vozy účastníků.

Na Vaši účast se těší pořadatelé!
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Organizační pokyny:
1. Odborná akce se koná 5. 10. 2021 na LS LČR Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky.
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 3. 10. 2021.
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............................................... 290,- Kč
(zahrnuje účast na pochůzce, průvodce, občerstvení)
A2 – základní vložné placené v hotovosti na místě ...................................... 350,- Kč
(zahrnuje účast na pochůzce, průvodce, občerstvení)
S1 – vložné pro členy ČLS a studenty placené bezhotovostně..................... 190,- Kč
(zahrnuje účast na pochůzce, průvodce, občerstvení)
Vložné pro členy ČLS: sleva 100,- Kč. Při registraci uveďte slevový kód „CLS“.

S2 – vložné pro členy ČLS a studenty placené v hotovosti na místě ............ 250,- Kč
(zahrnuje účast na pochůzce, průvodce, občerstvení)
Částka je včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě.
5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 3. 10. 2021 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: 2104, 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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