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

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

Lesní hospodářství v Orlických horách
na prahu 21. století
Pořádáno za podpory:
Celostátní sítě pro venkov Ministerstva zemědělství

Termín:
8. – 9. června 2017
Místo konání: Hotel Záhoří, Orlické Záhoří 33, 517 64 Orlické Záhoří
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IČ: 00549746, DIČ: CZ00549746, č. účtu: 262516170/0300 ČSOB

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

Anotace akce:
Orlické hory představují pohoří s mnohými extrémy. Zásadní vliv měly v hluboké historii i
v historii poměrně nedávné především na mladé porosty na hřebenech na počátku 21.
století. Jak tyto porosty vypadají dnes a jaká je jejich budoucnost? Cílem semináře je
přiblížit některé aspekty mající vliv na stabilitu lesních porostů i aktivní roli lesního
hospodáře, který může svým jednáním stav lesních porostů a jejich budoucnost ovlivnit.
Pomáhá nám v těchto aspektech EU prostřednictvím svých dotačních programů?
Krajinu tvoří přírodní prostředí a lidé, kteří mají toto území rádi a zanechali v něm mnoho
poutavých stop. Snoubí se zde zásadním způsobem kulturní a přírodní bohatství,
v přímém rozporu proti sobě stojí následky pozitivních i negativních rozhodnutí člověka.
Chtěli bychom připomenout důležité nejen lesnické milníky v historii Orlických hor, ukázat
vliv na současnost a přesah našich rozhodnutí do budoucnosti.
Jaké jsou aktuální poznatky vědy a výzkumu? Jaký vliv může sehrát člověk v aktivní
ochraně lesa? Poučili jsme se z minulosti nebo se dopouštíme stále stejných chyb?
Je mnoho otázek. Pojďme alespoň na některé zkusit nalézt odpověď.
Seminář je určen pro vlastníky a správce lesů, odborné lesní hospodáře, pracovníky státní
správy, studenty, ekology, novináře a další, kteří se chtějí na toto pohoří podívat z pohledu
lesníků.

Odborný garant:
Bc. Martin Polívka DiS.
předseda České lesnické společnosti Hradec Králové, p.s.
Veverkova 1335, 500 02 Hradec Králové
Tel.: +420 490 522 236, e-mail: polivka.martinuhul.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)

1. den: Hotel Záhoří a exkurse
8:30 – 9:00 ........... Registrace
9:00 – 9:20 ........... Přivítání účastníků a zahájení konference
Bc. Martin Polívka DiS.
9:20 – 10:00 ......... Historický vývoj lesního hospodářství v Orlických horách v druhé polovině
20. století až do současnosti
Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D.
10:00 – 10:30 ....... Aktuální problematika obhospodařování lesních porostů v Orlických
horách na počátku 21. století
Ing. Martin Fojt
10:30 – 10:45 ....... Možnosti využití podpor pro lesní hospodářství z Programu rozvoje
venkova v období 2014 – 2020 (1. Část)
Bc. Martin Polívka DiS.
10:45 – 11:30 ....... Problematika lesních staveb v podmínkách Orlických hor a možnosti
využití podpor z PRV na jejich realizaci z pohledu dodavatele
Ing. Věra Kindlová
11:30 – 12:30 ....... Oběd v prostorách hotelu
12:30 – 17:30 ....... Exkurze (Trčkov a západní část Orlických hor)
Ukázky lesnického hospodaření společnosti
Kristina Colloredo-Mansfeldová – Správa lesů a majetku
Průvodci:

Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D., Ing. Milan Vondřejc
Téma: Lesní cesty realizované s podporou z PRV; Využití lesnické techniky
pořízené s podporou PRV, vliv genetiky na pěstování lesů - genová základna
SM, výchovy horských lesních porostů a využití harvestorových technologií,
obnova porostů po kalamitách sněhem.

17:30 – 18:00 ....... Diskuse
18:00 – 19:00 ....... Večeře
19:00+ ................. Společenský večer s doprovodným programem
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2. den: Hotel Záhoří a exkurse
8:00 – 8:30 ........... Snídaně
8:30 – 9:00 ........... Škody na lesích na počátku 21. století
Ing. Miroslav Válek, Bc. Martin Polívka DiS.
9:20 – 10:00………Hnojení a vápnění v Orlických horách a vliv na zdravotní stav lesních
porostů, LOS ve vztahu k PRV
doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
10:00 – 10:30 ....... Praktické zkušenosti s rekonstrukcemi lesních porostů
Ing. Martin Fojt
10:30 – 10:45 ....... Projekty realizované z PRV - ukázky
Ing. Martin Fojt
10:45 – 11:15 ....... Možnosti využití podpor pro lesní hospodářství z Programu rozvoje
venkova v období (2. část) 2014 – 2020
Bc. Martin Polívka DiS.
11:15 – 12:00 ....... Oběd v prostorách hotelu
12:00 – 15:30 ....... Exkurze (Východní část Orlických hor)
Ukázky lesnického hospodaření
Správa Kolowratských lesů
Průvodci:

Ing. Martin Fojt, Ing. Jan Kejzlar
Téma: Lesní cesty realizované s podporou z PRV – Žamberecká linka; Praktické
využití možností podpor z PRV, Rekonstrukce lesních porostů na hřebenech
Orlických hor, výchovy horských lesních porostů.
Anenský vrch – rozhledna LČR s.p. realizovaná s podporou z PRV

15:30 – 16:00 ....... Diskuse a zakončení semináře

Na Vaši účast se těší pořadatelé!
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Organizační pokyny:
1. Odborná akce se koná ve dnech 8. a 9. 6. 2017 v Orlických horách.
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 5. 6. 2017.
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. Vstupné (kategorie A1 – B2):
A1 – plné...................................................................................................... 750,- Kč
(oba dva dny semináře s ubytováním)
A2 – omezené .............................................................................................. 500,- Kč
(oba dva dny semináře bez ubytování)
B1 – na první den......................................................................................... 400,- Kč
(pouze první den semináře s exkursí bez ubytování)
B2 – na druhý den........................................................................................ 400,- Kč
(pouze druhý den)
Při platbě v hotovosti na místě je počítána přirážka 50,- Kč k vybranému druhu vložného.
Částky jsou včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě.
5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 5. 6. 2017, 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: 1705, 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. Ubytování, 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 materiály ze semináře.
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