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

Česká lesnická společnost, z. s.

Vás srdečně zve na odborný seminář s venkovní pochůzkou

Stav a perspektivy rekreačních
služeb vlastníků a správců lesa
v České republice

Pořádáno za podpory
Ministerstva zemědělství

Termín:

Lesů ČR, s. p.

Vojenských lesů a statků ČR, s. p.

22. června 2017 (čtvrtek)

Místo konání: Hradec Králové, Přemyslova 1016/19, sál Silvia

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:
Lesy v České republice jsou pro své různorodé funkce stále intenzivněji využívány
společností. Veřejný význam polyfunkčního charakteru lesů narůstá a tato skutečnost
klade zvýšené nároky na polyfunkční lesní hospodářství – polyfunkční lesnictví, od kterého
společnost požaduje aktivní zabezpečování a poskytování funkcí lesa.
Ve svém důsledku však nejde pouze o zajišťování nebo udržování funkcí lesa
poskytovaných pasivně vlastním lesním ekosystémem v rámci tzv. „teorie úplavu“ bez
aktivní činnosti polyfunkčního lesnictví. Naopak, jedná se především o aktivní zajišťování a
uspokojování požadavků a potřeb společnosti, veřejnosti, na služby dnes už výrazně
polyfunkčního lesnictví v ČR. Z řady „pasivních“ funkcí lesa a „aktivních služeb“
polyfunkčního lesnictví se jedná aktuálně nejvíce zřejmě o rozvoj funkcí a služeb
zdravotně-hygienických, v konkrétnějším slova smyslu rekreačních. Lesnická politika,
stejně jako i právní prostředí, zatím dostatečně nezachycují tento poměrně rychlý vývoj.
Přesto je nutno se na něj v praktické rovině připravovat a reagovat.
Seminář je zaměřen na současný stav, vývoj a perspektivy poskytování rekreačních
služeb vlastníky a správci lesních majetků v rámci České republiky, a na možnosti a
perspektivy hrazení těchto služeb poskytovaných aktivní činností polyfunkčního lesnictví s
příslušnými náklady, ať již přímými či režijními. Cílem semináře je seznámit se s podstatou
rekreačních služeb polyfunkčního lesnictví a jejich perspektiv, prodiskutovat dosavadní
praktické provozní a právní zkušenosti s poskytováním rekreačních služeb na lesních
majetcích různých forem vlastnictví v ČR, a možnosti adekvátních úhrad za poskytované
služby polyfunkčního lesnictví.
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:
prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
předseda OS ČLS Lesnická politika a ekonomika
tel.: +420 723 113 637, e-mail: sisak@fld.czu.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 – 9:15

Zahájení odborné akce (prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.)

9:15 – 9:35

Rekreační využívání funkcí lesa v právních souvislostech
JUDr. Ing. Martin Flora, Dr. (MENDELU v Brně, PH Partners)

9:35 – 9:55

Poskytování ekosystémových rekreačních funkcí lesa, anebo
poskytování rekreačních služeb polyfunkčního lesnictví?
prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. (FLD ČZU v Praze)

9:55 – 10:15

Poznatky z tržního uplatnění rekreačních služeb vlastníky lesů v
zahraničí
Ing. Jiří Matějíček, CSc. (ÚHÚL Brandýs nad Labem)

10:15 – 10:30 Přestávka na kávu
10:30 – 10:50 Stav a perspektivy rekreačních služeb u Školního lesního podniku
Masarykův les Křtiny
Ing. Pavel Čacký (ŠLP Křtiny)
10:50 – 11:10 Optimalizace souběžného plnění produkční a rekreační funkce lesa v
Ostravských městských lesích
Ing. Jiří Novák, Ph.D. (VÚLHM Opočno)
11:10 – 11:30 Hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesa
na lesním hospodářském celku Městské lesy Hradec Králové
Ing. Radek Jůza (FLD ČZU v Praze, Městské lesy Hradec Králové)
11:30 – 11:45 Diskuze
11:45 – 12:30 Oběd
12:30 – 15:00 Venkovní pochůzka: Městské lesy Hradec Králové
Průvodce: ředitel Ing. Milan Zerzán
15:00 – 15:30 Závěrečná diskuze, shrnutí a ukončení semináře

Na Vaši účast se těší pořadatelé!
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Organizační pokyny:
1. Odborná akce se koná 22. 6. 2017 v Hradec Králové, Přemyslova 1016/19, sál Silvia.
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 20. 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. Účastnický poplatek (kategorie vložného):
A1 – základní vložné placené bezhotovostně............................................... 590,- Kč
(zahrnuje účast na semináři a venkovní pochůzce, sborník, občerstvení)
A2 – základní vložné placené v hotovosti na místě ...................................... 640,- Kč
(zahrnuje účast na semináři a venkovní pochůzce, sborník, občerstvení)
S1 – vložné pro členy ČLS placené bezhotovostně ...................................... 490,- Kč
(zahrnuje účast na semináři a venkovní pochůzce, sborník, občerstvení)
S2 – vložné pro členy ČLS placené v hotovosti na místě ............................. 540,- Kč
(zahrnuje účast na semináři a venkovní pochůzce, sborník, občerstvení)
Částka je včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě.
5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 20. 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: 1706, 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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