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

Lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí
Partner projektu

Seminář se zaměřuje na problematiku lesů příměstských a lesů se zvýšenou rekreační funkcí. Les má mnoho
významných funkcí, ať již tržních nebo netržních. Často se uvádí členění na funkce produkční, ekologické
a environmentální. V systémech členění funkcí lesa je zřejmé, že jejich struktura (obsah, forma a vazby) není
dostatečně ustálena, protože je tvořena s ohledem na různé cíle a účely, v různých místech a různém čase,
v různých společenských podmínkách a je tedy v podstatě vždy účelová. Ze stávající platné legislativy
a v souladu s převažujícím vědeckým členěním se mezi mimoprodukční funkce zařazuje funkce
vodohospodářská, půdoochranná, rekreační, klimatická, krajinotvorná, reprodukční a funkce ochrany
přírody. O komplexní zmapování se lesníci snaží v oblastních plánech rozvoje lesů. Výrazná specifika jsou
spojena s rekreačním potenciálem a rekreační funkcí lesů, kategorie lesů zvláštního určení – lesy příměstské
a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Cílem semináře je ukázat různé pohledy na využívání rekreační
funkce lesů v ČR a využívání rekreačního potenciálu v rámci lesního podniku. Diverzifikace aktivit lesního
podniku může naplňovat jak společenské požadavky, tak pomáhat překonávat období, kdy se příjmy z hlavní
výroby nevyvíjejí příznivě. Takto k problematice přistupovaly v minulosti velkostatky.

Místo a datum konání akce: Mazurova chalupa;
Hoděšovice; Hoděšovice 9, 534 01 Býšť
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tel.: 221 082 384, web: www.cesles.cz, e-mail: cesles@cesles.cz
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ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!
Odborný garant:
Mgr. Martin Polívka, DiS., ÚHÚL, pobočka Hradec Králové, polivka.martin@uhul.cz
Organizační garant:
Ing. Zdeněk Vacek Ph.D., tajemník ČLS, o. s., 221 082 384, cesles@csvts.cz
Přednášející:
Ing. Jiří Matějíček CSc., Ing. Radek Jůza, Ing. Vítězslav Krystýn, Ing. Božena Sochorová,
Ing. Ondřej Dvořák, Ing. Jan Mondek, Ing. David Mazáč
Organizační pokyny:
27. 3. 2018
9.30 – 10.00

Prezence účastníků

10.00 – 12.00

Ekonomické aspekty využívání rekreačního
potenciálu lesních podniků
Oblastní plány rozvoje lesů - Rekreační funkce
a
příměstské
lesy
v
Královéhradeckém
a Pardubickém kraji
Společný oběd
Městské lesy Hradec Králové,
rekreační zázemí u krajského města
Hodnocení společenské sociálně-ekonomické
významnosti funkcí lesa na lesním hospodářském
celku Městské lesy Hradec Králové
Lázeňské lesy Karlovy Vary

12.00 – 13.30

13.00 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30

15.30 – 16.15
16.15 – 16.45
16.45 – 17.15
17.15 –17.45
17.45 – 18.00

Ing. Jiří Matějíček CSc.
Ing. Vítězslav Krystýn

Ing. Radek Jůza
Ing. Radek Jůza
Ing. Božena Sochorová

Lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí Ing. Ondřej Dvořák
ve Středočeském kraji
Lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí Ing. Jan Mondek
v Jihočeském kraji
Lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí Ing. David Mazáč
v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina
Diskuse

28. 3. 2018 8.00-15.00 exkurze – Městské lesy Hradec Králové a.s.
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.
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. Semináře
se
lze
zúčastnit
po
potvrzení
registrace
organizátorem
či odborným garantem! Registraci je nutné provést přes elektronický nástroj
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/ (seminář 1228).
3. Beneficientem, tzn. konečným uživatelem (účastník vzdělávací/informační akce) musí být
vlastník zemědělské či lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec.
4. 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
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Organizační pokyny
27 - 28. 03. 2018 Mazurova chalupa – Hoděšovice; Hoděšovice 9, 534 01 Býšť

(parkování osobních automobilů účastníků – parkoviště před hájovnou v Hoděšovicích;
přesun pěšky od hájovny k Mazurově chalupě cca 600m)

Mazurova chalupa – zařízení Městských lesů Hradec Králové a.s.
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