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

Moderní přístupy ke škodám zvěří na lesních porostech
Partner projektu
Česká komora odborných lesních hospodářů

Škody zvěří na lesních porostech představují stálý problém v České republice. Dlouhodobě
neuspokojivý stav prokazují opakovaná šetření Národní inventarizace lesů i Inventarizace škod
zvěří. Naléhavost řešení umocňuje nezbytná potřeba změnit druhové složení lesů v reakci na
probíhající změny klimatu i nastupující kolaps lesních porostů na rozsáhlých územích. Vlivem
kalamit vznikají rozlehlé kalamitní plochy a na nic budou vznikat následně obrovské plochy
mladých lesních porostů. Problematika škod zvěří na lesních porostech ještě více stoupne na
významnosti a může se stát jedním z výrazných limitujících faktorů ovlivňující zdravotní stav
lesních porostů. Jaké jsou zkušenosti v oblasti práva se škodami zvěří na lesních porostech, jaký
je trend a vývoj právní praxe orgánů, které ve věcech rozhodují? Jakým způsobem nám mohou
pomoci nové poznatky, vědy a výzkumu a jak je možné je v praxi využít? Seminář si klade za cíl
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.

Místo a datum konání akce: Zámeček Hodonín;
Hodonín, okres Blansko, 679 71 Lysice; dne 4. 10. 2018
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ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!
Odborný garant:
Ing. Jiří Pohan, předseda ČKOLH, 776162727, j.pohan@post.cz, ckolh@post.cz
Organizační garanti:
Mgr. Martin Polívka DiS., ÚHÚL, pobočka Hradec Králové, polivka.martin@uhul.cz
Ing. Zdeněk Vacek Ph.D., tajemník ČLS, o. s., 221 082 384, cesles@csvts.cz
Přednášející:

JUDr. Ing. Martin Flora Dr.; Ing. Vladimír Zatloukal; Ing. František Havránek, CSc.;
Ing. Matúš Rajský, Ph.D.
Organizační pokyny:
8.30 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 11.30

Škody
zvěří
v právních
souvislostech
Nové poznatky vzhledem ke
sčítání a zjišťování skutečných
stavů zvěře II. část
Společný oběd

11.30 – 12.30

12.30 – 13.00

JUDr. Ing. Martin
Flora Dr.
Ing. František
Havránek, CSc.

13.00 – 16.30

Vliv výživy jelení zvěře na lesní Ing. Matúš Rajský,
ekosystémy
Ph.D.

16.30

Diskuse

MENDELU
VULHM

Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum
Výskumný ústav živočíšnej
výroby Nitra

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. Účastnický poplatek ve výši 400,- Kč za účastníka uhraďte do 1. 10. 2018
ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.: 262516170/0300 ČSOB, var. symbol: číslo proforma faktury
při online registraci nebo vaše IČ, spec. symbol: 4005, k. s. 0308.
Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno přihlášeného účastníka.
3. Semináře se lze zúčastnit po uhrazení účastnického poplatku a po potvrzení
registrace organizátorem či odborným garantem! Registraci je nutné provést přes
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/ (seminář 1231).
4. Beneficientem, tzn. konečným uživatelem (účastník vzdělávací/informační akce) musí být
vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec.
5. 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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