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

Česká lesnická společnost, z. s.
a

Francesco Kinsky Dal Borgo

Vás srdečně zvou na odborný seminář:

Problematika soustavy
NATURA 2000 v lesích
Pořádáno za podpory
Ministerstvo zemědělství ČR

a

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Termín:
17. března 2016 (čtvrtek)
Místo konání: Hotel Obora Kinský, Kněžičky
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

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

Anotace akce:
Soustava Natura 2000 vychází ze směrnice o stanovištích a ze směrnice o ochraně volně
žijících ptáků, které jsou v právu EU od roku 1992. Představuje největší soustavu
chráněných území na světe co do počtu lokalit. V reálném životě představuje v mnoha
ohledech zásah nebo potřebu změny v přístupu obhospodařování pozemků, včetně těch
lesních. Vlastníci lesů a jejich odborní lesní hospodáři se se soustavou Natura 2000 stále
seznamují. Připravovaný seminář by měl představit nejen základní rysy soustavy a
problematiky s tím související, ale také zkušenosti z řad jak kompetentních orgánů
ochrany přírody, tak vlastníků lesa.
V odpolední části bude na přednáškovou část navazovat krátká pochůzka po majetku
Kinský dal Borgo v místech, kde se nachází plocha soustavy NATURA 2000.
Seminář je určen pro vlastníky a správce lesů, odborné lesní hospodáře, pracovníky státní
správy, studenty a další, které tato problematika zajímá.
Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (40 bodů). Účastníci obdrží osvědčení
o účasti.
Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Odborný garant:
Ing. Bc. Jana Čacká
Místopředsedkyně ČLS
Ředitelka pobočky ÚHÚL Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 480 032 301, e-mail:Cacka.Jana@uhul.cz

Organizační garant:
PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.
tajemník ČLS
tel.: 603 584 550, e-mail: tajemnik@cesles.cz
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Program semináře
(změna programu vyhrazena)

8:30 – 9:30

Registrace

9:30 – 9:40

Zahájení semináře, Ing. Bc. Jana Čacká
Úvodní slovo, Francesco Kinsky Dal Borgo

9:40 – 10:10 Mgr. Alena Kubánková a Mgr.Pavlína Kuncová PhD., MŽP
Stručné základní uvození soustavy NATURA 2000 a její implementace do naší
legislativy
10:10 – 10:40 Ing. Markéta Černíková, AOPK
SDO se zaměřením na lesní stanoviště
10:40 – 11:10 Ing. Šárka Mazánková, AOPK RP Liberec
Dotace se zaměřením NATURA 2000 a les
11:10 – 11:40 Ing. Radka Vlčková, Krajský úřad Libereckého kraje, OŽP
Natura 2000 v úřední praxi – pohled do zákulisí
11:40 – 12:00 Diskuse
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 13:20 RNDr. Jiří Stonawski, LČR s.p.
Zkušenosti s NATUROU 2000 u Lesů ČR
13:20 – 13:40 Ing. Vladislav Seidl, VLS s.p.
Zkušenosti s NATUROU 2000 u VLS ČR, s.p.
13:40 – 14:00 Ing. Roman Šimek, SVOL
Zkušenosti s NATUROU 2000 SVOL
14:00 – 14:20 Francesco Kinsky Dal Borgo
Zkušenosti s NATUROU 2000 na konkrétním příkladu majetku Kinský dal Borgo
14:30 – 16:00 Venkovní pochůzka
Nad konkrétními opatřeními provedenými lesním hospodářem s ohledem
na požadavky ochrany přírody bude na jednotlivých stanovištích vedena odborná
diskuse.
Na Vaši účast se těší pořadatelé!
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Organizační pokyny:
1. Odborná akce se koná 17. 3. 2016 v Hotelu Obora Kinský v Kněžičkách.
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 11. 3. 2016.
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 .................................................................................... 750,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení, účast na odpolední pochůzce)
S1 – vložné pro členy ČLS ........................................................................... 650,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení, účast na odpolední pochůzce)
Částka je včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě.
5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 14. 3. 2016 ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.:
262516170/0300 ČSOB, k. s. 0308, v. s.: 1604, spec. symbol: unikátní kód, který Vám
přijde mailem po on-line registraci (při přihlašování přes .doc formulář spec. symbol
nevyplňujete).
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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