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

Invazivní nepůvodní druhy živočichů a rostlin, jejich
rozšiřování, vliv na současný ekosystém
Partner projektu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci
zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne
11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, v platném znění, nyní
dvě aktuálně důležité evropské směrnice. Jsou předmětem procesu zapracování do české legislativy
a následně do praxe i předmětem odborných i laických debat. Nepůvodní druhy rostlin a živočichů jsou
v našich podmínkách různě využívány, ale zároveň mohou i nepříznivě ovlivňovat prostředí, do nějž byly
introdukovány, případně se v novém areálu mohou prosadit tak, že působí významné změny biodiverzity,
mají vliv na lidské zdraví a stávají se z nich invazní nepůvodní druhy. Dřeviny, které jsou dnes označovány
jako invazivní, byly do Evropy přivezeny před několika stovkami let. Jejich soužití s člověkem zde nebylo po
dlouhou dobu problematické. Ve chvíli, kdy se o krajinu přestalo řádně pečovat, začaly se šířit a některé se
staly vyloženě nežádoucími. Jiné se stali natolik součástí naší krajiny, že si krajinu již bez jejich existence
nedovedeme představit. Dalším hlediskem jsou také probíhajíc klimatické změny, které sebou přinášejí
pronikání druhů, které v našich podmínkách jako původní nevnímáme. Česká lesnická společnost, z. s.
jako člen platformy Hospodáři v krajině se snaží tímto seminářem přispět k prohloubení odborné debaty
a porovnání různých pohledů na celou problematiku.

Místo a datum konání akce: Statek Chmelovice;
Chmelovice 1, 503 15 Nechanice; 31. 1. 2019
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!
Odborný garant:
Ing. Martin Vlasák, Ing. Bc. Jana Čacká, Mgr. Martin Polívka, DiS.,
Organizační garant:
Ing. Zdeněk Vacek Ph.D., tajemník ČLS, z. s., 221 082 384, cesles@csvts.cz
Přednášející:
Ing. Bc. Jana Čacká, Ing. Roman Bystrický, Ph.D., Ing. Radka Vlčková, Ing. Martin Veselý,
Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.
Organizační pokyny:
Program odborné akce dne 31. 1. 2019
8.30 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 10.00

Implementace Nařízení 1143/2014 Rady (ES)
a č. 708/2007 do zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny
Dopad Nařízení 1143/2014 Rady (ES) a č.
708/2007 do lesů a působnosti MZe
Invazivní dřeviny &památky zahradního umění a
památkově chráněná kulturní krajina

10.00 – 11.00
11.00 – 13.00

13.00 – 13.30
13.30 – 14.15

Společný oběd
Srovnání postupu ČR se situaci v Německu

Ing. Radka Vlčková
Krajský úřad Libereckého kraje,
oddělení ochrany přírody, GIS

Ing. Martin Veselý
Ministerstvo zemědělství

Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště
v Kroměříži

Ing. Roman Bystrický, Ph.D.
ÚHÚL pobočka Jablonec
nad Nisou

14.15 – 15.00

Proč vznikli „Hospodáři v krajině“, postoj ČLS

Ing. Bc. Jana Čacká
ÚHÚL pobočka Jablonec
nad Nisou

15.00 – 16.00

Diskuse

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 300,- Kč za účastníka uhraďte do 30. 1. 2019
ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.: 262516170/0300 ČSOB, var. symbol: 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 1232).
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
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!

Organizační pokyny
31. 1. 2019, Statek Chmelovice, Chmelovice 1, 503 15 Nechanice
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