Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s. ve Čkyni
Jihočeská krajská organizace Strany Práv Občanů ZEMANOVCI
pod odbornou záštitou a s finančním přispěním
Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství
pod záštitou člena Rady Jihočeského kraje Ing. Karla Vlasáka
a s finančním přispěním Jihočeského kraje
Vás zvou na odborný seminář

Podpora lesům
Kdy: čtvrtek 6. září 2012 v 9:30 hod.
Kde: Sál Zastupitelstva Jihočeského kraje, České Budějovice,
U Zimního stadionu 1952/2
Program:
8:30 hod. Presentace
9:30 hod. Zahájení a úvodní projevy
10:00 hod. Příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Jihočeským krajem
Ing. Jana Červenková, les. hospodářství, dotace, kontrola; Jihočeský kraj – Krajský úřad
10:15 hod. Příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Plzeňským krajem
Ing. Stanislav Polák, vedoucí oddělení zemědělství a lesnictví, OŽP; Plzeňský kraj – Krajský úřad
Diskuse a stanoviska na téma:
Podpora lesům z rozpočtu krajů
10:50 hod. Lesy pro posílení energetického zásobování obyvatel
Petr Martan, poradce v lesnictví
11:00 hod. K problematice velkoplošné likvidace klestu a zbytků po těžbě
z hlediska zachování produktivity lesních půd
Ing. Jan Jiráček, bývalý OLH o.s. Sdružené lesy Ledenice a Borovany
Diskuse a stanoviska na téma:
Podpora lesům versus podporované zdroje energie a ochrana přírody
11:10 hod. Nezodpovězená otázka: Kolik lesní biomasy (nehroubí) je možno odebrat,
aby nedocházelo k degradaci půdy z nedostatku stopových prvků?
Ing. Vojtěch Kopkáně, OLH, Třeboňsko
12:00 hod. Přestávka

Diskuse a stanoviska na téma:
Podpora lesům Národního parku Šumava
12:45 hod. Výsledky leteckého snímkování lesů Šumavy
Ing. Martin Klewar, specialista ochrany lesa, ÚHÚL České Budějovice
13:00 hod. Stav lesů a kůrovcové gradace versus návrh na rozšiřování 1. zón v NP Šumava
Petr Martan, poradce v lesnictví
Příspěvek bude doplněn publikací pro účastníky semináře.
13:10 hod. Výsledky a důsledky podpory bezzásahovosti v NP Šumava.
Ing. Karel Simon, soudní znalec v lesnictví
Účast na semináři je bezplatná včetně občerstvení.
Oběd není zajištěn. Pro stravování lze také využít jídelnu a byfé v přízemí budovy.
Organizační garant: Petr Martan
384 81 Čkyně 197
mob. 732 373 448
email: martanckyne@seznam.cz

JUDr. František Talián
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