DEKLARACE O SPOLUPRÁCI
NA ZALOŽENÍ A VYUŽÍVÁNÍ DEMONSTRAČNÍHO OBJEKTU
A DEMONSTRAČNÍ PLOCHY NEPASEČNĚHO HOSPODAŘENÍ
Lesy České republiky, s.p.,
Lesní závod Konopiště,
Konopiště 12,
256 01 Benešov u Prahy
IČ: 421 964 51
Zastoupená: Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem lesního závodu
a
Pro Silva Bohemica, pobočný spolek České lesnické společnosti (dále PSB),
Zemědělská 810/3
613 00 Brno
IČ: 70436207
Zastoupený: Ing. Milanem Hronem, předsedou spolku
PREAMBULE
Demonstrační objekty (DO) a demonstrační plochy (DP) jsou důležitými nástroji na podporu správné praxe
nepasečného hospodaření v lesích. Pro Silva Bohemica (PSB) dlouhodobě stojí v čele snah o zavádění a
podporu tohoto způsobu hospodaření a nabízí správcům lesa odborné poradenství. Demonstrační objekt a
demonstrační plocha (plochy) založené na konkrétním lesním majetku slouží k hledání, definování,
testování a prezentování optimálních nepasečných pěstebních postupů respektujících místní stanovištní a
porostní podmínky.
ÚČEL DEKLARACE
Účastníci deklarace vyjadřují ochotu spolupracovat na založení demonstračního objektu a v něm nejméně
jedné demonstrační plochy dle metodiky Pro Silva Bohemica.
Účastníci deklarace vyjadřují ochotu dlouhodobě spolupracovat při využívání, údržbě, hodnocení a
prezentaci demonstračního objektu a nejméně jedné v něm založené demonstrační plochy.
PŘEDMĚT DEKLARACE
Demonstrační objekt: 201901 KLOKOČNÁ
Jednotky prostorového rozdělení lesa (LHP 2012 – 2021): 626 ‐ 635
Demonstrační plocha 100x100m: 201901A KLOKOČNÁ
Jednotky prostorového rozdělení lesa (LHP 2012 – 2021): 628D12/2b/1p, 2a, 4
Souřadnice JZ rohu DP: X ‐723052,183, Y ‐1058234,496

PŘÍSLIB ÚČASTNÍKŮ DEKLARACE
Lesy České republiky s.p., Lesní závod Konopiště
‐ Budou respektovat existenci demonstračního objektu a v něm založené nejméně jedné
demonstrační plochy.
‐ Budou na území demonstračního objektu dlouhodobě hospodařit dle principů Pro Silva.
‐ Poskytnou PSB nezbytná data lesních hospodářských plánů a lesní hospodářské evidence
týkající se předmětného demonstračního objektu a demonstrační plochy.
‐ Umožní sběr a publikování dendrometrických a ekonomických dat týkajících se předmětného
demonstračního objektu a demonstrační plochy.
‐ Budou respektovat dohodnuté (případně společně vyznačené) zásahy a v dohodnutém
intervalu je realizují.
Pro Silva Bohemica, pobočný spolek České lesnické společnosti
‐ Demonstrační objekt a v něm založenou nejméně jednu demonstrační plochu zařadí do
databáze demonstračních objektů nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica a do
databáze demonstračních objektů spravované MZe ČR.
‐ Bude garantem dlouhodobého opakovaného měření stromového inventáře na demonstrační
ploše podle metodiky Pro Silva Bohemica.
‐ Bude aktivně hledat zdroje financování údržby, správy a propagace DO a DP.
‐ Poskytne metodické vedení při návrhu a vyznačování těžebních zásahů na DP.
‐ Poskytne správci DO výstupy periodického dendrometrického měření DP, případně dalších
dohodnutých šetření.
Společně
‐ V pětiletém cyklu zhodnotí stav a vývoj DO a DP a navrhnou další rámcový postup
hospodaření v DO a konkrétní hospodářská opatření na DP.
‐ Po vzájemné dohodě (při oboustranném zájmu) společně organizují vzdělávací akce.
‐ Vzájemně se budou informovat v záležitostech týkajících se DO a DP.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
‐ Tato deklarace se uzavírá na dobu neurčitou.
‐ Tato deklarace přechází na právní nástupce.
‐ Tuto deklaraci je možno měnit pouze formou písemných dodatků odsouhlasených
(podepsaných) všemi zúčastněnými stranami.
‐ Tuto deklaraci je možné vypovědět kteroukoliv ze zúčastněných stran pouze písemně (i bez
uvedení důvodu).
V Konopišti dne 5.4.2019

Za správce/vlastníka DO:………….......………………………………

Za PSB: …………...…………………………………………

