Ministerstvo životního prostředí ČR,
Lesy České republiky, s.p.,
Středočeský kraj,
Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská a
Pro Silva Bohemica
si Vás dovolují pozvat na celostátní seminář s exkurzí na téma

Klokočná
Demonstrační objekt nepasečného hospodaření Lesů České republiky, s.p.
30 let práce a jejích výsledků
„Projít se lesem na Klokočné bylo skutečným potěšením… Jde patrně o nejlepší příklad
dlouhodobého přírodě blízkého hospodaření, jaký jsem v Evropě viděl.“
Prof. William S. Keeton, USA.
William S. Keeton je profesorem ekologie lesa a lesnictví na Fakultě životního prostředí a přírodních zdrojů
Univerzity ve Vermontu. V současné době předsedá pracovní skupině IUFRO věnující se pralesům a
rezervacím. Klokočnou navštívil 21. května 2019.

Anotace
Základním záměrem změny způsobu hospodaření na Klokočné bylo v r. 1990, kdy práce
začaly, ověřit, zda a s jakými výsledky je možno v našich podmínkách lesů středních poloh
provozně uplatnit nepasečný, výběrný způsob hospodaření. Zda takováto změna způsobu
obhospodařování je možnou alternativou péče o les, která by přinesla pozitivní výsledky a
přispěla k řešení současných problémů v našich lesích.
Letošní seminář je dalším, již pátým pokračováním tradičních seminářů, konaných na
Klokočné vždy po pěti letech, při kterých je lesnická veřejnost informována o vývoji a stavu
lesních porostů v pokračující přestavbě z pasečného na nepasečný, výběrný způsob hospodaření a o hospodářských a ekonomických výsledcích, kterých bylo během přestavby
porostů dosaženo.
Významnou součástí tohoto hodnocení bude v letošním roce též možnost posoudit, jak
úspěšně takto obhospodařované porosty čelí současné kůrovcové kalamitě v okolních lesích.
Datum konání:
Místo:
Mapa:
GPS:

Středa 15. 9. 2021, 9:00 hod
Klokočná (u Říčan), „U altánu“ (viz mapa)
https://mapy.cz/s/ponurefatu
Altán: N 49°58.65833', E 14°42.85745'
Nejbližší GPS pro autonavigaci: N 49°59.24032', E 14°42.40683'

Program
9:00 –

9:30

prezence, občerstvení

9:30 – 10:15

zahájení a úvodní vystoupení hostů a zástupců spolupořadatelů

10:15 – 11:30

referáty: informace o Klokočné, cílech a stavu porostů a výsledcích
(Petr Kjučukov a ostatní vystupující), dotazy

v případě
časové rezervy

ukázka dosaženého stupně přestavby sousedního porostu (Vladislav
Ferkl)

11:30 – 12:30

občerstvení, hudba

12:30 – 15:30

exkurze, tištěný průvodce (Ferkl, Kjučukov)

15:30 – 16:00

závěrečná diskuse a ukončení (Jankovský)

Přihlášky
Příjem přihlášek: do formuláře na webovém odkazu:
https://forms.gle/xomcaKAXPyVcLwVZA
Uzávěrka přihlášek: 20. 8. 2021.

Účastnický poplatek
700 Kč (plnoplátce)
400 Kč (důchodce/důchodkyně, student/studentka, osoba na mateřské nebo rodičovské
dovolené)
K účastnickému poplatku se připočítá cena objednaných výtisků publikace Vladislava
Ferkla: „Může být nepasečný – výběrný způsob alternativou pro naše lesy?“ Počet
objednaných výtisků uveďte v přihlášce.
Úhrada účastnického poplatku: Úhradu proveďte do termínu akce na základě platebních
údajů vygenerovaných a odeslaných automatem na Vaši e-mailovou adresu uvedenou
v přihlašovacím formuláři. Pokud e-mail nedostanete, znamená to, že jste nepotvrdili korektně odeslání vyplněného formuláře nebo jste zadali chybně e-mailovou adresu.
Na vyžádání vystavíme zálohovou fakturu a po akci zašleme všem platícím účastníkům emailem daňový doklad.
Kontakt na organizátory:
Milan Košulič +420 724 523 500, tajemnik@prosilvabohemica.cz

Přílohy:
Organizační pokyny

Organizační pokyny
Ubytování
Případné ubytování před akcí si účastníci zajistí a uhradí sami. Předběžně je rezervováno
cca 40 lůžek v penzionu Marie Terezie u zámku v Kostelci n.Č.l. Ubytování zde je nutné
objednat do konce července.
Kontakt: Michaela Jaklová, tel. 321610325, e-mail: jaklovam@slp.czu.cz
Stravování
Káva/čaj a koláč před zahájením, v polední přestávce občerstvení formou cateringu pod
stany poblíž altánu.
Doprava
Z dálnice D1 je asi nejlepší sjet na exitu 15 u Strančic a pokračovat na Světice a Tehov.
Vyhnete se tak nebezpečnému sjezdu z rušné silnice 1. tř. č. 2 mezi Říčany a Mukařovem.
Průjezd obcí Klokočná je uzavřen.
Parkování u altánu a v jeho okolí bude organizovat místní personál.
Od zaparkovaných aut je k místu prezence u stanů cca 300 m po lesní asfaltce. Bezprostředně až k místu prezence bude možno dojet a zaparkovat jen výjimečně, kupř. ze
zdravotních důvodů.
Exkurzní trasa je v lehkém rovinatém terénu, bez přejíždění.

