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Komunita pro duchovní rozvoj, o. p. s.
Vás zve na odborný seminář

Lesy českého státu
Kdy: pátek 21. října 2016 v 9:00 hod.
Kde: Kulturní a Kongresové centrum Roháč,
Třeboň - ul. Na Sadech
8:30

Prezentace

I. blok semináře na téma:
BEZPEČNOST PRÁCE V LESNICTVÍ

9:00 Zahájení
Minuta ticha za dělníky a lesníky, kteří zemřeli při práci v lese
Hlaholy lesních rohů - soubor „Třeboňští trubači“
(délky příspěvků jsou včetně následné diskuse)
9:10 Ing. Radek Lant, metodik inspektor – lesnictví
a dřevozpracující průmysl, Státní úřad inspekce práce, Opava
Pracovní úrazovost a poznatky z kontrolní činnosti
SÚIP
9:40 Ing. Miroslav Radouš, odborný referent, Ministerstvo
zemědělství ČR
Bezpečnost práce v lesním hospodářství a novela
NV 28/2002 Sb.
10:05 Petr Martan, poradce v lesnictví a životním prostředí
Zemřeli při práci v lese, 1945-2015: historický vývoj
a vyhodnocení
„Národní památník zemřelých v lesnictví - lesní dělníci
a lesníci, kteří zemřeli při práci v lese, pro les a při výkonu
myslivosti“; představení.
10:25 Ing. Zbyněk Nečas, předseda Sdružení základních organizací
Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního
a vodního hospodářství, Lesy České republiky, s. p.
Pracovní úrazy u státního podniku Lesy České
republiky
10:40 Ing. Karel Bílek, odborný učitel, VOŠ lesnická a Střední
lesnická škola B. Schwarzenberga Písek
Nové trendy BOZP v Evropské unii
10:55 doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.; ČZU v Praze, Fakulta lesnická
a dřevařská
Možnosti zvyšování bezpečnosti práce u těžebních
a dopravních technologií
11:10 přestávka

II. blok semináře na téma:
DOPADY BEZZÁSAHOVÝCH ZÓN
NA LESY ČESKÉHO STÁTU,
REGIONÁLNÍ KLIMA A HYDROLOGII POVODÍ
11:30 Zahájení
11:35 doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ředitel ENKI, o. p. s.
Aktivní úloha lesa v oběhu vody a utváření klimatu
12:05 Prof. Ing. Jan Čermák, CSc., MU v Brně, Ústav lesnické
botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Metody studia makrostruktury a vodního provozu
lesních porostů
Lesy státu: Národní park Šumava!
s projevem vystoupí:
12:35 Ing. Karel Simon, soudní znalec v lesnictví a životním
prostředí
12:45 Ing. Josef Vovesný, poradce v lesnictví a životním prostředí,
SVOL
12:55 Ing. Martin Klewar, specialista na ochranu lesů, ÚHÚL
13:05 Diskuse k II. bloku semináře
14:00 Ukončení semináře
14:00–24:00 hod. Setkání bývalých zaměstnanců
Jihočeských státních lesů a lesnictva - viz str. 2
Odborný a organizační garant:
Petr Martan, ředitel
Komunita pro duchovní rozvoj, o. p. s.
384 81 Čkyně 197 • tel.: 732 373 448
martanckyne@seznam.cz
Vložné na seminář je 100 Kč.
Zahrnuje pohoštění a knihu Lesy českého státu, která obsahuje
„Národní památník zemřelých v lesnictví“ a souhrn problematiky
II. bloku semináře.

Setkání bývalých zaměstnanců
Jihočeských státních lesů 1949-1992
a lesnictva z tehdejších jihočeských organizací: státní správa, ÚHÚL , VLS Horní Planá,
Střední lesnická technická škola v Písku, Lesnická mistrovská škola a učiliště ve Vimperku,
Lesnické odborné učiliště v Prachaticích a Bechyni.

Kdy: pátek 21. října 2016 od 14:00 do 24:00 hodin
Kde: Kulturní a Kongresové centrum Roháč, Třeboň - ul. Na Sadech
Program:
14:00 začátek prezentace a setkání účastníků
17:00 Oficiální zahájení Setkání bývalých zaměstnanců Jihočeských státních lesů a lesnictva
• Minuta ticha za zemřelé při práci v jihočeských lesích. • Minuta ticha za všechny zemřelé bývalé zaměstnance.
Hlaholy zemřelým, „Třeboňští trubači“ pod vedením Ing. Františka Kordy a sbormistra Mgr. Michala Petříka, Dis.
• Zdravice lesnických kmetů, bývalého vedení podniku a ředitelů lesních závodů
18:00 jídlo formou rautu
24:00 ukončení setkání
Minimální vložné 150 Kč
Zahrnuje společné jídlo-raut, nájem sálu a další náklady.
Každý účastník obdrží knihu P. Martan: „Lesy českého státu“ - je o historii JčSL s „Národním památníkem zemřelých v lesnictví“.
Cena dobrovolná
Organizační garant a pořadatel:
Petr Martan, ředitel
Komunita pro duchovní rozvoj, o. p. s.
384 81 Čkyně 197
tel.: 732 373 448 • martanckyne@seznam.cz

Přijďte vyjádřit stavovskou sounáležitost pro posílení postavení lesnictví ve veřejném prostoru.
Přijďte prožít živá setkání s bývalými zaměstnanci.

