
Správa Krkonošského národního parku

pořádá ve dnech 29.–30. září 2011 v prostorách ČLA Trutnov 

konferenci

HOSPODÁŘSKÁ ÚPRAVA LESŮ 
VE ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH 

ÚZEMÍCH

Odborní garanti konference:
Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., děkan fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské 
univerzity v Praze
Doc. Ing. Róbert Marušák, PhD., vedoucí katedry hospodářské úpravy lesů FLD ČZU Praha
Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem
Doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška, vedoucí oddělení ekologie lesa, VUKOZ, v.v.i., pracoviště Brno
Ing. Jiří Zahradníček, taxátor a specialista na metodu zařízení bohatě strukturovaných lesů
Ing. Martin Černý, CSc., zakladatel a jednatel IFER – ústav pro výzkum lesních ekosystémů, 
s.r.o., tvůrce metod statistické inventarizace lesů, používaných v ČR i jinde ve světě

Konference je příspěvkem k Mezinárodnímu roku lesů 

pod osobní záštitou ministra životního prostředí.

2. Komuniké



Organizace konference:
Na konferenci nebude posterová sekce, příspěvky budou představovány výlučně formou 15minu-
tových přednášek s 5minutovou diskusí (15+5). Je vítána aktivní účast veřejnosti (viz termíny).

Doprava:
Konference se uskuteční v areálu České lesnické akademie Trutnov, Lesnická 9, Trutnov (GPS: 
Loc: 50°33'30.844"N, 15°54'43.034"E). Příjezd účastníků na místo je možný již den předem, 
a sice ve čtvrtek 28. září odpoledne. Parkování je zajištěno pro omezený počet vozů přímo 
v areálu ČLA Trutnov, a ve větší míře na přilehlém městském parkovišti.

Účastnický poplatek:
Účastnický poplatek zahrnující drobné občerstvení mezi přestávkami, raut, propagační materiály, 
sborník, pronájem sálu, výdaje na organizaci, dopravu na exkurzi a zpět je stanoven 
na 1300 Kč/os. Účastnický poplatek se nevrací!

Ubytování a strava:
Cena ubytování v místě konání konference je pro muže v jedno či dvoulůžkových pokojích 
bez sociálního zařízení kolejního typu a pro ženy na pokojích se sociálním zařízením kolejního 
typu stanovena jednotně na 200 Kč/noc.
Stravování je poskytováno formou snídaně, oběda, večeře a drobného občerstvení v rámci pře-
stávek mezi přednáškami. Čtvrteční večeře je formou rautu hrazeného z účastnického poplatku 
a páteční oběd je realizován formou balíčku na exkurzi. Cena snídaně je 40 Kč, oběda 65 Kč 
a večeře 58 Kč. Stravování je bezpodmínečně nutné objednat předem. Doobjednávání stravy 
na místě není z organizačních důvodů možné.

Platby:
Účastnický poplatek i platbu za ubytování a stravu prosím plaťte převodem na účet číslo 
335601/0100 a uveďte variabilní symbol 603252001. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjme-
ní. Platbu je nutné provést nejpozději do 31. 8. 2011. Po provedení platby, je přihláška považová-
na za závaznou.

Storno:
Ubytování a stravu je možno zrušit nejpozději 14 dní před začátkem akce bez stornopoplatku. 
Po tomto termínu bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % z ceny ubytování a stravy.

Termíny:
V případě zájmu o aktivní účast je třeba zaslat přihlášku s krátkým abstraktem již do 31. 7. 2011. 
Zaslané abstrakty budou vyhodnoceny odbornou komisí složenou z garantů konference a autoři 
příspěvků vybraných k přednesení budou vyzváni k zaslání rozšířeného abstraktu pro potřeby se-
stavení sborníku konference. Přednášející jsou zproštěni konferenčního poplatku. Termín zaslání 
rozšířeného abstraktu je stanoven stejně jako zaslání přihlášek k pasivní účasti na 31. 8. 2011. 

Vyplněné přihlášky prosím zasílejte na adresu jandrle@krnap.cz, podrobný program předná-
šek, stejně jako další doplňující informace obdrží přihlášení účastníci ve třetím komuniké 
v průběhu měsíce září.



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

na konferenci „Hospodářská úprava lesů ve zvláště chráněných územích“
 Trutnov 29.–30. 9. 2011

Na konferenci bych chtěl prezentovat**: ano / ne

Název přednášky:

Krátká informace (abstrakt) k přednášce (do 30 slov) třeba odeslat do 31. 7. 2011:

Jméno a příjmení:

Instituce:

Kontaktní adresa:

Telefon, fax, e-mail:

Závazně si objednávám* (jídla která nebudou objednána, není možné na místě doobjed-
nat!):

Středa 28. 9. 2011: večeře

Čtvrtek 29. 9. 2011: snídaně, oběd

Pátek 30. 9. 2011: snídaně, oběd (balíček)

Požaduji dietní stravu?* nepožaduji
          požaduji vegeteriánskou, veganskou, bezlepkovou, jinou – jakou? 

Zúčastním se čtvrtečního rautu?** ano / ne

Zúčastním se exkurse?*  Ne   / ano trasa management lesa    / ano trasa péče o zvěř

Poznámka: 
* objednávku zakroužkujte
** nehodící se škrtněte
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