Zpráva z akce „Vlez v les“
13. 6. 2018
Hotel Rekovice, Trojanovice 2, 744 01

Stylové prostředí hotelu Rekovice v Trojanovicích, v podhůří Beskyd, bylo příjemným místem
k setkání zajímavých osobností, které spojovala jedna základní myšlenka: „Citlivý pohled a
ohleduplný přístup k přírodě“. Navíc měli účastníci po celou dobu konání semináře příležitost
zůstat v kontaktu s okolním lesoparkem a to nejen díky úžasnému výhledu z jednací místnosti
přímo do okolní přírody, ale především díky závěrečné terénní exkurzi. V souvislosti s dotačními
tituly týkajícími se lesnických opatření Programu rozvoje venkova (PRV) byly na akci
prezentovány velmi zajímavé přednášky, vždy s ohledem na ochranu přírody, na její genetický
původ a paměť krajiny. Seminář byl připraven ve spolupráci Celostátní sítě pro venkov (CSV)
s Místní akční skupinou (MAS) Lašsko.
Každý účastník obdržel složku CSV s programem a vybranými opatřeními PRV s lesnickou
tématikou. Po celou dobu trvání semináře byly všem k dispozici tištěné propagační materiály
k propagaci PRV 2014-2020, s informacemi o úspěšně realizovaných projektech z PRV a
propagována byla činnost CSV, především v Moravskoslezském kraji. Součástí nabízených
materiálů byly také propagační předměty CSV, zvláště v souvislosti s 10. výročím její existence.
Každý účastník byl obdarován propagační složkou s prostíráním, které kromě poutavých obrázků
přírody nabízelo i obrázky úspěšně realizovaných projektů z PRV.
Hlavní program zahájil Ing. Václav Langer, Specialista ochrany přírody, Lesy ČR, s.p. z Krajského
ředitelství Frýdek-Místek. Po výstižném výkladu o základních funkcích lesa rozvinul problematiku
zpřístupňování lesů pro jejich návštěvníky podporovanou z PRV ve vztahu k hospodaření
v lesích, tedy vždy na základě důkladného promyšlení záměru investice, výběru vhodné lokality,
realizace opatření v souladu s okolními vlastníky a včasné a účelové komunikace s veřejností.
„Jak návštěvníkům pře(d)ložit krásy světa, aniž bychom jim je znepříjemnili“ či „Jak lépe
aplikovat vzdělávací a interpretační aktivity podporované z PRV“ – tato témata přednesla RNDr.
Blažena Hušková z Ústavu pro interpretaci místního dědictví. Interaktivní formou, kdy byli
všichni účastníci aktivně zapojeni do průběhu přednášky, jsme si sami zodpověděli základní
pojmy kulturního dědictví a mohli jsme pak lépe pochopit a diskutovat klady a zápory
vyhlašovaných výzev za účelem zpřístupnění lesů. Díky četným příkladům dobré i špatné praxe
jsme hodnotili úroveň zásahů lidské ruky do přirozenosti lesů, zvláště díky části přednášky vtipně
nazvané: “Aby stezky nebyly stesky“.
K vybraným operacím PRV, zvláště pak k operacím 8.3.1 Zavádění preventivních opatření
v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených
povodněmi a 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin si přednášku připravil Mgr. Petr Birklen,
nezávislý expert na ochranu přírody. Jeho zajímavý výklad byl doplněn četnými ilustracemi a
účastníci tak mohli živě diskutovat možnosti řešení důsledků kalamitních stavů lesů a půdních
erozí. Zdůrazněno bylo vždy nezbytné poradenství expertů na ochranu přírody.

Poslední přednášky se ujal Ing. Dalibor Kvita, který vsadil na fotografie příkladů dobré a špatné
praxe. Jeho prezentace byla zaměřena na realizaci naučných stezek na území Moravskoslezského
kraje. Zkušenosti sdílel s ohledem na citlivé zásahy do přírody, faktickou informační funkci
(obsah, stručnost a efekt instalovaných tabulí apod.) a pestrost formy sdílených informací.

Příjemnou tečkou celého dne byla již zmíněná terénní exkurze po blízkých objektech příměstské
odpočinkové zóny v rámci realizovaného projektu Revitalizace areálu Horeček. Praktické ukázky,
zajímavý výklad a četné diskuze zúčastněných tak zakončily velmi příjemný a inspirativní den.
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