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STARORANSKÁ DEKLARACE O LESNÍ PEDAGOGICE 

 

V průběhu kulatého stolu dne 4. října 2013, uspořádaného u příležitosti republikového 

odborného workshopu lesních pedagogů, organizovaného pod záštitou Kraje Vysočina a ve 

spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze 

 

SIGNATÁŘI TÉTO DEKLARACE  

se ztotožňují 

- s Jihlavskou deklarací, přijatou generálními řediteli zodpovědnými za lesy v zemích 

EU dne 25. června 2009 během předsednictví ČR v Radě EU, zdůrazňující nutnost 

implementace Akčního plánu EU pro lesy, konkrétně: 

o klíčové akce 10, podporující environmentální vzdělávání a přenos informací, 

o klíčové akce 17 s důrazem na využití dřeva a dalších produktů z lesů 

obhospodařovaných udržitelným způsobem, 

o klíčové akce 18 s nezbytností komunikace a výměny zkušeností mezi 

zainteresovanými stranami, 

- s Národním lesnickým programem jako konceptem pro uplatnění trvale udržitelného 

obhospodařování lesů a zároveň naplňujícím Akční plán EU pro lesy šířícím význam 

ekonomického, ekologického a sociálního pilíře lesního hospodářství;  

 

respektují  

- Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 až 2015) (dále jen 

„SVUR“), která vidí nezastupitelnou roli vzdělávacích aktivit, vykonávaných subjekty 

realizující lesnické hospodaření, nejen pro pilíř ekologický, ale zejména pro pilíř 

ekonomický a sociální, 

- Strategii EU pro komunikaci v lesním hospodářství, zejména její druhý cíl zdůrazňující 

nutnost pomoci veřejnosti v porozumění, že trvale udržitelně obhospodařované lesy 

přinášejí čisté ovzduší, snižují množství uhlíku, zabezpečují biologickou rozmanitost, 

produkty z lesa a mimoprodukční funkce; 



jsou připraveni podporovat 

- spolupráci napříč sektorem lesnickým a dřevařským na základě SVUR v oblasti 

výchovy a vzdělávání široké veřejnosti a rozmanitých cílových skupin s cílem podpořit 

pozitivní povědomí o lesnickém hospodaření, ekosystémových službách 

hospodářských lesů a zpracování  dřeva a využívání výrobků ze dřeva; 

 

se na základě společného jednání shodli na tom, že aktivity, vykonávané subjekty 

zabývajících se lesnictvím a naplňující SVUR, a lesní pedagogika 

- efektivně přispívají k naplňování vzdělávacích a komunikačních závazků vyplývajících 

jak z evropských, tak následně národních závazků, 

- plně pokrývají a efektivně se podílí na pozitivním šíření trvale udržitelného 

obhospodařování lesů, zahrnující ekonomický, ekologický i sociální pilíř trvalé 

udržitelnosti; 

 

a proto se zavazují 

- vzájemně spolupracovat na dalším rozvoji s cílem zvýšit počet aktivit lesní 

pedagogiky v návaznosti na všechny tři pilíře trvale udržitelného obhospodařování 

lesů, 

- zdůrazňovat v programech lesní pedagogiky význam všech funkcí lesa, zejména 

ekosystémových, a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny, 

- zabezpečovat ve svých programech dynamickou rovnováhu ekologického, sociálního 

i ekonomického využívání lesů ve smyslu zákona č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

- zdůrazňovat ve svých programech nezastupitelnost lesnické legislativy. 

O uzavření této deklarace rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 1. 10. 2013 usnesením č. 

1690/31/2013/RK. 

Signatáři 

Kraj Vysočina zastoupený radním Zdeňkem Chládem 

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze zastoupená prof. Ing. Markem Turčánim, PhD. 

Ministerstvo zemědělství zastoupené Ing. Martinem Žižkou, Ph.D. 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů zastoupený Ing. Jaromírem Vašíčkem, CSc.  

 



Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR zastoupené Ing. Františkem Kučerou 

Lesní družstvo obcí zastoupené Ing. Jiřím Svobodou 

Sdružení lesních pedagogů ČR zastoupené Ing. Alicí Palackou 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. zastoupené Ing. Jiřím Novákem 

Lesy České republiky, s. p. zastoupené na základě pověření Ing. Janem Sovákem 

Asociace dřevozpracujících podniků zastoupená Mgr. Patrikem Mlynářem 

Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 zastoupená Ing. Miroslavem Kutým 

Nadace dřevo pro život zastoupená Ing. Stanislavem Polákem 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. zastoupená Mgr. Miroslavem Wolfem, předsedou 

KPK ČMMJ 

PEFC Česká republika zastoupená Ing. Stanislavem Slaninou 

Česká lesnická společnost, o. s. zastoupená Ing. Pavlem Draštíkem 

Základní organizace Lesy hlavního města Prahy zastoupené Ing. Václavem Kroutilem 

 


