ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

Česká lesnická společnost, z. s.
Vás srdečně zve na odborný seminář:

Introdukované dřeviny jako součást
českého lesnictví

Pořádáno za podpory
Ministerstva zemědělství

a

Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze

Termín:
17. dubna 2018 (úterý)
Místo konání: Kostelec nad Černými lesy, Truba 839, Šlechtitelská stanice

Česká lesnická společnost, Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68
tel.: 221 082 384, web: www.cesles.cz, e-mail: cesles@cesles.cz
IČ: 00549746, DIČ: CZ00549746, č. účtu: 262516170/0300 ČSOB
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Anotace akce:
Introdukované dřeviny nebudou pravděpodobně zaujímat významnější roli v českém
lesnictví, možná s výjimkou douglasky, přesto v určitých specifických podmínkách mohou
pomoci řešit některé jeho problémy. Introdukce má v podmínkách střední Evropy značnou
tradici a účelné využití již založených porostů, stejně tak zakládání nových, kde je to
vhodné, je integrální součástí lesního hospodářství. Proto je souhrn nejnovějších poznatků
o rozšíření, pěstování a vlivu těchto dřevin na lesní prostředí velmi významné. Seminář má
za cíl shrnutí údajů o rozšíření introdukovaných dřevin v českých lesích a pro hlavní
dřeviny (douglasku tisolistou, ořešák černý, dub červený, jedli obrovskou, smrk pichlavý
atd.) i dokumentaci jejich významu, produkčním i mimoprodukčním, v lesních
ekosystémech. Po semináři je plánována exkurze do zajímavých porostů introdukovaných
dřevin na území Školního lesníku podniku v Kostelci nad Černými lesy.
Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení
o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod
číslem AK/l-40/2012.

Odborný garant:
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
předseda ČLS FLD ČZU v Praze, p.s.,
vedoucí Katedry pěstování lesů na FLD ČZU v Praze
tel.: +420 602 709 255, e-mail: podrazsky@fld.czu.cz

Organizační garant:
Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.
tajemník ČLS
tel.: +420 724 273 683, e-mail: tajemnik@cesles.cz
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Program semináře
(změna programu vyhrazena)

8:30 – 9:00

Registrace

9:00 – 9:10

Zahájení akce předsedou ČLS FLD ČZU v Praze, p.s. prof. Ing. Vilémem
Podrázským, CSc.

9:10 – 9:40

Introdukované dřeviny v lesním hospodářství ČR – přehled
Ing. František Beran (VÚLHM Jíloviště – Strnady)

9:40 – 10:05

Produkce douglasky a její vliv na půdy a stav lesních fytocenóz
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (FLD ČZU v Praze)

10:05 – 10:30 22 let zkušeností s přeměnou smrku pichlavého prosadbou bukem
v Jizerských horách
Ing. Ondřej Špulák, Ph.D. (VÚLHM, VS Opočno)
10:30 – 10:45 Přestávka na kávu
10:45 – 11:10 Jedle obrovská – produkce a vliv na lesní prostředí
Ing. Martin Fulín, Ph.D. (VÚLHM Jíloviště – Strnady)
11:10 – 11:35 Dub červený a jeho potenciál v LH ČR
prof. Ing. Ivo Kupka, CSc. (FLD ČZU v Praze)
11:35 – 12:00 Ořešák černý v lesním hospodářství ČR
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (FLD ČZU v Praze)
12:00 – 12:30 Charakteristika dřeva vybraných druhů introdukovaných dřevin
doc. Ing. Aleš Zeidler, Ph.D. (FLD ČZU v Praze)
12:30 – 12:50 Diskuse
12:50 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:45 Venkovní pochůzka po areálu ČZU ŠLP v Kostelci nad Černými lesy
Ukázka porostů introdukovaných dřevin (prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.)
15:45 – 16:00 Diskuse a ukončení semináře

Na Vaši účast se těší pořadatelé!
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Organizační pokyny:
1. Odborná akce se koná 17. 4. 2018 na Šlechtitelské stanici Truba, Kostelec nad Černými
lesy 281 63, Truba 839.
2. Přihlásit se můžete on-line (formulář u akce na webu ČLS) nebo vyplněním elektronického
formuláře v MS Word (stačí zaslat e-mailem). Vyplněné přihlášky zašlete nejpozději
do 15. 4. 2018.
Adresy:

e-mail pro zaslání přihlášky……. prihlasky@cesles.cz
on-line formulář ……………….. www.cesles.cz (kalendář akcí)
(Při on-line přihlášení již nemusíte zasílat formulář v MS Word!)

3. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků, kteří mají stejnou kategorii vložného, a
úhradu provést jednou platbou. Při platbě do zprávy pro příjemce uveďte jméno/a
účastníka/ů.
4. Účastnický poplatek (kategorie vložného):
A1 – základní vložné placené bezhotovostně............................................... 800,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
A2 – základní vložné placené v hotovosti na místě ...................................... 850,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
S1 – vložné pro členy ČLS placené bezhotovostně ...................................... 700,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
S2 – vložné pro členy ČLS placené v hotovosti na místě ............................. 750,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
Částka je včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě.
5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 15. 4. 2018 ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.:
262516170/0300 ČSOB, var. symbol: číslo proforma faktury při registraci on-line nebo vaše
IČ při registraci přes Word přihlášku, spec. symbol: 1805, k. s. 0308.
Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno přihlášeného účastníka!
6. Preferujeme bezhotovostní platbu, daňový doklad obdrží účastníci na semináři. Je možné
provést platbu i v hotovosti na místě.
7. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající organizace.
8. Nezúčastníte-li se semináře, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale
zašleme sborník.
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