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

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

Potenciál méně zastoupených
introdukovaných dřevin v lesním
hospodářství České republiky
Pořádáno za podpory
Ministerstva zemědělství, Vojenských lesů a statků ČR, s.p.
a Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze

Termín:
25. srpna 2020 (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

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

Anotace akce:
Nejčastěji zastoupeným introdukovaným dřevinám již lesnický výzkum i praxe věnovaly
jistou pozornost a je vcelku jasný koncept jejich začlenění do systému LH České republiky.
V souvislosti s klimatickou změnou se však nabízejí další dřeviny, kterým je záhodno
věnovat pozornost a připravit jejich využití ve větší míře. K nim patří například akát,
borovice černá, kaštan setý a další, dosud považované za výjimečně využitelné. Cílem
semináře je shrnou jak starší poznatky o jejich pěstování, tak i nejnovější výsledky
lesnického výzkumu v domácích podmínkách. V rámci diskuze pak je možno formulovat i
další požadavky, které bude větší zavádění dalších druhů introdukovaných dřevin klást na
lesnictví, návazná zpracovatelská odvětví i celou společnost. Součástí semináře bude i
odpolední venkovní exkurze.
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-4/2019.

Odborný garant:
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
předseda ČLS FLD ČZU v Praze, p.s.,
profesor 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 – 9:15

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

9:15 – 9:40

Stav porostů introdukovaných a domácích dřevin na území arboreta Antonín,
Sokolov (LČR KŘ Karlovy Vary) založených v rámci rekultivace výsypky

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (FLD ČZU v Praze)
9:40 – 10:05

Produkční potenciál introdukovaných druhů borovic v arboretu FLD
ČZU v Praze v Kostelci nad Černými lesy
Ing. Jan Vítámvás, Ph.D. (FLD ČZU v Praze)

10:05 – 10:30 Lesnický význam borovice černé (Pinus nigra J. F. Arnold) v ČR
Ing. Martin Fulín, Ph.D. (VÚLHM Jíloviště – Strnady)
10:30 – 10:45 Přestávka na kávu
10:45 – 11:10 Kaštanovník jedlý (Castanea sativa Mill.) jedna z dřevin budoucnosti?
prof. Ing. Ivo Kupka, CSc. (FLD ČZU v Praze)
11:10 – 10:35 Potenciál rizika pěstování trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia)
doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. (FLD ČZU v Praze)
11:35 – 11:50 Diskuse
11:50 – 12:50 Oběd
12:50 – 15:15 Venkovní pochůzka
Peklovský potok – ukázka porostů ořešáku černého, korkovníku amurského,
pterokarye jasanolisté, douglasky tisolisté (prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.)
Arboretum FLD Kostelec nad Černými lesy – ukázka introdukovaných druhů
borovic (Ing. Jan Vítámvás, Ph.D.)

15:15 – 15:30 Diskuse a ukončení semináře

Na Vaši účast se těší pořadatelé!
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Organizační pokyny:
1. Odborná akce se koná 25. 8. 2020 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 23. 8. 2020.
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 ............................................. 500,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
A2 – základní vložné placené v hotovosti na místě ..................................... 550,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
S1 – vložné pro členy ČLS placené bezhotovostně..................................... 400,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
Při přihlášení uveďte slevový kód „CLS“.

S2 – vložné pro členy ČLS placené v hotovosti na místě............................. 450,- 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 23. 8. 2020 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: 2004, 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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