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

Česká lesnická společnost, z. s.

Vás srdečně zve na odborný seminář s venkovní pochůzkou

Modřín jako součást lesa přírodě
blízkého

Pořádáno za podpory
Ministerstva zemědělství

Termín:

11. dubna 2017 (úterý)

Místo konání: Hotel Roztoky, Roztoky u Křivoklátu 14
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:
Postupně se měnící klimatické podmínky i důsledky dlouhodobé industrializace mají za
následek zhoršování zdravotního stavu a zvýšený úhyn některých dřevin, zejména pak
smrku. Dochází k vynucené změně druhové skladby našich lesů. Mimo typické oblasti
severních pohraničních hor (Krušné až Orlické hory) se tyto projevy dostávají i do nižších
poloh. Hledání cest k řešení nastávající situace je poměrně složité. Vyžaduje (mimo jiné) i
posouzení možnosti širšího využití dalších dřevin, u kterých lze předpokládat tolerantnost
k uvedeným změnám.
Jednou z možností je i využití modřínu opadavého (Larix decidua Mill.). I když za jeho
přirozený areál je považována pouze SV část naší republiky, je rozšířen po více generací
po celé oblasti pahorkatin a chlumů od prvního (řady kyselé, exponované a oglejené) do
šestého lesního vegetačního stupně (řady kyselé a živné). Dobrý zdravotní stav a růstové
vlastnosti dávají předpoklad pro jeho širší využití jako příměs do našich lesních porostů.
Odpověď na otázku jaké jsou tyto možnosti z hlediska současného zastoupení modřínu,
typologických podkladů, genových zdrojů, pohledu ochrany přírody i výsledků výzkumu se
pokusí hledat konaný seminář.
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:
Ing. Miroslav Sloup
předseda OS ČLS Biologické
tel.: +420 724 153 571, e-mail: sloup.miroslav@uhul.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 (Ing. Miroslav Sloup)

9:10 – 9:30

Ing. Radek Adam (LČR)
Seznámení s Lesní správou Křivoklát

9:30 – 9:50

Ing. Lenka Lehnerová (ÚHÚL Plzeň)
Zastoupení modřínu v ČR a výsledky NIL

9:50 – 10:10

Ing. Pavel Moucha (CHKO Křivoklástko)
Modřín v lesních ekosystémech CHKO Křivoklátsko

10:10 – 10:30 Ing. Jana Pěknicová (MŽP)
Možnosti využití modřínu z pohledu ochrany přírody
10:30 – 10:45 Přestávka na kávu
10:45 – 11:05 Bc. Radim Bartoň (ÚHÚL Plzeň)
Modřín v rámci lesnicko-typologického klasifikačního systému ÚHÚL a
na příkladu NPR Chejlava
11:05 – 11:25 Ing. Hrdlička Oldřich (LČR)
Nepředvídatelné cesty modřínu
11:25 – 11:45 Ing. Josef Frýdl, CSc. (VÚLHM)
Sudetský ekotyp modřínu a jeho kulturní populace v lesním
hospodářství ČR
11:45 – 12:00 Diskuse
12:00 – 12:50 Oběd
12:50 – 15:10 Venkovní pochůzka: LS Křivoklát, CHKO Křivoklátsko
Průvodci: Ing. Radek Adam, Ing. Miroslav Sloup
15:10 – 15:30 Závěrečná diskuze, shrnutí a ukončení semináře

Na Vaši účast se těší pořadatelé!
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Organizační pokyny:
1. Odborná akce se koná 11. 4. 2017 v Hotelu Roztoky, Roztoky u Křivoklátu 14.
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 9. 4. 2017.
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............................................... 750,- Kč
(zahrnuje účast na semináři a venkovní pochůzce, sborník, občerstvení)
A2 – základní vložné placené v hotovosti na místě ...................................... 800,- Kč
(zahrnuje účast na semináři a venkovní pochůzce, sborník, občerstvení)
S1 – vložné pro členy ČLS placené bezhotovostně ...................................... 650,- Kč
(zahrnuje účast na semináři a venkovní pochůzce, sborník, občerstvení)
S2 – vložné pro členy ČLS placené v hotovosti na místě ............................. 700,- Kč
(zahrnuje účast na semináři a venkovní pochůzce, sborník, občerstvení)
Částka je včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě.
5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 9. 4. 2017 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: 1703, 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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