Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.
pořádá za podpory státního podniku
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
dvoudenní celostátní seminář

SOUČASNÉ TRENDY V UMĚLÉ OBNOVĚ LESA

29. - 30. května 2018
Hotel Akademie Hrubá Voda – Hrubá Voda 59, 783 61 Hlubočky
GPS souřadnice (49.6690000, 17.4260000)
a
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. IČ: 64271463 Tečovice 349, 763 02 Tečovice
Tel.: +420606723664; email: info@lesniskolky.cz; web: www.lesniskolky.cz
číslo účtu: 2001135504/2010 Fio banka, a.s.

Informace o semináři:
Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. připravilo dvoudenní celostátní seminář zaměřený na umělou
obnovu lesa. Během prvního dne proběhnou teoretické přednášky s možností vzájemné diskuse
nad přednesenými referáty. Po ukončení této části programu bude následovat volný večer, který
přináší možnost vzájemného pobavení se s kolegy, kamarády a dalšími účastníky akce. Dopolední
program druhého dne bude věnován exkurzi s praktickými ukázkami na lesních pozemcích, které
jsou ve správě Vojenských lesů a statků ČR, s.p.
S měnícími se podmínkami pro zalesňování je nezbytné začít dělat změny i při umělé obnově lesa.
Cílem celé akce je poukázat na aktuálně největší překážky při obnově lesa a navrhnout jejich
možná řešení; prezentovat alespoň některé výstupy z výzkumných aktivit za období 2015 - 2017,
které se týkaly obnovy porostů; představit obnovní postupy na kalamitních holinách a názorně
ukázat příklady v terénu.
Přednesené referáty na semináři budou zpracovány i ve formě tištěného sborníku, který bude
připraven pro všechny účastníky akce.
Seminář je určen především pro odbornou lesnickou veřejnost – vlastníky (či jejich zástupce)
a správce všech typů lesních majetků: obecních, soukromých, církevních i státních; zástupce
subjektů, které realizují zalesňovací práce nebo pěstují sadební materiál lesních dřevin; osoby
ze státní správy, vědecké a akademické pracovníky z oboru; apod.

lokalizace Hotelu Akademie Hrubá voda = místo konání prvního dne semináře

Organizační garant akce:
Ing. Petr Martinec
manažer Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.
Tečovice 349, 763 02 Tečovice
info@lesniskolky.cz
+420 606 723 664

Odborný garant akce:
Ing. Pavel Češka, Ph.D.
vedoucí oddělení lesní výroby VLS ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
pavel.ceska@vls.cz
+420 954 009 162

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. IČ: 64271463 Tečovice 349, 763 02 Tečovice
Tel.: +420606723664; email: info@lesniskolky.cz; web: www.lesniskolky.cz
číslo účtu: 2001135504/2010 Fio banka, a.s.

Program semináře a harmonogram celé akce:
(změna programu vyhrazena)
První den akce úterý 29. 5. 2018 (Hotel Akademie Hrubá Voda)
11:30 – 12:30 registrace účastníků a ubytování
12:30 – 13:30 oběd
13:30 – 15:30 zahájení semináře a I. blok přednášek
Ing. Petr Martinec – Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.
„Aktuální problematika umělé obnovy lesa v ČR“
Ing. Pavel Češka, Ph.D. – Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
„Umělá obnova lesa u VLS ČR, s. p. se zaměřením na obnovu kalamitních ploch“
Ing. Vladimír Zatloukal – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. (IFER)
„Základní principy hospodaření s cílem zvýšení druhové a prostorové diverzity při obnově
kalamitních ploch v oblasti Libavé“
15:30 – 16:00 coffee break
16:00 – 17:30 II. blok přednášek
Ing. Dušan Kacálek, Ph.D. – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
„Nové poznatky o meliorační a zpevňující funkci lesních dřevin“
Ing. Přemysl Němec – LESOŠKOLKY, s.r.o.
„Využití listnatých krytokořenných semenáčků výškové třídy 51-80 cm při umělé obnově lesa“
Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D. – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
„Zkušenosti s motomanuálními výsadbami listnatých poloodrostků nové generace“
Diskuse k jednotlivým příspěvkům budou probíhat ihned po přednesení daných referátů.
večeře formou rautu

18:00

Druhý den akce středa 30. 5. 2018 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou)
7:00 – 8:00

snídaně v hotelu

8:00 – 8:30

přejezd účastníků na plochy ve správě Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - divize
Lipník nad Bečvou

8:30 – 11:30 exkurze včetně praktických ukázek
Ing. Antonín Mičán; Ing. Pavel Češka, Ph.D. – Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
„Obnovené porosty po větrné kalamitě z devadesátých let dvacátého století“
„Obnova lesa na aktuálních kalamitních plochách “
Ing. Jiří Andr, Ph.D. MBA – AG NOVACHEM s.r.o.
„Granulovaný půdní herbicid Relva – ukázka pokusných ploch“
Ing. Pavel Burda, Ph.D.; Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D. – Lesní školky Burda; Výzkumný
ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
„Praktická doporučení při umělé obnově lesa a ukázky výsadby motorovým jamkovačem“
11:30

ukončení akce

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. IČ: 64271463 Tečovice 349, 763 02 Tečovice
Tel.: +420606723664; email: info@lesniskolky.cz; web: www.lesniskolky.cz
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Organizační pokyny:
 Seminář se koná 29. května 2018 v Hotelu Akademie Hrubá Voda a 30. května 2018
na plochách ve správě VLS ČR, s.p. – divize Lipník nad Bečvou.
 Parkování automobilů je možné zdarma na hotelovém parkovišti.
 Cestovní náklady si hradí účastníci sami. Přejezdy v rámci druhého dne akce (exkurze
a praktické ukázky v terénu) si řeší účastníci individuálně.
 Pro účastníky semináře bude připraven tištěný sborník.
 Na akci se přihlásíte vyplněním online přihlašovacího formuláře, který otevřete „proklikem“
na odkaz VYPLNIT PŘIHLÁŠKU.
Link byl také poslán s pozvánkou v emailu, nebo ho otevřete zkopírováním odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwPmcHaVnaIlV9XW1s411ipvgCSLvZIJ6f1dL
a4LKznWbB8Q/viewform?c=0&w=1
 Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků. Přihlášku odešlete nejpozději do úterý
15. května 2018.
 Po přijetí přihlášky Vám bude vystavena a emailem poslána faktura, na základě které
provedete platbu.
 Poplatek za dvoudenní seminář je stanoven následovně:
-

základní poplatek

950,- Kč

-

poplatek pro zástupce členských subjektů SLŠ ČR

850,- Kč

 V poplatku za seminář jsou započítány náklady na stravování (1 x oběd, 1x coffee break
a 1x večeře formou rautu) a provozní náklady na uspořádání akce. V ceně není zahrnuta
cena za ubytování se snídaní a taktéž konzumace nápojů (mimo coffee break).
 Ubytování je zamluveno v Hotel Akademie Hrubá Voda a každý účastník si zajišťuje
rezervaci individuálně. Z důvodu kapacity hotelu není možné, aby měl každý účastník
svůj pokoj, proto Vás žádáme o vzájemnou domluvu a obsazení všech lůžek na pokoji.
 Rezervaci nedělejte přes weby, které nabízí zajištění ubytování, ale přímo v recepci Hotelu
Akademie Hrubá Voda, která je otevřena od 7:00 – 21:00 hod.:
tel: + 420 585 002 495; mobil + 420 725 813 800; email: hrubavoda@hotelakademie.cz
 Pro účastníky semináře jsou k dispozici dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. Cena za
ubytování v Hotelu Akademie Hrubá Voda včetně snídaně je 970,- Kč za lůžko; případně
700,- Kč za přistýlku.
 V případě vyčerpání ubytovací kapacity, Vám recepce předá kontakt na Hotel Hluboký
dvůr, který je vzdálený 1,5 km od Hotelu Akademie Hrubá Voda.
 Všem účastníkům tímto sdělujeme, že v rámci akce budou pořizovány fotografické
záznamy. Tyto materiály budou příležitostně publikovány v materiálech ve vztahu
k semináři. Prostřednictvím registrace na seminář účastníci souhlasí s touto formou
publikace.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Těšíme se na Vaši účast!
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