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Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. 

 

Vás srdečně zve na: 

 

ODBORNÝ SEMINÁŘ – 

AKTUÁLNÍ  PROBLEMATIKA 

LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ ČR 

 

pořádaného za podpory Ministerstva zemědělství 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín:  12. února 2016 

Místo konání: Zámek Kostelec nad Černými lesy; náměstí 

Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy 
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Úvod: 

 

Cílem tohoto odborného semináře, je seznámit účastníky se změnami a novými 

poznatky, které se přímo i nepřímo týkají lesního školkařství a dále umožnit setkání se 

specialisty z oboru lesnictví. Díky získaným informacím dochází ke zvýšení povědomí  

o aktuálních změnách a novinkách a prohlubují se znalosti účastníků. Tím dochází  

i k celkovému zvyšování úrovně oboru lesního školkařství.  

 

Seminář je určen pro odbornou lesnickou veřejnost - majitele a pracovníky lesních 

školek; majitele a správce lesních majetků; zástupce státní správy, vědce  

a akademické pracovníky z oboru. Vzniká tak možnost konzultace problematiky 

v širším zastoupení různých odborníků, zástupců státní správy, vědy a provozu. 

 

Výběr přednášejících byl učiněn tak, aby byla obsažena nejdůležitější aktuální témata  

a přednesené informace byly pro zúčastněné co nejvíce užitečné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborný a organizační garant semináře: 

               

Ing. Petr Martinec 

manažer Sdružení lesních školkařů ČR 

Tečovice 349, 763 02 Tečovice 

telefon:  +420  606  723  664; email:  info@lesniskolky.cz 
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Program semináře: 

(změna programu vyhrazena) 

 

8:30 – 9:00 Registrace účastníků 

9:00 – 10:30 Zahájení semináře a 1. blok referátů  

Ing. Marie Horáková - tajemník Svazu školkařů ČR 

Informace o Svazu školkařů ČR a možnostech vzájemné spolupráce 

Ing. Tomáš Smejkal - ministerský rada (Ministerstvo zemědělství - Oddělení 

ekonomických nástrojů lesního hospodářství) 

  Dotace pro lesní školky v ČR 

Ing. Martin Poštulka – společnost Hydro-X s.r.o. 

Rekonstrukce závlahových systémů lesních školek 

10:30 – 11:00 Přestávka  

11:00 – 13:00 2. blok referátů 

Mgr. Karel Černý, Ph.D. - vedoucí odboru biologických rizik (Výzkumný ústav 

Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.) 

Recentní vlna invazí patogenů dřevin – zvýšené riziko pro lesní školkařství 

Dr. Heinrich Lösing – Versuchs- und Beratungsring für Baumschulen - 

Schleswig-Holstein e.V. (Ústav pro výzkum a poradenství v lesních školkách) 

Ochrana rostlin v lesních školkách 

Ing. Zbyněk Slezáček, MSc. - Odborný poradce pro pěstební substráty, 

Gramoflor GmbH & Co.KG 

Substráty pro krytokořennou sadbu – poznatky z praxe 

Závěr semináře 

13:00  Oběd 

Diskuse k jednotlivým příspěvkům budou probíhat ihned po přednesení daných referátů. 
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