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Česká lesnická společnost, z. s.  
 
 
 

 
Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci: 

 
 

 

Užití krytokořenného sadebního 
materiálu při obnovách lesa, 

zalesňování a výsadbách v krajině 
 

 

 

 
Pořádáno za podpory  

 
Ministerstva zemědělství, Mendelovy univerzity v Brně a Vojenských lesů a statků ČR, s.p. 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

Termín:          4. října 2018 (čtvrtek) 

Místo konání: Hotel Myslivna Brno, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno 
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Anotace akce:  
 
Podíl krytokořenného sadebního materiálu při obnovách lesů, zalesňování a výsadbách v 
krajině neustále vzrůstá. Přesto je řada důležitých otázek, na které má odpovědět tato 
mezinárodní konference. Jde zejména o to, zda je vždy výhodnější sadební materiál 
krytokořenný než sadební materiál prostokořenný, jak s krytokořenným sadebním 
materiálem manipulovat, jaké způsoby jeho výsadby jsou nejvhodnější a jaké jsou limity 
jeho užití. Přednášející jsou vybráni z erudovaných a zkušených odborníků výzkumu i 
praxe z České republiky, Slovenské republiky, Polska, Rakouska a Švédska, čímž budou 
konfrontovány i zahraniční zkušenosti. Seminář je určen vlastníkům, správcům a 
pracovníkům obecních, soukromých, církevních a státních lesů, pracovníkům státní 
správy, lesních družstev, zájmových skupin a podnikatelských subjektů v lesním 
hospodářství (zejména dodavatelům zalesňovacích prací a školkařům), ale i dalším, které 
tato problematika zajímá. 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

Odborní garanti:  

Ing. Kateřina Houšková, Ph.D. 
Ústav zakládání a pěstění lesů na LDF 
tel.: +420 731 518 314, e-mail: katerina.houskova@mendelu.cz 

prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. 
Ústav zakládání a pěstění lesů na LDF 
tel.: +420 545 134 136, e-mail: omauer@mendelu.cz 

 

Organizační garanti: 

Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. 
tajemník ČLS 
tel.: +420 724 273 683, e-mail: tajemnik@cesles.cz  

Ing. Josef Lenoch, Ph.D. 
předseda pobočného spolku ČLS při LDF MENDELU 
tel.: +420 777 974 605, e-mail: josef.lenoch@mendelu.cz 
 

mailto:cesles@cesles.cz
mailto:katerina.houskova@mendelu.cz
mailto:omauer@mendelu.cz
mailto:tajemnik@cesles.cz
mailto:josef.lenoch@mendelu.cz


ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.  
 

Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se! 

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 

Program semináře 

(změna programu vyhrazena) 

8:30 – 9:00  Registrace 

9:00 – 9:05 Zahájení akce (Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.) 

9:05 – 9:25 Historie a současný stav užití krytokořenného sadebního materiálu v České 
republice 
Ing. Vladimír Foltánek (SLŠ ČR) 

9:25 – 9:45 Manipulace s krytokořenným sadebním materiálem 
Ing. Kateřina Houšková, Ph.D. (LDF MENDELU)  

9:45 – 9:55 Možnosti užití krytokořenného sadebního materiál při obnovách lesů, vliv 
sucha na úspěšnost výsadeb 
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. (LDF MENDELU) 

9:55 – 10:05 Vliv biotechniky výsadby krytokořenného sadebního materiálu a chemických 
aspektů na úspěšnosti jeho výsadeb 
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. (LDF MENDELU) 

10:05 – 10:25 Využití krytokořenných výpěstků buku lesního pro obnovu lesa vyšších 
poloh 
Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D. (VÚLHM VS Opočno) 

10:25 – 10:45 Ekonomické aspekty hodnocení obnovy lesa prostokořenným a 
krytokořenným sadebním materiálem 
prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. (FLD ČZU v Praze) 

10:45 – 11:00  Přestávka na kávu 

11:00 – 11:40 Výsledky užití krytokořenného sadebního materiálu v Polsku 
Ing. Samuel Sliwa (Lesy panstwowe Katowice) 

11:40 – 12:00 Výsledky užití krytokořenného sadebního materiálu při obnově lesa na 
Slovensku 
Ing. Anna Tučeková, Ph.D. (NLC Zvolen) 

11:40 – 12:20 Výsledky užití krytokořenného sadebního materiálu ve Švédsku a jejich 
ochrana proti klikorohů 
Finnvid Prescher (Skanska skogsplantor) 

12:20 – 13:00 Výsledky užití krytokořenného sadebního materiálu v Rakousku 
Ing. Bernd Igler (Leico) 

13:00 – 13:45  Oběd 

13:45 – 14:05 Výsledky užití krytokořenného sadebního materiálu u VLS 
Ing. Pavel Češka, Ph.D. (VLS ČR) 

14:05 – 14:25 Využití krytokořenného sadebního materiálu z pohledu lesnické praxe 
Radomír Charvát (LD Vysoké Chvojno) 

14:25 – 14:45 Zkušenosti s užitím krytokořenného sadebního materiálu při obnově a 
zalesňování u f. Lescus  
Ing. Martin Rozmánek (Lescus Cetkovice) 

14:45 – 15:05 Praktické poznatky s krytokořenným sadebním materiálem z pohledu 
společnosti Uniles  
Ing. Václav Šebek (Uniles) 

15:05 – 15:25 Možnosti (limity) pěstování krytokořenného sadebního materiálu v lesních 
školkách České republiky  
Ing. Petr Martinec (SLŠ ČR) 

15:25 – 16:00     Diskuse, závěr a ukončení semináře (prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.) 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná 4. 10. 2018 v Hotelu Myslivna Brno, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 
Brno. 

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 1. 10. 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 ............................................... 940,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

S1 – vložné pro členy ČLS placené bezhotovostně ...................................... 840,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)  

Při přihlášení uveďte slevový kód „CLS“. 

Částka je včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě. 

5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 1. 10. 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: 1818, k. s. 0308.  

Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno přihlášeného účastníka! 

6. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající organizace.  

7. Nezúčastníte-li se semináře, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale 
zašleme sborník. 

 
 
 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 
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