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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

Česká lesnická společnost v rámci 
 

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 
OSA I.: opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 

 

zve na seminář 
 

 
Trendy lesnictví na počátku 21. století 

 
3.část 

 
Biodiverzita a genetika - problematika nakládání s 

reprodukčním materiálem lesních dřevin 
 

Třídenní seminář se zaměřuje na problematiku nakládání s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, část získávání a kontrola sběru reprodukčního materiálu. Těžištěm a 

hlavním cílem třetí části projektu  je seznámení zúčastněných s těmito tématy: 
 

1. Legislativní systém kontroly sběru reprodukčního materiálu  
2. Odhady úrody pro hlavní hospodářské dřeviny pro zlepšení kvality kontrol 
sběru 
3. Odhady množství sadebního materiálu vyzvednutého z přirozeného zmlazení 
pro hlavní hospodářské dřeviny 
4. Práva a povinnosti vlastníků zdrojů reprodukčního materiálu 
 

3. - 5. 4. 2012, Lobeč 1 
277 36  Lobeč 

 
 
 

Partneři projektu ČLS: 
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Odborný garant: 

Martin Polívka DiS., ÚHÚL, pobočka Hradec Králové,  polivka.martin@uhul.cz 

 

Organizační garant: 
Ing. Vít Skála, tajemník ČLS, o. s., 221 082 384, cesles@csvts.cz 
 
 

Přednášející:  

Ing. Miroslav Válek, Ing. Pavel Kotrla, PhD., Ing. Miloš Pařízek 
 

Organizační pokyny: 
 

3.4.2012 
 

10:00 Prezence účastníků  

10:30 Legislativní systém kontroly sběru reprodukčního materiálu –  

 část 1 

Ing. Miloš Pařízek 

12:30 Společný oběd a neformální diskuse  

13:30 Legislativní systém kontroly sběru reprodukčního materiálu – 

 část 2 

Ing. Miroslav Válek 

17:00 Diskuse  

18:00 Společná večeře a neformální diskuze  

 

 

4.4.2012 
 

8:00 Společná snídaně  

9:00 Odhady úrody pro hlavní hospodářské dřeviny pro zlepšení kvality 

kontrol sběru – terénní část 1 

Ing. Pavel Kotrla, 

PhD. 

12:00 Společný oběd a neformální diskuse  

13:00 Odhady úrody pro hlavní hospodářské dřeviny pro zlepšení kvality 

kontrol sběru – terénní část 2 

Ing. Miloš 

Pařízek 

17:00 Společná večeře a neformální diskuze  

 

5.4.2012 
 

8:00 Společná snídaně  

9:00 Práva a povinnosti vlastníků zdrojů reprodukčního materiálu – 

terénní část 1 

Ing. Miroslav Válek 

12:00 Společný oběd a neformální diskuse  

13:00 Práva a povinnosti vlastníků zdrojů reprodukčního materiálu – 

terénní část 2 

Ing. Pavel Kotrla, 

PhD. 

15:00 Diskuse  

16:00 Ukončení semináře  

 
 

Účastníci semináře obdrží sborník přednášek a CD ROM vydané k tomuto semináři a zároveň 
osvědčení o jeho absolvování. Projekt je v rámci Programu rozvoje venkova podpořen SZIF. 
Organizačním garantem semináře je Česká lesnická společnost, o.s. 
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Organizátor si vyhrazuje právo změnit pořadí jednotlivých přednášek, případně osob 
přednášejících. Časové schéma jednotlivých přednášek je orientační a bude měněno operativně 
podle situace na místě. 
 

1. Cestovné a nocleh (cca 300 Kč/osoba/noc) si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich 
vysílající organizace. Pro registrované je udělána bloková rezervace. Stravné do výše 
stanoveného limitu 20 osob hradí pořadatel (200 Kč/osoba/den). 

2. Účastnický poplatek se nevybírá, semináře se lze zúčastnit jen po potvrzení 
registrace organizátorem či odborným garantem!  

3. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka, nebo se včas omluvte. 
4. Přijetí závazných přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme.  
 

Na Vaši účast se těší pořadatelé. 
 

 

Termín a informace o dalších odborných seminářích ČLS najdete na 

 www.cesles.cz 
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Dvůr Lobeč 
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