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Česká lesnická společnost, z. s.  

 

 
 

Vás srdečně zve na konferenci s exkurzí 
 

 

Krušné hory – pohoří se 
zapomenutou historií i současností 

 

 

 

Pořádáno za podpory:  

 

Ministerstvo zemědělství ČR 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

 
 

 

 

 

Termín:          21. – 22. dubna 2016 

Místo konání: Zámek Klášterec nad Ohří 
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Anotace akce:  
 
Krušné hory jsme si za posledních 50 let navykli spojovat pouze s termíny „kalamita“, 
„ekologická katastrofa“ a „pohroma“. Zvláště pro lesníky je toto pohoří synonymem pro 
problémy. Přitom toto území má bohatou historii a své nezanedbatelné kouzlo. Kouzlo je 
tvořeno přírodním prostředím a historii vytvořili lidé, kteří mají toto území rádi a zanechali 
v něm mnoho poutavých stop. Snoubí se zde zásadním způsobem kulturní a přírodní 
bohatství, v přímém rozporu proti sobě stojí následky pozitivních i negativních rozhodnutí 
člověka.   
 
Chtěli bychom připomenout důležité nejen lesnické milníky v historii Krušných hor, ukázat 
vliv na současnost a přesah našich rozhodnutí do budoucnosti. 
 
Seminář je určen pro vlastníky a správce lesů, odborné lesní hospodáře, pracovníky státní 
správy, studenty, ekology, novináře a další, kteří se chtějí na toto pohoří podívat 
z netradičního pohledu. 
 
Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (60 bodů). Účastníci obdrží osvědčení.  

Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborný garant:  

Ing. Bc. Jana Čacká 
Místopředsedkyně ČLS 
Ředitelka pobočky ÚHÚL Jablonec nad Nisou 
Tel.: +420 480 032 301, e-mail:Cacka.Jana@uhul.cz 

 
 
 

Organizační garant: 

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. 
tajemník ČLS 
tel.: 603 584 550, e-mail: tajemnik@cesles.cz  
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Program semináře 
(změna programu vyhrazena) 

 
 

1. den: Velký renesanční sál v zámku Klášterec nad Ohří 

8:30 – 9:30 ........... Registrace 

9:30 – 9:40 ........... Přivítání účastníků a zahájení konference. Ing. Bc. Jana Čacká, ČLS 

9:40 – 10:10 ......... Historie Krušnohoří. Ing. Čestmír Ondráček 

10:10 – 10:25 ....... Třicet roků provozní genetiky v Krušných horách. Ing. Oldřich Hrdlička 

10:25 – 10:40 ....... Činnost lesotechnických meliorací ve východní části Krušných hor.  
 Ing. František Chaloupka 

10:40 – 11:10 ....... Vývoj porostů Krušných Hor. Ing. Libor Pěnička, ÚHÚL Jablonec. 

11:10 – 11:40 ....... Technologie a strategie udržení lesa. Ing. Milan Hrachovina,  
 LČR, LS Klášterec nad Ohří. 

 11:40 – 11:50 ...... Kontrola účinnosti vápnění lesa v Krušných horách. Dr. Ing. Přemysl Fiala, 
ÚKZÚS Brno 

11:50 – 12:00 ....... Půdní prostředí Krušných hor. Ing. Jiří Smejkal, ÚHÚL Jablonec 

12:00 – 13:00 ....... Oběd v prostorách sala terreny 

13:00 – 13:30 ....... Vliv zvěře na lesní ekosystémy Krušných hor. Ing. Miroslav Sloup,  
 ÚHÚL Plzeň. 

13:30 – 14:00 ....... Přeměny porostů náhradních dřevin. OPŽP. Ing. Jan Ferkl. 

14:00 – 14:30 ....... Pěstování porostů Krušných hor. Doc. RNDr. Marian Slodičák,  
 Ing. Jiří Novák, Ph.D. VÚLHM 

14:30 – 15:00 ....... Ptačí oblasti, ochrana přírody. Vít Tejrovský 

15:00 – 15:30 ....... Coffee break 

15:30 – 16:00 ....... Vápnění Krušných hor, dotační podpora MZe. Ing. Jiří Bílý, Ph.D., MZe 

16:00 – 16:30 ....... Dotační podpora MŽP. Ing. Norbert Buchta, MŽP 

16:30 – 17:00 ....... Zkušenosti Saských lesníků s PND. Ingo Reinhold. 

17:00 – 17:30 ....... Diskuse. 

17:30 – 17:40 ....... Shrnutí a ukončení prvního dne konference. Ing. Bc. Jana Čacká, ČLS 

 

Během polední pauzy, cofee breaku a po ukončení přednášek si mohou účastníci prohlédnout 
muzeum porcelánu nacházející se v přilehlých prostorách zámku. 

 

od 19:00 ............... Společenský večer v restauraci Peřeje (areál Lázní Evženie)  
 s doprovodným programem 
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2. den: Terénní exkurze 

8:00...................... Odjezd z Klášterce nad Ohří přistavenými autobusy 

8:00 – 11:30 ......... Dopolední exkurze 

11:30 – 12:30 ....... Teplý oběd v terénu 

12:30 – 14:00 ....... Odpolední část exkurze 

cca 14:00 ............. Návrat do Klášterce nad Ohří 

 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná ve dnech 21. a 22. 4. 2016 v Klášterci nad Ohří a okolí.  

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 15. 4. 2016. 

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 – plné vložné ....................................................................................... 1 800,- Kč  
(zahrnuje účast na konferenci, sborník, občerstvení během obou dní akce, účast na 
společenském večeru a exkurzi) 

A2 – omezené vložné ............................................................................... 1 450,- Kč  
(zahrnuje účast na konferenci, sborník, občerstvení během obou dní akce, účast na exkurzi) 

B1 – vložné na první den ............................................................................. 990,- Kč  
(zahrnuje účast na konferenci, sborník, občerstvení během prvního dne akce) 

B2 – vložné na druhý den ............................................................................ 650,- Kč  
(zahrnuje sborník, občerstvení během druhého dne akce, účast na exkurzi) 

S1 – plné vložné s platbou do 31. 3. .......................................................... 1 700,- Kč  
(zahrnuje účast na konferenci, sborník, občerstvení během obou dní akce, účast na 
společenském večeru a exkurzi) 

S2 – omezené vložné s platbou do 31. 3. .................................................. 1 350,- Kč  
(zahrnuje účast na konferenci, sborník, občerstvení během obou dní akce, účast na exkurzi) 

Při platbě v hotovosti na místě je počítána přirážka 50,- Kč k vybranému druhu vložného. 

Částky jsou včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě. 

5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 15. 4. 2016, pro uplatnění slevy do 31. 3., 
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: 1606,  
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. Ubytování, cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající 
organizace.  
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8. Ubytování si zajišťuje a hradí každý individuálně! Doporučujeme tato zařízení  
(po kliku na název zařízení se zobrazí webové stránky poskytovatele ubytování): 
 Lázeňský dům a penzion Evženie 

 Hotel Bohemia Excellent 

 Hotel Slávie 

 Penzion Astoria 

 Penzion Toša 

 Penzion Sport 

 Penzion Liptov (Koliba Satanka) 

 Penzion Claudia 

 Penzion U Včelaře 

S objednáním ubytování z důvodu omezené kapacity zařízení v okolí neváhejte! 

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