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Česká lesnická společnost, z. s., 

 
a 
 

Lesní správa Lány,  
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky 

 
 

 
 

Vás srdečně zvou na venkovní pochůzku 
 

 

Obhospodařování lesa 
v podmínkách Lánské obory 

 

 

Pořádáno za podpory:  

Ministerstvo zemědělství ČR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Termín:          8. června 2016 

Místo konání: Lesní správa Lány 
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Anotace akce:  
 
Obory v historii měly, a i dnes mají, specifické postavení v lesním hospodářství. Přestože 
jsou převážně vnímány pouze jako účelová zařízení určená k chovu zvěře, je nutné si 
uvědomit, že se jedná o objekty, kde se kromě myslivosti a základních lesnických disciplín 
prolínají i znalosti odborníků na krajinotvorbu a estetiku. Právě původní historické obory je 
třeba vnímat jako krajinu se silným odkazem našich předků, která stojí na přechodu mezi 
lesem a parkem. 
 
Území Lánské obory bylo k lovu využíváno již před téměř tisíci lety prvními Přemyslovci. 
I v současnosti, pod kuratelou Kanceláře prezidenta republiky, slouží k reprezentaci 
Českého státu a má tak odlišné postavení mezi českými oborami.  
 
Cílem pochůzky je seznámení exkurze s problematikou obhospodařování lesa 
v podmínkách Lánské obory, se zaměřením na pěstování a ochranu lesa. 
 
Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (40 bodů). Účastníci obdrží osvědčení.  

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

 

 
 
 
 

Odborní garanti:  

Ing. Milan Bíba, CSc. 
předseda ČLS Střední Čechy, p. s. 
Tel.: 602 298 801, e-mail: milan.biba.domu@gmail.com 
 

 

Organizační garant: 

Ing. Robin Ambrož, Ph.D. 
Lesní správa Lány 
tel.: 605 264 157, e-mail: robin.ambroz@lslany.cz 

 

Ing. Zdeněk Vacek 
asistent ČLS 
tel.: 724 273 683, e-mail: vacekz@fld.czu.cz  
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Program venkovní pochůzky 
(změna programu vyhrazena) 

 
 

9:00 – 9:30 ........... Registrace 

9:30 – 9:45 ........... Úvodní slovo. Ing. Miloš Balák (ředitel LS Lány) 

 

Výjezd do areálu Lánské obory (následující příspěvky budou probíhat v terénu) 

9:45 – 10:45 ......... Seznámení s Lánskou oborou, obnova přestárlých lesních porostů.      
Ing. Robin Ambrož, Ph.D. (LS Lány) 

10:45 – 11:00 ....... Coffee break 

11:00 – 12:15 ....... Ochrana porostů v oborních podmínkách. Ing. Robin Ambrož, Ph.D.  
(LS Lány) 

12:15 – 13:00 ....... Oběd na lovecké chatě u Klíčavského rybníka 

13:00 – 14:45 ....... Historická zastavení v Lánské oboře, chov zvěře. Ing. Robin Ambrož, Ph.D. 
(LS Lány) 

14:45 – 15:00 ....... Shrnutí a ukončení venkovní pochůzky. Ing. Milan Bíba, CSc.  

(ČLS Střední Čechy) 

 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná ve dne 8. 6. 2016 na Lesní správě Lány.  

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 3. 6. 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 .......................................................................................... 400,- Kč  
(zahrnuje účast na venkovní pochůzce, sborník, občerstvení během akce) 

S1 – vložné pro členy ČLS. .......................................................................... 300,- Kč  
(zahrnuje účast na venkovní pochůzce, sborník, občerstvení během akce) 

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

5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 3. 6. 2016 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: 1608, k. s. 0308. 

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

6. Preferujeme bezhotovostní platbu, daňový doklad obdrží účastníci na konferenci. Je možné 
provést platbu i v hotovosti na místě. 

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

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

9. Kvůli speciálnímu režimu Lánské obory je možné přihlásit max. 2 účastníky z jedné 
organizace. 
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