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Česká lesnická společnost, z. s., 

 
 

Vás srdečně zve na seminář 

 

Semenáček nebo sazenice? 
Problém listnatého krytokořenného 

sadebního materiálu 
 

 

Pořádáno za podpory:  

Ministerstvo zemědělství ČR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

 
a 

Lesy ČR, s. p. 

 

 

Termín:          5. říjen 2016 

Místo konání: ÚHÚL Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem 
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Anotace akce:  
 
Náplň tohoto semináře a jeho zaměření se dotýká pěstování listnatého krytokořenného sadebního 
materiálu v sadbovačích technologií „na vzduchovém polštáři“, u kterých dochází přirozeným 
prouděním vzduchu ke střihu a tvarování kořenů, čímž je výrazně omezeno deformování 
kořenového systému. Využitím této technologie dojde k vypěstování kvalitního sadebního 
materiálu lesních dřevin za jedno vegetační období.  
 
Při sledování platných norem a vyhlášek u tohoto druhu sadebního materiálu dochází ke kolizi 
v názvosloví, na které chce tento seminář poukázat a zahájit tím proces provedení legislativních 
změn.  Seminář bude rozdělen do dvou bloků, kdy první blok bude tvořen přednáškami a v druhé 
části bude praktická část na Správě lesních školek Lhota VLS ČR, s. p., kde bude tento typ 
sadebního materiálu předveden a zhodnocen účastníky semináře. 
 

 
Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení a 40 bodů 

v rámci svého vzdělávání.  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborní garanti:  

Ing. Pavel Draštík 

předseda ČLS; vedoucí Správy lesních školek VLS ČR, s.p. 
Tel.: 725 100 160, e-mail: predseda@cesles.cz 
 

Ing. Pavel Češka, Ph.D. 
vedoucí oddělení lesní výroby VLS ČR, s.p. 
Tel: +420 220 405 162, 737 226 501 
E-mail: pavel.ceska@vls.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) 

 
 

9:00 – 9:30 ........... Registrace 

9:30 – 9:40 ........... Zahájení semináře, vystoupení hostů.  
Ing. Pavel Draštík (ČLS, z. s. ) 

9:40 – 9:55 ........... Vyhodnocení nezdaru zalesnění podle typu sadebního materiálu 
u státního podniku VLS ČR, s. p. 
Ing. Pavel Češka, Ph.D. (VLS ČR, s. p.) 

9:55 – 10:10 ......... Problematika pěstování krytokořenných listnatých semenáčků a sazenic 
na vzduchovém polštáři. Ing. Přemysl Němec (SLŠ ČR) 

 
10:10 – 10:25 ....... Možnosti využití krytokořenných listnatých semenáčků a sazenic 

u státního podniku LČR, s. p. Ing. Václav Lidický (LČR, s. p.) 
 
10:25 – 10:40 ....... Diskuze 

10:40 – 11:00 ....... Coffee break 

11:00 – 11:20 ....... Semenáček nebo sazenice?        
doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.  (VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno) 

11:20 – 11:40 ....... Fyziologicko-biologické možnosti pěstování listnatého krytokořenného 
sadebního materiálu.                               
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. (LDF MENDELU v Brně) 

11:40 – 12:00 ....... Diskuze 

12:30 – 13:00 ....... Přesun na SLŠ Lhota VLS ČR, s. p. 

13:00 – 13:30 ....... Oběd v lesní školce 

13:30 – 14:30 ....... Prohlídka a praktická ukázka listnatého krytokořenného sadebního 
materiálu pěstovaného na vzduchovém polštáři.      
Ing. Pavel Draštík (SLŠ VLS ČR, s. p.) 

14:30 – 15:00 ....... Závěrečná diskuze a shrnutí závěrů semináře. 
Ing. Pavel Draštík (ČLS, z. s.) 

 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná dne 5. 10. 2016 na ÚHÚL Brandýs nad Labem.  

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 30. 9. 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 .......................................................................................... 590,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení, účast na odpolední pochůzce) 

S1 – vložné pro členy ČLS. .......................................................................... 490,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení, účast na odpolední pochůzce) 

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

5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 30. 9. 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: 1616, 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. 
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