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Česká lesnická společnost, z. s. 

 
 

 
Vás srdečně zve na seminář s venkovní pochůzkou 

 
 

 

Dřevina roku 2016 - třešeň ptačí  
 

 

 

Pořádáno za podpory:  

 

Ministerstvo zemědělství ČR 

 
 
 
 
 
 
 
 

a 

 

Lesy ČR, s. p. 

 

 

 

 

Termín:          30. srpna 2016 

Místo konání: Zámek Židlochovice, Tyršova 1, Židlochovice 
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Anotace akce:  
 
Třešeň ptačí byla pro rok 2016 vyhlášena Lesy ČR dřevinou roku, proto je seminář 
tematicky zaměřen na problematiku pěstování třešně ptačí v lesních porostech a na 
dosavadní zkušenosti z výsadeb v porostech lesního závodu Židlochovice. Další příspěvky 
se budou věnovat genofondu a možnostem využití tkáňových kultur pro reprodukci této 
dřeviny. Po dopoledním přednáškovém bloku bude v odpolední části pokračovat terénní 
exkurze.  
 
Účastníky semináře budou vlastníci lesů, podnikatelé v lesním hospodářství, pracovníci 
lesnického provozu, odborní lesní hospodáři, ochránci přírody, zástupci veřejné správy, 
studenti. 
 

 
Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení.  

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

 

 
 
 
 
 
 
 

Odborní garanti:  

Ing. Miroslav Sloup 

předseda OS ČLS Biologické 
Tel.: 724 153 571, e-mail: sloup.miroslav@uhul.cz  
 

Ing. Miroslav Svoboda 
ředitel LZ Židlochovice, LČR, s. p. 
Tel: +420 956 264 106, e-mail: ls4@lesycr.cz   
 
 

Organizační garanti: 

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. 
tajemník ČLS 
Tel.: 603 584 550, e-mail: tajemnik@cesles.cz 
 

Ing. Jan Dovrtěl 
LZ Židlochovice, LČR, s. p. 
Tel: +420 724 523 324, e-mail: dovrtel.lz4@lesycr.cz 
 

mailto:cesles@cesles.cz
mailto:sloup.miroslav@uhul.cz
mailto:ls4@lesycr.cz
mailto:jana.svobodova.lz4@lesycr.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 – 9:15 ........... Přivítání účastníků.  
Ing. Miroslav Svoboda (LZ Židlochovice) 

9:15 – 9:40 ........... Pěstování třešně ptačí a dalších podobných dřevin 
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. (LDF MENDELU v Brně) 

9:40 – 10:00 ......... Třešeň ptačí na LZ Židlochovice            
Ing. Josef Stejskal, Ing. Jan Dovrtěl (LZ Židlochovice) 

10:00 – 10:15 ....... Diskuze 

10:15 – 10:30 ....... Přestávka na kávu 

10:30 – 10:50 ....... Genofond třešně ptačí – Křivoklátsko a semenný sad Čejkovka 
Ing. Oldřich Hrdlička (SZ Týniště nad Orlicí) 

10:50 – 11:10 ....... Využití tkáňových kultur pro reprodukci třešně ptačí 
Ing. Pavlína Máchová Ph.D. (VÚLHM) 

11:10 – 11:25 ....... Diskuze 

11:30 – 12:00 ....... Přesun do terénu 

12:00 – 12:45 ....... Oběd v Rumunské bažantnici 

12:45 – 15:30 ....... Venkovní pochůzka: lokality Rumunská Banžantnice, Němčický les, Vranovický 
hájek (doprava autobusem)       
Průvodci: Ing. Josef Stejskal, prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. 

15:30 – 15:45 ....... Závěrečná diskuze, shrnutí a ukončení semináře 
 

 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná ve dne 30. 8. 2016 na zámku v Židlochovicích, Tyršova 1667, 
Židlochovice.  

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 22. 8. 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 .......................................................................................... 650,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení, účast na odpolední pochůzce) 

S1 – vložné pro členy ČLS. .......................................................................... 550,- 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 22. 8. 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: 1615, 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 za příplatek 50,- Kč. 

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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