
Česká technologická platforma pro zemědělství a
Česká lesnická společnost FLD ČZU v Praze, p. s.

Vás srdečně zvou na

odborný seminář

LESNICKÁ 
ARBORETA 

– TERÉNNÍ LABORATOŘE 
PŘÍPRAVY NA  
KLIMATICKOU 

ZMĚNU

Akce se uskuteční

12. října 2021
Místo konání:  
Kostelec nad Černými lesy, Truba 839, Šlechtitelská stanice

Anotace akce: 
V lesnických arboretech jsou dlouhodobě založeny výsadby lesních dřevin, ty jsou po desetiletí vystaveny působení kli-
matických faktorů odpovídajících lokalitě. V období klimatické změny roste naléhavost vyhodnocení vývoje těchto výsadeb 
a reakce jednotlivých taxonů na měnící se podmínky prostředí. Týká se to jak dřevin původních, tak i introdukovaných. Jed-
ním z těchto objektů je i lesnické rekultivační arboretum Antonín. To bylo založeno v letech 1969-1974 na výsypce Antonín 
u Sokolova, kde byly technické úpravy ukončeny v období 1971–1972, s následnou lesnickou rekultivací. Na lokalitě byl 
postupně vysazen široký sortiment dřevin a keřů: na 220 druhů, poddruhů, ekotypů a fenotypů, přes 30 druhů introduko-
vaných dřevin. Svou koncepcí a uspořádáním představuje jedinečné dílo vybudované v devastované krajině, a to po stránce 
botanické, dendrologické i lesnické. Cílem semináře je pak shrnout poznatky i z analogických objektů v různých částech 
ČR, jako jsou arboreta v Kostelci n. Č. l., arboreta Mendelovy univerzity v Brně a arboretum Bolevec.

 Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství, 
ve spolupráci s Lesnicko-dřevařskou komorou ČR



Informace pro účastníky: 
  Seminář je akreditován v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společ-

nost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-4/2019.

  Přihlásit se můžete zasláním e-mailu tajemnik@cesles.cz nejpozději do 10. 10. 2021.  
V přihlášce uveďte: Jméno a příjmení, organizace, IČO, e-mailová adresa.

  Vstup zdarma 

Odborný garant: 
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
předseda ČLS při FLD ČZU v Praze, p.s.,
KPL FLD ČZU v Praze
tel.: +420 602 709 255 
e-mail: podrazsky@fld.czu.cz

Organizační garant:
Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. 
tajemník ČLS 
tel.: +420 724 273 683
e-mail: tajemnik@cesles.cz 
 

Program semináře
(změna programu vyhrazena)

8:30 – 9:00 Registrace

9:00 – 9:10 Zahájení akce předsedou ČLS při FLD, p.s.
  prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.

9:10 – 9:40 Arboreta MENDELU v Brně a jejich přínos k výzkumu dřevin pro využití při výsadbách v rámci GZK  
  doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (MENDELU Brno)

9:40 – 10:10 Zkušenosti s introdukcí druhů rodu Pinus v Arboretu Sofronka  
  ng. Jan Kaňák (SVS města Plzně)

10:10 – 10:40 Arboretum Antonín – Sokolov, dřevinná skladba a prosperita dřevin
  prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. (FLD ČZU v Praze)

10:40 – 11:00 Přestávka na kávu

11:00 – 11:30 Arboretum Antonín – Sokolov, obnova lesních půd
  RNDr. Oldřich Vacek, CSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (FAPPZ a FLD ČZU v Praze)

11:30 – 11:50 Arboretum FLD Kostelec nad Černými lesy
  Ing. Václav Bažant, Ph.D. (FLD ČZU v Praze)

11:50 – 12:30 Prostor pro vystoupení účastníků a diskuse 

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:30 Venkovní pochůzka v Arboretu Kostelec
  ukázky porostů introdukovaných dřevin, expozice Arboreta 

15:30 – 16:00 Diskuse a ukončení semináře

Na Vaši účast se těší pořadatelé!

 Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství, 
ve spolupráci s Lesnicko-dřevařskou komorou ČR


