ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, o. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

Česká lesnická společnost, o.s.
a

Komise ochrany lesa Odboru lesního hospodářství
České akademie zemědělských věd
a

Lesní ochranná služba Výzkumného ústavu lesního
hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Vás srdečně zvou na odborný seminář:

Invazní škodlivé organismy v lesích ČR

Termín:
Místo konání:

25. 2. 2015 (středa)
Praha, Dům ČSVTS, Novotného lávka, sál č. 217
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tel.: 221 082 384, web: www.cesles.cz, e-mail: cesles@cesles.cz
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Anotace akce:
Invazní organismy představují celosvětový problém. Významně se dotýkají i lesního
hospodářství. Vedle druhů, které se rozšířily na naše území již v předminulém nebo
v první polovině minulého století, se stále více prosazují organismy, které se šíří
v posledních letech, respektive desetiletích. Jejich význam je zatím z hospodářského
pohledu až na výjimky relativně nízký, ale potencionálně představují, zejména v souvislosti
s globálními klimatickými změnami, významné nebezpečí. To se již v posledních letech
u některých druhů nejen v lesním hospodářství prokázalo. V současné době je obrana
proti jejich šíření, jejich kontrola a možnosti eradikace upravena i legislativně. Ne vždy je
odborná veřejnost dostatečně informována o spektru invazních druhů, jejich významu a
možnostech kontroly a obrany proti nim. Tento seminář by měl přinést souhrnnou
informaci o invazních druzích v lesním hospodářství a jejich významu.
Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (poradci obdrží za účast 30 bodů).
Účastníci obdrží tištěný sborník příspěvků s vlastním ISBN.
Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem
AK/l-40/2012.

Odborný garant:
Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
předseda Komise ochrany lesa Odboru lesního hospodářství ČAZV
Tel.: +420 602 298 802, e-mail: zahradnik@vulhm.cz

Organizační garant:
PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.
tajemník ČLS
tel.: +420 603 584 550, e-mail: tajemnik@cesles.cz
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Program semináře
(změna programu vyhrazena)

8:30 – 9:00

Registrace

9:00 – 9:30

Ing. Jan Šíma (MŽP)

Invazní druhy z pohledu legislativy EU
9:30 – 10:00

Ing. Michal Hnízdil (ÚKZÚZ)

Legislativa ve vztahu k invazivním škodlivým organismům ve vztahu
k zákonu o rostlinolékařské péči
10:00 – 10:30 Ing. Petr Kapitola (ÚKZÚZ)
Karanténní škodlivé organismy v lesích
10:30 – 11:00 Ing. Miloš Knížek, Ph.D. & doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. (VÚLHM)
Invazní druhy podkorního a dřevokazného hmyzu, jejich význam,
kontrola a obrana
11:00 – 11:30 Prof. Ing. Jaroslav Holuša Ph.D. & Mgr. Jan Vrána (LDF ČZU)
Invazní druhy listožravého a savého hmyzu a jejich význam
11:30 – 12:00 Diskuse
12:00 – 13:30 Přestávka na oběd
13:30 – 14:00 Mgr. Karel Černý, Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D. & kol. (VÚKOZ & VÚLHM )
Invaze houbových patogenů – riziko pro LH v ČR?
14:00 – 14:30 Ing. Viktor Janauer, Ing. Petr Vovesný & doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
(L.E.S. & VÚLHM)

Možnosti hubení invazních plevelů
14:30 –15:00

Ing. František Havránek, CSc. & doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph. D. (VÚLHM
& LDF ČZU)

Invazní druhy obratlovců
15:00 – 15:45 Závěrečná diskuse
15:45 – 16:00 Závěr

Na Vaši účast se těší pořadatelé!
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Organizační pokyny:
1. Odborná akce se koná 25. 2. 2015 v Praze na Novotného lávce.
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 17. 2. 2015.
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 – základní vložné .................................................................................... 750,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení včetně teplého oběda)
B1 – vložné pro členy ČLS a ČAZV.............................................................. 650,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení včetně teplého oběda)
Částky jsou včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě.
5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 17. 2. 2015 ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.:
262516170/0300 ČSOB, k. s. 0308, v. s.: 1502, spec. symbol: unikátní kód, který Vám
přijde mailem po on-line registraci (při přihlašování přes .doc formulář spec. symbol
nevyplňujete). Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno
přihlášeného účastníka!
6. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající
organizace.
7. Nezúčastníte-li se semináře, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen.
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