
Dendrologická.cz, zapsaný spolek 
ve spolupráci s LOS VÚLHM Strnady 

a KOL ČAZV 
 

 

 

 

 

 
 

Vás srdečně zvou na vzdělávací program 

 

Smrk pichlavý – jeho 

perspektivy v české krajině a 

lesním hospodářství 
 

Anotace: Smrk pichlavý je součástí lesních porostů od 70. let 20. století, kdy byl 

často vysazován jako náhradní dřevina v oblastech, kde byly lesy silně poškozeny 

exhalacemi, proti jejichž působení byl odolný. V zahradnickém využití se jedná o 

jeden z nejoblíbenějších zahradních a parkových smrků, s nímž se u nás 

setkáváme skoro všude, a to jak v parcích, tak i malých zahrádkách. V současné 

době je však smrk pichlavý vystaven negativnímu vlivu řady škodlivých činitelů. 

Lesní porosty jsou intenzivně poškozovány patogenní houbou kloubnatkou 

smrkovou, a proto dochází k jejich urychlené přeměně. V městském prostředí je 

napadán mšicí smrkovou, která způsobuje sáním na jehlicích jejich zvýšený opad 

a narušení funkční a estetické hodnoty.  

 

 

 
 

čtvrtek, 17. března 2016 

Školní lesní podnik 

sál Smiřických 

Kostelec nad Černými lesy 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sypavka_smrku


Odborný garant: 
Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., VÚLHM Strnady,  

tel.: 602 298 802, e-mail:zahradnik@vulhm.cz 
 

Organizační garant: 
Mgr. Iva Kubátová 

                                             Dendrologická.cz  

tel.: 731576710, e-mail: dendrologicka@seznam.cz 

   

 

Časový program odborné akce: 
   8,30  -    9,00 hod.        prezence  

   9,00  -  12,30 hod.        zahájení, přednášky, diskuse, 

13,00   -  13,45 hod.        přestávka na oběd 

14,00   -  16,00 hod.        pokračování přednášek  

 

 

Odborné referáty: 

Ing. Norbert Buchta (MŽP): 

Právní úprava v oblasti introdukovaných dřevin 

Ing. David Fryč (ÚKZÚZ): 

Mšice na smrku pichlavém, bionomie a význam 

Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D., RNDr. František Soukup, CSc., Ing. 

Roman Modlinger, Ph.D. (VÚLHM), Ing. Jana Ručková (FLD ČZU): 

Houbové choroby ohrožující smrk pichlavý 

Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. (VÚLHM): 

Integrovaná ochrana proti škodlivým činitelům na smrku pichlavém  

Ing. František Beran (VÚLHM): 

Historie provenienčního pokusu s introdukovanými smrky, založeného 

v rámci projektu SMRK-KOUŘE-INTRODUKCE, v období 1984-1985 

Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. Vratislav Balcar, CSc., Ing. Jiří Novák Ph.D., 

doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc, Ing. David Dušek (VÚLHM, VS Opočno): 

Přeměny náhradních porostů smrku pichlavého 

Ing. Zdeněk Blahník (Dendrologická zahrada, Průhonice): 

Smrk pichlavý – taxonomie, variabilita, introdukce, pěstování  

Ing. Hana Uhlířová, CSc. (VÚLHM – emeritní pracovník): 
Odolnost smrku pichlavého k nepříznivým faktorům prostředí 

Ing. Milan Petr, Mgr. Eva Šebková (MěÚ OŽP Říčany) 

Smrk pichlavý jako součást městské parkové zeleně 

Diskuse k problematice  

  

mailto:cesles@cesles.cz


Organizační pokyny: 
1. Odborná akce se koná ve čtvrtek 17. března 2016 v Kostelci nad 

Černými lesy, v sále Smiřických. 

2. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich 

vysílající organizace. 

3. Účastnický poplatek činí 950, - Kč, přednášející neplatí. Poplatek za účast-

níka (účastníky) uhraďte ve prospěch účtu u KB a.s., č.ú. 115-

1973320267/0100, v.s.170316 

4. Upozornění: Dendrologická,cz, není plátcem DPH. IČ: 04678389 

5. Ve vložném je započítáno občerstvení, sborník. 

6. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 11. března 2016 

na mailovou adresu dendrologicka@seznam.cz nebo poštovní: 

Dendrologická.cz., Mgr. Iva Kubátová, Nad Primaskou 22, 100 00 Praha 10. 

Po tomto termínu je nutné přihlášení telefonicky  (tel.: 731 576 710 )  

a dohodnout s organizačním garantem. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více 

účastníků. Přihlášky poštou nezasílejte doporučeně. 

7. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Přijetí závazných 

přihlášek nepotvrzujeme. Prosíme o včasné zaslání přihlášek. Kapacita sálu 

je omezená.  

8. Bylo zažádáno o udělení akreditace pro výše uvedený vzdělávací 

program podle zákona č. 312/2002 Sb., o vzdělávání úředníků. 

 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé 
 

Přihlášky zašlete do 11. března 2016 

e-mail: dendrologicka@seznam.cz  

nebo  Mgr. I. Kubátová, Nad Primaskou 22, 100 00 Praha 10 
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Závazná přihláška 
 

Smrk pichlavý – jeho perspektivy v české krajině a lesním 

hospodářství 

17. března 2016, Kostelec n. Č.l. 
Jméno, titul:…………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

Přesná adresa vysílající 

organizace:……………………………………………………………. 

 

………………………………………………………..……………….. 

e-mail:…………………..                         Podpis:……………………. 

 
 

   

 

Potvrzení o platbě 
 

9. Potvrzujeme, že dne ………………2016  jsme uhradili účastnický 

poplatek ve výši ………Kč za ………………… (účastníka semi-

náře) ve prospěch účtu Dendrologické .cz, KB a.s.,  

č.ú /115-1973320267/0100, v.s.170316 

 

Dendrologická.cz, z.s.: IČO: 04678389.               

Upozornění: Dendrologická.cz, zapsaný spolek není plátcem DPH 

 

Číslo účtu plátce:……………………………………………. 

 

Razítko a podpis účtujícího: 

 
 

 


