
 

POZVÁNKA 
 

Lesy České republiky, s. p., Ministerstvo životního prostředí ČR,    
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, Středočeský kraj 

 
jako účastníci „Dohody o spolupráci při zřízení demonstračního objektu Klokočná a jeho 

využívání, vývoji a provozním ověřování výběrného způsobu hospodaření v lesích“ 
uzavřené 20.9.2006, vás společně zvou na  

 

                                                                                                               

seminář 
konaný u příležitosti výročí čtvrtstoletí obhospodařování lesů výběrným, 

přírodě bližším způsobem na demonstračním objektu Klokočná 
 

 
 

25. června 2015 
Klokočná u Říčan 

 



 
 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

Seminář navazuje na předcházející cykly přednáškových a exkursních akcí na tomto objektu. 

Seminář se koná pod záštitou Lesů České republiky, s. p., Ministerstva životního prostředí ČR, Fakulty 

lesnické a dřevařské ČZU v Praze a Krajského úřadu Středočeského kraje. 
 

TERMÍN A MÍSTO 

 

TERMÍN   25. 6. 2015    

MÍSTO               přednáškový sál hostince „Na Klokočné“ (Klokočná u Říčan, okres Praha - východ) 

 

PROGRAM SEMINÁŘE 

  
– 8:30 – 9:15 Prezence. 
 

– 9:15  Zahájení – vystoupení představitelů pořádajících organizací. 
Čtvrt století výběrného hospodaření na Klokočné (Ing. Ferkl). 

Výsledky čtyř měření stavu porostů (Ing. Zahradníček). 

Ekonomická efektivnost způsobů obhospodařování lesů – metodické přístupy (doc. 

Remeš). 

Projekt uspořádání lesních demonstračních objektů – pozice Klokočné (Ing. Sloup). 

Výběrné způsoby hospodaření v evropském lesnictví (Pro Silva, Ing. Hron). 

 
– 12:00 – 13:00 Polední přestávka (oběd, přesun do lesa). 
 
– 13:00 – 16:00 Venkovní ukázky, prohlídka porostů, diskuze. 
 
– 16:00 – 16:30 Ukončení semináře. 

 

 
VLOŽNÉ 

 

400,- Kč (organizační náklady a písemné materiály) 
 
Vložné je možno uhradit bezhotovostně do 29. 5. 2015. Ve výjimečných případech je možno zaplatit v 
hotovosti při prezenci.Bankovní informace: 
 
Číslo účtu: 19-6026830237/0100; variabilní symbol: 439043 banka: Komerční banka, a.s., Praha 6. 
 

STORNO 

Je možné uplatnit nejpozději do 12. 6. 2015. Po tomto datu nelze vložné vracet, je však možné poslat 
náhradníka nebo vyžádat publikaci. 
 
PŘIHLÁŠKA 

Přihlášku zasílejte emailem na níže uvedený kontakt do 29. 5. 2015. Vzhledem k omezené kapacitě sálu si 
pořadatelé semináře vyhrazují v případě potřeby provést nezbytné organizační úpravy (přesun do 
náhradního termínu apod.). 
 
KONTAKT        
 

Ing. Hana Prknová, Ph.D., FLD ČZU v Praze 

prknova@fld.czu.cz 

tel: 736 676 890 
 

ZA ORGANIZÁTORY SEMINÁŘE 
 
Doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., FLD ČZU v Praze 

Ing. Miroslav Jankovský, ředitel LZ Konopiště 


