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ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD   

– PRODUKČNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ PŘÍNOSY 

 
 

13. a 14. května 2015 
 

Kostelec nad Černými lesy, zámek 
 

Konference se koná v rámci ROKU PŮDY 

 



Zalesňování zemědělských půd 
 

 

 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
TERMÍN KONÁNÍ    13. – 14. 5. 2015 

MÍSTO KONÁNÍ              Kostelec nad Černými lesy, zámek 

 

CÍL KONFERENCE  

- Shrnout dosavadní poznatky o vlivu zalesnění na stav zemědělských půd.  
- Analyzovat současný stav v oblasti zalesňování zemědělských půd.  
- Definovat potenciál využití produkční funkce založených porostů. 
- Kvantifikovat environmentální přínosy a eventuální rizika. 
- Prezentovat problémy nově založených porostů. 

OKRUHY TÉMAT PROJEDNÁVANÝCH NA KONFERENCI 

 

1. Zdroje genetického materiálu pro zalesňování zemědělských půd, vhodné dřeviny a postupy 
2. Podpora výsadeb melioračními materiály  
3. Produkční funkce nově založených porostů 
4. Environmentální přínosy nových výsadeb 

 
PUBLIKACE PŘÍSPĚVKŮ 

Sborník recenzovaných příspěvků, vybrané příspěvky formou zvláštního čísla ZLV. 

Adresu zasílání příspěvků organizátoři upřesní v druhém cirkuláři. 

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE 

 
13. 5. 2015  

   –       příjezd a ubytování (pro zájemce) 
–   8.00 –   9.00 registrace 
–   9.00 –   9.10 úvodní slovo 
–   9.10 – 10.15 dopolední blok příspěvků 
– 10.15 – 10.30 přestávka 
– 10.30 – 12.00 dopolední blok příspěvků 
– 12.00 – 13.30 přestávka na oběd 
– 13.30 – 15.30 odpolední blok příspěvků 
– 15.30 – 15.45 přestávka 
– 15.45 – 17.00 odpolední blok příspěvků, závěr konference 
– 19.00 – společná večeře a společenský večer 

 
14. 5. 2105 

– terénní exkurze na Mělnicko, plochy založené v různých obdobích, odjezd 9.00, ukončení 
kolem 16.00 

 
 
VLOŽNÉ 
 
1200,- Kč 
 
Vložné lze uhradit bezhotovostně do 1.5. 2015, po tomto datu je možno platit pouze v hotovosti při prezenci. 
 
Bankovní informace: upřesněny ve druhém cirkuláři. 
 
 

STORNO: 

 
Termín možného stornování bude upřesněn ve druhém cirkuláři. Po tomto datu nelze vložné vracet, 
je však možné poslat náhradníka nebo vyžádat sborník.  
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UBYTOVÁNÍ 

V případě zájmu účastníků konference je možnost zajištění ubytování. Bližší informace o ubytování 
na http://slp.cz/zamek/ubytovani.htm 
 
 
KONTAKTNÍ ADRESA         
 

 
Ing. Hana Prknová, Ph.D. 
email: prknova@fld.czu.cz 
tel. 736 676 890 
 
TERMÍNY UZÁVĚREK                    
          

PŘIHLÁŠKY  ÚČASTNÍKŮ ………………………….……………………………….………................................ do 15.4.2015 

ODEVZDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ  A  ANOTACÍ POSTERŮ …………………………............................ nejpozději do 15.4. 2015 

BEZHOTOVOSTNÍ UHRAZENÍ VLOŽNÉHO  ………………………………………….………………...............  do 1.5. 2015  

UHRAZENÍ VLOŽNÉHO HOTOVĚ ……………………………………….......................................... při prezenci 13.5.2015   

INSTALACE POSTERŮ ……………………………………………………………………....………...   při prezenci 13.5.2015 

 

POKYNY PRO ÚPRAVU PŘÍSPĚVKŮ 

 

PŘÍSPĚVEK 

1. maximální délka příspěvku 6 stran 

2. příspěvky upravit podle požadavků časopisu Zprávy lesnického výzkumu   

http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/zpravy_lesnickeho_vyzkumu/Pokyny_ZLV.pdf 

POSTER 

3. pro uveřejnění ve sborníku uvést český a anglický název posteru, česká a anglická klíčová slova   

4. anotace max. délky 1 stránka 

5. uvést kontakt,  

6. velikost posteru až do formátu A0 

 

Příspěvky zasílejte mailem na prknova@fld.czu.cz nejpozději do 15. 4. 2015. Příspěvky budou 
předány recenzentům a zasílány zpět autorům k případným úpravám. Sborník bude podle možností 
připraven k datu konání konference. 
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