Sdružení lesních školkařů ČR, z. s.
pořádá 15. - 17. srpna 2018 odbornou exkurzi
v oblasti jižních Čech a severozápadního Rakouska,
v rámci které navštívíme lesní školky a majetky:
Ing. Pavel Burda, Ph.D. – Lesní školky Burda
AGROWALD – školka Červený dvůr s.r.o.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Gadermair Forst. Pflanzen. Pflege.
Murauer Forstpflanzen GmbH
LIECO GmbH & Co KG
Herzog Baum Samen und Pflanzen GmbH

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. Tečovice 349, 763 02 Tečovice
IČ: 64271463; Tel.: +420606723664; email: info@lesniskolky.cz
číslo účtu: 2001135504/2010 Fio banka, a.s.

EXKURZE ČESKÁ REPUBLIKA & RAKOUSKO
Termín exkurze:
Cíl exkurze:

od středy 15. srpna do pátku 17. srpna 2018
návštěva vybraných školkařských provozů a lesních majetků
Časový harmonogram exkurze:

středa 15. srpna:

9:30 sraz účastníků ve společnosti Lesní školky Burda – Sepekov
GPS: 49°27’04.78″N, 14°23’30.61″E (49.451300, 14.392000) = na trase Milevsko –
Tábor silnice č. 19, v blízkosti Tomašovského rybníka.

Ve školce bude možné ponechat zaparkované automobily po dobu celé exkurze.
V 10:00 zahájení exkurze – přivítání účastníků a sdělení organizačních pokynů.
1. exkurzní lokalita:

10:00 – 11:30 Ing. Pavel Burda, Ph.D. – Lesní školky Burda
lesní školka - provozovna Sepekov 460
www.pavelburda.cz

11:30 – 12:30 oběd
Na další exkurzní místa je zajištěna společná přeprava autobusem s klimatizací, ledničkou, kávovarem a WC.
2. exkurzní lokalita:

14:30 – 16:00 AGROWALD – školka Červený dvůr s.r.o.
lesní školka - Křenov 91, 381 01 Český Krumlov
http://www.agrowald.com/lesni-skolka.aspx

3. exkurzní lokalita:

16:30 – 17:30 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. – divize Horní Planá
semenné sady SM a JD + genový sad ovocných dřevin - lesní správa Horní Planá
https://www.vls.cz/cs/divize/horni-plana

18:30 – večeře a ubytování v Hotelu Panský Dům (Vyšší Brod)
čtvrtek 16. srpna:

od 6:30 do 7:30 snídaně a následný přejezd na další lokalitu

4. exkurzní lokalita:

10:00 – 11:30 Gadermair Forst. Pflanzen. Pflege. - Mining, Rakousko
lesní školka - Untersunzing 7, 4962 Mining
http://www.gadermair.at/

12:00 – 13:00 oběd
5. exkurzní lokalita:

13:30 – 15:00 Murauer Forstpflanzen GmbH - Ort im Innkreis, Rakousko
lesní školka - Hübing 24, A-4974
http://www.murauer-forstpflanzen.at/index.html

6. exkurzní lokalita:

15:15 – 17:00 LIECO GmbH & Co KG - St. Martin im Innkreis,
lesní školka - Diesseits 73, A-4973
https://www.lieco.at/

18:00 – ubytování v Hotelu Kremsmünstererhof (Wels, Rakousko)
19:00 – večeře v regionální pivnici Gösserbräu
pátek 17. srpna:

od 7:00 do 8:00 snídaně a následný přejezd na další lokalitu

7. exkurzní lokalita:

8:45 – 11:30 Herzog Baum Samen und Pflanzen GmbH - Gmunden, Rakousko
sklad osiva a návštěva lesního majetku - Koaserbauer-Straße 10, 4810
https://www.herzog-samen.com/

12:00 – 13:00 oběd a následný přejezd zpět do Sepekova
17:00 – předpokládané ukončení exkurze
Změna exkurzních lokalit a časového harmonogramu vyhrazena!
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Lesní školky Burda
jsou soukromou firmou, která nabízí prodej sadebního
materiálu; řezané vánoční stromky, živé ryby, pěstební
činnost v lesnictví; služby v zemědělství a lesnictví; prodej
palivového dřeva a zeleniny a informační servis v lesnictví.
AGROWALD – školka Červený dvůr s.r.o. zajišťuje
školkařskou produkci prostokořenného i krytokořenného
sadebního materiálu v rámci firemního uskupení
AGROWALD. Mezi činnosti tohoto uskupení patří také
služby v lesnictví, ekologické zemědělství a provozování
myslivosti.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. spravují část lesů ve
vlastnictví státu a lesní výroba je dominantním oborem jejich
podnikání, v rámci kterého se společnost zaměřuje
především na pěstební činnost, těžební činnost, ochranu
lesa, školkařství a udržování semenných zdrojů.
Gadermair Forst Pflanzen Pflege. je menší soukromá
společnost, jež produkuje především prostokořenný sadební
materiál, nabízí služby v pěstování lesa a informační servis
v lesnictví. Majitel společnosti Hannes Gadermair je novým
předsedou asociace lesních školek v Rakousku.
Murauer Forstpflanzen GmbH je soukromou společností,
produkující prostokořenný a krytokořenný sadební materiál,
která nabízí služby v lesním semenářství a pěstebních
činnostech v lesnictví, včetně vlastní dopravy sadebního
materiálu.
LIECO GmbH & Co KG je společností ve vlastnictví
Lichteštejské nadace, která má dvě výrobní střediska
v Rakousku (Kalwang a St. Martin im Innkreis) a jedno
v Německu (Lehrberg). Produkují krytokořenný sadební
materiál a podílejí se na výzkumu a vývoji této technologie
pěstování.
Herzog Baum Samen und Pflanzen GmbH je malou
soukromou firmou, která obchoduje s osivem, sadebním
materiálem
pěstovaným
v Německu,
sadbou
pro
energetické plantáže a plantáže vánočních stromků. Dnes je
firma Herzog Baum synonymem pro nejlepší provenienci
jedle kavkazské.
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Hotel Panský Dům ***
Míru 82, 382 73 Vyšší Brod
Ubytování je zajištěno
ve dvoulůžkových pokojích.
Více informací o ubytování na:
http://www.hotelpanskydum.cz/

Hotel Kremsmünstererhof ***
Stadtplatz 62, A-4600 Wels
Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových
a třílůžkových pokojích.
Více informací o ubytování na:
http://www.kremsmuenstererhof.at/

Pivnice Gösserbräu
Kaiser-Josef-Platz 27, 4600 Wels,
Večeře v regionálním pohostinství, které
čepuje pivo Gösser, jež vyrábí „Zelený
pivovar“. Více informací na:
http://www.goesserbraeu.at/
https://www.goesser.at/gruene-brauerei/

 na exkurzi se přihlásíte vyplněním online přihlašovacího formuláře, který otevřete „proklikem“ na odkaz
VYPLNIT PŘIHLÁŠKU. Link otevřete i zkopírováním adresy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0l9daYGn6cA1RT7eLEhYW9dttSJOCcRN_3JrdKscdqFmJQ/viewform?c=0&w=1
 na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků
 přihlášku odešlete nejpozději do pátku 13. července 2018
 po přijetí přihlášky Vám bude vystavena a emailem poslána faktura, na základě které provedete platbu
 poplatek za exkurzi je stanoven následovně:
-

základní poplatek

5 400,- Kč

-

poplatek pro delegáty členských subjektů SLŠ ČR

4 900,- Kč

 přihlášení je závazné a poplatek nevratný – v případě neúčasti je možné poslat náhradníka
 v rámci exkurze je zajištěna: doprava autobusem, 2x ubytování, 3x oběd, 2x večeře a 2x snídaně konzumaci nápojů si hradí každý účastník individuálně
 pojištění si ve vlastním zájmu opatří každý účastník individuálně na své náklady
 všem účastníkům tímto sdělujeme, že v rámci akce budou pořizovány fotografické záznamy, které mohou
být použity pro potřeby SLŠ ČR (prezentace činnosti, propagace atd.) - prostřednictvím přihlášení na
exkurzi účastníci souhlasí s touto formou publikace
 pořadatel exkurze: Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.
 organizátor exkurze: Ing. Petr Martinec; mobil: +420 606 723 664; email: info@lesniskolky.cz
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Těšíme se na Vaši účast!
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