
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveme Vás  na 

pořádané z finančních prostředků 

„Ministerstva zemědělství, Sekce lesního 

hospodářství“ 
 

 

 

 

 

 

 

ÚČAST NA SEMINÁŘÍCH JE ZDARMA 
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20. 9. 2016, hotel Zámecká Sýpka, Blansko a 15. 11. 2016, hotel Karel IV, Turnov 

 
 
 

21. 9. 2016, hotel Zámecká Sýpka, Blansko a 16. 11. 2016, hotel Karel IV, Turnov 

Ing. Jan Štrobach, Ph.D., VÚRV, v.v.i.  
9,00 – 12,00 

Ing. Jiří Kožmín, soudní znalec 
12,45 - 15,00 

Škody zvěří Oceňování náhrad škod 

 Historický vývoj krajiny ve vztahu ke zvěři  
a škodám zvěří v podmínkách České republiky 

 Škody působené zvěří na zemědělských 
plodinách a jejich příčinné souvislosti 

 Škody zvěří na trvalých travních porostech  
a změny druhového spektra plevelů  

 Předcházení škodám zvěří na zemědělských 
plodinách ze strany zemědělských subjektů 

 

 Oceňování náhrady škod způsobených 
v honitbě provozováním myslivosti narušením 
půdního povrchu 

 Oceňování náhrady škod způsobených  
v honitbě zvěří na polních plodinách 
a zemědělských porostech 

 Oceňování škod způsobených zvěří z pohledu 
soudního znalce 

 Předcházení škodám zvěří uplatňováním zásad 
mysliveckého hospodaření v honitbě 

 

 
 

 
4. 10. 2016, hotel Hazuka, Plzeň a 1. 11. 2016, hotel Bermuda, Znojmo 

 

Ing. Blanka Fedáková 
9,00  - 12,00 

Ing. Elena Bočevová, AOPK  ČR 
12,45 - 15,00 

 Program rozvoje venkova (PRV)          
2014–2020  

 Příspěvky na hospodaření v lesích  
a na vybrané myslivecké činnosti  

 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 
fond, a. s.  (PGRLF) 

 Operační program Životní prostředí          
2014–2020 

 Národní program Životní prostředí 
 Program péče o krajinu (PPK) 
 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 

(POPFK) 
 LIFE 2014–2020 

doc. Dr. Ing.  Jan Kadavý, Mendelova Univerzita, doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. , Mendelova Univerzita 

Ing. Tomáš Mikita, Ph.D., Mendelova Univerzita, Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D., Mendelova Univerzita 

Rizika 9,00 – 12,00 Opatření 12,45 - 15,00 

 Sucho Zvýšení četnosti výskytu bořivých větrů 
 Zvýšení četnosti extrémních srážek  Teplotní 
extrémy  Zvýšení pravděpodobnosti přemnožení 
listožravého hmyzu  Šíření nepůvodních 
invazních a karanténních druhů  Zvýšení výskytu 
dřevokazných hub  Zvýšení rozsahu kalamitních 
holin a proředěných porostů  Acidifikace                    
a nutriční degradace lesních půd  Zvýšení rizika 
lesních požárů 

 Změna dřevinné skladby  Prodloužení 
obnovní doby  Postupné snížení doby obmýtí  
 Plné využití přirozené obnovy Výmladkové 
lesy  Přechod na nepasečné formy hospodaření 
 Odluky, rozluky a zpevňující prvky  Zpevnění 
porostových okrajů  Změny porostů výchovy        
v pasečném lese  Zplešení technologie přípravy 
pracoviště před těžbou  Úprava odtokových 
poměrů  Protierozní úpravy 



 

 

 

 

 

 

 

 

              5. 10. 2016, hotel Hazuka, Plzeň a 2. 11. 2016, hotel Bermuda, Znojmo 

 
9,00 – 12,00 a 12,45 – 15,00 

 Zadržování srážkové vody v lese a zpomalení jejího odtoku 
 Retenční nádrže 
 Vliv vody na lesní ekosystémy 

Objem vody zadržované lesy závisí na mnoha faktorech, jakými jsou např. plocha lesního porostu, délka 
vegetačního období, složení a hustota porostu nebo věk porostu. Podstatné je udržování nebo zvyšování 
infiltrační kapacity půd. Lesy mohou zachycovat přebytečnou dešťovou vodu a zabraňovat tak vzniku 
bleskových povodní. Naopak uvolňováním vody v období sucha mohou pomoci zmírňovat jeho dopady. 

 

 

                            6. 10. 2016, hotel Hazuka, Plzeň a 3. 11. 2016, hotel Bermuda, Znojmo 

doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc., 
A.KTI, s.r.o., soudní znalec 
9,00 – 12,00 

Ing. Jaroslav Tománek. Ph.D., 
Česká zemědělská univerzita 
12,45 - 15,00 

 Hrazení bystřin a strží 
 Malé vodní nádrže v lesích 

 Lesní dopravní síť  

Hrazení bystřin je úprava či obnova přirozeného vodního biotopu toku v celém rozsahu průtoků. Mělo by jít  
o komplexní opatření úprav odtokových poměrů v povodí biotechnickými prostředky a následně úprav  
v korytech a stržích převážně stavebně technickými prostředky. Důraz je kladen na přírodě blízká řešení (cílená 
volba opevnění, volba materiálu, migrační prostupnost toku, vegetační doprovody, krajinný ráz apod.). 
Vzhledem k velkým sklonům povodí a vlastního toku je třeba řešit splaveninový režim toku a protipovodňovou 
ochranu území. Důsledně je třeba rozlišovat rozdílné cíle úprav v intravilánu a extravilánu. 

 

 
 

 

                           25. 10. 2016, hotel Skanzen, Modrá a 22. 11. 2016, hotel Zlatá hvězda, Litomyšl 

doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., Česká zemědělská univerzita  
Ing. Petra Hlaváčková, Mendelovy  univerzity v Brně 

9,00 – 12,00  a 12,45 – 15,00  

LESNÍ PODNIK 
Legislativní úprava podnikání a základní právní formy 
podniků a organizací 
Základní ekonomické funkce podniku 
ÚČETNICTVÍ 
Legislativní úprava účetnictví 
Soustava účetnictví 
VYBRANÉ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY V LH 
Obecná legislativní úprava 
Nabývání a pozbývání lesních pozemků   

Vklad lesního majetku do podnikání  
Pronájem lesního majetku  
Účetnictví a daně při hospodaření v lesích 
Specifické daňové úpravy v podmínkách lesního 
hospodářství 
ELEKTRONICKÁ AUKCE DŘEVA  
Výhody a zkušenosti s elektronickou aukcí 
Skladba sortimentu  
Lokality, ceny 
Způsoby měření 
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     26. 10. 2016, hotel Skanzen, Modrá a 23. 11. 2016, hotel Zlatá hvězda, Litomyšl 

 

Ing. Zdeněk Vala. Ph.D.,   
Mendelova univerzita v Brně 

Ing. Martin Ernst, Ph.D., 
Mendelova univerzita v Brně 

9,00 – 12,00                                                                                                                        12, 45 – 15,00 

Péče o zvěř je nedílnou součástí výkonu práva myslivosti. Cílem by měl být chov zvěře v odpovídající 
druhové rozmanitosti, kvalitě, poměru pohlaví, věkové struktuře, zdravotním stavu a početnosti, 
která odpovídá únosné výši škod na zemědělských a lesních porostech. V souvislosti s péčí o zvěř 
je nutné zvyšovat kvalitu životního prostředí v honitbách, jeho úživnost, krytové a klidové 
podmínky, zvěř řádně v době nouze přikrmovat a chránit před škodlivými činiteli.  

 Hodnocení kvality prostředí pro zvěř  
(kvantita a kvalita) 

 Výživa zvěře (nové trendy) 
 Chov zvěře, sčítání zvěře, minimální       

a normované stavy, určování věku zvěře 

 Genetika zvěře 
 Chov drobné zvěře  
 Zlepšování životního prostředí zvěře 

 

 

 
 

 
27. 10. 2016, hotel Skanzen, Modrá a 24. 11. 2016, hotel Zlatá hvězda, Litomyšl 

Ing. Jan Leugner, Ph.D., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 
Ing. Jiří Souček, Ph.D., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 
9,00 – 12,00 a 12,45 – 15,00 

Hospodaření v lesích chráněných území, tedy i v územích NATURA 2000, musí mít specifický 
charakter. Specifické postupy hospodaření bývají obsaženy i jako návrhy v plánech péče. Cílem 
semináře je nastínění vybraných opatření, o kterých se nejčastěji uvažuje při plánování péče o lesní 
ekosystémy. V rámci programu budou popsány možnosti jejich aplikace (rozhodnutí o uplatnění       
na základě vybraných podmínek), metodika provádění, vyhodnocení vlivu na biodiverzitu, vhodnost 
aplikace v rámci druhové ochrany, ochrany vybraných ekosystémů a ochrany přírodních procesů         
a vyhodnocení vlivu na produkční schopnost lesního porostu.  

MANAGEMENT LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ:  
 Bezzásahový management využívající spontánní vývoj  

1. Ponechání samovolnému vývoji  
 Přírodě blízký management, jehož cílem je přiblížit strukturu obhospodařovaných lesů 

jakési hypotetické struktuře, kterou považujeme za přírodní  
2. Převod porostu na výběrný les (popř. na nepasečný způsob hospodaření)  

 Cílený management, který slouží pro podporu nějakého druhu nebo skupiny druhů 
významných z hlediska ochrany přírody  
3. Prořeďování lesních porostů, tvorba řídkolesů  
4. Hospodaření ve výmladkových a středních lesích (pařezinách)  
5. Pastva v lesích  
6. Práce s "přestárlými stromy" a dřevem odumřelých stromů  
7. Péče o lesní okraje , Péče o vnitrodruhovou diversitu 



 

 

 

 

 

 

Organizační pokyny 

1. Registrace účastníků bude vždy od 8:30 – 9:00. Odborný program začne v 9:00, předpokládaný 
konec semináře je v  15:00. 

2. Vyplněnou přihlášku zašlete prosím na poštovní adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo na e-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz, nejpozději 
týden před konáním semináře.  Přijetí přihlášky Vám bude vždy potvrzeno.  

3. Termíny a místa školení jednotlivých témat: 

Termín Název  Adresa 

20.9.2016 Ekonomické nástroje v lesním hospodářství  - 
Finanční podpory zaměřené na les 

Hotel Zámecká Sýpka, Dvorská 6a, 
Blansko 

21.9.2016 Škody zvěří na lesních a zemědělských kulturách Hotel Zámecká Sýpka, Dvorská 6a, 
Blansko 

4.10.2016 Klimatická změna a její dopad do oblasti 
pěstování a ochrany lesa 

Hotel Hazuka, Zborovská 18, Plzeň 

5.10.2016 Zadržování vody v lesních ekosystémech  Hotel Hazuka, Zborovská 18, Plzeň 

6.10.2016 Stavby pro plnění funkcí lesů Hotel Hazuka, Zborovská 18, Plzeň 

25.10.2016 Ekonomika lesního podniku  – Vybrané účetní a 
daňové aspekty v lesním hospodářství 

Hotel Skanzen, Modrá 227, 
Velehrad 

26.10.2016 Zvyšování úživnosti honiteb a úprava biotopu 
pro drobnou zvěř 

Hotel Skanzen, Modrá 227, 
Velehrad 

27.10.2016 Lesní hospodářství v evropsky významných 
lokalitách - Pěstební opatření pro zvýšení 
biodiverzity lesů v chráněných územích 

Hotel Skanzen, Modrá 227, 
Velehrad 

1.11.2016 Klimatická změna a její dopad do oblasti 
pěstování a ochrany lesa 

Hotel Bermuda, Mariánské nám. 
10, Znojmo 

2.11.2016 Zadržování vody v lesních ekosystémech  Hotel Bermuda, Mariánské nám. 
10, Znojmo 

3.11.2016 Stavby pro plnění funkcí lesů  Hotel Bermuda, Mariánské nám. 
10, Znojmo 

15.11.2016 Ekonomické nástroje v lesním hospodářství  - 
Finanční podpory zaměřené na les 

Hotel Karel IV., Žižkova 501, Turnov 

16.11.2016 Škody zvěří na lesních a zemědělských kulturách Hotel Karel IV., Žižkova 501, Turnov 

22.11.2016 Ekonomika lesního podniku  – Vybrané účetní a 
daňové aspekty v lesním hospodářství 

Hotel Zlatá hvězda, Smetanovo 
nám. 84, Litomyšl 

23.11.2016 Zvyšování úživnosti honiteb a úprava biotopu 
pro drobnou zvěř 

Hotel Zlatá hvězda, Smetanovo 
nám. 84, Litomyšl 

24.11.2016 Lesní hospodářství v evropsky významných 
lokalitách - Pěstební opatření pro zvýšení 
biodiverzity lesů v chráněných územích 

Hotel Zlatá hvězda, Smetanovo 
nám. 84, Litomyšl 

4. Vložné se nehradí, jelikož jsou semináře pořádané z finančních prostředků „Ministerstva 
zemědělství, Sekce lesního hospodářství“. 

5. Účastníci na semináři dostanou pracovní materiály a bude pro ně zajištěno i malé občerstvení     
a oběd. 

6. STORNO: Pokud se nebudete moci semináře nakonec zúčastnit, prosím Vás 
o informování, a to písemné, minimálně 5 dní dopředu, abychom mohli přijmout dalšího 
účastníka. Děkujeme. 
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Závazná přihláška 

 
 

 

titul, jméno 
a příjmení 

 

název a adresa 
(firmy) 

 

telefon  

e-mail  

Přihlašuji se k účasti na semináři s názvem v termínu a místě 

 
Finanční podpory zaměřené na les-                           
Ekonomické nástroje v lesním hospodářství 

 

      20. 9. 2016 
Blansko 

     15. 11. 2016 
          Turnov 

Škody zvěří na lesních a zemědělských 
kulturách 

      21. 9. 2016 
Blansko 

     16. 11. 2016 
          Turnov 

Klimatická změna a její dopad do oblasti 
pěstování a ochrany lesa 

       4. 10. 2016 
             Plzeň 

            1. 11. 2016  

     Znojmo 

Zadržování vody v lesních ekosystémech        5. 10. 2016 
            Plzeň 

            2. 11. 2016  

     Znojmo 

             Stavby pro plnění funkcí lesů 
       6. 10. 2016 

            Plzeň 

            3. 11. 2016  

            Znojmo 

Ekonomika lesního podniku  – Vybrané účetní 
a daňové aspekty v lesním hospodářství 

       25. 10. 2016 
     Modrá 

      22. 11. 2016 
          Litomyšl 

Zvyšování úživnosti honiteb a úprava biotopu 
pro drobnou zvěř 

       26. 10. 2016 
           Modrá 

      23. 11. 2016 
           Litomyšl 

Lesní hospodářství v evropsky významných 
lokalitách - Pěstební opatření pro zvýšení 
biodiverzity lesů v chráněných územích 

       27. 10. 2016 
     Modrá 

      24. 11. 2016 
    Litomyšl 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje účastník odesláním této 
přihlášky organizátorovi akce společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 

administrativy spojené s pořádáním konferencí a seminářů. 

Datum, razítko a podpis 
 
 
 

Vyplněním přihlášky souhlasím se zasíláním elektronické nabídky seminářů a konferencí společnosti Vodní zdroje Ekomonitor. 

Vyplňte (zaškrtněte čtvereček u varianty, kterou jste si vybrali) a odešlete laskavě  
na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo na e-mail: 

alena.pecinova@ekomonitor.cz 

 

mailto:alena.pecinova@ekomonitor.cz

