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Česká lesnická společnost, z. s.  

 
a 
 

Komise ochrany lesa Odboru lesního hospodářství 
České akademie zemědělských věd 

a 

Lesní ochranná služba Výzkumného ústavu lesního 
hospodářství a myslivosti, v. v. i. 

 

 
Vás srdečně zvou na odborný seminář: 

 

Možnosti eliminace škod zvěří  
na lesních porostech 

 
 

Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství a  
Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., 

ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín:          21. ledna 2016 (čtvrtek) 

Místo konání: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7 
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Anotace akce:  
 
Zvěř představuje dlouhodobě jednoho z nejvýznamnějších biotických škůdců v našich 
lesích. I přes permanentní deklarace o nutnosti radikálního řešení se situace nemění, ba 
naopak v některých prvcích se i zhoršuje. Snižování stavů se dlouhodobě nedaří, i když 
v některých letech byl patrný zřetelný nárůst. Aplikace chemické, příp. mechanické obrany 
cenných dřevin je nákladná a stejně situaci zcela neřeší. Pořádaný seminář má za účel 
komplexně zhodnotit situaci v ochraně lesa s cílem eliminovat škody zvěří. Proto bude 
zpracován dlouhodobý vývoj stavu zvěře a možnosti změn do budoucnosti. Zásadním 
problémem v tomto případě je platná legislativa, která si nutně vyžaduje změny, které by 
umožnily lépe reagovat na potřebu regulace početních stavů zvěře. Škody zvěří jsou však 
ovlivňovány i dalšími faktory, jako je např. zdravotní stav zvěře, správná výživa (úživnost 
honitby, přikrmování apod.) nebo pěstební opatření při výchově lesních porostů. Součástí 
semináře je i zhodnocení dané problematiky správci lesa (malými i velkými, protože zde se 
mohou názory různit) a orgány státní správy, které sehrávají významnou roli při 
uplatňování náhrad za škody způsobené zvěří. Chystaný seminář by tedy měl přinést 
souhrnnou informaci o problematice škod na lesních porostech způsobovaných zvěří a 
měl by nastínit možnosti komplexního řešení v blízké budoucnosti. 
 
Seminář je určen pro pracovníky státní správy, myslivecké hospodáře, vlastníky lesa a 
další, které tato problematika zajímá. 
 
Účastníci semináře mohou během přestávek či po ukončení akce volně shlédnout 
expozice NZM. 
 

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. 

Probíhá akreditace semináře u MV ČR. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací 

instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012. 

 

 
 
 
 

Odborný garant:  

Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. 
VÚLHM - LOS, předseda Komise ochrany lesa Odboru lesního hospodářství ČAZV 
Tel.: +420 602 298 802, e-mail: zahradnik@vulhm.cz  
 
 

Organizační garant: 

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. 
tajemník ČLS 
tel.: 603 584 550, e-mail: tajemnik@cesles.cz  
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Program semináře 

(změna programu vyhrazena) 

8:30 – 9:00 Registrace 

9:00 – 9:10 Zahájení semináře (doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.) 

9:10 – 9:30 doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc. (LDF ČZU) 

 Historické souvislosti vývoje početních stavů zvěře a přístupu ke škodám zvěří 

9:30 – 9:50 RNDr. Jana Beranová (IFER) 

 Metody hodnocení a monitoringu škod zvěří na lese 

9:50 – 10:10 Ing. Martin Žižka, Ph.D. (MZe) 

 Legislativa a škody zvěří  

10:10 – 10:30 Ing. Jiří Novák, Ph.D., doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc. (VÚLHM) 

 Pěstební postupy v porostech poškozených zvěří  

10:30 – 10:45 Přestávka na kávu 

10:45 – 11:05 Ing. František Havránek, CSc. (VÚLHM), doc. MVDr. Karel Bukovjan, CSc. 

 Přikrmování jako faktor ovlivňující výši škod na lesních porostech 

11:05 – 11:25 doc. MVDr. Karel Bukovjan, CSc., Ing. František Havránek, CSc. (VÚLHM) 

 Ovlivňuje zdravotní stav zvěře škody na lesních porostech? 

11:25 – 11:45 doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc. (LDF ČZU) 

Osvědčené holistické přístupy k hospodaření se zvěří v rámci lesního 
hospodářství 

11:45 – 12:00 Diskuse  

12:00 – 13:00 Oběd 

13:00 – 13:20 Ing. Viktor Janauer, Ing. Petr Vovesný, Ing. Roman Krejčíř (L.E.S.) 

 Chemická a mechanická ochrana lesních porostů proti škodám zvěří 

13:20 – 13:40 doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Ing. Marie Zahradníková (VÚLHM) 

 Historie používání repelentů v ochraně proti škodám zvěří 

13:40 – 14:00 Ing. Ladislav Půlpán (LČR) 

 Škody zvěří z pohledu velkého vlastníka 

14:00 – 14:20 Ing. Radomír Charvát (SVOL, LD Vysoké Chvojno) 

 Zkušenosti drobného vlastníka s řešením škod zvěří 

14:20 – 14:40 Ing. Milan Slavinger (MÚ Jihlava) 

 Škody zvěří z pohledu státní správy 

14:40 – 16:00 Diskuse, závěr  

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná 21. 1. 2016 v NZM v Praze, Kostelní 1300/44, Praha 7.  

2. Přihlásit se můžete on-line (formulář u akce na webu ČLS) nebo vyplněním elektronického 
formuláře v MS Word (stačí zaslat e-mailem). Vyplněné přihlášky zašlete nejpozději  
do 15. 1. 2016. 

Adresy:  e-mail pro zaslání přihlášky……. prihlasky@cesles.cz  

on-line formulář ……………….. www.cesles.cz (kalendář akcí) 
(Při on-line přihlášení již nemusíte zasílat formulář v MS Word!) 

3. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků, kteří mají stejnou kategorii vložného, a 
úhradu provést jednou platbou. Při platbě do zprávy pro příjemce uveďte jméno/a 
účastníka/ů. 

4. Účastnický poplatek (kategorie vložného):  

A1 – základní vložné .................................................................................... 890,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení, vstupné do expozic NZM!) 

Částka je včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě. 

5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 18. 1. 2016 ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.: 
262516170/0300 ČSOB, k. s. 0308, v. s.: 1601, spec. symbol: unikátní kód, který Vám 
přijde mailem po on-line registraci (při přihlašování přes .doc formulář spec. symbol 
nevyplňujete). Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno 
přihlášeného účastníka! 

6. Preferujeme bezhotovostní platbu, daňový doklad obdrží účastníci na semináři. Je možné 
provést platbu i v hotovosti na místě. 

7. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající 
organizace.  

8. Nezúčastníte-li se semináře, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale 
zašleme sborník. 
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