Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na exkurzi

„Příklady dobré praxe z uplatňování PRV
a výměna zkušeností s hospodařením v lesích v období
klimatických změn
na příkladech z východních Čech“
ve dnech 28.- 30. srpna 2018
Témata odborné exkurze
•
•
•

Výměna zkušeností s hospodařením v lesích v období klimatických změn
Ukázky dobré praxe u lesnických podniků
Využití prostředků z Programu rozvoje venkova

Program:
Úterý 28. 8. 2018
09:00-10:00
10:00
10:15-12:00

12:00-13:00
14:00-17:30

19:00

příjezd účastníků, ubytování - Domov mládeže Střední školy automobilní Holice,
Nádražní 301, Holice (možnost parkování u DM)
společný odjezd na venkovní lokality autobusem
exkurze na lesním majetku LDO Vysoké Chvojno
- projekty financované z PRV - lesnická infrastruktura, lesní technika,
- program ROP – penzion Zámeček,
- ukázky hospodaření v lesích s ohledem na klimatické změny – uplatňování DG ve
směsích, vnášení listnatých dřevin na kyselých stanovištích, ukázka
diferencovaného způsobu hospodaření v návaznosti na stanoviště
oběd - Motorest Lípa (hradí si účastníci sami)
exkurze na lesním majetku Jana Kolowrata Krakowského, Orlické hory
- projekty OPŽP - přeměny klečových porostů, rekonstrukce poškozených porostů,
projekt NAZV - vliv dusíku na lesní porosty,
- projekty PRV – lesnická infrastruktura, lesní technika,
- postupy obnovy v horských porostech, změna druhové skladby a strategie
hospodaření v lesích, výchova mladých porostů,
- problematika lesních porostů v pásmech imisního ohrožení A a B,
- myslivecká činnost ve vlastních honitbách
večeře Kavárna, KD Holice

Středa 29. 8. 2018
07:00
07:45

snídaně
odjezd na venkovní lokality
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8:30-12.00

exkurze na lesním majetku Kristiny Colloredo-Mannsfeld
- Lužní les Mochov hospodaření na CHS 19 – tvrdý luh, dřevinná skladba a nekróza
jasanů, obnova porostů,
- Obora Opočno – hledání cest k vyváženému stavu pěstování lesů a provozování
myslivosti, přeměny smrkových porostů, projekty PRV – lesnická infrastruktura,
- Jírovství - možnosti přirozené obnovy jedle bělokoré v CHS 45,
- Bolehošť – Sigmondův porost – ukázka výzkumné plochy dlouhodobého převodu na
výběrný les, představy, možnosti, současný stav, pěstování jedle bělokoré a změny
klimatu

12:30-13:30
14:30 -17:00

oběd – Motorest Roubenka Týniště n. Orlicí (hradí si účastníci sami)
exkurze na lesním majetku Alexandry Hardegg
- Obora Bědovice, projekty PRV – lesnická technika,
- hospodaření v ZCHÚ U Houkvice, EVL Týnišťské Poorličí (komplex biotopů
lesních rybníků a přilehlých rákosin, vlhkých luk a olšin, podmáčené lesní porosty
s dubem letním, olší lepkavou, SM a BO) – změna druhové skladby, ochrana
starých dubů
návštěva zámku v Častolovicích
večeře Kavárna, KD Holice

17:00-18:00
19:00

Čtvrtek 30. 8. 2018
07:00
07:45
08:45-11:00
11:30-12:30
13:00-15:30

snídaně
odjezd na venkovní lokality
exkurze na lesním majetku Michaela Josepha Barton-Dobenin
- ukázky lesnického hospodaření na majetku střední velikosti o výměře 1911 ha
oběd – Hotel u Broučka, Nové Město n. Metují (hradí si účastníci sami)
exkurze ve firmě Lesy Janeček s. r. o.
- hospodaření na lesním majetku Soni Janečkové-Klímové,
- exkurze v přidružených dřevozpracujících provozech - Pila Sedloňov, provozovna
Solnice,
- projekty PRV

16:30

předpokládaný návrat do Holic

Vložné na úhradu obědů 500,- Kč/os. bude od účastníků vybíráno na začátku exkurze v hotovosti,
obědy pak budou zaplaceny za všechny najednou.
Ostatní náklady jsou hrazeny CSV.
Podrobnosti Ing. Marie Růžková, tel. 777 23 24 13
Přihlášky můžete zasílat na e-mail: info@svol.cz

Za organizátory Vás srdečně zvou
Ing. Josef Tabery
ředitel ŘO PRV Ministerstvo zemědělství

Ing. František Kučera
předseda SVOL
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