Asociace soukromého zemědělství
Česká komora odborných lesních hospodářů
Pro Silva Bohemica a
Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR
Vás srdečně zvou na
odborný seminář

Škody zvěří v kontextu legislativních povinností OLH a možností
vlastníků menších lesních majetků ‐ regionální zkušenosti
úterý 19. října 2021, 9:00‐16:00
Javorník u Českého Dubu ‐ Hostinec na farmě
Anotace:
Probíhající kalamita „tisíciletí“ oživuje debatu o budoucí podobě lesů, od nichž vlastníci
očekávají bezpečný a vyrovnaný výnos a společnost trvalé a komplexní plnění všech funkcí.
Ekonomická situace vlastníků lesů je v důsledku kalamity a krize trhu se dřívím velmi špatná.
Rozpad porostů i objemy nutné obnovy lesa nadále narůstají. Přitom panuje obecná shoda na
tom, že lesy budoucnosti mají být druhově, věkově a prostorově rozmanité. Právě tyto
okolnosti akcentují naléhavou potřebu dosáhnout souladu stavů spárkaté zvěře se stavem
lesa, což se zatím dlouhá desetiletí nedaří. Role odborných lesních hospodářů, vlastníků i
přístup státní správy jsou v této souvislosti klíčové. Seminář je určený pro vlastníky honebních
pozemků, odborné lesní hospodáře a pracovníky státní správy.
Program:
8:30 – 9:00

Prezence účastníků, káva/občerstvení

9:00 – 9:15

Zahájení akce – Ing. Jiří Svoboda, předseda SVOL

Dopolední blok přednášek vč. prostoru k diskusi k danému tématu
9:15 – 9:50 Povinnosti OLH zajišťujícího vlastníkovi odbornou úroveň hospodaření ve
vztahu k poškozování lesa zvěří, s vazbou na povinnosti vlastníka lesa (§ 52, 32,
37, vyhl. 101). Porovnání povinností vlastníka lesa a uživatele honitby ‐ Ing. Jiří
Pohan, předseda ČKOLH
9:50 – 10:10 Video‐prezentace s ukázkami reálného vlivu zvěře na obnovu lesa v dané
oblasti – Ing. Jan Duda, ČKOLH, Pro Silva Bohemica, místní OLH obecních a
soukromých vlastníků lesů
10:10 – 10:50 Problémy pohledem vlastníků nestátních lesů
‐ Ing. Richard Podstatzký, 2. místopředseda SVOL
‐ Ing. Miroslav Pacovský, SVOL
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10:50 – 11:25 Problémy pohledem soukromých zemědělců a rodinných farem spojených
s místem hospodaření ‐ Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ
11:25 – 12:15 Oběd
Odpolední blok přednášek vč. prostoru k diskusi k danému tématu
12:15 – 12:50 Reálné možnosti obrany vlastníků menších lesních majetků proti škodám zvěří
– legislativa, judikatura ‐ JUDr. Ing. Martin Flora, Dr., advokát
12:50 – 13:15 Možnosti ověřování početnosti zvěře – přesnost a stručný popis metodik,
limity početnosti s ohledem na únosné poškození ekosystému a hospodářské
škody ‐ Ing. Jan Cukor, Ph.D., VÚLHM
13:15 – 13:50 Metodiky zjišťování míry poškození lesa, výsledky šetření KSP, regionální
výsledky šetření ÚHÚL ‐ Ing. Kamil Turek, Ph.D., ÚHÚL
13:50 – 14:25 Zahraniční zkušenosti se zjišťováním míry poškození lesa, limitní hodnoty
únosného poškození ‐ Ing. Jiří Kamler, Ph.D., Mendelu, Ing. Kamil Turek, Ph.D.,
ÚHÚL
14:25 – 14:40 Přestávka – káva/občerstvení
14:40 – 15:05 Stav řešení podnětů vlastníků podaných k řešení nadměrného poškození lesa
zvěří v regionu
‐ Ing. Jan Duda, ČKOLH, Pro Silva Bohemica, místní OLH obecních a soukromých
vlastníků lesů
‐ Ing. Petr Válek, Pro Silva Bohemica, OLH obecních lesů v regionu
15:05 – 15:40 Pohled státní správy z úrovně místního krajského úřadu ‐ Ing. Karel Pop,
Krajský úřad Libereckého kraje
15:40 – 16:00 Návrh usnesení organizací pořádajících odborný seminář, závěrečná diskuse
16:00

Závěr

Po ukončení semináře je pro případné zájemce možnost terénní pochůzky s ukázkami
v nedaleké lokalitě – s doprovodem Ing. Jana Dudy

Na Vaši účast se těší pořadatelé.
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Organizační pokyny:
1. Seminář se koná v Javorníku u Českého Dubu v Hostinci na farmě ‐

https://mapy.cz/s/hunozucote
Případné požadavky na nocleh účastníků ze vzdálenějších míst lze řešit individuálně
v blízké Proseči pod Ještědem – turistická ubytovna ‐ paní Červová, tel. 482 725 474,
602 771 080, nebo v Osečné a okolí Hotely a ubytování Český Dub | Hotel.cz
2. Na seminář se prosím přihlašujte elektronicky pod tímto odkazem

https://forms.gle/31cfAggakNhtbMuNA
3. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků. Závěrka přihlášek do 5. října 2021.
4. Vložné: 400 Kč/účastníka.
5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 5. října 2021 ve prospěch účtu SVOL č.

20438261/0100 vedený u KB, var. symbol 19102021. Do poznámky pro příjemce na
platebním příkazu uveďte jméno přihlášeného účastníka.
6. Daňový doklad obdrží účastníci na semináři.

Kontaktní osoby:
Ing. Jan Duda, jan.duda@iol.cz, tel. 721 078 358
Ing. Marie Růžková, info@svol.cz, tel. 777 232 413
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