
 

 
 
SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ OBECNÍCH A SOUKROMÝCH LES Ů V ČR 

                                                     pod odbornou záštitou a s finančním přispěním  

                                               Ministerstva zemědělství, úseku LH 
 

                                                    Vás srde čně zve na poradní seminá ř  
 pro vlastníky a správce lesních majetků 

                                 OCHRANA LESA, PŘÍRODY A  
                 EKONOMIKA NESTÁTNÍCH LESNÍCH MAJET KŮ, 

 
který se koná v rámci odborného doprovodného programu 

 35. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích     
 

v pond ělí 25. srpna 2008 v pavilónu  Z  (1. patro) 
13.00 – 16.00 hod. 

 

 
P R O G R A M     

13.00 –13.10   Ochrana lesa – Ing. František Polívka, Mercata Třebíč, s.r.o. 

� Informace o přípravcích na ochranu lesa před podkorním hmyzem a dalšími 
škodlivými činiteli, výběr správného přípravku 

� Technologické postupy 

 

13.10 – 13.20   Škody zvěří – Ing. Václav Toman, Sušické lesy a služby, s.r.o., 

                                                Radomír Charvát, Lesní družstvo Vysoké Chvojno, s.r.o. 

� Práva a povinnosti vlastníků honebních pozemků, honební   

                    společenstva, redukce zvěře v mezích zákona  

� Kde a jak nárokovat škody zvěří na lesních porostech 

 

13.20 – 13.30   Správa lesů v chráněných územích, Natura 2000 –  

                          Ing. Ladislav Šimerda, Lesní správa Kristiny Colloredo Mansfeldové 

� Povinnosti dotčených vlastníků 

� Dopady na ekonomiku lesních majetků 

 

               13.30 – 13.40   Dotace do lesnictví – Ing. Petr Jelínek, SVOL Pelhřimov 

� Dotace na zalesnění zemědělské půdy 

� Příspěvky na hospodaření v lesích 

� Dotace na opravy lesních cest a investiční vybavení 

 

13.40 – 13.50   Jak zvýšit výnos ze svého lesa? – Ing. Petr Jelínek, SVOL Pelhřimov 

� Informace o možnostech společného prodeje dřeva 
� Možnosti společného hospodaření vlastníků lesů 

 

                   13.50 – 14.00   Dotazy účastníků - poradna 
 
Přednášky se budou cyklicky opakovat.  
Každou celou hodinu budou naši odborníci odpovídat na dotazy p řítomných. 

Vstup volný, ú čast je bezplatná. 

Bližší informace:  
     Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, K Silu 1980, Pelhřimov, 
     tel. 565 324 203, 777 232 413 pí Růžková,  info@svol.cz 


