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Vás srdečně zve na odborný seminář: 
 

 
 
 

Šetrné těžební zásahy s využitím 
chladnokrevných koní 

 

 

 
Pořádáno za podpory  

 
Ministerstva zemědělství a ŠLP ČZU v Kostelci nad Černými lesy  

 

     
                   

 
 
 
 
 
 

 

Termín: 3. března 2022 (čtvrtek) 

Místo konání:  Zámek – sál Smiřických, nám. Smiřických 1,  
 Kostelec nad Černými lesy  
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Anotace akce:  
 
Pojem „šetrná technologie“ při lesnickém hospodaření každý vnímáme trochu jinak a 

názory na tuto problematiku se mohou významně lišit. Cílem odborného semináře je 

v první části seznámit účastníky s vybranými těžebně-dopravními technologiemi šetrnými 

k přírodě a jejich porovnáním. Jednou z možností je využití chladnokrevných koní, které se 

v současnosti omezuje na vyklízení dřevní hmoty především z nedostupných míst a z 

terénů nevhodných pro využití mechanizačních prostředků. Animální soustřeďování dříví 

patří mezi historicky nejstarší. Vlivem moderních technologií však došlo k výraznému 

snížení podílu práce koní v lese a určitě by byla škoda, kdyby možnost využití koní 

v lesním hospodářství zanikla. Hlavním předpokladem kvalitní práce s koňmi je dostatek 

kvalitních koní, proto je druhá část semináře věnována chovu a výcviku chladnokrevných 

koní a možnostem jejich využití v praxi, nejenom při soustřeďování dříví, ale i v jiných 

lesnických činnostech. V odpolední části bude zájemcům předvedena praktická ukázka 

využití tažných koní pro práci v lese.  

  
 
Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení 
o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod 
číslem AK/l-4/2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Odborný garant:  

Bc. Martina Paduchová 
projektová manažerka ŠLP ČZU v Kostelci nad Černými lesy  
tel.: +420 728 567 628, e-mail: paduchova@slp.czu.cz 
 
 
 

Organizační garant: 

Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. 
tajemník ČLS 
tel.: +420 724 273 683, e-mail: tajemnik@cesles.cz  
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Program semináře 

(změna programu vyhrazena) 

 

8:30 – 9:00  Registrace 

9:00 – 9:10 Zahájení odborné akce  
Bc. Martina Paduchová (ŠLP ČZU v Kostelci nad Černými lesy) 

9:10 – 9:40 Přírodě šetrné technologie v oblasti lesního hospodářství 
Ing. Václav Štícha, Ph.D. (FLD ČZU v Praze) 

9:40 – 10:10 Posouzení technologických aspektů výroby mezi animálním a 
mechanizovaným soustřeďováním dříví 
doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. (FLD ČZU v Praze) 

10:10 – 10:25 Přestávka na kávu 

10:25 – 10:55 Chov chladnokrevných koní 
doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. (Česká společnost hipologická, z.s.) 

10:55 – 11:25 Výcvik koní a postřehy z praxe 
Jiří Zasadil (Svaz chovatelů a přátel norika, z.s.) 

11:25 – 11:40 Diskuse 

11:40 – 12:30 Oběd 

12:30 – 14:15 Demonstrace využití tažných koní v lesním hospodářství 
Pavel Rittich (chovatel chladnokrevných koní) 

14:15 – 14:30 Diskuse a ukončení semináře 
Bc. Martina Paduchová (ŠLP ČZU v Kostelci nad Černými lesy) 

 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná 3. 3. 2022 v Kostelci nad Černými lesy, nám. Smiřických 1, na 
zámku v sále Smiřických.  

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 1. 3. 2022. 

  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 placené bezhotovostně.............................................. 550,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

A2 – základní vložné placené v hotovosti na místě ..................................... 600,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

S1 – vložné pro členy ČLS a studenty placené bezhotovostně ................... 400,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

Při přihlášení uveďte slevový kód „CLS“. 

S2 – vložné pro členy ČLS a studenty placené v hotovosti na místě ........... 450,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

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

5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 1. 3. 2022 ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.: 
262516170/0300 ČSOB, var. symbol: číslo proforma faktury při registraci on-line nebo 
vaše IČ při registraci přes Word přihlášku, spec. symbol: 2202, k. s. 0308.  

  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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