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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: 

 
 

Budoucnost přípravků na ochranu 
rostlin v ochraně lesa 

 

 
Pořádáno za podpory  

Ministerstva zemědělství ČR 

a  

Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Termín:          25. února 2021 (čtvrtek) 

Místo konání: online forma – webový seminář  
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Anotace akce:  
 
V České republice je pro použití v lesním hospodářství povoleno zhruba 300 přípravků na 
ochranu rostlin. Avšak těch „významných“ je cca 20–30, ostatní jsou používány minimálně 
nebo vůbec ne (výjimkou jsou lesní školky, kde je spektrum využitelných přípravků širší, 
ale aplikované objemy jsou velmi nízké). Přestože lesy pokrývají přibližně jednu třetinu 
našeho území, spotřeba přípravků v přepočtu na použité účinné látky se dlouhodobě 
pohybuje kolem 0,5 % spotřeby v ČR. Dominantní jsou přitom repelenty a následně 
herbicidy. 

Zpřísňování kritérií pro posuzování použitelnosti jednotlivých účinných látek vede k tomu, 
že některé běžně používané přípravky nesplňují zpřísněná kritéria a jejich registrace je 
ukončena. Problémem je náhrada, která paradoxně vede ke zvýšené spotřebě a také k 
používání přípravků, jejichž ekotoxikologické vlastnosti bývají i horší než u přípravků s 
ukončenou možností použitelnosti (zatím nebyly přehodnoceny). Bez přípravků na 
ochranu rostlin se neobejdeme, a to zejména v současné kůrovcové kalamitě. Je třeba 
efektivně asanovat kůrovcové dříví, je nutné zajistit zalesnění holin, kde může být 
klíčovým faktorem zabuřenění, a v neposlední řadě je nutné i zajistit kultury před 
intenzivním poškozováním zvěří. Tento seminář by měl přispět k zvýšení povědomí o 
problémech s dostupností přípravků na ochran rostlin, které budeme muset v krátké době 
řešit, a to z různých úhlů pohledu. 

 
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:  

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: 

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

(změna programu vyhrazena) 

 

9:00 – 9:10 Zahájení (Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. & doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.) 

9:10 – 9:30 Evropská unie a používání POR 
Ing. Pavel Minář, Ph.D. (ÚKZÚZ Brno)  

9:30 – 9:50 Podmínky registrace POR pro lesní hospodářství  
Ing. Jana Ondráčková (ÚKZÚZ Brno) 

9:50 – 10:10  Hodnocení POR z hlediska zdraví lidí 
MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. (SZÚ Praha) 

10:10 – 10:30 Repelenty proti okusu v ČR – minulost a budoucnost 
Jitka Silná & Ing. Marek Silný (TORA, spol. s.r.o. Spytihněv)  

10:30 – 10:50 Budoucnost repelentů v lesním hospodářství 
Jaroslav Křten & Ing. Milan Maršík (NeraAgro, spol. s.r.o. Neratovice) 

10:50 – 11:10 Glyfosát – co bude dál? 
MVDr. Milan Malena (Bayer s.r.o., Praha) 

11:10 – 11:30 Perspektiva aplikace rodenticidů v LH 
Ing. Pavlína Dokulilová (AGROCHEMA družstvo Studenec) 

11:30 – 11:50 Jak dál s asanací kůrovcového dříví? 
Ing. Marie Zahradníková & doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. (VÚLHM Jíloviště) 

11:50 – 12:30 Diskuse (doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.) 

12:30  Závěr (Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.) 

 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná 25. 2. 2021 online formou (účastníkům bude zaslán odkaz na webový 
seminář).  

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 23. 2. 2021. 

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 .................................................................................... 350,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník v tištěné podobě) 

S1 – vložné pro členy ČLS a studenti ........................................................... 250,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník v tištěné podobě) 

Při přihlášení uveďte slevový kód „CLS“. 

Částka je včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci e-mailem po zaplacení. 

5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 23. 2. 2021 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: 2101, k. s. 0308.  

Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno přihlášeného účastníka! 

6. Nezúčastníte-li se semináře, poplatek nebude vrácen, ale zašleme tištěný sborník. 
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