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Česká lesnická společnost, z. s.  

 
 

 
 

Vás srdečně zve na odborný seminář: 
 

 
 
 

Dopady vlivu zvěře na lesní ekosystémy: 
Komplexní pohled a možnosti řešení 

 

 

 
Pořádáno za podpory  

 
Ministerstva zemědělství, Lesů České republiky, Výzkumného ústavu lesního 

hospodářství a myslivosti a Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze 
 

        

                        
                   

 
 

 

Termín: 19. května 2022 (čtvrtek) 

Místo konání:  Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň 
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Anotace akce:  
 
Spárkatá zvěř představuje dlouhodobě jednoho z klíčových faktorů, který svým potravním 

chováním ovlivňuje dynamiku lesních ekosystémů. Škody, způsobené okusem, ohryzem a 

loupáním zásadně ovlivňují druhou skladbu lesních porostů, negativně působí na jejich 

stabilitu a způsobují následné ekonomické ztráty sníženým přírůstem a poklesem kvality 

dřevní hmoty. Pomocí současných zásad mysliveckého hospodaření se však nedaří docílit 

dlouhodobého snižování početnosti hlavních druhů spárkaté zvěře. Naopak, dle 

celorepublikových výkazů myslivecké statistiky dochází nejenom ke konstantnímu nárůstu 

úlovků zvěře, ale v případě introdukovaných druhů také k plošnému rozšiřování areálu 

výskytu. Cílem pořádaného semináře je komplexně zhodnotit nové poznatky z oblasti 

dopadů vlivu zvěře na lesní ekosystémy a poukázat na možné metodické nástroje nápravy 

tohoto stavu. Součástí semináře je také terénní exkurze v oblastech Plzeňského kraje, s 

výskytem jelena siky. Na těchto lokalitách bude demonstrován vliv zvěře na lesnické 

hospodaření včetně diskuze o možnostech řešení. 

  

 

 
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:  

Ing. Jan Cukor, Ph.D. 
vedoucí Útvaru Myslivosti VÚLHM, vědecký pracovník FLD ČZU v Praze 
tel.: +420 725 970 771, e-mail: tajemnik@cesles.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 

Ing. Josef Bernard, náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a 

zemědělství Plzeňského kraje 

9:10 – 9:40        Škody okusem jako klíčový faktor ovlivňující dynamiku lesa 

Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. (ČLS; FLD ČZU v Praze) 

9:40 – 10:10      Vliv loupání kůry na růst a zdravotní stav jehličnatých dřevin 

Ing. Jan Cukor, Ph.D. (VÚLHM; FLD ČZU v Praze) 

10:10 – 10:40    Vliv zvěře na bylinnou vegetaci v různých stanovištních a porostních 

poměrech lesních ekosystémů 

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc. (FLD ČZU v Praze) 

10:40 – 10:50    Přestávka na kávu 

10:50 – 11:20    Odrůstání kultur v lesích postižených kalamitou podpořené aktivním 

řízením populací zvěře 

Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D. (ŠLP ČZU v Praze) 

11:20 – 11:50    NP Šumava – poškození obnovy lesa okusem spárkatou zvěří 

Ing. Jaroslav Červenka, Ph.D. (Správa NP Šumava) 

11:50 – 12:15    Diskuse 

12:15 – 13:00    Oběd 

13:00 – 14:45    Lesnické hospodaření v oblastech s vysokou početností sičí zvěře

       (exkurze ve spolupráci s LČR, s.p., Lesní správa Přeštice) 

 

 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná 19. 5. 2022 na Krajském úřadě Plzeňského kraje – jednací sál 
Zastupitelstva Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň.  

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 17. 5. 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.............................................. 750,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

A2 – základní vložné placené v hotovosti na místě ..................................... 800,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

S1 – vložné pro členy ČLS a studenty placené bezhotovostně ................... 600,- 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 ........... 650,- 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 17. 5. 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: 2208, 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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