
 

   

 
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás 

v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na akci 

 

Lesní hospodářství s vazbou na čerpání 
finančních prostředků z evropských fondů  

 

Dvoudenní exkurze s dopoledními bloky odborných přednášek se uskuteční 

ve dnech 8. až 9. června 2017 v hotelu Záhoří a okolních Orlických horách.  

 

Akce bude zahájena 8. června 2017 v 08:30 hodin prezencí účastníků a registrací 

k ubytování v hotelu Záhoří, Orlické Záhoří 33, 517 64 Orlické Záhoří. 

 

 

ČTVRTEK 8. ČERVNA 
 

Témata dopoledního bloku přednášek 
(09:00 – 11:30 hodin): 
 

 Historický vývoj lesního hospodářství 
v Orlických horách v druhé polovině 
20. století až do současnosti, 
Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D.; 
 

 Aktuální problematika obhospodařování 
lesních porostů v Orlických horách 
na počátku 21. století, 
Ing. Martin Fojt; 
 

 Možnosti využití podpor pro lesní 
hospodářství z Programu rozvoje 
venkova („PRV“) – 1. část, 
Mgr. Martin Polívka, DiS.; 
 

 Problematika lesních staveb 
v podmínkách Orlických hor a možnosti 
využití podpor z PRV, 
Ing. Věra Kindlová. 

Témata odpolední exkurze na trase 
od hotelu Záhoří, Trčkov, Deštné 
v Orlických Horách, Sedloňov, 
Sedloňovský vrch, Šerlišský Mlýn, 
Šerlich sedlo a zpět  
(12:30 – 17:30 hodin): 
 

 Lesní cesty realizované s podporou 
prostředků z PRV; 
 

 Využití lesnické techniky pořízené 
s podporou prostředků z PRV; 

 

 Vliv genetiky na pěstování lesů, genová 
základna smrku ztepilého;  

 

 Využití harvestorových technologií; 
 

 Obnova porostů po kalamitách 
sněhem. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 

PÁTEK 9. ČERVNA 
 
Témata dopoledního bloku přednášek 
(08:30 – 11:15 hodin):  
 

 Škody na lesích na počátku 21. století, 
Ing. Miroslav Válek; 
 

 Hnojení a vápnění v Orlických horách a 
vliv na zdravotní stav lesních porostů, 
doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.; 
 

 Lesní ochranná služba ve vztahu 
k PRV, 
doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.; 
 

 Praktické zkušenosti s rekonstrukcemi 
lesních porostů, 
Ing. Martin Fojt; 
 

 Možnosti využití podpor pro lesní 
hospodářství z PRV – 2. část, 
Mgr. Martin Polívka, DiS. 

 

Témata odpolední exkurze na trase od 
hotelu Záhoří, Pěticestí, Kunštátská 
kaple, Komáří vrch, Anenský vrch, 
Mezivrší a zpět                                  
(12:00 – 15:30 hodin): 
 

 Lesní cesty realizované s podporou 
prostředků z PRV; 
 

 Rekonstrukce lesních porostů na 
hřebenech Orlických hor; 

 

 Výchova lesních porostů;  
 

 Rozhledna realizovaná s podporou 
prostředků z PRV. 

 
 

 

 

 

 

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazena organizace, ubytování, odborný 
program a celodenní občerstvení.  

 
Předpokládaný konec akce 9. června 2017 v 16:00 hodin.  

 
Z organizačních důvodů a z důvodu omezené kapacity Vás žádáme o registraci 

prostřednictvím e-mailu: jaroslav.novotny@szif.cz.  
 

Na akci srdečně zve 
 

Ing. Aleš Sobel 
ředitel RO Hradec Králové 

Státní zemědělský intervenční fond
 


