
 

  

Ministerstvo zemědělství a Sdružení vlastníků obecních a 
soukromých lesů v ČR 

Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na exkurzi 
 

Výměna zkušeností v lesnictví 
„odborná exkurze na lesní majetky východní a 

střední  Moravy“ 
 

ve dnech 4. – 6. října 2017  
 

Témata odborné exkurze  
 Chřadnutí smrkových porostů – příčiny, projevy, odstraňování důsledků, adaptace na změnu klimatu 

 Ukázky dobré praxe u lesnických podniků 

 Využití prostředků z Programu rozvoje venkova  

Program: 
 

Středa  4. 10. 2017 
 09:00 Odjezd z parkoviště u železniční stanice Praha hlavní nádraží – za pražskou magistrálou  

  proti Fantově kavárně 
11:30  Odjezd z Brna - autobusové nádraží u hotelu Grand 

 
 13:00–13:45 Oběd - Loučka, motorest (hradí si účastníci sami) 

14:00–17:00 Exkurze B. F. P., Lesy a statky Tomáše Bati 
 18:30  (cca)   Večeře a ubytování v hotelu Belária  Hradec nad Moravicí  
   (celý pobyt) 
 

Čtvrtek 5. 10. 2017 
 08:00  Odjezd na exkurzní lokality  

09.00–10:00  Exkurze v lesích VLS, s. p., divize Lipník nad Bečvou, LS Bruntál 
10:30–11:30 Exkurze v lesích města Moravský Beroun 
12:00–13:30 Oběd – kemp Budišov n. Budišovkou (hradí si účastníci sami) 

 13:30–14:00 Exkurze v lesích města Budišov n. Budišovkou 
14:20–15:20 Exkurze v lesích Správy lesů Fulnek, spol. s r. o. 
15:40–16:10 Exkurze v lesích obce Radkov 

 16:30  Příjezd do Hradce nad Moravicí 
17:00–18:00 Návštěva zámku v Hradci nad Moravicí (hradí si účastníci sami) 
18:30–19:30  Večeře v hotelu Belária  
19:30  Diskuse s pozvanými odborníky  

 
 Pátek 6. 10. 2017 

08:00  Odjezd na exkurzní lokality 
 08:30–10:00  Exkurze v lesích Lesy ČR, s. p., LS Opava    

11:45–12:45 Exkurze v lesích Biskupství ostravsko-opavského 
 12:45–13:45 Oběd – Hukvaldy (hradí si účastníci sami) 

14:00   Odjezd směr Brno - Praha 
16:00  Předpokládaný příjezd Brno – autobusové nádraží u hotelu Grand 
19:00   Předpokládaný příjezd Praha – hlavní nádraží  



 

  

       
   
 Vedoucí exkurze – Ing. Petr Jelínek, tel. 608 638 630 
 

V rámci všech bodů programu bude umožněna diskuse mezi účastníky za účelem sdílení zkušeností   
       a příkladů dobré a špatné praxe. 
 
 

Účast na exkurzi je bezplatná.  
Je zajištěno 2 x ubytování s polopenzí.  

Náklady na obědy a vstupné do zámku si hradí účastníci sami.  
Na exkurzi je možné přihlásit max. 2 osoby z jedné organizace. 

Přihlášky účastníků: Ing. Marie Růžková, do 15. 9. 2017 na e-mail: info@svol.cz 
 
 

Za organizátory srdečně zvou 
 
   Ing. Josef Tabery       Ing. František Kučera   
 ředitel ŘO PRV Ministerstvo zemědělství           předseda Sdružení vlastníků 

obecních a soukromých lesů v ČR SVOL 
   

 

 
       
       

 


