
 

  

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond  
Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na exkurzi 

 

„Příklady dobré praxe z uplatňování PRV  
a výměna zkušeností s hospodařením v lesích na 

příkladech ze středních Čech“ 
 

ve dnech 2. - 4. října 2019  
 

Témata odborné exkurze  

 Výměna zkušeností s hospodařením v lesích – možnosti posílení stability a odolnosti lesních porostů 

 Ukázky dobré praxe u lesnických podniků 

 Využití prostředků z Programu rozvoje venkova  

 
Program: 
 

Středa 2. 10. 2019 

 

 15:00-15:30 Příjezd účastníků, ubytování – Centrum CAVOK, letiště Dlouhá Lhota u Příbrami,  
   Drásov 222 (dostatečná parkovací kapacita) 

 

 15:30  Seminář Finanční podpory vlastníkům lesů - aktuálně  

    Ing. Jan Kalafut, Ing. Martin Fojt 

– Možnosti financování lesního hospodářství z PRV 

– Příspěvky na hospodaření v lesích dle NV 30/2014 Sb. 

– Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích 

    Diskuse, dotazy      

 18:30  Večeře 

 

Čtvrtek 3. 10. 2019 
 07:00  Snídaně 

08:00  Odjezd na venkovní lokality  

 09:00-18.30 Exkurze na lesním majetku Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld 
- polesí Vlastec - hospodaření v CHKO Křivoklátsko a Lesnickém parku Křivoklát 
- smrkové hospodářství na stanovištích ovlivněných vodou 
- Zbiroh – přidružená výroba – truhlářská dílna, pěstitelská pálenice, ovocný lihovar, 

třešňový sad 
12:00-13:00 -     oběd v restauraci Lesanka Zbiroh (hradí si účastníci sami) 
13:00-13:30 -     přejezd do oblasti Dobříše 
13:30-16:00 -     využívání PRV – pořízení lesní techniky – odvozní souprava Tatra Phoenix 

Polesí Svatá Anna -  odd. 318 – přirozená obnova JD (bývalý muniční sklad), ukázky 
hospodaření v období změny klimatu 

16:00-18:00          -    zámek Dobříš, rekonstrukce zámeckého parku-projekt spolufinancován EU 

19:00- Večeře Centrum Cavok 



 

  

 

 

Pátek 4. 10. 2019 

07:00  Snídaně 

08:00  Odjezd na venkovní lokality 

08:15-14:30 Exkurze u VLS s. p., divize Hořovice 

- manipulační sklad Lhota – diskuse o problémech odbytu dříví 

- Orlov, Třemošná – obnova lesa na chudých stanovištích 

- střelnice Kolvín-jih – nastupující sukcese na bývalých vojenských plochách 

- Padrťské rybníky – rybniční hospodaření, konflikty s ochranou přírody 

- oběd v terénu 

 

15:00 Předpokládaný návrat do Centra Cavok, ukončení exkurze   
 
 
 

Účastníci si hradí oběd 3. 10. 2019, oběd 4. 10. 2019 hradí organizátor. 

Ostatní náklady jsou hrazeny CSV. 

 
Podrobnosti Ing. Marie Růžková, tel. 777 23 24 13  

 

Závazné přihlášky můžete zasílat na e-mail: info@svol.cz do 20. září 2019. 
 

 
 

Za organizátory Vás srdečně zvou 
 
 Ing. Josef Tabery        Ing. František Kučera  

ředitel ŘO PRV Ministerstvo zemědělství    předseda SVOL 
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