
t Příjezd z dálnice  
    od Velkého Meziříčí

Příjezd od Znojma a Jihlavy

HOTEL ATOM 

PARKOVIŠTĚ

Souřadnice GPS: N 49o 13” 7,390 E 15o 53” 26,600 

 
 
 

 Na setkání s Vámi se těší pořadatelé!

MERCATA LES s.r.o. 
a 

PARTNEŘI Vás zvou 

NA 16. ODBORNÝ SEMINÁŘ  

A PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ 
 

ve dnech 21. až 22. února 2023 
 

do Kongresového centra hotelu Atom v Třebíči, 
v sídle společnosti MERCATA LES s.r.o. 

Velkomeziříčská 640 
 
 

Seminář je zaměřen na: 
 

ZHODNOCENÍ KALAMITNÍ SITUACE 
EKOLOGIE HOLIN VE VZTAHU K ÚSPĚŠNÉ OBNOVĚ 

DRUHOVÁ SKLADBA V RÁMCI OBNOVY KALAMITNÍCH HOLIN 
OBNOVNÍ POSTUPY NA KALAMITNÍCH HOLINÁCH 

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ V NÁSLEDNÝCH POROSTECH 
PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN - RIZIKA V RÁMCI APLIKACE 

ŠKODY ZVĚŘÍ PŘI OBNOVĚ KALAMITNÍCH PLOCH 
  

 

 

 
Mediálním partnerem semináře je  

LESNICKÁ PRÁCE 
časopis pro lesnickou vědu a praxi 

Motto:  
Hledej v člověku strom, hluboké kořeny, pevný kmen a košatou korunu 



 
 
Organizační pokyny 
 
 
Seminář se uskuteční v Kongresovém centru hotelu ATOM v Třebíči.  
 
Náklady spojené s uspořádáním semináře hradí pořádající společnosti. Ubytování je zajištěno 
v jedno a dvoulůžkových pokojích (hradí si účastníci - www.hotelatom.cz).  
 
Přihlášky na seminář, počet účastníků a požadavek na ubytování, prosíme nahlásit telefonicky, 
písemně nebo elektronickou poštou do úterý 14. února 2023 paní Jeřábkové na adresu: 
 
 

Mobil: 724 312 386  
E-mail: mercata@mercata.cz 

 
MERCATA LES s.r.o. 
Velkomeziříčská 640 

674 01 Třebíč 

Partneři

Adama CZ

Program semináře 
 
 

12.00 – 13.20 hod. Prezence a ubytování v hotelu ATOM a občerstvení 
 

První blok přednášek 
13.30 hod. – 14.00 hod. - Ing. Jan Příhoda - Lesnická práce, s.r.o. - Kostelec n. Č. l. 
Aktuální zhodnocení kalamitní situace v ČR 
- kůrovcová kalamita v číslech 
- jak by měla reagovat novela lesního zákona na kůrovcovou kalamitu  
 
14.00 – 14.40 hod. - doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. - VÚLHM, v.v.i. - Praha 
Ekologie kalamitních holin ve vztahu k jejich úspěšné obnově 
- ekologie kalamitních holin, bilance živin, nakládání s těžebními zbytky 
- rozhodování o potřebě přihnojování výsadeb na kalamitních holinách 
 
14.40 – 15.20 hod. - Ing. Dušan Kacálek, Ph.D. - VÚLHM v.v.i. - VS Opočno 
Volba druhové skladby při obnově kalamitních holin 
- diferenciace volby druhové skladby podle stanovišť 
- role a využití MZD a geograficky nepůvodních dřevin 
 
Přestávka 

 
Druhý blok přednášek 

15.40 – 16.20 hod. - Ing. Jan Leugner, Ph.D. - VÚLHM v.v.i. - VS Opočno 
Obnovní postupy na kalamitních holinách 
- kombinace postupů obnovy dle konkrétních podmínek stanoviště 
- využití přípravných dřevin, druhy směsí, dvoufázová obnova 
- péče o kultury a nárosty 

 
16.20 – 17.00 hod. 
Výchovná opatření v následných porostech - Ing. Jiří Novák, Ph.D. - VÚLHM v.v.i. - VS Opočno 
- prostřihávky, prořezávky v porostech cílových i přípravných dřevin 
- podpora směsí, stability a kvality mladých porostů 

 
17.00 – 17.20 hod. - doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. - VÚLHM v.v.i. - Praha 
Povolené přípravky na ochranu rostlin 2023 
- aktuální informace k Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin 2023 
 
Přestávka 

 
Třetí blok přednášek 

17.45 – 18.30 hod. 
A co škody zvěří? Pohled praktika z hlediska domácího a zahraničního 
Ing. Petr Ziegrosser - Třeboň 
 
19.00 hod.  Společná večeře


