
 

 

 

 

 

 

Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Odbor životního prostředí a zemědělství 

oddělení zemědělství a lesnictví  
 

Vás srdečně zve na  
  

 

Myslivecký seminář Středočeského kraje 
 

Seminář je pořádán pod záštitou náměstka hejtmanky pro oblast životního prostředí 

a zemědělství  

ING. MILOŠE PETERY 

 

STŘEDA, 19. ČERVNA 2019, 11:00 HOD. 
 

ZBOROVSKÁ 11, 150 21, PRAHA 5 – SMÍCHOV 
 

 
 

 

 

 

  

 



 

 

Program semináře: 
 

10,30 – 11,00   

Prezence účastníků 
 

11,00 – 11,15  

Zahájení semináře  

 Ing. Miloš Petera – náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství 

 Ing. Josef Keřka, Ph.D. – vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství 

Ing. Tomáš Macháček, MPA – vedoucí oddělení zemědělství a lesnictví 
 

11,15 – 12,00   

Zajíc v teorii a praxi 

Ing. Martin Ernst, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně 
 

- Životní prostředí zajíce polního 

- Myslivecký management zajíce polního na příkladu modelové honitby 

- Uzavřený chov zajíce polního a jeho vypouštění 

- Odpovědi na dotazy, diskuze 
 

12,00 – 12,30   

Aktuální a nové myslivecké dotační tituly dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 

Ing. Tomáš Zíka, Ph.D., Ing. Miroslav Šusta – Krajský úřad Středočeského kraje 
 

- Informace o poskytování finančních příspěvků dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 

- Změny v aktuálním dotačním období vyplývající z novely nařízení vlády  

- Dotační tituly, potenciální žadatelé, důležité termíny, podmínky, období proplácení atd. 

- Odpovědi na dotazy, diskuze 
 

12,30 – 13,15   

Adaptační opatření na klimatickou změnu v intenzivně obhospodařované 

krajině 

Dr. Ing. Petr Marada – Mendelova univerzita v Brně  
 

- Jaký je stav současných agroekosystémů? 

- Kdo by měl ozeleňovat a kde? 

- Jaké postupy se osvědčili a jaké jsou s ohledem na výsledky vědy, výzkumu a strategií Ministerstva 

zemědělství perspektivní  

- Odpovědi na dotazy, diskuze 
 

 

13,15 – 14,00  

Přestávka 



 

 

14,00 – 14,45   

Současný výskyt a šíření velkých šelem v Čechách 

Prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc. – Česká zemědělská univerzita v Praze  
 

- Vliv velkých šelem na myslivecké hospodaření 

- Škody na hospodářských zvířatech 

- Budoucnost koexistence velkých šelem a člověka 

- Odpovědi na dotazy, diskuze 
 

14,45 – 15,15   

Technická řešení střetu aktivit člověka a zvěře v kulturní krajině 

Ing. František Havránek, CSc. – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 

 

- Ochrana zvěře před zemědělskou mechanizací a na komunikacích 

- Ochrana zemědělských a lesních kultur před škodami zvěří 

- Odpovědi na dotazy, diskuze 
 

15,15 – 15,45   

Opatření v krajině pro zvýšení biodiverzity v praxi 

Miloslav Chlumský – soukromě hospodařící zemědělec 
 

- Současně realizovaná opatření v krajině a jejich vliv na populace drobné zvěře 

- Nově plánovaná opatření ke zvýšení početnosti drobné zvěře 

- Technické a finanční zajištění projektovaných činností 

- Odpovědi na dotazy, diskuze 
 

15,45 – 16,30   

Monitoring zvěře pomocí moderních technologií 

Ing. Jan Cukor – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Česká 

zemědělská univerzita v Praze 
 

- Využití dronů při ochraně srnčat v období sklizně pícnin 

- Stanovení početnosti černé zvěře v souvislosti s výskytem afrického moru prasat 

- Sčítání spárkaté zvěře na příkladu Plaské pahorkatiny 

- Odpovědi na dotazy, diskuze 
 

16,30  

Ukončení semináře 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Kontaktní osoby: 
 

Ing. Miroslav Šusta 

Odborný referent oddělení zemědělství a lesnictví 

Odbor životního prostředí a zemědělství 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 

e-mail: susta@kr-s.cz  tel.: 257 280 925  

www.kr-stredocesky.cz 

Ing. Tomáš Zíka, Ph.D. 
Odborný referent oddělení zemědělství a lesnictví 

Odbor životního prostředí a zemědělství 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 

e-mail: zika@kr-s.cz  tel.: 257 280 361, 724 786  833 

www.kr-stredocesky.cz  

Doplňující informace: 
 

1. Na konci každého příspěvku bude věnován prostor odpovědím na dotazy a diskuzi.   

2. Akce je primárně určena uživatelům honiteb, myslivcům, popř. zástupcům veřejné správy. Ostatní účastníci se 

zájmem o myslivost a ochranu přírody jsou samozřejmě také vítáni. 

3. Seminář je pořádán bezplatně! 

4. Případné zájemce žádáme, aby na výše uvedené kontakty potvrdili účast a nahlásili jména osob do 17. 6. 2019 na 

výše uvedené maily. Důvodem je omezená kapacita zasedací místnosti. S ohledem na bezpečností opatření 

krajského úřadu a pro urychlení vstupu do budovy prosíme zájemce kromě nahlášení jména a příjmení také 

o zaslání čísla průkazu totožnosti. Děkujeme za pochopení. 

5. Místo se nachází cca 5 minut chůze od stanice metra Anděl (trasa B).  

 

Odkaz na mapu: 

http://www.mapy.cz/s/fNFp  
 

 
                                                                           

Pro účastníky semináře je možný vstup pouze hlavním chodem „A“ z ulice 

Zborovská, viz mapa. 

 

 

Těšíme se na Vaši účast! 
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