
 
 
                                     
 
 
 
                                     

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 
 

 

Eliminace vlivu zemědělské 
činnosti na zvěř a 

ekosystémy a hodnocení 
škod zvěří na plodinách 

 
 

Hlavním cílem je seznámit odbornou veřejnost s hlavními zásadami a pravidly ze 
kterých vyplývají základní preventivní opatření, minimalizující rizika vzniku škod na 

zvěři působených zemědělskou činností a dalším okruhem je definovat pravidla a 

postupy, kterými se musí řídit vlastníci (uživatelé) honiteb, odborní poradci a 
především zemědělská veřejnost. Cílem je zákon číslo 449/2001 Sb. o myslivosti a 

zákony navazující, které problematiku škod způsobených provozováním myslivosti a 

zvěří na honebních pozemcích, polních plodinách, vinné révě, ovocných kulturách 

nebo zemědělských porostech, řeší. Seznámení s kvantifikací škod na zemědělských 

plodinách, zásadami prevence při přecházení škod zvěří na polních plodinách, 

uplatňováním náhrady škod a jejich oceňováním ve smyslu zákona číslo 449/2001 

Sb., o myslivosti a na něj navazující právní předpisy a aplikací novelizované 

metodiky pro uplatňování škod v praxi. 
 
 

 
Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce. 

 

Termín a místo konání: 

22. 3. 2017, JASANKA s.r.o., Chabrovice 9,   

392 01 Skopytce – Chabrovice 



 

 
 

P R O G R A M   S E M I N Á Ř E 
 

 
Eliminace vlivu zemědělské činnosti na zvěř a ekosystémy a hodnocení 

škod zvěří na plodinách 

 

8.30 – 9.00  Prezence účastníků 

9.00 – 15.00 Seminář 

 

Program semináře: 
 

1. Problematika škod zvěří na zemědělské půdě obecně 

2. Vývoj krajiny ve vztahu ke zvěři a ke škodám zvěří 

3. Vliv skladby plodin a technologií pěstování plodin na četnost škody na polních 

plodinách   

4. Prevence střetu zvěře a zemědělské techniky 

5. Metody monitoringu zvěře novými metodami (fotopasti, termokamery, drony 

atd.)  

6. Řešení problematiky škod zvěří na polních plodinách  

7. Prevence vzniku škod na polních plodinách 

8. Náhrady škod způsobených zvěří.  

 

Lektoři:  doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. 

Ing. Jan Štrobach, Ph.D. 

Ing. Antonín Machálek, CSc. 

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha 

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha 

 

 

       Zemědělský svaz České republiky  
 



Organizační pokyny a přihláška 
  

Vložné na semináři včetně podkladových materiálů činí 200 Kč, bude hrazeno při 

prezenci. 

Stravování bude zajištěno.     

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 17. 3. 2017 na tyto kontaktní údaje: 

Iva Míková 
ZS ČR, Územní organizace Tábor  
Purkyňova 2533 
390 02 Tábor 
Email: zs.tabor@volny.cz 
Mobil: 728 066 974 
 
Při přihlašování, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje: 

- Jméno a příjmení 
- Věk do 40 let nebo nad 40 let 
- Název PO + sídlo nebo adresa FO 
- IČ 
- Uveďte, zda se jedná o soukromého zemědělce nebo zaměstnance nebo 

rodinného příslušníka soukr. zemědělce, který u něj pracuje, ale není jeho 
zaměstnanec, příp. jinou alternativu 

- Kontaktní mail 
 
Uvedené informace musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou 
spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační 
akce. 
 
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz 
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