
 
 

Foresta SG, a.s., Vsetín si Vás dovoluje pozvat na seminář 
 

Problematika využívání tažných koní 
v lesním hospodářství 

 
 

                         Seminář je pořádán z finančních prostředků 
                                             Ministerstva zemědělství, Sekce lesního hospodářství. 

 

 

Zaměření semináře 

Aktuální situace v oblasti využívání chladnokrevných koní v lesnictví včetně s tím souvisejících 
oblastech lze označit za NEUSPOKOJIVOU. K dlouhodobě neudržitelným ekonomickým 
podmínkám provozování podnikatelské činnosti kočího v lese se přidává zaniknutí soustavy 
aktivního vzdělávání, ekonomicky dlouhodobě neudržitelné podmínky chovu plemenných koní, 
některé problémy v plemenitbě, zkouškách výkonnosti a také negativní dopady některých nástrojů 
dotační politiky. Nejedná se o problémy neřešitelné. Protože je však tento stav výsledkem 
dlouhodobého působení řady negativních faktorů, vede již dnes k úpadku tohoto oboru podnikání a 
významnému úbytku kvalifikovaných pracovníků. Přitom i nadále platí, že KŮŇ DO LESA PATŘÍ a 
má své opodstatnění jak z hlediska společenského a chovatelského, tak i z hlediska stavu lesního 
ekosystému. Pokud chceme jako společnost udržet koně v lese, je nezbytné stanovit celkovou 
koncepci kroků a opatření na jeho podporu (řešení pouze dílčích částí situaci efektivně nevyřeší) a 
podnítit vznik společného úsilí většiny zúčastněných stran. Seminář se zaměřuje na prezenci 
vybraných částí této problematiky. 
 
Seminář je bezplatný a koná se ve dvou termínech (2 obsahově stejné semináře). 
Je určen pro vlastníky lesů a jejich zaměstnance, pro osoby, které poskytují služby pro lesnictví 
nebo myslivost, pro odborné lesní hospodáře a zaměstnance státní správy lesů. 

 
1. termín semináře: 

12. 10. 2017 – ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o., Dolní 115, 763 62 Tlumačov 

 
2. termín semináře: 

17. 10. 2017 – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Lučiny 17, 362 72 Doupovské Hradiště – Lučiny 

 
Časový harmonogram semináře: 

09:00 - 09:30  

 Prezence účastníků 

09:30 - 12:00  

 Chov a šlechtění chladnokrevných plemen pro práci v lese - doc. Ing. Miroslav Maršálek, 

CSc., Jihočeská univerzita České Budějovice 

 Dopad využití technologie na stav lesa - Ing. Ludvík Pavlíček, Foresta SG, a.s. 

 Kvantifikace vícenákladů za šetrné technologie - Ing. Ludvík Pavlíček, Foresta SG, a.s. 

 Současný stav a potenciál uplatnění koní v lesním hospodářství - Ing. Ludvík Pavlíček, 

Foresta SG, a.s. 

12:00 - 13:00  

 Přestávka, Občerstvení 



13:00 - 14:30  

 Podpora využívání chladnokrevných koní v lesním hospodářství z pohledu MZe - Ing. 

Lenka Kratochvílová, Ministerstvo zemědělství ČR s.p. 

 Podpora využívání chladnokrevných koní v lesním hospodářství z pohledu Vojenských 

lesů - Ing. Libor Strakoš, Vojenské lesy a statky ČR s.p. 

 Podpora využívání chladnokrevných koní v lesním hospodářství z pohledu Lesů České 

republiky - Ing. Ladislav Půlpán Lesy ČR s.p. 

14:30 - 15:30 

 Ukázka chovu koní, Diskuse, Zakončení semináře 

 

Náklady účastníka 

Seminář je bezplatný. Informační materiály a občerstvení v místě konání budou poskytnuty 
zdarma. 
 

Přihlášky 

V případě zájmu si prosím rezervujte místo e-mailem na info@foresta.cz . 
V přihlášce prosím uveďte termín semináře, příjmení a jméno, název organizace, telefon, 
e-mail. 
 

Organizační garant 

Foresta SG, a.s., Horní náměstí 1, 755 01 Vsetín 
e-mail: info@foresta.cz , tel. 571 487 111 
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