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Rámcové smlouvy o spolupráci při výuce v lesnictví  

uzavřené dne 10. 1. 2017 
 
 

Plán výuky a výzkumu  
 

Zajištění lesnické odborné výuky na vybrané jednotce PUPFL 
 

a) Vybrané pozemky:  ODD 81 A, B, C 
 

b) Účelem poskytnutí uvedených pozemků je zajištění kvalitní odborné praktické 
přípravy a výuky žáků lesnických oborů Střední lesnické školy, a to Střední lesnické 
školy a Střední odborné školy, Šluknov, příspěvková organizace, se sídlem 
T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, IČO: 47274719 

 
c) Zajištění výkonu odborné praxe a odborného výcviku žáků školy v těchto činnostech: 

� motomanuální těžba a moderní těžební technologie 
� práce s vyvážecí soupravou a doprava dřevní hmoty 
� obnova porostů přirozená a umělá 
� péče o nárosty a kultury 
� výchova lesních porostů v závislosti na věku 
� ochrana lesních kultur proti biotickým a biotickým činitelům 
� práce na údržbě lesní dopravní sítě 
� strážní služba a protipožární ochrana lesa 
� taxační činnost – zásoba porostů a plánování těžby 
� řízení a organizace lesního provozu  
� organizace pracovních postupů a vedení pracovních týmů 
� ekonomika lesnického provozu 
� plánování a realizace lesních staveb 
� aplikace platné legislativy v konkrétních lesnických činnostech 
� vedení lesní hospodářské evidence a plánování jednotlivých činností 
� lesnická projekční činnost 

 
d)  Zajištění a vytvoření výzkumných pracovišť a zkusných ploch pro odborné učitele a 

pro umístění závěrečných a ročníkových prací žáků školy.  
Aktuální témata: 

� využití malé techniky v lesním hospodářství 
� inventarizace porostních skupin 
� vyhodnocení stavu porostů vzniklých po kalamitní těžbě 
� vývoj populace kůrovců na vybraných lokalitách 
� kontrolní a srovnávací plochy pro vyhodnocení škod zvěří 
� sledování provozních ukazatelů vybraných řetězových pil 



� ekonomické porovnání výnosů z těžby a nákladů na obnovu porostu 
� jednotlivé metody ochrany lesních porostů proti škodám zvěří 
� jednotlivé metody ochrany lesních porostů proti škodám buření 
� porovnání růstu nepůvodních a původních druhů dřevin 

 
e) Organizace informativních setkání laické veřejnosti s ukázkami hospodaření, exkurze, 

ukázky, přednášky a výukové dny pro žáky základních škol  
 

f) Realizace rekvalifikačních kurzů, školení a pilotáží nových vzdělávacích programů v 
lesnictví (Lesní mechanizátor a Lesní technik pro obchod dřevní hmotou) 

 

V …………………… dne ………       V …………………… dne ……… 

 
Za LČR:  

 
Za školu: 

  

  

……………………………. ……………………………. 

Ing. Josef Vojáček Mgr. et Bc. Rudolf Sochor 

generální ředitel ředitel 

Lesy České republiky, s.p. Střední lesnická škola a Střední odborná 
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