
Tyto myšlenky našly své zastánce i v České republice. 
Po několikaleté přípravě byla 21. dubna 1995 v Audi-
toriu maximu MZLU v Brně ustavena česká pobočka 
evropského hnutí – PRO SILVA BOHEMICA s podporou 
univerzity a ředitelství Lesů České republiky. Následně 
se stala součásti České lesnické společnosti.

Při bilancování činnosti po deseti letech od založení  —
české pobočky PRO SILVA BOHEMICA byl dán podnět 
k vytvoření sborníku hlavních referátů z vybraných akcí. 
V následujících řádcích připomeneme názvy těchto 
referátů s uvedením autora a stručného obsahu.

JIŘÍ SOUČEK:

VÝVOJ KONCEPCÍ PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH 
POSTUPŮ HOSPODAŘENÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ

V příspěvku je přehledně shrnuto hospodaření a názo-
rový vývoj na hospodářské způsoby s využitím přírodě 
bližších postupů v období mezi světovými válkami a po 
druhé světové válce na vybraných lesních majetcích.

VLADIMÍR TESAŘ:

LESNICKÉ SDRUŽENÍ PRO SILVA V EVROPĚ 
A V ČECHÁCH 

Autor velmi podrobně seznamuje se jmény iniciátorů 
ustavení evropského sdružení Pro Silva, informacemi 
o jednotlivých kongresech, zvolených prezidentech 
a programových prohlášeních. Po dobu deseti let byla 
pobočka řízena pětičlenným výkonným výborem. Velká 
účast na organizovaných exkurzích a seminářích do-
svědčovala správnost založení tohoto hnutí.

VLADIMÍR TESAŘ:

PROGRAMOVÉ OTÁZKY V DESETI LETECH 
PRO SILVA BOHEMICA

Princip trvalé udržitelnosti obhospodařování lesa je 
vyjádřen strategií Pro Silvy: „největší možné využití pří-
rodních procesů v lese pro dosažení hospodářských cílů 
nebo užitků očekávaných vlastníkem a vyžadovaných 
společností“ (Tesař, citát z příspěvku). 

Příspěvek uvádí význam některých pojmů ve strategii  —
jako například „Funkční potenciál lesa a polyfunkční 
les“, „Ekologická stabilita“ a „Biologická automatiza-
ce“. Dále jsou uvedena stanoviska k obhospodařování 
některých typů porostů – pěstování dubu – „dubové 
hospodářství“, pěstování buku – „bukové hospodářství“, 
pěstování borovice lesní – „borové hospodářství“, „kul-
turní smrkový les na stanovištích smíšených listnatých 

porostů“, „hospodaření v horském lese“, a to vždy 
s pohledem na „péči o porostní zásobu“, „technickou 
podporu pěstebním a těžebním činnostem“, „posilování 
environmentálních funkcí lesa“, „ProSilva a manage-
ment chráněných částí přírody“, „více přírody do lesa“ 
s nástinem zaměření PRO SILVA BOHEMICA v budouc-
nosti.

Příspěvek je doplněn podrobným seznamem doku- —
mentů vytvořených působností a z podnětu Pro Silva 
Bohemica.

MILOŠ KRAUS, LIBOR HORT:

PŘÍKLADOVÉ OBJEKTY PŘÍRODĚ BLÍZKÉHO 
OBHOSPODAŘOVÁNÍ LESA V ČESKU

Nezastupitelným prostředkem k dosažení cílů ve 
vzdělávání lesníků jsou lesní části (objekty), na nichž 
jsou principy přírodě blízkého obhospodařování lesa 
uplatňovány. Příspěvek popisuje metodiku výběru ob-
jektů s danými kritérii pro zařazení do inventarizačních 
seznamů včetně seznamu evidovaných objektů.

PAVEL MAUER, JIŘÍ TRUHLÁŘ:

HOSPODAŘENÍ V BIOLOGICKÉM POJETÍ NA ŠLP 
KŘTINY A USTAVENÍ PRO SILVA BOHEMICA

Příspěvek je věnován stručné charakteristice ŠLP Křtiny 
a přínosu ŠLP Křtiny hnutí Pro Silva. Úkolem a povin-
ností zaměstnanců ŠLP je způsob hospodaření v zása-
dách Pro Silva uplatňovat a nadále ho rozvíjet.

JIŘÍ REMEŠ, VILÉM PODRÁZSKÝ:

PŘESTAVBA MONOKULTURNÍHO SMRKOVÉHO 
LESA NA PŘÍKLADU ŠLP KOSTELEC  
NAD ČERNÝMI LESY 
V příspěvku jsou podrobně popsány majetkové poměry 
ŠLP, přírodní podmínky a vývoj lesního hospodaření 
s uvedením současných způsobů hospodaření. Z aktivit 
hospodaření dle zásad Pro Silvy nelze opomenout uve-
dené „přeměny smrkových monokultur“.

Útlá, ale odborně objemná publikace je v příloze do- —
plněna o „Programové dokumenty PRO SILVA EUROPA“ 
a „Programová prohlášení PRO SILVA BOHEMICA“.
  Ing. Jaromír Latner, CSc.

Hnutí Pro Silva bylo založeno v roce 1989 ve Slovinsku na shromáždění 35 lesníků z deseti 

evropských zemí na základě potřeby existence nového společného myšlenkového proudu 

přihlašujícího se k obhajobě většího respektování přírodních procesů.
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