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STUDIJNÍ CESTA DO N ĚMECKA
dovolujeme si Vás pozvat na studijní cestu do spolkových zemí Dolní Sasko a Duryňsko
Tematické zaměření:
Německo je se Švýcarskem a Francií domovinou výběrného hospodaření v lesích i užití výběrných
principů v širším měřítku. Taktéž historie Arbeitsgemeinschaft Naturgemässe Waldwirtschaft
(pracovní sdružení pro přírodě blízké lesní hospodaření) se píše již od roku 1950 a právě toto
sdružení bylo základem pro pozdější vznik šířeji pojatého hnutí Pro Silva. Díky dlouhodobějšímu
uplatňování výběrných principů v lesích Německa a také díky větší stabilitě v lesnicko-politických
koncepcích se můžeme podívat na porosty, které byly po válce stejnými nestrukturovanými
smrkovými či jinými monokulturami jako u nás. Ovšem více než půlstoletí aplikací přestaveb těchto
monokultur na smíšené, prostorově strukturované lesy umožnilo dovést porosty do stavu, ve
kterém plné užití výběrných principů musí vidět i zarputilý „holosečník“.
Podobně inspirativní by měla být i návštěva duryňských bukových lesů v okolí Hainichu – jedná se
o rozsáhlé souvislé komplexy, kde je uplatňování výběrných principů v bučinách v pokročilejším
stadiu. To od nás neznáme a může to překonat řadu našich myšlenkových limitů o aplikaci
výběrných principů v bučinách.
Pro všechny exkurze máme zajištěno tlumočení do češtiny díky laskavosti našeho skvělého a
osvědčeného tlumočníka Karla Picury.
Program:
Středa, 23. dubna 2014
Cesta: Brno – Praha - Dresden (zastávky na této trase zařadíme podle toho, kdo se přihlásí na
zájezd a účastníci zájezdu budou předem informováni kde a v kolik hodin cestou zastavíme) –
Seesen.
Nocleh až do 26. dubna v hotelu Görtler ve městě Seesen (Niedersachsen).
Večeře individuálně.
Čtvrtek, 24. dubna a pátek 25. dubna
Exkurze na území Dolnosaské lesní správy Seesen, vedoucí : Forstdirektor H. Geske
Doprovod bude oba dny také zajišťovat Dr. Hermann Wobst, který zde působil celý svůj
produktivní život a navázal na dílo svého otce – Dr. Willyho Wobsta. Ten začal po druhé světové
válce s přestavbami jehličnatých monokultur, ukončil pasečné hospodaření a patřil k zakladatelům
ANW – Arbeitsgemeinschaft Naturgemässe Waldwirtschaft – tedy předchůdce Pro Silvy. Hermann
Wobst je v současnosti členem evropského výboru Pro Silva a je považován nejenom v Německu
za žijící legendu přírodě blízkého hospodaření.
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přednáška „70 let přírodě blízkého obhospodařování v demonstračním objektu Pro Silva
Landteil“ s ukázkami dlouhodobého využití přírodních procesů a hospodářských (provozních)
výsledků.
- exkurze 1: přestavby stejnověkých smrko-, douglasko- a modřínových monokultur („čistých“
porostů) na nestejnověké smíšené porosty se stanovištně optimalizovanou jehličnato-listnatou
skladbou na různých typech stanovišť v pohoří Harz a jeho západním podhůří.
- exkurze 2: přestavby stejnověkých bučin („čistých“ porostů) na nestejnověké smíšené porosty se
stanovištně odpovídající směsí listnáčů a jehličnanů na velmi odlišných typech stanovišť – na
pískovcových a naopak vápnitých (Muschelkalk) stanovištích v podhůří Harzu. Budou
prezentovány také výsledky dlouhodobého vnášení tzv. cenných listnáčů do původně čistých bučin
– třešeň, klen, jasan.
Program bude začínat vždy v 8,00 hod. ráno odjezdem od lesní správy (5 km od hotelu) a končit
cca v 17,00 hod. Polední občerstvení – obědy jsou zajištěny a potvrzeny lesní správou. Výhodou
obou exkurzních dní je blízkost exkurzních objektů, takže nebudeme trávit dlouhé hodiny
v autobusu.
Večeře necháme na vaší individuální volbě – hospoda, obchod atd. Zároveň – podle počasí – si
jeden večer uděláme kulturní exkurzi do historického města (významné kulturní památky) Goslar
(http://www.goslar.de) s dostatkem možností k restauraci vlastních sil.
Sobota, 26. dubna
08:00 odjezd směr Duryňsko (Thüringen) – přímo ve směru na Dresden a Prahu, takže bez
zbytečné zajížďky. Cca v 10:00 hodiny příjezd do Mühlhausenu. Následovat bude exkurze do
výběrných bukových lesů. Oběd bude opět zajištěn lesní správou – tentokrát lesní správou
Hainich-Werratal, kterou vede Forstdirektor D. Fritzlar, jenž bude naším celodenním průvodcem.
- exkurze: obhospodařování bukových porostů výběrným způsobem v masivu Hainich (těsně
v sousedství národního parku Hainich). Jedná se o porosty, které popisuje prof. Schütz v jeho
knize Výběrné hospodářství a jeho různé formy, kterou jsme v roce 2011 připravili pro vydání v
Lesnické práci.
Cca v 15:00/ 16:00 – ukončení exkurze a cesta směr Praha-Brno. Zastávky na zpáteční cestě opět
podle možností. Počítejte s návratem do Brna pozdě v noci (3:00 ???) v neděli 27.dubna.
Podrobnosti k ubytování: jak je výše uvedeno, je zajištěno v hotelu Görtler (http://www.hotelgoertler.de/index.php?id=174) v městečku Seesen, východisku našich dvou celodenních exkurzí –
jeho kapacita je 36 lůžek, takže jsme ho zamluvili celý pro nás. Disponuje 17 dvoulůžkovými pokoji
a 2 jednolůžkovými pokoji. Cena je 70,-EUR za dvoulůžkový pokoj a noc, tzn. 35,-EUR za osobu a
noc. V ceně je započtena i snídaně. Možná se někomu může cena jevit jako vysoká, ale
v Německu to levněji těžko pořídíme. Nyní máme z hotelu vše potvrzeno včetně přistýlek pro
celkem 40 osob. Pokud pojedeme busem zcela vytížení (44 osob), zajistí nám němečtí kolegové
zbývající noclehy.
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Ještě projednám s kolegou Peterem Meyerem z výzkumného ústavu lesnického v Göttingen
možnost jeho přednášky na téma – „Co můžeme uplatnit v bukovém hospodářství z poznatků o
dynamice přirozených bučin“. Peter je absolutní německá špička ve výzkumu přirozených lesů a
jejich aplikaci do přírodě blízkého hospodaření.
Rozpočet cesty:
po dobré zkušenosti ze Slovinska bude pro nás nejjednodušší vybírat paušální zájezdové vložné,
na které vám samozřejmě vystavíme doklad o zaplacení pro vašeho zaměstnavatele nebo do
vašeho účetnictví. Celkové vložné bude činit 4500,-Kč.
V ceně vložného bude zahrnuto:
- snídaně 24.4., 25.4., 26.4.
- všechny 3 noclehy (celkem 105 EUR noclehy se snídaní)
- obědy 24.4., 25.4., 26.4. (celkem 30 EUR)
- příspěvek na autobus (mezi 800-900,-Kč; dorovnáváme podle kurzu CZK/EUR předchozí
platby na celkem 4.500,-Kč)
Zbytek nákladů na bus budeme hradit z pokladny Pro Silva Bohemica, jak bylo odhlasováno na
naší výroční schůzi (cca 35.000 Kč).
Večeře si každý zajistí dle vlastní volby buď v hotelové restauraci nebo jinou formou. Při cestě
zpátky zastavíme někde u dálnice.
Závazné přihlášky přijímá náš tajemník Lumír Dobrovolný – prosilva@email.cz. V přihlášce prosím
uveďte jméno a příjmení a zda-li požadujete připravit daňový doklad o zaplacení vložného – pokud
ano, rovnou uveďte přesné údaje firmy a jména, na která má být doklad vystaven. Dále zašlete na
účet Pro Silva Bohemica (v zápatí této pozvánky) 4500,-Kč jako cenu za studijní cestu, případně
její násobek, pokud jede více účastníků z jedné organizace.
Ti z vás, kteří se přihlásili v první výzvě, mají nyní rezervovaná místa (35 osob). Prosím o jejich co
nejrychlejší potvrzení nebo zrušení – do 20. února 2014. Akceptujeme celkem 44 přihlášek, takže
ostatní se mohou ještě dále hlásit. Pokud kapacitu naplníme, bude tajemník informovat další
zájemce, aby neplatili vložné, a tito mohou zůstat jako náhradníci. Po zkušenostech z předchozích
cest se cca ¼ účastníků obmění v posledních 14 dnech před cestou. Byli bychom velmi rádi, kdyby
tento poměr klesl, neboť je pro organizátory vždy poněkud stresující jednat s náhradníky na
poslední chvíli.
Wir freuen uns an unsere Reise!!!
zájezdový přípravný výbor: Lumír Dobrovolný, Libor Hort, Tomáš Vrška
Přílohy: s touto pozvánkou dostáváte skeny článků o hospodaření na bývalé lesní správě
Staufenburg, kde se budeme pohybovat 24. a 25. 4. a brožuru o výběrném bukovém hospodaření
v oblasti Hainichu, kterou navštívíme 26.4 – snad vás dobře navnadí.
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