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pobočka České lesnické společnosti
Branch Office of the Czech Forest Society

Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica
ve spolupráci s

1. Ústavem zakládání a pěstění lesů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy
univerzity v Brně
a

2. Školním lesním podnikem „Masarykův les“ Křtiny
si Vás dovolují pozvat na výroční konferenci s členskou schůzí a odbornou exkurzí na téma

20 let hnutí Pro Silva v České republice
Anotace:
Již před dvaceti lety se za velkého zájmu lesníků konalo ustavující shromáždění hnutí Pro
Silva v České republice. Je to krátká růstová etapa v životě lesa, ale podstatný úsek lidského života.
Každé ukončené desetiletí přímo vybízí nás lesníky k bilancování úspěchů i dosud
neuskutečněných představ a přání.
Společenskopolitické změny, které proběhly jen pár let před prvním setkáním příznivců
přírodě blízkého hospodaření, spolu s jistou emancipací lesníků a podstatně příznivějším pracovním
klimatem se jevily být ideálním východiskem k jemnější odborné práci s lesními porosty, omezení
kalamitních jevů, zlepšení jejich zdravotního stavu, vyřešení problémů se škodami zvěří, …
Jak tomu ale v životě bývá, část věcí se zdařila jen částečně (např. imisní zatížení lesních
porostů se snížilo v depozicích síry, ale zvýraznily se problémy s dusíkem), mnoho nových problémů
se projevilo poměrně nečekaně (politická nestabilita a s tím spojené ovlivňování lesnickodřevařského sektoru, nové typy chřadnutí a odumírání lesních porostů …). A něco se přes mnohé
proklamace nepodařilo vyřešit prakticky vůbec (otázka zvěře).
Naše pobočka se mezitím stabilizovala, začala pořádat vysoce odborné akce, iniciovat
vydávání potřebné literatury, psát odborné články. Stala se pevnou součástí evropského hnutí.
Nabízí odpovědi na mnoho výše zmiňovaných otázek.
Výroční konference se kromě malého ohlédnutí bude věnovat zejména aktuálním věcem a
budoucnosti. Domácí dění nám přiblíží zejména zástupci MZe, MŽP a LČR, s.p. Hnutí Pro Silva
v Evropě nám přiblíží prezident Pro Silva Europe a významní představitelé německých a
slovenských státních lesů. Ubezpečíme se o trendech ve zpracování dříví a budoucích požadavcích
na jeho produkci. A protože je akce opravdu jubilejní, nebude chybět společenský večer.
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Ubytování tentokrát nezajišťujeme, Brno nabízí mnoho rozličných možností, řada z nás zde
má kamarády a příbuzné. Rezervovali jsme veškerou volnou kapacitu kolejí na Kohoutové (cca 35
míst).
Druhý den strávíme, jak je naším dlouholetým zvykem, na terénní exkurzi. Hostitelem a
organizátorem je ŠLP Křtiny. Tématem je pěstování smíšených a listnatých porostů nižších a
středních poloh. Uvidíme řadu pozoruhodných věcí a porostů v jednom okruhu – zejména stav
porostů v PR Habrůvecká bučina padesát let po posledním těžebním zásahu, porosty pěstované
mnoho desetiletí výběrnými postupy a první výstupy konceptu Dauerwald.
Akce se koná ve dnech 23.–24. 4. 2015 (čtvrtek a pátek)
v Auditoriu maximu (členská schůze, slavnostní a přednášková část, budova A MENDELU,
Zemědělská 1), nové menze MENDELU (budova P - společenský večer) a porostech ŠLP Křtiny
(pátek - odjezd autobusů v 8.00 od hlavního vstupu do reálu MENDELU).
Čas a místo setkání: pro členy a zájemce o členství v PSB od 9.00 v Auditoriu maximu
hosté, přednášející a ostatní od 13.30 v Auditoriu maximu

Přípravu akce zajišťují:
Výbor PSB, kontakt: Pavel Bednář – tajemník, 731 188 159
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Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica
ve spolupráci s
Ústavem zakládání a pěstění lesů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy
univerzity v Brně
a
Školním lesním podnikem „Masarykův les“ Křtiny

PROGRAM
20 let hnutí Pro Silva v České republice
23.-24.4.2015 (čtvrtek a pátek)
Aula Mendelovy univerzity a lesní porosty ŠLP Křtiny
čtvrtek 23.4.2015
9,00-10,00 – registrace účastníků výroční schůze
10,00-12,30 – výroční schůze pobočky ČLS Pro Silva Bohemica
12,30-14,00 – oběd
13,30-14,00 – registrace dalších účastníků přednáškového odpoledne
14,00-14,05 – zahájení a přivítání účastníků (předseda Pro Silva Bohemica)
14,05-15,10 – I. blok přednášek
Pavel Draštík, předseda ČLS – Čím je Pro Silva Bohemica pro ČLS
Tomáš Krejzar, ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního
hospodářství, MZE – Podpora nepasečných způsobů hospodaření, chystané
legislativní změny
Vladimír Dolejský, náměstek ministra životního prostředí – Zkušenosti
s nepasečným hospodařením v lesích v gesci MŽP
Václav Lidický, výrobně technický ředitel LČR, s.p. – Využití a postavení
nepasečných postupů v hospodaření LČR, s.p.
Jaromír Vašíček, ředitel ÚHÚL – Kontrolní metody zařizování
v hospodářských lesích – současnost a budoucnost z pohledu ÚHÚL
Dušan Mikuš, Lesy SR, š.p. – zdravice Pro Silva Slovakia
15,10-15,30 – přestávka na kávu
15,30-17,00 – II. blok přednášek
Phil Morgan, president Pro Silva Europa – a natural response to climate
change (tlumočeno)
Andreas Pommer, Staatsbetrieb Sachsenforst – 25 Jahre naturgemässe
Waldwirtschaft im Forstbezirk Eibenstock (tlumočeno)
Pavol Dendys, Lesy SR, š.p. – Uplatování principů přírodě blízkého
obhospodařování lesů u státního podniku Lesy Slovenské republiky

17,00-17,15 – krátká přestávka
17,15-18,30 – III. blok přednášek
Petr Horáček, LDF Mendelu – xxx
Vladimír Tesař – Pro Silva Bohemica po 20 letech
Milan Hron – Kam bude směřovat Pro Silva Bohemica v příštích 20 letech?
DISKUSE do 18,30
18,30-20,00 – přestávka, ubytování
20,00-23,00 – společenský večer v nové menze Mendelovy univerzity
pátek 25.4.2015
8,30 – 9,00 přesun autobusy od Mendelovy univerzity na školní lesní
podnik Křtiny
9,00-12,00 – první část exkurze
12,00-13,00 – oběd v lese
13,00-14,30 – druhá část exkurze (včetně společné vzpomínky a fotografie
u pomníku prof. Konšela)
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
(zašlete prosím do 10.dubna 2015)
písemně - Ing. P. Bednář, tajemník Pro Silva Bohemica, LDF ÚZPL, Zemědělská 3, 602 00 Brno, či
e-mailem - prosilva@email.cz)
na akci

20 let hnutí Pro Silva v České republice
23.–24. 4. 2015
Jméno a příjmení:

1. …………………………………..………………
2. ..…………………………………………………
3. …………………………………………………..
Přesná adresa vysílající organizace: ……………………...........................................................……
...........................................................................………………………………………………………….…….
e-mail: …….…………………………………………….. podpis. ……………………………..……............……….
Vložné 860 Kč zahrnuje:
První den upomínkové a propagační materiály PSB, oběd, 2 x odpolední občerstvení, večerní
občerstvení
Druhý den dopravu, polední občerstvení, přípravu a vydání exkurzního průvodce.
Ubytování není zajišťováno. Rezervujeme cca 35 míst na kolejích J. A. Komenského - Kohoutova
3−11, 613 00 Brno-Černá Pole, tel. 545 128 312/318; email: skm.koleje.jak@mendelu.cz.
(třílůžkové pokoje), budova D. Zájemci nechť se nahlásí na výše uvedená místa s odkazem na akci
Pro Silva. Platba je možná na místě hotově i kartou.
☐ zaškrtněte políčko, pokud si přejete objednat vegetariánský oběd (první den)
Pokud přihlašujete více účastníků na jednu přihlášku, pošlete na náš účet příslušný součet
vložného. Do pole „zpráva pro příjemce“ napište jména přihlášených, příp. Vaše členské číslo jako
variabilní symbol. Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. Maximální počet účastníků semináře s
exkurzí je z kapacitních a organizačních důvodů 100. Přihlášení účastníci nad uvedený limit budou
o této skutečnosti vyrozuměni.
Upozornění:

Očekávejte v blízkém okolí univerzity omezený počet parkovacích možností.
Přizpůsobte tomu prosím dobu příjezdu. Děkujeme.
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