
               Česká lesnická společnost 
             pobočka Pro Silva Bohemica 
 
                            ve spolupráci s  
 

                                       Lesy Belcredi, Jimramov 
 
 
 

si Vás dovolují  pozvat na seminář s exkurzi 
 

20 let přestaveb smrkových monokultur na majetku 
Belcredi  

 
 
Anotace:  

Českomoravská vrchovina je typickou ukázkou dědictví holosečného smrkového 
hospodářství. Ve středověku kolonizovaný hvozd s tehdy rozsáhlými oblastmi smrko-jedlo-
bukových pralesů se stal vzhledem ke svým stanovištním podmíkám základnou pěstování 
smrku a právě zde dosahuje zastoupení smrku ve středních polohách ČR nejvyšších 
hodnot. Neudržitelnost tohoto systému hospodaření byla pociťována již v prvních 
poválečných deceniích. Intenzivní snahy o změnu nejenom dřevinné skladby, ale i 
hospodářského způsobu vzbuzovaly velké naděje hospodářů, avšak započaté dílo bylo 
násilně přerušeno. V současném světle již probíhající klimatické změny a postupné 
degradace produkčního i ekologického potenciálu stanovišť je nutnost nápravy ještě 
naléhavější. Hledání postupů změny dřevinné skladby a prostorového uspořádání lesa, 
nastolení trvalosti a vyrovnanosti produkce obhospodařovaného majetku je výzvou pro 
každého správce uvažujícího v delším horizontu než je jeho aktivní působení. Správa lesů 
Belcredi byla po restituci majektu postavena před stejné otázky – jak změnit hospodaření 
ve smrkových monokulturách s občasným výskytem buku a téměř nulovým zastoupením 
dalších dřevin. Jak zabezpečit vyrovnanost a trvalost produkce, vyhnout se nebezpečí 
nahodilých událostí při přestavbě smrkových monokultur, a to vše v situaci 
nevyrovnaného zastoupení věkových tříd. 

Dílčí výsledky patrné po dvaceti letech, vpravdě opatrný postup lesního hospodáře, 
výrazný pokles nahodilých těžeb, postupné vnášení chybějících dřevin s cílem vytvoření 
hercynské směsi s produkčně optimálním a ekologicky únosným zastoupením smrku, 
buku i jedle jsou předmětem semináře i exkurze. 

 
 

16.-17.5.2013 (čtvrtek a pátek) 
 

prostory hotelu Podlesí u Sněžného a lesní porosty v okolí 
 
 
 



Přípravu semináře s exkurzí zajišťují:  
Ing. Jiří Driml – správa lesů Belcredi 
Ing. Jiří Zahradníček – nezávislý český lesník 
doc. Dr. Ing, Tomáš Vrška – VÚKOZ, v.v.i. 
 
Příjem přihlášek: 
Ing. Lumír Dobrovolný, Ph. D., MENDELU, LDF ÚZPL, Zemědělská , 602 00 Brno, 
prosilva@email.cz 
 
 
Program: 
 
čtvrtek 17.5.2012 
13,00 - 14,00 – registrace účastníků 
14,00 - 15,30 – I. blok referátů (3 referáty) 
15,30 - 16,00 – přestávka 
16,00 - 17,30 – II. blok referátů a diskuse (3 referáty) 
18,00 – večeře 
19,00 - 20,30 – výroční členská schůze Pro Silva Bohemica 
20,30 - ?? -  večerní diskuse 
 
pátek 18.5.2012 
8,30 – 13,30 exkurze do lesních porostů – pěší okruh cca 6 km kopcovitým terénem 

- postupy vnášení jedle do smrkových monokultur; 
- využití jednotlivě vtroušených buků pro jeho přirozenou obnovu v další generaci 

porostů; 
- prodloužení obmýtí jako nástroj pro prostorovou diferenciaci budoucích porostů; 
- jak naložit s kumulovanou zásobou v tyčovinách a slabých kmenovinách? 
- od holosečí k podrostnímu hospodaření nebo ještě dál? 

 
přednášky na semináři: 
- PhDr. Ludvík Belcredi – Historický vývoj majetku rodiny Belcredi 
- Ing. Pavol Dendys – Obhospodarovanie smrečín na LS Paráč (1992-2012) – LZ 

Námestovo, Pro Silva Slovakia 
- doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. – Obnova jedle bělokoré jedle ve vztahu ke stanovištně-

ekologickým podmínkám  
- Ing. Gabriela Pavloňová, Ing. Jiří Driml – Historie lesního hospodářství na majetku 

Belcredi 
- Ing. Jiří Zahradníček – Změny stavu lesa na majetku Belcredi v období 1993-2013 
- Ing. Jiří Driml – koncepce a cíle hospodaření na majetku Belcredi a dosavadní 

výsledky přestaveb smrkových monokultur 
 
 
Vložné 700 Kč zahrnuje pronájem sálu a techniky, občerstvení během semináře, večeři, 
přípravu a vydání exkurzního průvodce a občerstvení během exkurze. 
Nepracující důchodci mají snížené vložné 450,-Kč 
 
 
Další informace na: www.prosilvabohemica.cz 
 

 

mailto:prosilva@email.cz


Z Á V A Z N Á   P Ř I H L Á Š K A 
 

Zašlete do 7. května 2013 na adresu: 
Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D., prosilva@email.cz nebo MENDELU, ÚZPL LDF, Zemědělská 3 

613 00 Brno 
 

20 let přestaveb smrkových monokultur na majetku Belcredi 
 
Jméno a příjmení: 

1. …………………………………..……………… 
2. ..………………………………………………… 
3. ………………………………………………….. 

 
Přesná adresa vysílající organizace: ……………………...........................................................…… 
 
...........................................................................………………………………………………………….……. 
 
e-mail: …….……….                                                                              Podpis. ……............………. 
 

Vložné (účastnický poplatek) 700,-Kč na osobu (450,-Kč nepracující důchodci) zahrnuje: 
zahrnuje pronájem sálu a techniky, občerstvení během semináře, večeři, přípravu a 
vydání exkurzního průvodce a občerstvení během exkurze. 

Ubytování je předběžně rezervováno v hotelu Podlesí http://www.hotelpodlesi.cz/. Každý 
účastník (skupina) si individuálně objedná noclehy v hotelu (v ceně je zahrnuta i snídaně). 
Zde proběhne čtvrteční seminář i výroční členská schůze pobočky Pro Silva Bohemica. 
Pokud bude kapacita noclehů v hotelu obsazena, je možno objednat ubytování v penzionu 
Solitary http://www.penzionsolitary.cz/, který je cca 900 m od místa konání semináře. 
□ zaškrtněte políčko, pokud si přejete objednat vegetariánskou večeři 
 
Pokud přihlašujete více účastníků na jednu přihlášku, pošlete na náš účet příslušný 
součet vložného. Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. Maximální počet účastníků 
semináře s exkurzí je z kapacitních a organizačních důvodů 80. Přihlášení účastníci nad 
uvedený limit budou o této skutečnosti vyrozuměni. 

Potvrzení o platbě 
Potvrzujeme, že jsme dne …...…….2013 uhradili účastnický poplatek ve výši …...........….Kč  

za...........účastníka(y) semináře ve prospěch účtu Pro Silva Bohemica u GE Money Bank, 

pobočka Brno, č.ú.  167708297/0600, v.s. 111.  

ČLS - pobočka Pro Silva Bohemica není plátcem DPH. 

 
Číslo účtu plátce:…………….................................. 
 
 
Razítko a podpis účtujícího: 

http://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=6607;zpet=http://is.mendelu.cz/pracoviste/zamestnanci.pl?id=48
mailto:prosilva@email.cz
http://www.hotelpodlesi.cz/
http://www.penzionsolitary.cz/
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