Česká lesnická společnost
pobočka Pro Silva Bohemica
ve spolupráci se

Správou Krkonošského národního parku

si Vás dovolují pozvat na seminář s exkurzi

Užití výběrných principů v managementu lesů KRNAP
Anotace:
Krkonošský národní park oslavil v letošním roce 50 let od jeho vyhlášení. Dřívější obraz
krkonošských lesů spojený s imisním poškozením horských smrčin se postupně mění a ke
změně obrazu přispívá i koncepční a dlouhodobě uplatňovaný systém managementu lesů
v KRNAP. Zatímco lesy v I. a II. zóně ochrany přírody jsou buď ponechány samovolnému
vývoji (I. zóna), nebo jsou aktivními zásahy na tento režim připravovány (II. zóna), lesy ve
III. zóně a v ochranném pásmu KRNAP jsou systematicky obhospodařovány s postupně se
zvyšujícím využitím výběrných principů. Cílem managementu těchto lesů je dosažení
přírodě blízké dřevinné skladby a prostorové struktury a plnohodnotné užití výběrných
principů hospodaření, které zajistí soulad plnění všech požadovaných funkcí, přičemž
v lesích ochranného pásma je důraz na hospodářskou funkci vyšší než ve III. zóně
vlastního národního parku. Dlouhodobá snaha o strukturní diferenciaci porostů a odklon
od modelu věkových tříd spojené s důsledným využitím refugií jedle a buku ve smrkových
porostech nebo případným sekundárním vnášením těchto dřevin pod clonu stávajících
porostů přinášejí viditelné změny nejenom ve struktuře a dřevinné skladbě, ale též v jejich
stabilitě. Porosty na produkčně optimálních stanovištích pro hercynskou směs jsou
ukázkou dobře fungujícího propojení funkcí ochrany přírody a produkční funkce lesa.
Předmětem exkurze budou trvale obhospodařované lesní porosty 3. zóny KRNAP a jeho
ochranného pásma v okolí Harrachova. První exkurzní zastávka (informativní) bude
věnována stabilizaci smrkových kultur založených v 80-tých letech na poimisních holinách
(včetně využití pionýrských dřevin). Hlavní část exkurze bude vedena lesními porosty
v různých fázích přestavby na les s přírodě blízkou druhovou, věkovou a prostorovou
skladbou, kde je cílem přírodě blízké obhospodařování lesních porostů zaměřené na
ochranu, obnovu a podporu biodiverzity a zároveň na ekonomický efekt. Obdobně jako na
ostatním území KRNAP a jeho ochranného pásma jsou i zde uplatňovány výběrné principy
a přednostně jsou využívány přírodní procesy.

12.-13.9. 2013 (čtvrtek a pátek)
prostory Vosecké boudy a lesní porosty v okolí Harrachova

Přípravu semináře s exkurze zajišťuje:
Ing. Otakar Schwarz, Ph.D. – správa KRNAP
Příjem přihlášek:
Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D., MENDELU, LDF ÚZPL, Zemědělská , 602 00 Brno,
prosilva@email.cz
Čtvrteční program je limitován ubytovací kapacitou Vosecké boudy (34 lůžek) a okolních
loveckých chat (8 lůžek) – maximální kapacita je 42 účastníků – přihlášky budou
akceptovány v došlém pořadí!!! Neuspokojení žadatelé budou vyrozuměni.
Páteční program není početně omezen.
Program:
čtvrtek 12.9.2013
16,00 - 18,00 – příjezd první vlny účastníků do Harrachova (viz plánek s vyznačenými
parkovacími plochami)
16,00; 17,00; 18,00 – kyvadlová přeprava účastníků na Voseckou boudu (přeprava
zajištěna vozidly KRNAP)
20,00 - 21,00 – přednáška o historii a současnosti managementu lesů v KRNAPu
21,00 - ??? diskuse k tématu i k činnosti Pro Silva Bohemica a přátelské posezení
pátek 13.9.2013
8,30-9,00 – sraz všech účastníků (i těch co přijedou až v pátek ráno) na parkovišti
v Harrachově (viz plánek s vyznačenými parkovacími plochami)
9,00 – 14,00 exkurze do lesních porostů – pěší okruh cca 6 km kopcovitým terénem
- postupy vnášení jedle do smrkových porostů;
- postupná tvorba optimální hercynské směsi;
- prodloužení obmýtí jako nástroj pro prostorovou diferenciaci budoucích porostů;
- práce se zápojem při úpravách druhové a prostorové skladby;
- snaha o využití světlostního přírůstu;
- občerstvení na závěr exkurze
organizační informace:
čtvrteční i páteční účastníci nechť zaparkují svoje automobily na doporučených
parkovištích (viz plánek) v blízkosti územního pracoviště KRNAP v Harrachově. Na
exkurzní trasu a zpět k parkovištím budeme přepraveni mikrobusy KRNAP.
Vložné činí 150,-Kč pro účastníky dvoudenního programu a 100,-Kč pro účastníky
jednodenního programu a zahrnuje příspěvek na dopravu během exkurze, přípravu
exkurzního průvodce a občerstvení během páteční exkurze.
Ubytování na Vosecké boudě si hradí účastníci individuálně (nocleh s večeří a snídaní cca
400,-Kč).

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Zašlete do 31. srpna 2013 na adresu:
Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D., prosilva@email.cz nebo MENDELU, ÚZPL LDF, Zemědělská 3
613 00 Brno

Užití výběrných principů v managementu lesů KRNAP
Jméno a příjmení:

1. …………………………………..………………
2. ..…………………………………………………
3. …………………………………………………..
Přesná adresa vysílající organizace: ……………………...........................................................……
...........................................................................………………………………………………………….…….
Zaškrtněte prosím vybranou variantu:

□ přihlašujeme se na čtvrteční i páteční program
□ přihlašujeme se jenom na páteční program
e-mail: …….……….

Podpis. ……............……….

Vložné (účastnický poplatek) 150,- nebo 100,-Kč na osobu zahrnuje: příspěvek na
dopravu během exkurze, přípravu exkurzního průvodce a občerstvení během páteční
exkurze.
Pokud přihlašujete více účastníků na jednu přihlášku, pošlete na náš účet příslušný
součet vložného. Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. Maximální počet účastníků
čtvrteční části programu je z kapacitních důvodů 42. Přihlášení účastníci nad uvedený
limit budou o této skutečnosti vyrozuměni. Na páteční exkurzi není počet účastníků
omezen.

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:

