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Zpráva o činnosti pobočky České lesnické společnosti PRO SILVA BOHEMICA v roce 2005 
 

 

leden 2005 - schůzka výboru a předsednictva - Městské lesy Hradec Králové 

 

- příprava semináře a exkurze k 10. výročí činnosti Pro Silva Bohemica; 

- příprava organizačních změn v pobočce; 

- příprava studijní cesty do Francie; 

- bilance činnosti v roce 2004 a úvaha o dalším směřování pobočky Pro Silva Bohemica; 

- zápis ze schůze je k dispozici na vyžádání u předsedy; 

 

 

duben 2005 - seminář s exkurzí - Deset let na cestě přestavby pasečného hospodářství - ŠLP Křtiny u Brna 

 

- seminář v kongresovém centru ŠLP Křtiny; 

- bilance činnosti pobočky v uplynulých deseti letech; 

- volba nového výboru pobočky na období 2005-2008 (Tomáš Vrška - předseda, Zdeněk Petřík - 

místopředseda, Jiří Souček - tajemník, Jan Birgus - člen výboru); 

- následně bylo výborem ustaveno předsednictvo jako poradní a iniciační orgán naší pobočky 

(Miroslav Červený, Jaromír Latner, Vladimír Pešl, Karel Picura, Jiří Remeš, Miroslav Sloup, Pavel 

Starý, Vladimír Tesař, Jiří Truhlář, Jan Vybíral); 

- exkurze v porostech ŠLP Křtiny; 

- zápis z výroční schůze je k dispozici na vyžádání u předsedy; 

 

červen 2005 - zasedání evropského výboru Pro Silva Europa - Zagreb, Chorvatsko 

 

- volba prezidenta Pro Silva Europa - zvolen Prof. Jean-Philippe Schütz; 

- řešena otázka funkčního sekretariátu PSE - diskuse nad využitím nabídky IUCN; 

- zájem o program a činnost PSE z mediteránních zemí a Skandinávie - diskuse o přenositelnosti 

myšlenek přírodě blízkého hospodaření (nejčastěji se dnes užívá výraz "continuous cover forestry") 

do oblastí, kde je kontinuální pokryv lesní půdy problematický; 

- exkurze do lokalit výběrných JD-BK lesů; podrostní hospodářství ve směsích DB-BK - otázka 

udržení dubu v porostní směsi; lužní olšiny - dynamika lesů ponechaných samovolnému vývoji; 

- českou pobočku Pro Silva zastupoval Vladimír Tesař a Tomáš Vrška; 

- zápis ze zasedání evropského výboru a materiály k problematice obhospodařování lesů v Chorvatsku 

jsou k dispozici na vyžádání u předsedy; 

 

červen 2005 - studijní cesta pobočky do východní Francie 

 

- výběrné hospodaření na menších majetcích - jedle ve směsi s listnáči; 

- cílové tloušťky; 
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říjen 2005 - seminář s exkurzí - Přestavby smrkových monokultur - Lesní správa Dr. R. Kinský 

 

- návrat na stejná místa po 5 letech od schválení nového LHP, zaměřeného na přestavby smrkových 

monokultur; 

- 5 let systematického vkládání prvních obnovních prvků do porostů vzniklých na rozsáhlých 

plochách po mniškové kalamitě před 75 lety; 

- vnášení chybějících listnáčů a jedle v kombinaci s přirozenou obnovou smrku; 

- Pro Silva Bohemica se vrací a bude vracet na "svoje" místa abychom zúročili zkušenosti z 

dlouhodobých aplikací pěstebních systémů; 

- byl vydán sborník příspěvků a průvodce exkurzí - nyní již rozebrán; 

 

 

prosinec 2005 - mezinárodní konference - Future Forest Management in Europe - Industrialisation, Nature-

based Management or Protection of Forersts? - Ljubljana, Slovinsko 

 

- připomenutí 80. narozenin Prof. Dušana Mlinšeka - jednoho z otců zakladatelů hnutí Pro Silva; 

- Robanov kot - 1989 - založení HNUTÍ Pro Silva; 

- poslání lesnictví v měnících se podmínkách Evropy a měnící se společenské objednávce; 

- znovu řešena otázka sekretariátu PSE - většinově odmítnuta nabídka IUCN; 

- sborník konferenčních příspěvků je k dispozici na vyžádání u předsedy; 

 

 

 

Pokud se chcete s jednotlivými materiály seznámit podrobněji, neváhejte kontaktovat předsedu pobočky a 

obdržíte je v celém znění. 

 

 

 

 

Sestavil: Tomáš Vrška - předseda pobočky 

 

 

 

Kontaktní adresa: 

 

Ing. Tomáš Vrška, Dr. 

VÚKOZ - oddělení ekologie lesa 

Lidická 25/27 Brno, 657 20 

 

Tel. 541 126 263 

GSM 721 748 652 

tomas_vrska@nature.cz 
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