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Zpráva o činnosti pobočky České lesnické společnosti PRO SILVA BOHEMICA v roce 2006 
 

 

 

leden 2006 - schůzka výboru a předsednictva – Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně 

 

- příprava semináře „Přestavby borových monokultur“ v Plasích; 

- příprava přijetí rakouských kolegů Pro Silva Austria; 

- příprava studijní cesty na Slovensko; 

- diskuse k aktivitě Pro Silva Bohemica ve věci lesopolitických otázek; 

 

 

květen 2006 - seminář s exkurzí – Zvyšování druhové rozmanitosti v lesích obce Boží Dar – Obecní lesy 

Boží Dar 

 

- zahájení projektu z programu Interreg IIIA společně s ANW Sachsen; 

- součinnost správy obecních lesů obce Boží Dar a lesní správy Eibenstock (státní lesy Saska); 

- naši pobočku zastupoval Karel Picura (revizor a člen předsednictva a současně správce obecních lesů 

Boží Dar) a Tomáš Vrška (předseda pobočky); 

 

 

květen 2006 - seminář pro veřejnost s exkurzí – Přestavby borových monokultur – možnosti a cíle – LČR, 

s.p., LS Plasy 

 

- seminář a výroční schůze v sále hostince U Šípků v Horní Bělé; 

- exkurze lesními porosty LS Plasy (LČR, s.p.) – „svými“ porosty prováděl revírník Miroslav Červený 

a lesní správce Jan Štich; 

- celkem 80 účastníků, z toho 50 členů Pro Silva Bohemica; 

 

 

květen 2006 – doprovod zahraniční exkurze – Boubínský prales a okolní porosty v NPR – LČR, s.p., LZ 

Boubín 

 

- 35 členů Pro Silva Austria navštívilo Boubínský prales a okolní hospodářské porosty; 

- program byl zajištěn v součinnosti LČR, s.p., LZ Boubín; VÚKOZ – oddělení ekologie lesa a Pro 

Silva Bohemica; 

 

 

červen 2006 – doprovod zahraniční exkurze – Přestavby smrkových monokultur a strukturní diferenciace 

v lužních porostech – LČR, LS Nymburk 

 

- 40 členů Arbeitsgemeinschaft für naturnahe Waldwirtschaft (ANW) Sachsen (německá Pro Silva) 

navštívilo lesy města Kutná Hora (objekt Hetlín) a lužní porosty na Kačině ve správě LČR, s.p., LS 

Nymburk; 
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- program zajišťovali a hosty doprovázeli pan Jelínek (Městské lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o.), 

Miroslav Němeček (LČR, s.p., LS Nymburk), Jiří Souček a Vladimír Tesař za naše sdružení; 

 

 

září 2006 - zasedání evropského výboru Pro Silva Europa – Namur, Belgie 

 

- přijetí nových poboček – Slovinsko, Bulharsko, Srbsko; 

- podpis smlouvy o spolupráci s IUCN (evropskou kancelář IUCN zastupoval její šéf Tamász 

Margharescu); 

- otázka uplatnění principů Prosilva v mediteránních oblastech (Španělsko, jižní Itálie atd.) 

- otázka fungování sekretariátu Pro Silva Europa; 

- webové stránky www.prosilvaeuropa.org 

- zvýšení členských příspěvků – pro ČR to znamená 200,- Eur ročně (doposud 160,- Eur/rok) 

- exkurze – otázka ponechání samovolnému vývoji sekundárních luhů a otázka dalšího hospodaření 

v sousedních porostech; uplatnění jednotlivého výběru v bučinách po 70 letech; výchovné pokusy 

v doubravách s cílem intenzifikace přírůstu; přestavby smrkových monokultur Thurnerovou 

metodou v Ardenách; zvyšování výnosu lesa s využitím nepůvodních dřevin při respektování 

nutnosti strukturní diferenciace porostů; sledování původní smrkové monokultury ponechané 

samovolnému vývoji – experiment Univerzity v Gentu. 

 

 

září 2006 - studijní cesta pobočky PSB na Slovensko 

 

- exkurze na školním lesním podniku TU Zvolen – „mozaikové“ porosty, pěstování listnatých dřevin, 

Badínský prales; 

- výběrné hospodaření na LS Smolník; výběrné hospodaření na objektu Donovaly; 

- postupná strukturní diferenciace porostů na LS Beňuš (Nízké Tatry) a současná stav kalamitních 

ploch ve Vysokých Tatrách; 

- dynamika vývoje jedlobučin v pralese Salajka a hospodaření v okolních porostech; 

- průvodci nám byli Milan Saniga a Peter Jaloviar (LF TU Zvolen), Laco Alznauer (LS Smolník) a  

Pavol Gedeón (LZ Margecany), Rudolf Bruchánik (ředitelství Lesov Slovenskej republiky) a kolega 

z LZ Beňuš; 

- celkem 40 účastníků, z toho 30 členů Pro Silva Bohemica; 

 

 

říjen 2006 - exkurze – Zvyšování podílu jedle dlouhodobými pěstebními postupy – LČR, s.p., LS Janovice 

 

- exkurze Pro Silva Bohemica na objekt genové základny jedle na LS Janovice, ve které jsou porosty 

postupně strukturně diferencovány a cílenými pěstebními postupy je zvyšován podíl jedle; 

- průvodce exkurzí byl lesní správce Pavel Koždoň; 

- celkem 40 účastníků z řad Pro Silva Bohemica; 

 

 

Zápisy z jednání výboru a předsednictva PSB, tabulkový přehled naší činnosti a další materiály jsou 

v elektronické podobě umístěny na našich webových stránkách www.prosilvabohemica.cz.Materiály o 

činnosti evropského výboru Pro Silva Europa naleznete na webových stránkách www.prosilvaeurope.org.  

 

http://www.prosilvaeuropa.org/
http://www.prosilvabohemica.cz/
http://www.prosilvaeurope.org/
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Sestavil: Tomáš Vrška - předseda pobočky 

 

 

 

 


