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Zpráva o činnosti pobočky České lesnické společnosti PRO SILVA BOHEMICA v roce 2007 
 

 

únor 2007 - schůzka výboru a předsednictva – Městský úřad Moravský Krumlov 

 

- příprava semináře a exkurze „Jaká je budoucnost hospodaření ve středním lese?“ v Moravském 

Krumlově; 

- příprava exkurze kolegů z Pro Silva Slovakia v ČR; 

- příprava studijní cesty do Itálie; 

- příprava webových stránek; 

- výhledové akce pobočky; 

 

13.-17.5.2007 - zasedání evropského výboru Pro Silva Europa – Killarney, Irsko 

 

- přijetí nových členů – Albánie, Bulharsko (I. Veličkov); 

- otázka členství zájmových skupin mimo národní pobočky; 

- CCFG – Continuous Cover Forestry Group – V. Británie; 

- sloučení poboček v Belgii – vlámské a vallonské; 

- návrh principů Pro Silva pro mediteránní země (J. Garitacelaya - Španělsko); 

- exkurze - jak začít uplatňovat principy Pro Silva v monokulturách P.sitkensis 

                           - staré lesy (old-growth forests) v Irsku 

                           - Killarney National Park 

 

 

24.-25.5.2007 - seminář a exkurze – Jaká je budoucnost hospodaření ve středním lese? – Městské lesy 

Moravský Krumlov 

 

- seminář a výroční schůze v sále hotelu Epopej; 

- 6 referátů na semináři 

- exkurze lesními porosty v majetku Města Moravský Krumlov – po exkurzní trase nás doprovázel 

bývalý lesní hospodář Dušan Utinek; 

- celkem 90 účastníků, z toho 60 členů Pro Silva Bohemica; 

 

 

28.5.-30.5.2007 – doprovod zahraniční exkurze – Pro Silva Slovakia 

 

- NP Podyjí – HÚL na bázi provozní inventarizace (kontrolní metoda) v provozní praxi; 

- ŠLP Křtiny – přírodě blízké bukové hospodářství; 

- Lesy MVDr. R. Kinský Žďár nad Sázavou – přestavby smrkových monokultur na smíšené, přírodě 

bližší porosty; 
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27.-30.6.2007 - studijní cesta pobočky PSB do Itálie – provincie Trentino 

 

- převody bukových pařezin; 

- střední les v pestré směsi dřevin; 

- ochranné lesy v povodí horských řek; 

- bohatě strukturované lesy SM-JD; 

- údržba krajinného rázu bývalých horských pastvin; 

- sekundární les na bývalých horských pastvinách; 

- ochranné lesy SM na horní hranici lesa; 

 

- poděkování: Alessandro Wolynski a Pro Silva Italia; Lesy České republiky, s.p.; 

- extra bonus: DVD - Jiří Peňáz Production 

- celkem 35 účastníků, z toho 28 členů Pro Silva Bohemica; 

 

 

11. října 2007 - exkurze – Zvyšování podílu buku a přechod k nepasečnému hospodařenína úpatí Železných     

                                          hor - LČR, s.p., LS Nasavrky 

 

- využití vtroušených dřevin (JD) a jejich větší uplatnění v následné generaci lesa; 

- strukturní diferenciace porostů, zvýšení podílu BK; 

- podsadby BK v monokulturách SM na živných stanovištích; 

- práce s BK v NPR Lichnice-Kaňkovy hory; 

- celkem 60 účastníků z řad Pro Silva Bohemica; 

 

 

Zápisy z jednání výboru a rozšířeného předsednictva PSB Vám budou na požádání zaslány elektronickou 

poštou – kontaktujte předsedu – tomas.vrska@vukoz.cz, tabulkový přehled naší činnosti, exkurzní průvodce  

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.  

 

 

 

 

Sestavil: Tomáš Vrška - předseda pobočky 
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