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Zpráva o činnosti pobočky České lesnické společnosti PRO SILVA BOHEMICA v roce 2008 
 

 

 

12. března 2008 - schůzka výboru a rozšířeného předsednictva – LČR, s.p., LZ Boubín, polesí Zátoň 

 

- zpráva o činnosti pobočky v roce 2007 

- připravovaná akce „150 let Boubínského pralesa a jeho odkaz pro lesní hospodářství“ 

Prachatice (27.5.2008) 

- příprava výroční schůze a volebního shromáždění (27.5.2008) 

- zájezd do Schläglu – 28.5.2008 

- novinky z evropského výboru Pro Silva; zasedání v roce 2008 

- 4. evropský kongres Pro Silva – Freudenstadt – 19.-21.6.2008 

- úvaha nad podzimní pobočkovou akcí 

- www.prosilvabohemica.cz 

- www.prosilvaeurope.org 

- výhledové akce pro rok 2009 - návrhy, diskuse 

- pochůzka lesními porosty a definitivní ujasnění exkurzní trasy pro květnovou akci pobočky  
 

 

27.5.2008 - seminář a exkurze – 150 let Boubínského pralesa a jeho odkaz pro lesní hospodářství – LČR, 

s.p., LZ Boubín, polesí Zátoň 

 

- seminář v sále hotelu Park v Prachaticích; 

- 5 referátů na semináři; 

- návštěva prezidenta Pro Silva Europa prof. Jean-Philippe Schütze, dr. Petera Branga z lesnického 

výzkumného ústavu v Birmensdorfu a dále zástupců Pro Silva z Rakouska, Německa, Švýcarska, 

Holandska; 

- exkurze k Boubínskému pralesu a do okolních lesních porostů – po trase nás doprovázel dlouholetý 

vedoucí polesí Ing. Václav Chlanda; 

- výroční schůze pobočky a volební shromáždění – zvolen výbor pobočky na období 5.2008-5.2011; 

- celkem 100 účastníků, z toho 65 členů Pro Silva Bohemica; 

 

 

28.5.2008 – zahraniční exkurze – Klášterní lesy ve Schläglu 

 

- exkurze v příhraniční oblasti v majetku kláštera Schlägl; 

- přestavby smrkových monokultur na smíšené, strukturně diferencované lesy; 

- odklon od lesa věkových tříd k hospodaření s cílovými tloušťkami; 

- návštěva kůrovcem zničených porostů na hranici s ČR a s NP Šumava;  

- doprovod lesního správce Johannese Wohlmachera a předsedy Pro Silva Austria Georga Franka; 

 

 

http://www.prosilvabohemica.cz/
http://www.prosilvaeurope.org/
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19.- 21.6.2008 - zasedání evropského výboru Pro Silva Europa a IV. Kongres Pro Silva Europa –   

                          Freudenstadt, Německo 

           

      Schůze evropského výboru: 

- změny ve vedení některých poboček, přistoupení Norska do Pro Silva Europa; 

- příprava konference k 20. výročí vzniku Pro Silva Europa (2009); 

- zlepšení webu PSE, finanční záležitosti, metodika zpracování podkladů pro příkladné objekty 

 

Kongres: 

- prognózy klimatické změny a její očekávaný vliv na prostředí v regionech Evropy; 

- vztah lesního hospodářství k očekávané klimatické změně – adaptivní management a zvyšování  

       tolerance lesních porostů; 

- role přírodě blízkého hospodaření při očekávané změně podmínek prostředí; 

 

Exkurze: 

- nepasečné hospodaření a užití výběrných principů v lužních lesích v nivě Rýna; 

- výběrné hospodaření v lesích města Freudenstadt; 

- výběrné hospodaření v privátních lesích na východních svazích Vogéz 

- výběrné hospodaření ve farních lesích s těžbou cílových tlouštěk; 

 

- poděkování za podporu: Lesy České republiky, s.p. 

- celkem 22 účastníků, z toho 20 členů Pro Silva Bohemica; 

 

 

14. října 2008 - exkurze – Přechod k nepasečnému hospodaření v průběhu smrkové kalamity - LČR, s.p., LS 

Albrechtice, revír Cvilín 

 

- přirozená obnova smíšených jehličnatých porostů s využitím douglasky; 

- využití přirozené obnovy jedle a dalších dřevin pro budoucí diferenciaci porostů s (nutným) použitím 

chemické přípravy půdy; 

- výběr cílových stromů v dubových porostech a podsadby listnatých dřevin za účelem zvýšení kvality 

dubu; 

- obnova uznaných porostů „heraltické“ borovice s cílem vytvořit smíšené, strukturně diferencované 

porosty s budoucí účastí borovice; 

- obnovu byla prezentována jak v počáteční tak v pokročilejší fázi včetně ukázek práce se světlem a 

tedy s regulací budoucího zastoupení dřevin ve směsích. 

 

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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