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Zpráva o činnosti pobočky České lesnické společnosti PRO SILVA BOHEMICA v roce 2010 
 

 

 

2. března 2010 - schůzka výboru a rozšířeného předsednictva – lesní správa Čížov, Správa Národního parku 

Podyjí 

 

1. zpráva o činnosti pobočky v roce 2009 

2. připravovaná akce „Od borových monokultur ke smíšeným listnatým lesům, aneb od paseky k 

cílovým tloušťkám“ (6.-7.5.2010) 

3. příprava výroční schůze (6.5.2009) 

4. zhodnocení 15 let činnosti, rozprava k programovému prohlášení 

5. příprava studijní cesty do Německa (viz dopis členstvu z 8.2.2010) 

6. novinky z evropského výboru Pro Silva 

7. příprava podzimní exkurze na LS Železná Ruda, LČR, s.p. 

8. http://inldf.mendelu.cz/ProSilvaBohemica 

9. výhledové akce pro rok 2011 - návrhy, diskuse 

10. různé 

11. pochůzka lesními porosty a definitivní ujasnění exkurzní trasy pro květnovou exkurzi  

 

 

6.-7.5.2010 - seminář a exkurze – Od borových monokultur ke smíšeným listnatým lesům – lesní správa 

Čížov, Správa NP Podyjí 

 

- seminář v sále Zámeckého hotelu ve Vranově nad Dyjí; 

- 4 referáty na semináři; 

- výroční schůze pobočky; 

- exkurze do lesních porostů v zóně s trvalým managementem; přestavby porostů s dominancí 

borovice na smíšené bukodubové porosty; přechod od pasečného způsobu hospodaření k metodě 

cílových tlouštěk a koncpetu tzv. mozaikových porostů; 

- celkem 95 účastníků, z toho 75 členů Pro Silva Bohemica; 

 

 

17.- 19.6.2010 - zasedání evropského výboru Pro Silva Europa – Arnhem, Nizozemí 

           

      Schůze evropského výboru: 

- přistoupení první americké pobočky – Pro Silva New England; 

- jednání o vzniku dalších poboček – Lucembursko, Ukrajina – prezentace zástupců těchto zemí s 

návrhem jejich činnosti a právního uspořádání poboček; dlouhodobý problém se vznikem pobočky v 

Polsku; 

- z důvodu vzniku nových poboček (vč. USA) a prvního zneužití loga i názvu bude požádáno o 

registraci a právní ochranu loga i názvu naší organizace; 

- nový koncept webu PSE – představila Cathy Fitzgerald – po diskusi schváleno a v průběhu roku 

realizováno; 

http://inldf.mendelu.cz/ProSilvaBohemica


 

PRO SILVA BOHEMICA 
pobočka České lesnické společnosti 

Branch Office of the Czech Forest Society 

 

 

PRO SILVA BOHEMICA                                                                                             bankovní spojení: č.ú. 167708297/0600 

LDF MZLU v Brně                                                                                                            GE Money Bank, pobočka Brno 

Zemědělská 3                                                                                                                                                 IČO 70436207 

613 00 Brno                                                                                                                                 www.prosilvabohemica.cz 

 

předseda: Tomáš Vrška, tel. 541 126 263, GSM 602 794 216, tomas.vrska@vukoz.cz 

tajemník: Jiří Souček, tel. 494 668 391, GSM 602 102 273, soucek@vulhmop.cz 

hospodář: Libor Hort, tel. 541 126 264, GSM 605 205 946, libor.hort@vukoz.cz 

- finanční záležitosti – pro nás podstatné – zatím se nemění výše příspěvku jednotlivých poboček; 

- výzva k doplnění příkladných objektů na webu PSE; 

- diskuse a tvorba stanoviska k EU Green paper on forest protection and information; 

- disukuse k možnosti návrhu projektu PSE, který by hodnotil dosavadní výsledky přírodě blízkého 

hospodaření v Evropě – zatím neuzavřeno; 

 

Exkurze: 

- královské lesy Houtvesterij het Loo – přestavby borových porostů na degradovaných stanovištích – 

využití pionýrských listnáčů, podpora šíření dubu a buku, zaměření na trvalost výnosu i při procesu 

přestavby 

- městské lesy Arnhem – nepasečné hospodaření versus nároky města na rekreační dunkci 

- městské lesy Apeldoorn – nepasečné hospodaření ve směsi buk-douglaska 

 

 

21.9.2010 - exkurze – Lesnické hospodaření v "hercynských směsích" - LČR, s.p., LS Železná Ruda, 

 

- exkurze pořádána společně s republikovým výborem ČLS 

- prezentace pěstebních postupů zvyšujících podíl jedle za účelem dosažení vyššího výnosu 

- gradient 5.-8. LVS 

 

 

7.-10.2010 – exkurze  - Pěstování jedle jako hlavní produkční dřeviny – Polsko, Bieszczady, Nadlesnictwo 

Losie, Gorlice 

 

- pěstování jedle ve směsích i jako dominantní dřeviny 

- podokapové školky 

- zalesňování bývalých nelesních ploch – úloha a využití jedle v této problematice 

- ochrana přírody a lesnictví – Magurski park narodowy 

- 50 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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