PRO SILVA BOHEMICA
pobočka České lesnické společnosti
Branch Office of the Czech Forest Society

Zpráva o činnosti pobočky České lesnické společnosti PRO SILVA BOHEMICA v roce 2011
8. března 2011 - schůzka výboru a rozšířeného předsednictva – Lesy města Brna, a.s., Kuřim
1. zpráva o činnosti pobočky v roce 2010
2. finanční zpráva za rok 2010
3. připravovaná akce „Přechod k nepasečnému hospodaření na majetku se zvýšenou rekreační funkcí“
(5.-6.5.2011)
4. příprava výroční schůze (5.5.2011) – budou volby výboru a následně si výbor bude jmenovat nové
předsednictvo
5. příprava studijní cesty do Chorvatska (viz dopis členstvu)
6. příprava podzimní exkurze do malolesů na Svitavsku
7. http://inldf.mendelu.cz/ProSilvaBohemica
8. průvodce demonstračními objekty
9. diskuse k prohlášení PSB k Mezinárodnímu roku lesů OSN
10. nové ediční aktivity – kniha prof. Schütze a DVD produkce Jiřího Peňáze z proběhnuvších exkurzí
11. výhledové akce pro rok 2012 - návrhy, diskuse
12. různé
13. pochůzka lesními porosty a definitivní ujasnění exkurzní trasy pro květnovou exkurzi

5.-6.5.2011 - seminář a exkurze – Přechod k nepasečnému hospodaření na majetku se zvýšenou rekreační
funkcí“ – Heroltice, Lesy města Brna, a.s.
-

-

seminář v rekreačním středisku v Herolticích;
5 referátů na semináři vč. účasti náměstka ministra zemědělství;
výroční schůze pobočky – volba nového výboru;
exkurze do lesních porostů – ukázky přestaveb stejnověkých porostů s převahou smrku; využití
pionýrských dřevin při obnově porostů pro melioraci degradovaných stanovišť; využití buku –
koltíky – v budoucích smíšených porostech; hospodaření v lesích se zvýšenou návštěvností v okolí
krajského města;
celkem 70 účastníků, z toho 45 členů Pro Silva Bohemica;

16.- 18.6. 2011 - zasedání evropského výboru Pro Silva Europa – Ossiach, Rakousko
Schůze evropského výboru:
- přistoupení národní pobočky – Lucembursko
Exkurze:
- Suverénní řád Maltézských rytířů – přestavby stejnověkých porostů na smíšené nestejnověké porosty
s ohledem na klimatickou změnu; ekonomické aspekty transformace; využití lesního majetku k
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aktivnímu cestovnímu ruchu
- Gut Poitschach – metody inventarizace a využití růstového simulátoru pro další postup hospodaření;
konsekvence změn pěstebního systému a celkových výsledků hospodaření; sukcese lesa na nevyužitých
zemědělských půdách;
- prezentace projektu "Trvale udržitelné lesnické hospodaření v regionu Střední Korutany"
7.-10.9. 2011 – exkurze - Přirozené lesy a přírodě blízké hospodaření v Chorvatsku – Zalesina, Vražji
prolaz, Crikvenica, Lipovjani, Zagreb
-

problematika pěstování lesů v krasových oblastech
pěstování výběrných lesů s důrazem na produkci jedle
obnova lesních ekosystémů v mediteránní oblasti
dubové lužní hospodářství se zaměřením na cílové tloušťky

7.10.2011 - exkurze – Přechod k nepasečnému hospodaření v malolesích na Svitavsku – OLH Milan Hron,
-

exkurze do malolesů – principy správy malolesů několika obcí v kombinaci s drobnými vlastníky
principy přechodu k nepasečnému hospodaření
limity využití přirozené obnovy
(ne)výchova nárostů – směsí z přirozené obnovy
ekonomické výsledky v delší časové řadě

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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