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Zpráva o činnosti pobočky České lesnické společnosti PRO SILVA BOHEMICA v roce 2012 
 
 
21. března 2012 - schůzka výboru a rozšířeného předsednictva – LČR, s.p., LS Pelhřimov, Pelhřimov 
 

1. zpráva o činnosti pobočky v roce 2011 
2. finanční zpráva za rok 2011 
3. připravovaná akce „Návrat buku do smrkového hospodářství“ (17.-18.5.2012) 
4. příprava výroční schůze (17.5.2012)  
5. příprava studijní cesty do Slovinska 
6. příprava podzimní exkurze do lesů hlavního města Prahy 
7. http://inldf.mendelu.cz/ProSilvaBohemica 
8. průvodce demonstračními objekty 
9. zasedání evropského výboru Pro Silva ve Francii (konec června 2012) 
10. diskuse k programové konferenci , valné hromadě a volbám do RV ČLS 
11. nové ediční aktivity – kniha prof. Schütze a DVD produkce Jiřího Peňáze z proběhnuvších exkurzí 
12. výhledové akce pro rok 2013 - návrhy, diskuse 
13. různé 
14. pochůzka lesními porosty a definitivní ujasnění exkurzní trasy pro květnovou exkurzi  

 
 
17.-18.5.2012 - seminář a exkurze – Návrat buku do smrkového hospodářství – zabezpečení hospodářské 
jistoty přírodě bližšími způsoby hospodaření“ – klášter Želiv, LČR, s.p. LS Pelhřimov 
 

- seminář v klášteře Želiv; 
- 6 referátů na semináři vč. účasti T. Irmschera z Německa; 
- výroční schůze pobočky; 
- exkurze do lesních porostů – ukázky přestaveb stejnověkých porostů s převahou smrku; využití 

jednotlivě vtroušených buků (bývalých výstavků) ke spontánnímu šíření bukového zmlazení v 
kmenovinách i mýtních porostech; využití buku pro melioraci degradovaných stanovišť a jako 
kostry mechanické stability obnovovaných smrkových porostů; opětovné využití po desetiletí 
výchovně zanedbávaných kotlíků z odbodobí 50. a 60. let 20. století. 

- celkem 80 účastníků, z toho 55 členů Pro Silva Bohemica; 
 
 
27.- 30.6. 2012 - zasedání evropského výboru Pro Silva Europa – La Ferté Bernard, Francie 
           
      Schůze evropského výboru: 

- přistoupení národní pobočky – Lucembursko 
- registrace názvu PRO SILVA – první pokusy o zneužití/využití s růstem vlivu našeho hnutí v Evropě i 
ve světě 
- revize Pro Silva Principles 

http://inldf.mendelu.cz/ProSilvaBohemica
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- udělení grantu Pro Silva Europa 
- nové programové materiály Pro Silva Europa (Principy adaptace lesů k ohrožení klimatickými 
změnami; Přírodě blízké hospodaření šetřící a uvědoměle využívající energii; Aplikace principů Pro 
Silva Mediterranea) 
- volba nového presidenta – Phil Morgan (UK) 
 
Exkurze: 
- Forêt domaniale de Bercé – pěstování dubu s vyšším podílem vysokojakostního dřeva v systému 
velkoplošného podrostního hospodářství;  
- Forêt privée de Vibraye – rodinný majetek, dubové hospodářství, skupinovitě výběrný způsob 
hospodaření 
- Forêt privée de Lonné – převody výmladkových a středních lesů na lesy vysoké, postupné 
zvyšování kvality kmenů, inventarizace kontinuálně od roku 1890 
- Forêt de Frilouze – skupinovitě výběrný způsob hospodaření s minimalizací vkladů do obnovy a 
výchovy porostůdpoařenívvv   

 
12.-15.9. 2012 – exkurze  - Studijní cesta do Slovinska – Mislinja, Novo Město, Pečka, Mokrec 
 

- transformace smrkového hospodářství na free style silviculture 
- pěstování bukových porostů 
- prales Pečka 
- jedlobukové hospodářství v příměstských lesích Ljubljaně 
- návštěva hrobu Josefa Ressela 
- přednáška prof. J. Diaciho na lesnické fakultě v Ljubljani 

 
 
11.10.2012 - exkurze – Přechod k nepasečnému hospodaření v lesích Hlavního města Prahy – správce Dan 
Frantík, 
 

- přírodě blízké hospodaření v lesích se zvýšenou rekreační funkcí 
- přestavby porostů s vyšší účastní SM a BO na převážně listnaté smíšené porosty 
- rozpracování a prostorová diferenciace dubových porostů 
- využití pionýrských dřevin při přeměnách druhové skladby 
- management chráněného území s vyšším zastoupením tlejícího dřeva a se zvýšenou funkcí 

druhové ochrany 
 
 
V roce 2012 byla v nakladatelství Lesnická práce vydána péčí Pro Silva Bohemica kniha prof. J.-P. Schütze 
"Výběrné hospodaření a jeho různé formy". 
 
Na podzim 2012 byla pro ÚHÚL zpracována dokumentace k demonstračnímu objektu přírodě blízkého 
hospodaření "Lesy Hlavního města Prahy" (Dan Frantík, Miroslav Sloup). 
 
Zápisy z jednání výboru a rozšířeného předsednictva PSB Vám budou na požádání zaslány elektronickou 
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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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