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Zpráva o činnosti pobočky České lesnické společnosti PRO SILVA BOHEMICA v roce 2013 
 
 
7. března 2013 - schůzka výboru a rozšířeného předsednictva – Podlesí, Lesy Belcredi 
 

1. zpráva o činnosti pobočky v roce 2012 
2. finanční zpráva za rok 2012 
3. příprava návštěvy Pro Silva Ireland (9.-12.5.2013) 
4. připravovaná akce „20 let přestaveb smrkových monokultur na majetku Belcredi" (16.-17.5.2013) 
5. příprava výroční schůze (16.5.2013)  
6. příprava podzimní exkurze do KRNAPu (12.-13.9.2013) 
7. průvodce demonstračními objekty – aktuální informace 
8. nové ediční aktivity – kniha ke 20 letům Pro Silva Bohemica 
9. výhledové akce pro rok 2014 - návrhy, diskuse 
10. různé 
11. pochůzka lesními porosty a definitivní ujasnění exkurzní trasy pro květnovou exkurzi  

 
 
16.-17.5.2013 - seminář a exkurze – 20 let přestaveb smrkových monokultur na majetku Belcredi“ – Podlesí 
u Sněžného, Lesy Belcredi, průvodce Jiří Driml 
 

- seminář v hotelu Podlesí; 
- 6 referátů na semináři vč. příspěvku slovenských kolegů; 
- výroční schůze pobočky; 
- exkurze do lesních porostů – ukázky přestaveb stejnověkých smrkových porostů; postupy vnášení 

jedle do smrkových monokultur; využití jednotlivě vtroušených buků pro jeho přirozenou obnovu a 
šíření v další generaci lesa; prodloužení obmýtí jako nástroj pro prostorovou diferenciaci budoucích 
porostů; jak naložit s kumulovanou zásobou v tyčovinách a slabých kmenovinách? 

- celkem 75 účastníků, z toho 67 členů Pro Silva Bohemica; 
 
12.-13.9.2013 - exkurze – Užití výběrných principů v managementu lesů KRNAP – KRNAP, lesní správa 
Harrachov, průvodce Otakar Schwarz 
 

- dlouhodobá koncepce obhospodařování lesa v ochranném pásmu a III. zóně KRNAP 
- postupy vnášení jedle do smrkových porostů; 
- postupná tvorba optimální hercynské směsi; 
- prodloužení obmýtí jako nástroj pro prostorovou diferenciaci budoucích porostů; 
- práce se zápojem při úpravách druhové a prostorové skladby;  
- snaha o využití světlostního přírůstu; 

 
 
 



 

PRO SILVA BOHEMICA 
pobočka České lesnické společnosti 

Branch Office of the Czech Forest Society 

 

 

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

Mendelova univerzita v Brně                                                                                              GE Money Bank, pobočka Brno 

Lesnická a dřevařská fakulta                                                                                                                           IČO 70436207 

Zemědělská 3, 613 00 Brno                                                                                                         www.prosilvabohemica.cz 

 

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

tajemník: Lumír Dobrovolný, tel. 545 134 128, GSM 604 906 295, prosilva@email.cz 

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

 
10.- 12.10.2012 - zasedání evropského výboru Pro Silva Europa – Thessaloniki, Řecko 
           
      Schůze evropského výboru: 

- diskuse k neoprávněnému využití ochranné známky Pro Silva, právní zabezpečení u soudu ve 
Štrasburku 
- příprava ustavení pobočky Pro Silva v Kanadě a Řecku 
- zájem iránských lesníků o ustavení pobočky 
- finální akceptace připravovaných materiálů evropským výborem Pro Silva pro Evropskou komisi: 
Principy adaptace lesů k ohrožení klimatickými změnami; Přírodě blízké hospodaření šetřící a 
uvědoměle využívající energii 
- volba nové hospodářky/pokladnice – Anne Hürzeler (CH) 
- nový pracovní výbor – Jurij Diaci (Slovinsko), Eckart Senitza (Rakousko), Alessandro Wolynski 
(Itálie), Heinrich Bärwald (Německo), Sophie Bertin (Francie), Robert Perschel (USA). 
- diskuse k budoucím programovým otázkám a způsobu práce v rozrůstajícím se hnutí 
- Pro Silva Europa přizvána Evropskou komisi jako konzultant pro řešení otázek lesnického 
hospodaření v územích soustavy NATURA 2000 
- Pokud budou úspěšná jednání v Bruselu, bude Pro SIlva 
- problém se zasedáním výboru v roce 2014 v Rumunsku 
- návrh na zasedání 2015 v České republice 
 
Exkurze: 
- Chalkidiki – ochranné lesy na poloostrově Kassandra, sekundární vegetace (Pinus halepensis) 
s podrostem vždyzelených dřevin, systém ochrany proti požárům; rekreační lesy 
- Taxiarchis – smíšené bukodubové porosty na školním podniku lesnické fakulty v Thessalonikách – 
přechod k užití výběrných principů, výběr kvalitních cílových stromů 
- Rodopy – výběrné hospodaření ve smrkových porostech v nejvyšších polohách Rodop; smíšené 
bukosmrkové porosty a využití jedle; březové a borové porosty v okolí horských rašelinišť 

 
 
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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