
Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica

ve spolupráci s

1. Obcí Obora   a

2. Lesy České republiky, s. p., Lesní správou Plasy

si Vás dovolují pozvat na exkurze na společné téma

Ukázky nepasečného hospodaření na Plzeňsku

Anotace: 

Jedním z velkých mýtů českého lesnictví je paradigma o nemožnosti pěstovat na světlo 
náročnější dřeviny nepasečnými formami hospodaření – ať už je to dáno prostou nevědomostí, 
dřívější nedostupností odborné zahraniční literatury na toto téma, nebo neochotou konzervačně 
(nikoliv konzervativně) myslících lesníků změnit zaběhnuté holosečné (tedy agronomické) 
stereotypy, ovlivňuje tento mýtus i nadále naši lesnickou politiku, modely hospodaření apod.

I přes omezující lesnickou legislativu a sdílený mýtus se u nás již v první polovině 90. let 20. 
století našli praktičtí lesníci, kteří se sami – bez metodické podpory a následováníhodných příkladů 
– rozhodli změnit zavedené postupy a dokázat, že to jde jinak. Trpělivým pozorováním přírodních 
procesů, neustálým kritickým hodnocením vlastního úsudku a snahou o trvalost a vyrovnanost 
produkce a optimalizaci přírůstu pochopili, že nepasečné způsoby hospodaření spojené s 
postupnou tvorbou smíšených porostů,ve kterých více umožníme přírodním procesům ukázat, jaká 
směs bude optimální, jsou správnou cestou. Ujali se obtížného úkolu – neboť chudá stanoviště už 
sama o sobě odrazují od přílišných očekávání. Dnes po cca 20 letech máme možnost tyto majetky 
navštívit a společně s lesními správci zhodnotit vynaložené úsilí.

První den navštívíme porosty obce Obora. Odborný lesní hospodář M. Singer připravil rovnou 
dva exkurzní okruhy. Mnohé naznačil již v článku zveřejněném v letošním dubnovém čísle Lesnické 
práce (str. 19 a násl.). První okruh je zaměřen na výběrné hospodaření, podsíje jedle a diferenciační
(strukturní) probírky, odpolední pak na výběrné hospodaření a zalesnění holin z nahodilých těžeb 
s využitím sukcese a pomocných dřevin, zde zejména břízy.

Po absolvování exkurzní části se přesuneme do rekreačního střediska (RS) Máj nedaleko 
Plas. Po ubytování a společné večeři bychom chtěli využít příležitosti konání výjimečně dvoudenní 
podzimní akce a večer věnovat diskuzi nad některými programovými otázkami PSB. Naše pobočka 
se stala jednou z největších v rámci ČLS, pravidlem se staly dvě „velké“ akce ročně plus exkurze do
zahraničí, začali jsme vydávat publikace, vše na vysoké odborné úrovni. Po téměř dvaceti letech 
činnosti bychom se chtěli trochu ohlédnout zpět a zhodnotit, jak PSB splnila cíle vytyčené při svém 
založení, a zejména se podívat dopředu – kam v následujících nejbližších letech napřít naše úsilí, 
co zlepšit, jak navrátit české lesnictví zpátky do evropského kontextu. K tomu potřebujeme znát 
názory členů a soudíme, že nejzajímavější a nejvíc tvůrčí je společná neformální debata. Některá 
témata připraví rozšířené předsednictvo s předstihem a rozešle je členům PSB.

Druhý den bude neméně zajímavý – revír Špankov, dlouhá léta lesnicky řízený naším kolegou 
Miroslavem Červeným je ukázkou, jak lze hospodařit ve státních lesích za přísného dohledu 
podniku způsobem naplňujícím předpisy celostátní i vnitropodnikové, a k tomu s nadprůměrnými 
produkčními i ekonomickými výsledky. Vhodným uvedením do místních poměrů a tématu je článek 
v červencové Lesnické práci (str. 27-29).

Akce se koná ve dnech 2.–3. 10. 2014 (čtvrtek a pátek)
v lesních porostech obce Obora, RS Máj u Plas a LS LČR Plasy, revír Špankov



Místo setkání:   Obec Obora (pozor, Obor je u nás víc než dost!) leží severně od Plzně poblíž 
Kaznějova a Plas u silnice č. 27. V obci Obora směřujte ke kostelu a dále podle navigačních šipek 
na parkoviště cca 150 m vzdálené, GPS souřadnice cca 49°53.37333'N, 13°24.80550'E).

Přípravu akce zajišťují: 
Ing. M. Singer – Obecní lesy Obora (první den exkurze)
Ing. M. Červený – LČR, s.p., LS Plasy, revír Špankov (druhý den exkurze)
Ing. M. Hron – Pro Silva Bohemica, celková organizace, tel. 608 88 55 25

Příjem přihlášek: 
písemně - Ing. P. Bednář, tajemník PSB, LDF ÚZPL, Zemědělská 3, 602 00 Brno
e-mailem - prosilva@email.cz 

Program: čtvrtek 2. 10. 2014
  9,30 - 10,00 – registrace účastníků 
10,00 - 12,30 – I. trasa exkurze – OL Obora, průvodce Miloslav Singer, po krátkém přesunu auty 
následuje pěší okruh cca 3,5 km mírně zvlněným terénem, témata - výběrné hospodaření, podsíje 
jedle a diferenciační (strukturní) probírky 
12,30 - 13,30 – polední pauza, oběd v obecní hospodě (volitelně zahrnuto do vložného) 
13,30 - 16,00 – II. trasa exkurze – OL Obora, průvodce M. Singer, po krátkém přesunu auty 
následuje pěší okruh cca 2,5 km mírně zvlněným terénem, témata - výběrné hospodaření a 
zalesnění holin z nahodilých těžeb s využitím sukcese 
16,00 - 18,00 – přesun osobními automobily do RS Máj, ubytování (http://www.haul.cz/rs-maj)
18,00 - 19,00 – společná večeře v RS Máj 
19,00 – 21,00 - večerní diskuse
21,00 +            -  volný program 

pátek 16. 5. 2014
8,30 – 9,00- přesun do lesních porostů revíru Špankov
9,00 – 12,00 -  exkurze do lesních porostů – průvodce M. Červený, pěší okruh cca 3,5 
km s mírným převýšením, témata – schematické rozčleňování porostů, etážové porosty 
jako kombinace soustředění přírůstu na nejkvalitnější stromy a jistota kontinuální 
přirozené obnovy v lokalitách s neúnosnými stavy zvěře, cesty k udržení podílu MZD na 
chudých stanovištích, limity zařízení lesa metodou věkových tříd

Vložné 600 Kč zahrnuje oběd a večeři první den a snídani a svačinu druhý den, ubytování 
v RS Máj včetně povlečení a vytápění, přípravu a vydání exkurzního průvodce.



Z Á V A Z N Á  P Ř I H L Á Š K A

(zašlete prosím do 15.září 2014)

písemně - Ing. P. Bednář, tajemník Pro Silva Bohemica, LDF ÚZPL, Zemědělská 3, 602 00 Brno, či 
e-mailem - prosilva@email.cz)

na akci

Výsledky nepasečného hospodaření na Plzeňsku
2.–3. 10. 2014

Jméno a příjmení: 

1. …………………………………..……………… 

2. ..………………………………………………… 

3. ………………………………………………….. 

Přesná adresa vysílající organizace: ……………………...........................................................…… 

......................................................................………………………………………………………….……. 

e-mail: …….…………………………………………….. podpis. ……………............………. 

Vložné 600 Kč zahrnuje oběd a večeři první den a snídani druhý den, ubytování v RS Máj včetně 
vytápění, přípravu a vydání exkurzního průvodce.

Ubytování je rezervováno v RS Máj http://www.haul.cz/rs-maj ve zděných budovách, pokoje po 4 a 
6 lůžkách, případné požadavky na ubytování „někoho s někým“ pište případně tajemníkovi, zkusí 
vás poskládat podle možností.

☐ zaškrtněte políčko, pokud si přejete objednat vegetariánský oběd a večeři.

Pokud přihlašujete více účastníků na jednu přihlášku, pošlete na náš účet příslušný součet 
vložného. Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. Maximální počet účastníků semináře s exkurzí
je z kapacitních a organizačních důvodů 80. Přihlášení účastníci nad uvedený limit budou o této 
skutečnosti vyrozuměni. 

Potvrzení o platbě (pozor, máme nový účet!)

Potvrzujeme, že jsme dne …....................……. 2014 uhradili účastnický poplatek ve výši …...........
…. Kč za........... účastníka(y) akce ve prospěch účtu Pro Silva Bohemica 

u FIO banky, č.ú. 2500631545, v.s. 143.

ČLS - pobočka Pro Silva Bohemica není plátcem DPH. 
Číslo účtu plátce: …………….................................. 

Razítko a podpis účtujícího:

mailto:prosilva@email.cz
http://www.haul.cz/rs-maj

