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

VBrně 10. srpna 2012
Pozvánka na exkurzi

"PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V LESÍCH HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY"
Milé dámy, vážení pánové,
tradiční podzimní exkurze našeho sdružení na majetky obhospodařované našimi členy
proběhne, jak jsme již na jaře avizovali, na území lesů v naší metropoli. Poněkud netradiční
destnace vás nemusí vůbec odrazovat s pocity, co by tak mohlo být k vidění. Naopak, lesy se
zvýrazněnou rekreační funkcí jsou již druhé decennium obhospodařovány podle principů ProSilva a
rozhodně je v nich řada zajímavých ukázek inspiratvních i pro nás mimopražské.
Exkurzi připravil vrchní pražský fořt a náš dlouholetý člen Dan Frantk ve spolupráci
s místopředsedou našeho sdružení Milanem Hronem a bude se konat ve čtvrtek 11. října 2012
v Praze.
A. Zaměření
Přírodě blízké postupy hospodaření v lesích se zvýšenou rekreační funkcí, tentokrát kromě
přirozené obnovy i následné zásahy charakteru prořezávek a mladších probírek.
B. Specifka
Rekreační funkce, dodavatelský způsob hospodaření, bezpečnost návštěvníků i ochrana lesa před
návštěvníky, FSC a PEFC certfkáty.
C. Itnerář
8:30 – 9:00 Sraz: louka před Kunratckým lesem – cca 50 m od stanice metra Roztyly (trasa C).
Stanice má pouze jeden východ z nástupiště, nahoře se dejte vpravo, východ směr „Kunratcký les“
(směrovka na ceduli). Ať přijedete do Prahy z kteréhokoliv směru, je lepší zaparkovat auta na
záchytných parkovištch u nejbližší stanice metra (ze směru vašeho příjezdu) a dojet metrem na
Roztyly. V okolí stanice Roztyly lze ráno zaparkovat jen několik aut a navíc exkurze bude končit na
opačné straně Prahy na jiné stanici metra (stanice Letňany), ze které se lze jednoduše zase vrátt
k autům na všechny okrajové stanice metra.
9:00 – 11:15 Pochůzka Kunratickým lesem, zastávky:
a) Opuštěná lesní školka (srovnání samovolného vývoje a vychovávané část)
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b) Okrajová seč a následná přirozená obnova v DB (postup obnovy,
technologie)
c) Umělá obnova, problematka dubu červeného, intenzita výchovy
přirozeného zmlazení DB,
d) Smrčiny v Praze (zdravotní stav, sukcese v původně smrkových porostech)
e) Prořezávky (vyznačování, preference dřevin, …)
3. 11:15 – 12:00 Občerstvení „klasika“ (buřty na ohni a jiné oblíbené pochutny včetně
zálivky)
4. 12:00 – 13:00 Přesun k busu (pár set metrů) a přejezd
5. 13:00 – 14:30 Xaverovský háj, zastávky
a) Dopěstování dubu v porostech s vysokým podílem břízy (zde nechtěná
přípravná dřevina z minulost),
b) Clonná seč v DB (obnovní postup, intenzita, srovnání s Chorvatskem)
6. 14:30 – 15:00 Přesun k busu (pár set metrů) a přejezd
7. 15:00 – 16:00 Satalická bažantnice: mrtvé dřevo, umělá obnova v DB – kotlíky, budeme se
snažit zajistt přítomnost dr. Jiřího Sádla z Botanického ústavu AV ČR, který
se touto lokalitou zabývá
8. 16:00-16:15

Přejezd na metro stanice Letňany a ukončení exkurze

Budeme vás také informovat o novinkách z činnost Pro Silva Europa, o zájezdu do Slovinska
atd. Taktéž si potřebujeme dohodnout defnitvní datum naší cesty do Německa v roce 2013
abychom termínově vyhověli co nejvíce zájemcům a také německým kolegům.
Každý účastník obdrží průvodce exkurzí s mapovou přílohou. Na místě budeme vybírat vložné 80,Kč na úhradu občerstvení a část nákladů na autobus (daňové doklady obdržíte na místě od
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pokladníka), zbývající náklady pokryjeme z naší pokladny.
Oznámení o Vaší účast zasílejte našemu tajemníkovi Lumírovi Dobrovolnému buď
elektronickou poštou na adresu: prosilva@email.cz nebo listnnou poštou na adresu naší pobočky
(viz zápat) do 4. října 2012.
Na setkání se těší

Dan Frantk & Milan Hron & Tomáš Vrška
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