
 

PRO SILVA BOHEMICA 

pobočný spolek České lesnické společnosti 

Branch Office of the Czech Forest Society 

 

 

PRO SILVA BOHEMICA                                                                                              

LDF MENDELU v Brně                                                                                               

Zemědělská 3, 613 00 BRNO                                                                                                                        

IČO 70436207   

bankovní spojení: č.ú. 2500631545/2010 

 

předseda: Milan Hron, tel. 608 885 525, lesni.spravce@tiscali.cz 

tajemník: Pavel Bednář, tel: 731 188 159, prosilva@email.cz 

hospodář: Antonín Martiník, tel: 730 165 622, martinik@mendelu.cz 

 
S T U D I J N Í   C E S T A   N A   S L O V E N S K O 

 

Vážení přátelé, dovolujeme si vás pozvat na studijní cestu na Slovensko, do země nám stále 
velmi blízké, kde jsou principy Pro Silva nedílnou a přirozenou součástí lesnické politiky a jsou 
aktivně prosazovány zejména státním podnikem (Lesy SR, š.p.). 

Tematické zaměření 

První aktivní ukázky obhospodařování lesa ve smyslu zásad Pro Silva organizoval Odštěpný 
závod Levice v letech 1996 – 1999 s aktivní podporou a účastí významných profesorů pěstění lesů 
na Slovensku, a to prof. Korpeľa a prof. Sanigy. 

Významným stimulem pro osvojení si principů a myšlenek Pro Silva byla účast zástupců 
slovenských lesníků, zejména zaměstnanců Lesů SR, š.p., na kongresu Pro Silva v německém 
Falingbostelu, v červenu roku 2000. Od této doby se Lesy SR staly rozhodujícím činitelem v 
aktivaci myšlenek Pro Silva na Slovensku. 

Bude jistě velice zajímavé zjistit například způsob, jakým se podařilo státním lesům získat 
potřebné informace, vybrat si správné nástroje a motivovat lesní hospodáře k jisté změně 
přemýšlení o lese. Po patnácti letech (jak známe ostatně i od nás) je již obraz lesa po uplatňování 
výběrných principů odlišný od lesa věkových tříd. 

Na naší cestě uvidíme převody smrčin ve vyšších polohách (Orava) i uplatnění výběrných 
principů v bučinách a doubravách Povážského Inovce. 

Program bude po lesnické stránce velice intenzivní a budeme na něj mít, díky laskavosti 
hostitelů a blížícímu se slunovratu, dost času, takže bude i prostor pro poznávání dalších krás 
Slovenska. 

Program 

Středa 15. června 2016 

13:00 – odjezd od lesnické fakulty v Brně, zastávky na sběrných místech (podle zájmu a 
koncentrace účastníků zájezdu na hlavních trasách cca Vyškov, Olomouc, Hranice, Frýdek-Místek, 
Jablunkov – individuální domluva s přihlášenými) 

19:00 (cca) příjezd do penzionu Krušetnica (http://www.pohodakrusetnica.sk/sk/ubytovanie), 
ubytování, společná večeře 

Čtvrtek 16. června 2016 

08:00 – po snídani v penzionu odjezd na exkurzi, celodenní exkurze na LS Paráč na téma 
„PŘEVODY SMRKOVÝCH POROSTŮ – poznatky a praktické zkušenosti“; oběd v průběhu 
exkurze 

vedoucí exkurze: Ing. Pavol Dendys, pěstitel na LS Paráč, OZ Námestovo 

17:00 – ukončení exkurze; návrat; večeře v penzionu 
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Pátek 17. června 2016 

07.30 – 10.00 po snídani v penzionu odjezd do Oravského Podzámku, prohlídka Oravského hradu 

10.00 – 14.30 přesun na LS Duchonka; cestou oběd (pečeno-uzený pstruh z horských sádek) 

14.30 – 18.00 pozdně odpolední exkurze na téma „VYUŽITÍ NEPASEČNÝCH POSTUPŮ PŘI 
PĚSTĚNÍ BUKU A DUBU“ 

vedoucí exkurze: Ing. Dušan Mikuš, vedoucí LS Duchonka, OZ Prievidza 

Ubytování, večeře a nocleh v RS Duchonka (http://www.duchonka-jazmin.sk/kontakt.html) 

Sobota, 18. června 2016 

08:00 – 12:00 po snídani pokračování exkurze předešlého dne na LS Duchonka 

vedoucí exkurze: Ing. Dušan Mikuš, vedoucí LS Duchonka, OZ Prievidza 

12:00 – 14:00 oběd; rozloučení; cesta zpět do Brna (přes Uherské Hradiště); předpokládaný 

příjezd do Brna kolem 18. hodiny 

Další podrobnosti 

Na Slovensko postačí občanský průkaz nebo cestovní pas. Vlastní eura na případné posilnění 
po hlavních jídlech, drobnou útratu nebo večerní zábavu doporučujeme. Cenová úroveň je na 
Slovensku podobná či mírně vyšší než u nás. 

Rozpočet cesty  

Po dobré zkušenosti ze Slovinska a Německa pro nás bude nejjednodušší vybírat paušální 
zájezdové vložné, na které vám samozřejmě vystavíme doklad o zaplacení pro vašeho 
zaměstnavatele nebo do vašeho účetnictví. Celkové vložné činí 2700,- Kč. 

V ceně vložného je zahrnuto: 

- veškeré noclehy 

- všechna hlavní jídla (snídaně, oběd, večeře) včetně jednoho „běžného“ nápoje 

- příspěvek na autobus, mýto atd. 

- případné vstupné a další předpokládatelné výdaje 
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Přihlašování 

Závazné přihlášky přijímá náš tajemník Pavel Bednář obdobným způsobem, jak tomu bylo na 
jarní setkání v Doksech – tedy přednostně pomocí formuláře na internetu na odkaze: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MFii5q-HrAmBgcg33Xk5-
eNlxoBstJonSdQQMbYvLfo/edit#gid=0 

nebo na e-mailové adrese: pavelbednar13@seznam.cz 

Termín pro přihlašování: do 31. května 2016 

V přihlášce prosím uveďte jméno a příjmení; ideální nástupní místo (pozor, zpět jedeme jinou 
trasou!); datum úhrady vložného; dále údaj zda požadujete připravit daňový doklad o zaplacení 
vložného (pokud ano, rovnou uveďte přesné údaje firmy a jména, na která má být doklad vystaven). 

Dále zašlete na účet Pro Silva Bohemica (v zápatí této pozvánky) 2700,- Kč jako cenu za 
studijní cestu. Variabilní symbol = vaše členské číslo (pokud jej neznáte, obraťte se s dotazem 
na tajemníka). 

Akceptujeme celkem 49 přihlášek. Aktuální volnou kapacitu zjistíte na výše uvedeném odkaze. 
Od pozice č. 50 budete evidováni jako náhradníci. V případě převisu přihlášek mají přednost 
členové PSB v pořadí, v jakém došly přihlášky. Pokud se žádné místo před vámi neuvolní, vložné 
vám bude v plné výši neprodleně vráceno. Před akcí budou distribuovány studijní materiály. 
 

Přípravný výbor: Milan Hron, Pavel Bednář, Antonín Martiník 
 

Těšíme se na vás! 


