
Pro Silva Bohemica, pobočný spolek ČLS

&

Lesy České republiky, s.p., LS Město Albrechtice

si Vás dovolují pozvat na setkání a exkurzi na téma

Přípravné a pomocné dřeviny – 
šance pro obnovu lesů po kalamitách

Anotace

Změna klimatu je tu a jejím nepřehlédnutelným projevem je chřadnutí smrkových porostů 
a jejich katastrofický rozpad, který probíhá na severní Moravě, ale i v přilehlých oblastech 
Polska a Slovenska. Dnes zde již není řeč o záchraně smrčin, ale o smysluplné obnově 
rozsáhlých holin po vytěžených smrkových porostech.

V této situaci vystoupila do popředí otázka využití přípravných dřevin při obnově kala-
mitních  holin.  U velké  části  lesnické  veřejnosti  dosud  setrvává  negativní  postoj  k pří-
pravným dřevinám jako k dřevinám „nežádoucím“ nebo „škodícím“. Tato situace je rovněž 
uměle udržována platnou (snad již brzy a vhodně novelizovanou) legislativou, která zcela 
ignoruje příznivé funkce těchto dřevin v ekosystémech vznikajících na holinách a neodráží 
ani  možné ekonomické přínosy přípravných dřevin.  Výsledkem je stav mysli,  kdy jsme 
většinou schopni přípravné dřeviny nanejvýš „tolerovat“, místo abychom jich cíleně „využí-
vali“.

Přípravné  dřeviny  jsou  v ČR  většinou  spojovány  s „náhradními  porosty“  zejména 
v Krušných horách. Situace na severní Moravě je v mnohém obdobná imisnímu rozpadu 
lesů v Krušných horách, Krkonoších a Jizerských horách, nicméně má zcela jiné příčiny, 
mnohem větší rozsah, ale probíhá v příznivějších půdních podmínkách. Naštěstí i řešení 
zde může být jiné, mnohem efektivnější. Spočívá ve využití přirozené obnovy přípravných 
dřevin, která je zde často spontánní, nanejvýš s přípravou půdy a případně i oplocením.

Moderní  lesnictví  ve střední  Evropě má jasný cíl  – zajistit  trvale  udržitelné plnění 
všech funkcí lesů prostřednictvím bohatě strukturovaných, druhově, věkově, rozměrově 
i prostorově pestrých lesů s maximálním využitím přirozených procesů. Právě takové po-
rosty  již  v první  generaci  na  velkých  holinách  pomohou  zajistit  přípravné  porosty  ze 
spontánně nalétnutých přípravných dřevin, jako jsou BR, JR, OS, OL, OLS, ale i MD a BO.

Jejich  funkce  zdaleka  nemusí  končit  přípravou  prostředí  pro  nálet  nebo  umělou 
obnovu „cílových“,  většinou stinných dřevin,  včetně smrku!  Jejich působení  by naopak 
mělo pokračovat s cílem zejména dosahování co nejpestřejší struktury porostů, protože 
právě ta může zajistit  vyšší bezpečí produkce ve změněných podmínkách a také vyšší 
ekonomický přínos pro vlastníky lesů.
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Datum konání: Čtvrtek 11. 5. (Pro Silva) a pátek 12. 5. 2017 (SZIF)
Místo: Sportovně rekreační resort Ski Příčná, Zlaté Hory
Mapa: https://mapycz/s/1k0lY
GPS: 502468192N, 173922694E

Program

Čtvrtek 11. 5. 2017
9:30 – 10:00 prezence
10:00 – 12:30 výroční členská schůze Pro Silva Bohemica
12:30 – 13:30 oběd
14:00 – 17:30 blok přednášek proložený občerstvením, diskuze:

František Kaňok: Ohlédnutí zpět do roku 1978 k začátku usychání SM na 
Severní Moravě a srovnání obnovy porostů a užití přípravných dřevin s 
obdobnou situací v Krušných horách, projevy kumulace stresorů na usychání 
SM v dalších letech, včetně řešení následné obnovy až do současnosti v 
oblasti bývalého OI Krnov
Antonín Martiník, MZLU: Pionýrské dřeviny - od biologie k setrvalému 
lesnictví
Vratislav Mansfeld, ÚHÚL: Přínos OPRL pro aplikaci adaptační strategie, 
která řeší přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách LH ČR
Milan Hron, PSB: Nebojme se dříví přípravných dřevin (způsoby nakládání 
s PD od prořezávek do mýtného věku)
Jiří Kadlec, MZLU: Nedřevní produkty z břízy

17:30 – 18:30 ubytování
18:30 – 19:30 večeře
19:30 + neformální diskuze v hloučcích

Pátek 12. 5. 2017
7:00 – 8:00 snídaně pro ubytované
8:00 – 8:30 prezence dalších účastníků semináře SZIF
8:30 – 10:30 přednášky k tématu:

Svatopluk Folta, lesní správce LS Město Albrechtice: Využití přípravných 
dřevin v podmínkách LS – způsoby, rozsah, vývoj názorů na PD
Milan Košulič, zástupce lesního správce LS Město Albrechtice: Možný vývoj 
zastoupení a dalších parametrů PD na příkladu konkrétního porostu (dílce) v 
čase
František Kaňok, emeritní zástupce vedoucího OI Krnov: Ekonomické 
souvislosti použití přípravných dřevin v obnově porostů po usychání SM a 
jejich ekonomické možnosti v hodnotovém vyjádření
Milan Hron, předseda PSB: Přípravné dřeviny v systému nepasečného 
pěstování lesa

10:30 – 12:30 exkurze lesními porosty spravovanými LČR, s. p.
12:30 – 13:30 občerstvení v lese
13:30 – 16:00 exkurze lesními porosty spravovanými LČR, s. p., diskuze, závěr

Přihlášky

Příjem přihlášek: do formuláře na webovém odkazu: 
https://goo.gl/forms/bwDPscmYglkhI0Rk1 termín: do 30. 4. 2017.
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Výjimečně  přijmeme přihlášky  e-mailem na  milan@kosulic.eu nebo  písemně  na  adrese:  Milan  Košulič, 
Tyršova 167/15, Město Albrechtice, PSČ 793 95. Uveďte prosím následující údaje: E-mailová adresa, příj-
mení, jméno, telefon, účast první den, účast druhý den, ubytování ano/ne, spolubydlící (většina pokojů má 
dvojlůžko a přistýlku), důchodce nebo student, preferované jídlo (maso/bezmasé), požaduji potvrzení o plat-
bě (ano/ne), pokud požadujete potvrzení o platbě, uveďte fakturační adresu (název, ulice a č., PSČ, město, 
IČ), poznámka.

Přednášející se přihlašovat nemusí.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek pro členy i nečleny PSB:
plnoplátce oba dny s přespáním 1400 Kč
plnoplátce oba dny bez přespání a snídaně 900 Kč
důchodce / student oba dny s přespáním 1000 Kč
důchodce / student oba dny bez přespání a snídaně 600 Kč
kdokoliv jen 2 den 250 Kč

Úhrada  účastnického  poplatku:  pouze  a  výhradně  předem na  účet  PSB 
(č.ú. 2500631545/2010). VS = členské číslo, (naleznete  zde), případní nečlenové PSB = 
VS 1705. Do zprávy pro příjemce uveďte vždy Vaše jméno! Potvrzení o platbách (v tom 
případě uveďte v přihlášce fakturační adresu) bude vydáno na akci. Členské příspěvky 
plaťte též předem na účet, VS = členské číslo, do zprávy pro příjemce uvádějte vždy jmé-
no plátce.

Kontakt na organizátory: Milan Košulič +420 724 523 500, milan@kosulic.eu

Na viděnou se těší 
Svatopluk Folta & Milan Hron

Přílohy: Mapa s důležitými body akce
Program výroční členské schůze
Organizační pokyny
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Přílohy

Místo srazu – Ski Příčná Zlaté Hory, dříve Bohema

Výchozí místo ukázek
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Návrh programu výroční členské schůze ve Zlatých Horách dne 
11. května 2017

(zahájení 10:00, ukončení 12:30)

1. 10:00 Zahájení, případné doplnění a schválení programu (předseda)  5 min.
2. 10:05 Volba mandátové/volební komise a návrhové komise (tajemník)  5 min.
3. 10:10 Zpráva o činnosti pobočky ČLS Pro Silva Bohemica (PSB) v roce 2016 

(předseda)  15 min.
4. 10:25 Zpráva o hospodaření PSB v roce 2016 (pokladník)  5 min.
5. 10:30 Zpráva revizní komise PSB o kontrole hospodaření pobočky v roce 

2016 (RK)  5 min.
6. 10:35 Zpráva o členské základně PSB (tajemník)  5 min.
7. 10:40 Návrh rozpočtu PSB na rok 2017 a výhled do roku 2018 

(pokladník+předseda)  5 min.
8. 10:45 Hlasování o bodech 2-7 (tajemník)  10 min.
9. 10:55 Volba nového tajemníka včetně hlasování  10 min.

10. 11:05 Informace o aktivitách ČLS (předseda)  5 min.
11. 11:10 Informace o následujících akcích (předseda)  20 min.
12. 11:30 Mediální aktivity PSB (místopředseda)  10 min.
13. 11:40 Aktuální informace o provozu webu PSB (Milan Košulič)  10 min.
14. 11:50 Návrhy dalších aktivit PSB a jejich projednání – zejména pro podzim 

2017 a léta 2018 a 2019 (předseda)  10 min.
15. 12:00 Diskuze a různé  30 min. (do oběda)
16. 12:30 Ukončení, přesun na oběd

Každý člen má možnost navrhnout zařazení dalších bodů schůze až do okamžiku schvá-
lení programu, případně je potom prezentovat v bodě „Různé“.
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Organizační pokyny zejména pro členy PSB

Pro vzdálenější účastníky je možnost příjezdu v předvečer akce (ubytování, případnou 
večeři  či  čtvrteční  snídani  si  objednávejte  a uhraďte  samostatně  na: 
recepce@ski-pricna.cz, tel.  603802695.  Ubytování  ze čtvrtka na pátek je  již  obsaženo 
v ceně vložného.

Ubytování: kdykoliv během dne i časného večera na recepci hotelu, k dispozici jsou větši-
nou dvojlůžkové pokoje s přistýlkou, ale i několik vícelůžkových pokojů. Parkování na par-
kovišti v areálu zdarma.

Stravování: Jídla budou ve variantách s masem a vegetariánské podle údajů z přihlášek 
(oběd variantní, večeře samoobsluha, v pátek snídaně formou bufetu (v ceně noclehu), 
v pátek oběd venku variantní + odjezdový balíček).

První den strávíme celý v hotelu, druhý den po přednáškách se bude odehrávat ve středně 
náročném terénu kalamitních ploch, trasa cca 2,5 km. Doporučujeme repelent proti klíšťa-
tům. Doprava bude zajištěna autobusy. 

Vložné: Zahrnuje první den pronájem prostor a techniky, 2 x kávu s občerstvením, oběd 
s nápojem, večeři s nápojem, jeden nocleh se snídaní, sborník přednášek s průvodcem 
(včetně těch na druhý den). Druhý den pronájem prostor a techniky, oběd s nápojem, od-
jezdový balíček, sborník přednášek s průvodcem (pro ty, kteří přijedou jen na druhý den 
akce), osvědčení o absolvování akce.

Vložné na obě akce můžete platit dohromady na obvyklý účet PSB. Cenu zvolte pouze 
z výše uvedených variant. Na akci je nutné se registrovat předem a zaplatit předem na 
účet. Vždy uvádějte variabilní symbol = členské číslo PSB. Najdete je zde a také na webu 
http://prosilvabohemica.cz/ po  přihlášení.  Var.  symbol  pro  nečleny  PSB je  1705.  Vždy 
uveďte jméno účastníka do zprávy pro příjemce.

Žádoucí počet účastníků je 80, maximální 100. V případě překročení maximální kapacity 
dodatečně omezíme počet účastníků na 80 a pro zbytek zopakujeme druhý den akce v pá-
tek 26.5.  Přijdete ale o členskou schůzi  s „privátními“  přednáškami  naživo a o tištěný 
sborník.

I když je první den převážně „spolkový“, rádi uvítáme i potenciální nové členy. Druhý den 
je oficiálně pojat jako seminář pořádaný ČLS a podporovaný SZIF – díky tomu můžeme 
zajistit kvalitní sborník (podobný tomu z Božího Daru), a zajistit stravu a dopravu druhý 
den tak, aby se do výše vložného nepromítla. Na druhou stranu je akce druhý den na-
prosto otevřená a očekáváme spíše velký zájem. Bude za několik dní veřejně inzerována 
jako seminář SZIF. Pokud se přihlásíte na oba dny, automaticky jste tedy již na akci SZIF 
přihlášeni.

Proto prosím přihlášení raději neodkládejte!
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