Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica
ve spolupráci s

Lesy České republiky, s.p., LS Pelhřimov

si Vás dovolují pozvat na seminář s exkurzi

Návrat buku do smrkového hospodářství –
zabezpečení hospodářské jistoty přírodě bližšími způsoby
hospodaření
Anotace:
Návrat buku do smrkového hospodářství středních a vyšších poloh je klíčovou otázkou pro
přechod k nepasečným formám obhospodařování lesů. Pro Silva Bohemica hledá
optimální řešení v podobě smíšených, strukturně (a tedy i věkově) diferencovaných
porostů, jejichž obhospodařování je směrováno k nepasečným způsobům. Kromě otázky
spojené s cílovým zastoupením je zásadní otázkou způsob, resp. metoda jeho vnášení do
porostů – ať už z pohledu ekologického nebo ekonomického. Cílem semináře je
prezentovat výsledky studií zabývajících se:
i)

aktivním vnášením buku formou výsadeb v kotlících nebo podsadeb pod
porosty s různě sníženým zkameněním;

ii)

využitím starých bukových výstavků často ponechávaných ve smrkových
výsadbách, resp. využitím přirozené obnovy šířící se z fruktifikujících jedinců;

iii)

ukázkami praktické aplikace poznatků v lesních porostech obhospodařovaných
Lesy České republiky, LS Pelhřimov.

Exkurze je připravena do porostů na LS Pelhřimov v oblasti genové základny smrku, kde je
zejména buk dlouhodobě vnášen maloplošnou formou.

17.-18.5.2012 (čtvrtek a pátek)
prostory kláštera premonstrátů Želiv a lesní porosty LS Pelhřimov

Přípravu semináře s exkurzí zajišťují:
Ing. Jiří Souček, Ph.D. – VÚLHM, v.v.i, VS Opočno
Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D. – MENDELU, LDF ÚZPL
Ing. Rudolf Švec, lesní správce LS Pelhřimov
Příjem přihlášek:
Ing. Lumír Dobrovolný, Ph. D., MENDELU, LDF ÚZPL, Zemědělská , 602 00 Brno,
prosilva@email.cz
Program:
čtvrtek 17.5.2012
13,00 - 14,00 – registrace účastníků
14,00 - 15,30 – I. blok referátů (3 referáty)
15,30 - 16,00 – přestávka
16,00 - 17,30 – II. blok referátů a diskuse (2 referáty)
18,00 – večeře
19,00 - 20,30 – výroční členská schůze Pro Silva Bohemica
20,30 - ?? - večerní diskuse
pátek 18.5.2012
8,00 – 13,00 exkurze do porostů LS Pelhřimov (lokalita Drážďany):
- ukázky postupů vnášení buku v časové řadě od nejstarších (40 let) k nejmladším
včetně ukázek jejich postupného uvolňování a obnov okolních porostů
- ukázky využití spontánně se šířící obnovy buku ze starých výstavků pro přestavby
dřívějších stejnověkých smrkových porostů.
přednášky na semináři:
- RNDr. Vlasta Jankovská, CSc. - Šíření buku (Fagus sylvatica) v postglaciálu na území
České republiky
- Thomas Irmscher (Staatsbetrieb Sachsenforst) – Potenciál zoochorie buku s ohledem
na minimalizaci pěstebních opatření při přestavbách porostů
- Ing. Lumír Dobrovolný, PhD. – Spontánní pronikání buku do kulturních smrkových
porostů z jednotlivě vtroušených mateřských stromů
- Ing. Jiří Souček, Ph.D. – Vnášení buku maloplošnými obnovními postupy
- Ing. Rudolf Švec – představení hospodaření na exkurzním objektu
Vložné 700 Kč zahrnuje pronájem sálu, občerstvení během semináře, náklady na
zahraničního přednášejícího, večeři, přípravu exkurzního průvodce, autobusy na exkurzi a
zpět a občerstvení během exkurze.
Další informace na: www.prosilvabohemica.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Zašlete do 4. května 2012 na adresu:
Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D., prosilva@email.cz nebo MENDELU, ÚZPL LDF, Zemědělská 3
613 00 Brno

Návrat buku do smrkového hospodářství –

zabezpečení hospodářské jistoty přírodě bližšími způsoby hospodaření
Jméno a příjmení:

1. …………………………………..………………
2. ..…………………………………………………
3. …………………………………………………..
Přesná adresa vysílající organizace: …………………….……
………………………………………………………….…….
e-mail: …….……….

Podpis. …………….

Vložné (účastnický poplatek) 700,-Kč na osobu zahrnuje: zahrnuje pronájem sálu,
občerstvení během semináře, náklady na zahraničního přednášejícího, večeři, přípravu
exkurzního průvodce, dopravu autobusy na exkurzi a zpět a občerstvení během exkurze
Ubytování je zajištěno v areálu kláštera Želiv v některém z objektů uvedených v tabulce.
Prosím zaškrtněte nebo barevně zvýrazněte typ pokoje, který by vám nejvíce vyhovoval,
dále počet rezervovaných lůžek a pořadí priorit. Z důvodu omezených kapacit jednotlivých
objektů uveďte pořadí Vašich priorit číslicemi 1,2,3, přičemž 1 považujeme za Vaši
prioritu. Vaše přání budou vyřizována v pořadí došlých přihlášek a budete zpětně
informováni o jejich vyřízení.
Ubytování si hradí účastníci sami v hotovosti v místě konání semináře s exkurzí.
Var.

Ubytování:

A

ubytování 2x 2-lůžkový pokoj vč. příslušenství,
včetně snídaně
ubytování apartmán 3x 2-lůžkový pokoj vč.
příslušenství, včetně snídaně
ubytování 6x 2-lůžkový pokoj včetně snídaně
ubytování 3x 1-lůžkový pokoj včetně snídaně
ubytování více-lůžkový pokoj včetně snídaně

B
C
D
E

Cena za
osobu
442

Počet
osob

442
392
412
322

Více k ubytování viz http://zeliv.eu/hostel/pokoje-struktura-pokoju/
□ zaškrtněte políčko, pokud si přejete objednat vegetariánskou večeři

Pořadí
priorit

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
Potvrzujeme, že jsme dne …...…….2012 uhradili účastnický poplatek ve výši …......….Kč za
..................................................…..................................................................................................
.................................................................................................. (účastníka(y)) semináře ve
prospěch účtu Pro Silva Bohemica u GE Money Bank, pobočka Brno, č.ú.
167708297/0600, v.s. 111. ČLS - pobočka Pro Silva Bohemica není plátcem DPH.
Číslo účtu plátce:……………..................................
Razítko a podpis účtujícího:

