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S T U D I J N Í   C E S T A   D O   S L O V I N S K A 
 
dovolujeme si Vás pozvat na studijní cestu do slovinských lesů,  
 
 
Tematické zaměření: 
 
Navážeme na vegetační gradient, který jsme zahájili loni v Chorvatsku (od mediterránních lesů, přes luhy do 
středních poloh jedlobučin). Ve Slovinsku uvidíme jedlobučiny jako v Chorvatsku - ovšem s využitím jejich  
"free-style silviculture" - což bohužel u nás dosud není plně pochopená pěstební strategie a je často 
vykládaná tak, že si hospodář dělá co chce (jak se můžeme občas dočíst i na stránkách Lesnické práce). 
Zde uvidíme, že to tak není. Dále bychom měli vidět jakostní skupinově výběrné bukové hospodářství a 
samozřejmě hospodaření v horských polohách s maximalizací objemové a hodnotové produkce - a to v 
porostech, kde je od počátku padesátých let 20. stol. dodržován slovinský zákon o lesích, který zásadně 
omezuje užití klasických holých sečí. Navštívíme porosty po 60ti letech přestaveb od původních, převážně 
smrkových monokultur směrem ke smíšeným, prostorově diferencovaným porostům a taktéž klasické 
výběrné hospodaření ve směsi smrk-buk-jedle. 
 
 
Program: 
 
Středa 12.9.2012 – 13.30 hod. – odjezd z Brna od lesnické fakulty směr Wien, Graz, St. Andrä,  

                                                     Slovenj Gradec 

                                19,00 hod. – ubytování v hostelu Slovenj Gradec; večeře tamtéž 

                                20,30 hod. – přednáška o historii transformace slovinského lesnictví (od smrkového  

                                                     hospodářství věkových tříd po výběrné hospodářství ve smíšených lesích)  

Čtvrtek 13.9.2012 – 7,30 hod. – snídaně 

                                 8,00 hod. – odjezd na exkurzi 

                                 Exkurze 1: Mislinja – převody původně smrkových monokultur na smíšené, prostorově   

                                                   diferencované lesy (smrk-jedle-buk); průvodce Mirko Cehner            

                                 Oběd v místním hostinci 

                                 Exkurze 2: rodinná farma Sgerm – výběrné hospodářství v horských lesích; průvodci   

                                                   Blaž Kristan, Jemeja Čoderl, Gorazd Mlinšek 

                                 navečer přejezd do Ljubljaně a ubytování v H2O hostelu 

                                 večer – kultura v Ljubljani dle vlastní volby 

Pátek 14.9.2012 – 7,30 hod. – snídaně 

                              8,00 hod. – odjezd na exkurzi 

                              Exkurze 3: Novo Mesto – skupinovitě výběrné hospodaření v buku na polesích Straža a  

                                                Soteska; průvodce Stane Pirc 

                              Exkurze 4: pralesovitá rezervace Pečka v dinárském krasu; průvodce Branko Bradač 
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                              pozdní oběd (v 16 hod.) v místním hostinci (tedy svačinu do lesa s sebou) 

                              večer – kultura v Ljubljani dle vlastní volby 

Sobota 15.9.2012 – 7,30 hod. – snídaně 

                                8,00 hod. – odjezd na exkurzi 

                                Exkurze 5: Mokrec – základní principy nepasečného hospodaření v jedlo-bukových   

                                                  porostech; průvodce Milan Podlogar 

                                v poledne ukončení exkurze a návrat do Ljubljaně 

                                odpoledne – individuální prohlídka Ljubljaně 

 
Navečer cesta domů (cesta bude trvat cca 5 hodin) – v pátek na konci exkurze se na základě hlasování 
usneseme v kolik hodin chceme odjíždět v sobotu odpoledne (navečer) domů, každopádně se budeme 
snažit brát ohledy na kolegy ze západní části ČR, kteří budou mít z Brna ještě kus cesty domů. 
 
Protože objednané stravování i ubytování, které pro nás slovinští kolegové sjednali (včetně množstevních 
slev) budeme platit na několika různých místech hromadně, budeme vybírat od účastníků jednotný exkurzní 
poplatek do pokladny Pro Silva (účastníci obdrží od našeho pokladníka standardní potvrzení pro 
zaměstnavatele, do kterého vám i rozepíšeme jednotlivé položky – budete-li potřebovat). 
 
 
Rozpočet cesty:  
 
náklady na pobyt ve Slovinsku, zajišťované našimi kolegy, činí 2500,-Kč (100,-EUR) v nichž je zahrnuto: 

- večeře ve středu 12.9. 
- snídaně 13.9., 14.9., 15.9. 
- obědy 13.9., 14.9. 
- všechny 3 noclehy 

 
a 500,-Kč na bus (zbytek nákladů na bus budeme hradit z pokladny Pro Silva Bohemica, jak bylo 
odhlasováno na naší výroční schůzi).  
 
Oběd v sobotu 15.9. po skončení exkurze si každý zajistí dle vlastní volby v Ljubljani a večeře ve čtvrtek 
13.9. po exkurzi a v pátek 14.9. po exkurzi taktéž (v Ljubljani). 
 
 
Závazné přihlášky přijímá náš tajemník Lumír Dobrovolný – prosilva@email.cz. v přihlášce prosím uveďte 
jméno a příjmení a zda-li 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) 3000,-Kč jako cenu za studijní cestu, případně její násobek, pokud 
jede více účastníků z jedné organizace. 
 
Ti z vás, kteří se přihlásili v první výzvě, mají nyní rezervovaná místa (32 osob). Prosím o jejich co 
nejrychlejší potvrzení nebo zrušení. Akceptujeme celkem 43 přihlášek (musíme jet trochu menším busem, 
abychom se vešli na lesní cesty a jejich zákruty). Pokud kapacitu naplníme, bude další zájemce tajemník  
obratem informovat aby neplatili vložné a tito mohou zůstat jako náhradníci. 
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Kdo nezná Ljubljanu, měl by ji poznat. Je to brána na Balkán (skvělá káva a ještě lepší zmrzlina ve 
slasčičarnách - cukrárnách) s duchem C.K. mocnářství, příjemné město s úzkou vazbou k České republice a 
architektonicky velmi moderně a citlivě dotvořené ve 20. a 30. letech 20. století Josipem Plečnikem (mj. 
autorem posledních rozsáhlých úprav Pražského hradu). Láska na první pohled, která navíc vytrvá. 
 
 
Na viděnou se těší přípravný výbor zájezdu Lumír Dobrovolný, Libor Hort, Tomáš Vrška 
 
 


