
                       
 

Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica 

ve spolupráci se 

Správou městských lesů Jihlava, s.r.o. 

 

si Vás dovolují  pozvat na seminář s exkurzí 

 

18 let převodu lesa věkových tříd na les trvale tvořivý  
 

Anotace:  

Les trvale plně tvořivý – výraz prof. Konšela pro Möllerův Dauerwald – se  pomalu, ale o to 

vytrvaleji a přesvědčivěji dostává do povědomí také v českém lesnictví. Je inspirací pro 

řadu lesníků, kteří po osobní zkušenosti s opakovaným poškozováním a následnými 

kalamitami ve stejnověkých jehličnatých monokulturách začali hledat jinou cestu 

hospodaření. Cestu, která přináší nejenom odolnější a tedy prostorově i druhově pestřejší 

les, ale také trvalé, vyrovnané a plnohodnotné využití jeho produkčního potenciálu. O 

ekologické i ekonomické nevýhodnosti stejnověkých jehličnatých monokultur asi dnes 

pochybuje málokdo, ovšem zvolit alternativu v podobě smíšeného, strukturně členitého 

lesa se zatím odhodlala jenom menší část správců a vlastníků. V konzervativním 

lesnickém oboru je setrvačnost neopominutelnou silou a schopnost změnit myšlení a 

něco nového se naučit také nepatří k silným stránkám našeho oboru. O to cennější jsou 

majetky nebo jejich části, kde vlivem opakovaných kalamit došlo k reflexi neuspokojivých 

výsledků a k opuštění pasečných forem hospodaření, zaměřených na porost jako 

anonymní masu stromů. 

Kalamity v 90. letech 20. stol. ve smrkových porostech v majetku města Jihlavy začaly být 

na lesnickém úseku Stonařov řešeny jednotlivým zdravotním výběrem namísto vzniku 

nových zarovnaných holin. Cílevědomá práce s výběrem jednotlivých stromů, individuální 

přístup namísto schematického ve výchovných zásazích, práce se světlem s prvořadým 

cílem zvýšit přírůst vybraných stromů, nikoliv primárně rychle zajistit přirozenou obnovu, 

postupné vnášení buku a jedle, efektivní tvorba přibližovací sítě umožňující bezeškodné 

směrové kácení a vyklízení dokázaly po 18 letech alespoň částečně změnit obraz lesa. 

Zvýšený přírůst, snížené náklady na pěstební činnost, snížení podílu nahodilých těžeb – 

postupně vznikající Dauerwald v pravém slova smyslu – tedy les se stále více uplatněnými 

výběrnými principy v praxi – můžeme vidět i o něm rozprávět při dvoudenním semináři a 

exkurzi, na které vás zve sdružení Pro Silva Bohemica. 

 

 
15.-16.5.2014 (čtvrtek a pátek) 

prostory Mlýnhotelu ve Vílanci a lesní porosty v okolí 



 
Přípravu semináře s exkurzí zajišťují:  

Ing. Libor Janda – Správa městských lesů Jihlava, lesnický úsek Stonařov 

Ing. Václav Kodet – Správa městských lesů Jihlava, ředitel 

doc. Dr. Ing, Tomáš Vrška – VÚKOZ, v.v.i. 

 

Příjem přihlášek: 

Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D., MENDELU, LDF ÚZPL, Zemědělská 3, 602 00 Brno, 

prosilva@email.cz 

 

 

Program: 

 

čtvrtek 15.5.2014 

13,00 - 14,00 – registrace účastníků 

14,00 - 15,45 – I. blok referátů (3 referáty) 

15,45 - 16,15 – přestávka 

16,15 - 17,45 – II. blok referátů a diskuse (3 referáty) 

18,00 – večeře 

19,00 - 21,00 – výroční členská schůze Pro Silva Bohemica 

21,00 - ?? -  večerní diskuse 

 

pátek 16.5.2014 

8,30 – 13,30 exkurze do lesních porostů – pěší okruh cca 3,5 km mírně zvlněným 

terénem 

      -     zdravotní výběr se strukturním efektem 

- postupy vnášení buku a jedle do smrkových monokultur 

-     zpřístupnění porostů přibližovacími linkami 

      -     pěstování nárostů zmlazení  v zástinu mateřských porostů jako nástroj pro   

            prostorovou i  výškovou diferenciaci a autoredukci    

      -     kritéria při vyznačování stromů k těžbě jednotlivým výběrem     

- strukturní výchova v porostech již od nejmladších věkových tříd – v prořezávkách a 

prvních probírkách 

- přirozené zmlazování jedle pod porostem 

 

přednášky na semináři: 

- prof. Dr. Ing. Petr Horáček (LDF MENDELU) – Dřevo pro budoucnost 

- Ing. Vratislav Mansfeld, Ph.D. – Oblastní plány rozvoje lesů po roce 2018 

- Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D., Ing. Antonín Martiník, Ph.D. (LDF MENDELU) – Využívání 

sukcesních procesů při obnově kalamitních holin 

- Ing. Jiří Souček, Ph.D., (VÚLHM, pobočka Opočno) – Vývoj porostů v kotlících po 60 

letech 

- Ing. Václav Kodet (SML Jihlava) – Historie a současnost lesů v majetku města Jilhavy 

- Ing. Libor Janda (SML Jihlava) – Jak se dělá Dauerwald 

 

Vložné 700 Kč zahrnuje pronájem sálu a techniky, občerstvení během semináře, večeři, 

přípravu a vydání exkurzního průvodce a občerstvení během exkurze. 

Nepracující důchodci mají snížené vložné 450,-Kč 

 

Další informace na: www.prosilvabohemica.cz 

 

mailto:prosilva@email.cz
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Z Á V A Z N Á   P Ř I H L Á Š K A 

 

Zašlete do 7. května 2014 na adresu: 

Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D., prosilva@email.cz nebo MENDELU, ÚZPL LDF, Zemědělská 3 

613 00 Brno 

 

18 let převodu lesa věkových tříd na les trvale tvořivý 
 

Jméno a příjmení: 

1. …………………………………..……………… 

2. ..………………………………………………… 

3. ………………………………………………….. 
 

Přesná adresa vysílající organizace: ……………………...........................................................…… 

 

...........................................................................………………………………………………………….……. 

 

e-mail: …….……….                                                                              Podpis. ……............………. 

 

Vložné (účastnický poplatek) 700,-Kč na osobu (450,-Kč nepracující důchodci) zahrnuje: 

pronájem sálu a techniky, občerstvení během semináře, večeři, přípravu a vydání 

exkurzního průvodce a občerstvení během exkurze. 

Ubytování je předběžně rezervováno v Mlýnhotelu ve Vílanci http://www.mlynhotel.cz/. 

Každý účastník (skupina) si individuálně objedná a zaplatí noclehy v hotelu (v ceně 

noclehu je zahrnuta i snídaně). S ohledem na předpokládaný počet účastníků nám byla 

nabídnuta množstevní sleva – nocleh se snídaní stojí 540,-Kč. V Mlýnhotelu proběhne 

čtvrteční seminář i výroční členská schůze pobočky ČLS Pro Silva Bohemica. 

□ zaškrtněte políčko, pokud si přejete objednat vegetariánskou večeři 

 

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 …...…….2014 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: 

http://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=6607;zpet=http://is.mendelu.cz/pracoviste/zamestnanci.pl?id=48
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http://www.mlynhotel.cz/

