PRO SILVA BOHEMICA
pobočka České lesnické společnosti
Branch Office of the Czech Forest Society

V Brně 26. srpna 2011
Pozvánka na exkurzi

"PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU"
Milé dámy, vážení pánové,
přiblížil se termín naší podzimní exkurze, a proto dovolte, abych vás jménem našeho
místopředsedy a současně lesního správce četných malolesů v okolí Svitav pozval na exkurzi
zaměřenou na otázky přestaveb lesních porostů v roztroušené držbě spojené se snahou o
ekonomicky efektivnější hospodaření využívající nepasečných způsobů obhospodařování lesů.
Exkurzní lesy patří třem obcím a patří k nadprůměrně velkým vlastníkům na Svitavsku –
200, 100 a 400 ha. Z teplejších poloh a porostů s pestřejší druhovou skladbou se budeme postupně
přesouvat do smrkových monokultur. Snaha o aktivní přestavbu porostů z čistě pasečných
k přírodě bližší struktuře má zatím zhruba jen dvanáctiletou historii. Malým úvodem k exkurzi byla
krátká prezentace na jarním setkání v Herolticích.
Během exkurze se budeme věnovat zejména:
‐ specifikům hospodaření v malolesích
‐ zvolenému modelu správy lesů
‐ ekonomickým výsledkům hospodaření v delší časové řadě
‐ limitům využití přirozené obnovy
‐ (ne)výchově nárostů z přirozené obnovy
Budeme vás také informovat o novinkách z jednání evropského výboru Pro Silva Europa
(proběhlo v červnu 2011) a upozorníme na připravované akce v roce 2012. Také předpokládáme,
že budeme distribuovat další videozáznam z našich exkurzí, který zpracovává náš dvorní filmař pan
docent Peňáz.
Čas a místo setkání: pátek 7.10.2011 v 9,30 hod. na parkovišti u turistické ubytovny Pohoda v
Březové nad Svitavou (1). Tu najdete v klidném údolí asi 600 m od silnice 43/1 (E461 Brno ‐
Hradec Králové), viz první mapka v textu, GPS: 49°38'3440”N, 16°31'7308”E.
Modré body a souřadnice značí místa lehce dostupná pro silniční vozidla, na červené body a
souřadnice se dostaneme sesednutím do terénních vozů (kdo máte možnost vzít terénní auto,
prosím učiňte tak). Samotné okruhy nebudou delší než kilometr a jsou v rovinatém terénu.
Z okruhu Březová (2) přejedeme na okruh Pohledy (3) a okruh Kamenná Horka (4,5). Zde budeme
mít zajištěné občerstvení. Každý účastník obdrží průvodce exkurzí s mapovou přílohou. Vložné
nebudeme vybírat a náklady pokryjeme z naší pokladny.
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Oznámení o Vaší účasti zasílejte našemu tajemníkovi Lumírovi Dobrovolnému buď
elektronickou poštou na adresu: prosilva@email.cz nebo listinnou poštou na adresu naší pobočky
(viz zápatí) do konce září 2011.
Na setkání se těší

Milan Hron & Tomáš Vrška
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Mapa exkurze: modře‐silniční auta, červeně‐terénní auta
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