
 

 

PROTOKOL: 201702-02-2018-2 
 
Název, číslo DO: Kryštofovo Údolí 201702
Událost: Exkurze v rámci semináře PSB „Přírodě blízké hospodaření – 

po 10 letech ve stopách semináře na majetku obce Kryštofovo 
Údolí“ 

Datum události: 21.9.2018 
Místo: DO 201702 Kryštofovo Údolí včetně DP201702A 
Přítomni: 
(Lektoři) 

Jan Duda Jiří Zahradníček Milan Hron 
Účastníci odborného semináře PSB „Přírodě blízké hospodaření – 
po 10 letech ve stopách semináře na majetku obce Kryštofovo 
Údolí“; Kryštofovo Údolí, 21.9.2018 

Popis: Terénní exkurze do DONH proběhla v rámci jednodenního semináře 
PSB „Přírodě blízké hospodaření – po 10 letech ve stopách 
semináře na majetku obce Kryštofovo Údolí“; Kryštofovo Údolí, 
21.9.2018. Viz Průvodce exkurzí, www.prosilvabohemica.cz. Na 
devíti zastávkách exkurze seznámil Jan Duda účastníky se 
systémem nepasečného přírodě blízkého hospodaření 
uplatňovaným na majetku obce Kryštofovo Údolí. Vyzdvihl, že 
hlavním motivem k uplatnění tohoto systému na relativně malém 
majetku obce byla potřeba zajistit trvalou bezpečnou a hlavně 
vyrovnanou produkci. Diskuse na jednotlivých zastávkách byla 
věnována podsadbám jedle, systému biologické automatizace 
zejména v bukových nárostech a jako obvykle neúměrným škodám 
spárkatou zvěří. Milan Hron na zastávce č. 2 představil myšlenku 
zakládání DONH a Jiří Zahradníček prezentoval demonstrační 
plochu DPA založenou v porostní skupině 150Ba včetně výsledků 
prvního měření v listopadu 2017. Účastníkům semináře byla 
předvedena první informační tabule k DONH a informační leták 
(skládačka), které byly pořízeny za přispění Nadace Ivana Dejmala 
pro ochranu přírody, za což bylo vyjádřeno veřejné poděkování. 

Zapsal: 22.9.2018 Jiří Zahradníček 

1.1 Fotodokumentace  

Seminář PSB „Přírodě blízké hospodaření – po 10 
letech ve stopách semináře na majetku obce 
Kryštofovo Údolí, 21.9.2018. 

 Seminář PSB „Přírodě blízké hospodaření – po 10 
letech ve stopách semináře na majetku obce 
Kryštofovo Údolí, 21.9.2018. Jan Duda. 

   



 

 

   
   
   

Seminář PSB, 21.9.2018. Přivítání místostarostou  
obce Pravoslavem Svačinkou.  

 Seminář PSB, 21.9.2018. Úvodní slovo přednesl 
předseda PSB. Milan Hron. 

 

Seminář PSB, 21.9.2018.  Seminář PSB, 21.9.2018. Téma ponechávání 
mrtvého dřeva. 

   

Seminář  PSB, 21.9.2018.  Bouřlivá  diskuse  na  
téma neúnosné škody spárkatou zvěří. 

 Seminář PSB, 21.9.2018. Informační tabule 
k DONH instalovaná 15.9.2018 za finanční podpory 
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. 


