Pro Silva Bohemica, pobočný spolek České lesnické společnosti
a
Obec Kryštofovo Údolí

si Vás dovolují pozvat na terénní dvojtématický seminář

Přírodě blízké hospodaření – po 10 letech ve stopách semináře
na majetku Obce Kryštofovo Údolí
a
Představení demonstračního objektu nepasečného hospodaření
Kryštofovo údolí
v pátek 21.9. 2018 od 9 hodin
V roce 2008, tedy před 10 lety, proběhl v obecním lese Obce Kryštofovo Údolí seminář s názvem
„Přírodě blízké hospodaření“ a podtitulem „jak začít“. Pořadatelem tehdejší akce byla Česká komora odborných lesních hospodářů (ČKOLH) a téma přilákalo poměrně značné množství zájemců.
Pojďte se společně s námi opět podívat na majetek, kde již více než 20 let nevznikla úmyslně žádná
holina, kde odborný lesní hospodář využívá ve prospěch vlastníka přirozenou obnovu, kde náklady
na prořezávky začíná snižovat proces přirozené autoredukce pod dlouhodobou clonou mateřského
porostu a kam je intenzivně vnášena jedle bělokorá - stanovištně odpovídající dřevina přirozené
druhové skladby. Výchovné zásahy zde směřují téměř výhradně do úrovně, podporují se nadějné a
cílové stromy a veškerá životaschopná podúroveň je maximálně zašetřována. V roce 2017 zde byl
založen jeden z prvních demonstračních objektů nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica a
proběhlo počáteční měření na hektarové demonstrační ploše.

Pro Silva Bohemica, pobočný spolek České lesnické společnosti
Brno-sever, Černá Pole, Zemědělská 810/3
spis.zn: L 28741 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 70436207
Nejsme plátcem DPH
bankovní spojení: č.ú. 2500631545/2010
e-mail: tajemnik@prosilvabohemica.cz, www: http://prosilvabohemica.cz/

Datum a místo konání akce:
pátek 21. 9. 2018, obecní lesy Obce Kryštofovo Údolí
Odborný garant: Ing. Jan Duda, OLH obce Kryštofovo Údolí, tel.: 721 078 358,
email: jan.duda@iol.cz
Organizační garant: Ing. Milan Košulič, tel.: 724 523 500, e-mail: tajemnik@prosilvabohemica.cz

Program:
čas

místo

téma

8:45 – 9:00

parkoviště Kryštofovo Údolí

příjezd a parkování účastníků terénního semináře

9:00 – 9:15

Hospůdka u Kryštofa

registrace, organizační pokyny, úvodní slova

9:15 – 10:00

obecní les

pěší přesun účastníků na první exkurzní zastávku

10:00 – 12:00 obecní les

dopolední část pochůzky

12:00 – 12:45 obecní les

občerstvení v lese

12:45 – 13:45 obecní les

odpolední část pochůzky

13:45 – 14:00 obecní les

závěrečné slovo a ukončení terénního semináře

14:00 – 14:30

pěší přesun zpět na parkoviště, pro zájemce pozdní oběd
v Hospůdce u Kryštofa

Organizátor si vyhrazuje právo změnit rozsah exkurzních zastávek v závislosti na počasí.
Organizační pokyny:
1. Přihlášení na akci prostřednictvím webového formuláře na https://goo.gl/forms/oYOudYph09wmMHeI2. Přihlášky uzavíráme dne 14. 9. 2018 nebo po dosažení počtu 50 přihlášených.
2. Vložné činí 150 Kč, úhradu proveďte bezhotovostně nejpozději do data uzávěrky přihlášek na
účet č.ú. 2500631545/2010 a variabilní symbol, který obdržíte v registračním e-mailu.
Účastníci akce obdrží průvodce a bude jim poskytnuto občerstvení v průběhu akce.
3. Trasa terénního semináře prochází poměrně náročným kopcovitým terénem.
4. Účastníci z větší vzdálenosti, kteří chtějí přijet večer před seminářem, si mohou dohodnout ubytování v blízkých penzionech s Honzou Dudou na tel. 721 078 358 nejpozději dva týdny před
akcí.
5. Požadavek na pozdní oběd (cca po 14.30 v místě ukončení akce) uveďte v přihlášce.
6. Aktuální organizační pokyny sledujte na webu www.prosilvabohemica.cz, přihlášeným bude zaslána informace o případných změnách e-mailem.
Na setkání se těší
Jan Duda, odborný garant, 721 078 358, jan.duda@iol.cz
Milan Košulič, organizační garant, 724 523 500, tajemnik@prosilvabohemica.cz

Plánek centra Obce Kryštofovo Údolí:
https://mapy.cz/s/2VM3K
1 – parkoviště
2 – místo prezentace a zahájení terénního semináře – Hospůdka u Kryštofa

