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                Branch Office of the Czech Forest Society

            

              Správa Národního parku Šumava
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si Vás dovolují pozvat na seminář a výroční schůzi na téma

Přestavby mladých jehličnatých porostů  

Kdy začít? Jedna ze základních otázek při přestavbě stejnověkého pasečného lesa na les strukturně 

bohatý. Ačkoliv věk by v diferencovaném lese, který je cílem, neměl hrát téměř žádnou roli, je pro 

přestavbu  důležitý.  Jednak  proto,  že  výchozí  porosty  jsou  zpravidla  stejnověké  a  pokud  lesní 

hospodář nedisponuje jinou veličinou přibližující  charakter lesního porostu, jeví se věk jako dobré 

východisko a kritérium pro aplikaci  různých prvků přestaveb. Druhým důvodem jsou okovy české 

legislativy.  Lesní  zákon  sice  zná termín výběrný  les,  avšak  převážná  většina  jeho  ustanovení  a 

prováděcích předpisů  vychází  z věku jako stěžejní  veličiny  pasečného  lesa.  Chtě  nechtě  je  tedy 

lesník s věkem konfrontován minimálně při otázce „kdy“? Tedy v jakém věku porostu nejlépe začít? 

Častěji  pak  při  kontaktu  s lesním  hospodářským  plánováním,  obnovou,  výchovou  a  vším,  co  je 

zákonem upraveno a počítá s téměř jednorázovou sklizní pasečného lesa. 

Kdy začít? Jak začít? Co dělat? A jaké překážky je potřeba překonat? Čím věk nahradit? Jak ovlivnit 

biologickou  rozmanitost?  O  tom  všem  budeme  diskutovat  na  příkladu  mladých  lesních  porostů 

vzniklých po nahodilých těžbách v uplynulých 40 letech v Národním parku Šumava. 

Datum konání: 17.5. - 18.5.2018

Místo:              Hotel Srní, Srní 

Mapa:  https://mapy.cz/s/2sJkG

GPS:               49.0856811N, 13.4819219E    

Odborný garant: Ing. Jan Kozel, Ph.D.

PRO SILVA BOHEMICA

POBOČNÝ SPOLEK ČESKÉ LESNICKÉ SPOLEČNOSTI

Zemědělská 810/3
613 00 Brno

předseda: Milan Hron, tel. 608 885 525, predseda@prosilvabohemica.cz
tajemník: Milan Košulič, tel. 724 523 500, tajemnik@prosilvabohemica.cz
hospodář: Antonín Martiník, tel. 730 165 622, martinik@mendelu.cz

https://mapy.cz/s/2sJkG


Program:

Čtvrtek 17.5.2018

09:30 – 10:00 prezence

10:00 – 12:30 výroční členská schůze Pro Silva Bohemica

12:30 – 13:30 oběd

14:00 – 17:30 blok přednášek:

Vladimír  Zatloukal, IFER:  Hospodářská  úprava  lesů  v měnících  se 
podmínkách. 

Jiří  Novák,  VÚLHM,  VS  Opočno:  Využití  dlouhodobých  poznatků  o 
efektech  výchovy  pro  přípravu  smrkových  porostů  na  jejich  přeměnu 
(přestavbu).

Jiří  Zahradníček,  český  nezávislý  lesník:  HÚL  v  podmínkách  NPŠ, 
provozní inventarizace lesa a její výstupy.  

Harald Schafer, Bavorské státní lesy, Lesní závod Neureichenau: Cesta 
k Dauerwaldu.

Jan Kozel, Správa NPŠ: Dědictví kalamit jako východisko přestavby

 17:30 – 18:30 ubytování

18:30 – 19:30 večeře

19:30 + neformální diskuze 

Pátek 18.5.2018 terénní exkurze

07:00 – 08:00 snídaně pro ubytované

07:30 (08:00) odjezd autobusy do lesních porostů

08:00 – 12:00 (13:00)exkurze s příklady přestaveb 

13:00 (14:00) návrat autobusy do Srní

 Organizátoři si vyhrazují právo změnit pořadí jednotlivých přednášek i průběh exkurze, 
případně přednášejících.

Příjem přihlášek:

Přednostně on-line na internetovém formuláři na: https://goo.gl/forms/3AJ8ivaPBsCWD4hS2

(výjimečně e-mailem na tajemnik@prosilvabohemica.cz)

Uzávěrka přihlášek: Do 15.4.2018

Na jednu  přihlášku  můžete  přihlásit  i  více  osob,  pokud požadujete  společný  daňový doklad  a 
současně  hradíte  za  každého  z  přihlášených  stejnou  částku.  V  tom případě  uveďte  na  konci 
přihlašovacího formuláře celkový počet osob a jména a zálohu vypočítejte a odešlete za všechny 
přihlášené jednou částkou. Na jednu přihlášku obdržíte jeden společný daňový doklad.

Po  korektním  odeslání  přihlášky  obdržíte  e-mailem  automatické  potvrzení  s  platebními  údaji 
(variabilní symbol, číslo účtu). Po obdržení platby Vám zhruba do dvou týdnů odešleme e-mailem 
daňový doklad (fakturu).

mailto:tajemnik@prosilvabohemica.cz
https://goo.gl/forms/3AJ8ivaPBsCWD4hS2


Účastnický poplatek

Účastnický poplatek pro členy i nečleny PSB je splatný předem: 

plnoplátce oba dny s přespáním ......................................................1900 Kč

plnoplátce oba dny bez přespání a snídaně ......................................960 Kč

důchodce/student oba dny s přespáním...........................................1400 Kč

důchodce/student oba dny bez přespání a snídaně............................460 Kč

kdokoliv jen 2 den...............................................................................400 Kč

Organizační pokyny

Ubytování: k dispozici jsou 2 lůžkové pokoje, parkování na parkovišti před hotelem. V ceně 
ubytování je vstup do bazénu 25x12,5 m, sauny a parní lázně, stolní tenis, fitness.

Stravování: oběd formou 3chodového menu, coffee break, snack drink, snack food, večeře a 
snídaně formou bufetu, páteční oběd bude formou obědového balíčku.

Vložné: zahrnuje pronájem konferenčního sálu a techniky, ubytování, stravování, dopravu 
autobusem na venkovní exkurzi.

Kontakty na organizátory: 

Jan Kozel: jan.kozel@npsumava.cz

Milan Hron: predseda@prosilvabohemica.cz

Milan Košulič: tajemnik@prosilvabohemica.cz

Přílohy: mapa s místem konání

             program výroční členské schůze
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