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                                             d r u h ý   o b ě ž n í k 

 

 

Navazujíce na tradici našich zahraničních exkurzí a pár měsíců před připomínkou 25. výročí založení 

Pro Silva Bohemica se vydáme – snad již odborně i mentálně připraveni – do švýcarských výběrných 

lesů. Díky našim přátelům v Pro Silva Switzerland a našemu kolegovi Luborovi Dvořákovi máme 

připravený intenzivní dvouapůldenní program v lesích západního Švýcarska. Průvodci nám budou vždy 

lokální správci lesů a členové Pro Silva Switzerland. 

 

PROGRAM CESTY 

  

V příloze posílám program, jak jej nyní máme od švýcarských kolegů odladěný (v němčině). 

 

27.8.2019 - úterý 

Cesta Brno-Neuchatel 

Odjezd z Brna v 6,30 od lesnické fakulty. Jsou prázdniny – ráno by neměl být problém nechat auto na 

parkovišti před univerzitou. 

 

Zastávky: 

- čerpací stanice Pávov – ÖMV – D1, km 112 – nástup v 8,00 (49.455722, 15.592086) 

- stanice metra Zličín v Praze – výstup směr autobusové zastávky – nástup cca v 9,45 (50.054220, 

14.290702)  

- čerpací stanice Plzeň – Černice vedle AAA auto, Nepomucká ul. – v blízkosti sjezdu dálnice, 

nástup cca v 11,00 (49.698829, 13.423886)  

 

Toto vše bude platit, pokud nebude nějaký průšvih na D1 – ten je ale denně, takže nezbývá než zůstat 

v naději, že zácpa zrovna nebude v době a místě, na kterém pojedeme. Na čekacích místech prostě 

musíte vydržet, když by bylo větší zdržení, budeme vám telefonovat, ať nemáte strach, že se nejede. 

 

Večer příjezd do Neuchatel, ubytování v hotelu (na exkurze se musíme pořádně vyspat). 

Adresa hotelu: Hotel Touring au Lac – Place Numa-Droz 1 – 2001 Neuchâtel 

Večeři si každý volí svobodně kde bude chtít, my ji nezajišťujeme. 

 

Středa 28.8.2019 

Snídaně v hotelu Touring du Lac v ceně noclehu 

Exkurze v oblasti Couvet (kanton Neuchatel) – výběrné lesy, zejména obecní lesy Couvet, působiště 

Henriho Biolleye. 

Oběd ve výletní restauraci zajištěn. 

Večer příjezd do hotelu: Hotel Restaurant B&B GmbH Dorfstrasse 15 CH-3704 Krattigen 

Společná večeře v hotelu zajištěna. 

 

 



Čtvrtek 29.8.2019 

Snídaně v hotelu B&B v Krattigen zajištěna (v ceně noclehu). 

Exkurze Toppwald, Neuenbannwald, lesy po orkánu Lothar (1999) – výběrné lesy, kde působil Walter 

Amonn a malé selské lesy. 

Oběd v lese – balíček na cestu (Lunchpaket) zajištěn. 

Navečer příjezd do hotýlku: Berggasthof Untergrenchenberg, 2540 Grenchen 

Společná večeře zajištěna. 

Po společné večeři přednáška o kontrolních metodách zařízení lesů. 

 

Pátek 30.8.2019 

Snídaně v hotýlku Berggasthof zajištěna. 

Exkurze v oblasti Grenchen – výběrné lesy a lesy v pokročilé fázi převodu na les výběrný. 

Oběd v lese – balíček na cestu (Lunchpaket) zajištěn. 

Ve 13 hod. zakončení exkurze a přejezd do Basileje – zde individuální kulturní program ve starobylém 

duchovním a kulturním centru na hranicích tří států. 

Cca v 18 hod. odjezd zpět do ČR - můžeme ještě upřesnit podle toho jak budeme unaveni a také podle 

počasí. 

 

Sobota 31.8.2019 

Ráno/dopoledne příjezd do ČR – zastávky při cestě zpět budou na stejných místech jako při cestě tam. 

 

 

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE 

 

Ještě jednou pro pořádek, co je součástí vložného: 

- doprava autobusem 

- všechny tři noclehy v hotelích a hotýlcích 

- snídaně na všech třech nocležištích 

- třikrát polední oběd nebo svačina v lese 

- 2x společná večeře v hotelu (28.8. a 29.8.) 

- veškeré náklady spojené se švýcarskými kolegy  

 

Není zajištěna úterní večeře po příjezdu do Neuchatel (nevíme, kdy přijedeme přesně, tudíž nešlo nic 

na neurčito rezervovat). 

 

Zdůrazňuji, že Švýcaři jsou pünktlich – tedy zvyklí na přesné dodržování harmonogramu, resp. se o to 

alespoň snaží, protože v lese to vždy nejde úplně ideálně. Pro nás to znamená zejména dodržet ranní 

začátky exkurzí a být vždy včas na místě – tedy i zavčas snídat. 

 

Rozdělení spáčů po pokojích dohodneme cestou, času budeme mít dost a k dispozici budou přehledy 

pokojů v jednotlivých hotelích. 

 

Nezapomeňte na pas a na pojištění proti úrazu – Švýcarsko není členem EU a pokud by se někomu něco 

přihodilo, občanka by nemusela stačit, navíc lékařské služby bez pojištění jsou pro nás extrémně drahé. 

 



Nevíme, do jaké míry je možné platit platebními kartami soukromé nákupy apod. mimo větší města, 

lze předpokládat, že to nebude problém, ale přesto je možná lepší se pojistit nějakou hotovostí – 

švýcarskými franky. 

 

Předpokládám, že část exkurzí bude v náročnějším terénu, asi není v našem sdružení nutno speciálně 

zdůrazňovat, co si brát, každopádně exkurze jsou domluveny i za deště (normální děšť, v bouři budeme 

v hospodě      . 

 

Přípravný team se těší na společnou cestu s Vámi do „posvátných“ lesnických lokalit. 

 

Tonda Martiník – pokladna, bus 

Milan Košulič – e-přihláška, komunikace s přihlášenými 

TOmáš Vrška – program cesty, komunikace se Swiss partnery, hotely, rozpočet 

 


