NA SKOK DO BAVORSKA
Před třemi lety jsme naposledy uskutečnili lesnickou exkurzi – tehdy do posvátných míst ve
Švýcarsku. Covid naše cestovatelské záměry utlumil a pro letošní – jak jsme si naivně mysleli
„postcovidové“ – léto jsme plánovali cestu do Sárska. Ovšem nečekané potíže v komunikaci, rozdílné
možnosti kolegů na jednotlivých majetcích a také nejistota ohledně další vlny covidu v Saarlandu nás
donutila na poslední chvíli změnit scénář. To s sebou přineslo zkrácení původního časového plánu o
jeden den a přiblížení našich exkurzních cílů našim hranicím. Nicméně navzdory všem nepřejícím
okolnostem máme připravenou kratší exkurzi do Bavorska, které je v mnohém pro nás inspirativní a
historie nepasečného hospodaření se tam píše už dosti dlouho. Pojedeme na dva lesní majetky (třetí
je v jednání a dosud není potvrzen – to bychom improvizovaně zařadili, to umíme...) v severním
Bavorsku:
i) lesní závod Ebrach bavorských zemských lesů, kerý je zaměřen na nepasečné hospodaření se
zvýšeným zacílením na podporu biodiverzity a probíhá v něm i ekonomické hodnocení těchto
přístupů. Jeho emeritní správce pan Mergner vydal pěknou knížku o této praxi – Das
Trittsteinkonzept. Pan Mergner je v penzi, ale jeho lesníci jsou věci znalí a provedou nás tímto
zajímavým majetkem. Osobně jsem je provázel v roce 2019 v ČR a mohu potvrdit jejich vysokou
erudici.
ii) Stiftung Juliusspital Würzburg – je lesní správa taktéž na seznamu příkladných objeků ANW Bayern
– zaměřená na péči o kvalitu jednotlivých stromů, užití výběrných principů a tvorbu smíšených
porostů.
Stručný program:
Středa 24.8.2022
Cesta Brno-Schweinfurt
Odjezd z Brna v 10:00 od lesnické fakulty, cestou budou cca 3 sběrná místa na čerpacích stanicích u
dálnice podle toho, kdo se odkud přihlásí.
Večer příjezd do Schweinfurtu, ubytování v hotelu (na exkurze se musíme pořádně vyspat).
Čtvrtek 25.8.2022
Exkurze na lesním závodě Ebrach –
https://www.baysf.de/de/ueber-uns/standorte/forstbetriebe/ebrach.html
Pozdní odpoledne/večer – návštěva historického města Würzburg.
Pátek 26.8.2022
Exkurze Stiftung Juliusspital Würzburg - https://www.juliusspital.de/familie2/forstbetrieb/index.html
Ještě se snažíme o dojednání třetí exkurze – nechte se překvapit!
Večer odjezd do ČR

Sobota 27.8.2022
Noc a ráno příjezd do ČR – stejné zastávky jako při cestě do Bavor
Vložné činí 4500,-Kč a na osobu a obsahuje:
- dopravu autobusem
- oba noclehy v hotelu ve Schweinfurtu včetně snídaní
- dvakrát polední oběd nebo svačina v lese
- veškeré náklady spojené s německými kolegy

Přihlašování a úhrada vložného
Přihlásit se mohou pouze členové Pro Silva Bohemica výhradně na přihlašovacím formuláři:
https://forms.gle/hTWCz5qtffgo7ZMR9. Po korektním odeslání formuláře (tlačítko „Odeslat“)
obdržíte automatický e-mail s Vámi vyplněnými údaji. S ohledem na potřebné osobní údaje může být
na každé přihlášce pouze jeden účastník. V případě problémů s přihlášením (pokud nedostanete
potvrzovací e-mail) se obraťte na tajemnik@prosilvabohemica.cz.
Přihlašování bude spuštěno v pondělí 25. července v 5:00 ráno.
Uzávěrka přihlášek bude v pondělí 1.8.2022 v 13:00 hod. Vzápětí odešlu faktury na úhradu vložného
e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce.
Pro úhradu vložného 4500 Kč vyčkejte na fakturu, případně uhraďte na č.ú. 2502093699/2010 a
variabilní symbol 2208000000 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.
Program, ubytování atd. je připraveno pro 44 účastníků (+ dva řidiči). Přihlášky přijímáme v došlém
pořadí (kdo se dříve přihlásí, ten jede), budeme evidovat 6 náhradníků. Po naplnění celkového počtu
50 přihlášek bude přihlašovací formulář uzavřen. Aktuální seznam přihlášených můžete sledovat na
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX1vQPLGAGO0uHxHWM5h_E1xM1AhfwaBqUmhmRJnmxIS4QFej6b9AZR4pTWvH4rxzHKGTSvt5l2ZxvaI
CK/pubhtml?gid=2063295831&single=true
Pokud se někdo z mimořádných důvodů bude muset odhlásit (takže se prosím nepřihlašujte, pokud si
nejste jisti, že chcete jet a máte čas), neodkládejte prosím sdělení o vaší neúčasti, abychom zajistili
některého z náhradníků.
Cca 10. srpna zašleme všem účastníkům podrobnější pokyny k cestě.
Za přípravný team:
Milan Košulič a TOmáš Vrška

