
Pro Silva Bohemica, z.s.

Biskupství ostravsko-opavské, Biskupské lesy

Pozvánka na exkurzi na téma

Lesnické hospodaření na revíru Bílý Potok
historie - současnost

Anotace

Historické ohlédnutí do 20. let 19. století, kdy byla založena osada Bílý potok a s tím spo-
jen začátek intenzivní lesnické činnosti, který utvářel podobu revíru až po současnost. Od 
r. 1994 nebyla na revíru Bílý Potok úmyslně provedena holina a hospodaření probíhalo 
v souladu s principy přírodě blízkého hospodaření. V současnosti je snaha v tomto způso-
bu hospodaření pokračovat z důvodu značných výhod z hlediska vyrovnané produkce dří-
ví,  mimoprodukčních funkcí lesa i  adaptace  vůči důsledkům globální klimatické změny, 
která již bezesporu ovlivňuje i tento revír. 

Datum a čas zahájení: 20.10.2022, 8:30 hod. 
Místo: revír Bílý Potok, lokalita: Bílý potok č.p. 67, Vrbno pod Pradědem

Mapa: https://mapy.cz/s/redukeluso
GPS: 50.1299300N, 17.3192764E
Dostupnost: silniční, délka pěší trasy v terénu cca 3 km, dostupnost pro méně pohyblivé 
omezena v souvislosti s členitostí terénu 

Program

8:30 Prezence
9:00   – 12:00 Venkovní exkurze 1. část
12:00 – 12:30 Přestávka a svačina na lovecké chatě Dembauda 
12:30 – 14:00 Venkovní exkurze 2. část
14:00 – 14:30 Ukončení
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Organizační pokyny

Přihlášky do formuláře na webovém odkazu: https://forms.gle/dasvkmjvQksMQAFg6
termín: do 13.10.2022.
Maximální počet účastníků 20 osob, přednost mají přihlášení z kraje, přihlášky z ostatních 
krajů budou akceptovány podle času přihlášení do naplnění kapacity.

Účast na exkurzi je bezplatná. 

Kontakt na organizátory: 
Lukáš Mareček, e  -mail: mareceklukas@seznam.cz   , tel.732928695
Milan Košulič, tajemnik@prosilvabohemica.cz, tel. 724523500
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