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Číslo 1/2020   Ročník XVI.

jsem ráda, že se i přes letošní celosvětovou nepří-
zeň zapříčiněnou pandemií koronaviru setkáváme na 
stránkách dalšího vydání Jeronýmova zpravodaje. 
Předně bych všem zaměstnancům firmy C-M včetně 
vedení firmy chtěla vyjádřit podporu a popřát hodně 
sil do dalšího roku, který zřejmě letošní pandemie 
také ovlivní.

Letošní rok byl náročný, jiný, zvláštní nebo minimál-
ně nečekaný pro všechny jedince průřezem sociálních 
vrstev, věku, pohlaví... Zasáhl firmy, rodiny i jednot-
livce, a to jak po stránce zdravotní, psychické, sociální 
či ekonomické. 

Optimistický pohled s vírou „najít na všem zlém něco 
dobrého“ neplatil v roce 2020 asi ani u nejpozitivněj-
ších z nás.

Přesto, pojďme na letošním roce najít na jeho sklon-
ku něco pozitivního. Co nám a lidstvu pandemie dala 
(a možná ještě dá)? Pokoru k životu a přírodě, narov-
nání vztahů, odpočinek. Určitě i schopnost pracovat, 
vychovávat, vzdělávat děti a dělat nespočet dalších 
aktivit mezi čtyřmi stěnami :-) 

Jednoznačně nám (nebo alespoň většině z nás) ale 
dala příležitost chodit více do přírody a uvědomovat 
si její vliv. Sama mám ve svém okolí několik jedinců, 
kteří „objevili“ les kousek od svého bydliště, začali 
pravidelně chodit či běhat nebo poprvé vyšli na Sněž-
ku. Představte si, že v Japonsku dokonce už před 
mnoha desetiletími vzniklo učení lesní terapie, tzv. 
šinrin-joku, které není o ničem jiném než pravidelném 
a vědomém (tedy například bez sluchátek v uších, 
ale naopak s klidným dechem či projitím se po lesní 
pěšině bosi) pobytu v lese mezi stromy. Trávení vol-
ného času v přírodě má prokazatelný vliv na zlepšení 
fyzického a psychického zdraví, soustředění či paměť, 
a přitom je to to úplně nejjednodušší, co můžete den-
nodenně udělat. A dokonce i během koronavirové 
pandemie. Tak vzhůru do lesa! 

A kdybyste se přes vánoční svátky chtěli umění 
relaxovat v lese naučit, přináším vám cvičení, které je 
popsáno na straně 188 publikace Šinrin-Joku. Japon-
ské učení lesní terapie (Pragma 2018):

Běžte do lesa, parku nebo jenom na zahradu a najděte 
si místo na sezení.
Podívejte se na mraky a na oblohu nebo na vlnky na 
hladině jezírka. Sledujte, jak potůčkem teče voda nebo 
jak se rozdělují větve na stromě.
Podívejte se blíž na žilky v listu nebo okvětní plátky 
květiny a všimněte si jejich struktury.
Za chvíli uvidíte vzorce všude kolem sebe.
Všimněte si hladiny stresu před a poté a uvědomte si, 
jak vás fraktálové struktury přírody dokážou uvolnit.
Až uvidíte, jak velká část světa kolem vás tvoří vzor-
ce, začnete pociťovat posvátný údiv a vznešenost. A to 
vám přinese nejen radost, ale i pocit klidu!

Přeji vám všem klidné a rodinné prožití Vánoc a šťast-
ný vstup do roku 2021.
 Michaela Fialová Rozšafná

Milí čtenáři,
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LETOŠNÍ ROK NÁM I NAVZDORY OPATŘENÍM PŘINESL 
MNOHO REKORDŮ

Rozhovor s provozním vedoucím podniku Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. Ing. Robinem Ambrožem, Ph.D. 
o tom, jak lesní hospodářství v letošním roce ovlivnila koronavirová pandemie a kůrovcová kalamita.

První otázka nemůže být jiná, 
neboť téma kůrovce rezonuje snad 
ve všech médiích. Jaká je situace 
ohledně tohoto škůdce v lesích 
ve správě společnosti Colloredo-
Mannsfeld?
Kůrovcová kalamita se postupně 
přesouvá na západ České republiky 
a nevyhýbá se ani našim lesům. 
Množství kůrovcového dříví 
postupně narůstá a prognózy 
jeho množství zahrnujeme do 
hospodářského a ekonomického 
výhledu na každý rok. Letošní vlhké 
počasí nám zcela jistě pomohlo, 
protože nárůst nebyl tak vysoký, jak 
jsme očekávali (což je samozřejmě 
dobře), ale několik suchých sezón 
jeden vlhký rok bohužel nenahradí. 
Lesní porosty, a teď nemluvím 
pouze o smrku, nejsou v dobré 
zdravotní kondici, což je patrné na 
výši nahodilých těžeb v posledních 
letech. Kromě smrku jsou vlivem 
různých faktorů spojených se suchem 
postiženy i další dřeviny. 
Můžete pro srovnání uvést 
množství vytěžené kůrovcové 
hmoty v posledních letech?
V roce 2017 to bylo 3 151 m3, v roce 
2018 18 614 m3, v roce 2019 61 
144 m3 a ke konci listopadu 2020 je 
zpracováno 72 676 m3 s tím, že do 
konce roku určitě ještě další hmotu 
zpracujeme. Nárůst kůrovcové 
hmoty již není tak dramatický jako 
v předchozích letech. Kromě počasí 

určitě napomohlo i to, že jsme 
přistoupili k zakrývání asanovaných 
skládek plachtami.
K čemu je zakrývání skládek 
dobré?
Asanace vytěženého kůrovcového 
dříví postřikem pomáhá snižovat 
populaci lýkožrouta. Zakrývání 
skládek zvyšuje účinnost asanace. 
Brouk se po ukončení svého vývoje 

pod kůrou prokousává kůrou, aby 
mohl vyletět. Část brouků ale 
využívá stejný výletový otvor, 
a do kontaktu s insekticidním 
přípravkem se tak dostane pouze ten 
první. Zakrytím skládky zabráníme 
broukům v jejich odletu a donutíme 
je, aby se vrátili na asanované dříví. 
Po něm chodí, a tím se otráví. 
Používáte v boji s kůrovcem i jiné 
metody?
Ano. Na místech, kde se kůrovec 
vyskytoval, instalujeme otrávené 
dřevěné trojnožky, trojnožky 
s insekticidní sítí, feromonové 
lapače a lapáky. Lapače a lapáky 
nám slouží především k monitoringu 
času a intenzity rojení, početnosti 
populace v místě instalace a vývoje 
jednotlivých stádií lýkožrouta. 
Jaký dopad má kůrovcová 
kalamita na naše lesy?
Kůrovcová kalamita je vizuálně 
patrná především množstvím a 
velikostí vytěžených ploch – holin. 
Plánování obnovy těchto ploch je 
pro lesníky velmi obtížné, protože se 
stanoviště mění každou sezónou. 
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Vánoční vzkaz rodiny Colloredo-Mannsfeld

 �

Vážené dámy a pánové, milí spolupracovníci!
Současná koronavirová krize bohužel znamená, že Vás 
letos o Vánocích můžeme kontaktovat pouze písemně. 
Okolnost, které celá rodina velmi lituje - protože náš tra-
diční Vánoční večírek byl vždy velmi cennou příležitostí 
ohlédnout se v kolektivu na uplynulý rok a především 
Vám všem poděkovat za Váš osobní závazek.
Mnozí z nás, zejména tým Jeronýmova zpravodaje, si 
kladli otázku, zda má vůbec smysl vydat v tuto chvíli tyto 
malé noviny, když ten “lockdown“ nám ubírá hodně rado-
sti, dělá starosti a stojí pouze peníze. Mnozí se těšili na 
útulný, atmosferický vánoční trh na nádvoří zámku, který 
nyní také musel být obětován. Pocit “nyní více než kdy 
jindy“ však byl spouštěčem, aby bylo vydáno toto “krizo-
vě číslo“.
Dramatická situace v lese, která již před “koronou“ způso-
bila neuvěřitelné potíže, je náhle doprovázena obavami o 
vlastní zdraví a zdraví příbuzných a přátel. Plnit své pro-
fesní a rodinné úkoly pod neustálým psychickým stresem 
a zcela změněným veřejným životem je velmi náročné.
Tyto výzvy však byly společně celkem dobře zvládnuty:
V lesích zuřil zejména kůrovec a vítr. Přesto bylo možné 
zabránit ještě horším věcem, odbornou pečlivou a včasnou 
reakcí našich lesníků. Stát a společnost oceňují význam 
lesa. Dostali jsme velkou finanční podporu, která nám 
umožňuje obnovit stabilní zásoby a také nám finančně 
velice pomohla.
Dům pětka a šestka na Dobříši byl dokončen a předán 
k zamýšlenému použití na podporu spoluobčanů v nouzi.
Stavební fond mohl být dále vylepšen.

“Projekt století“: oranžerie a zahrada zámku Dobříš mohl 
pokračovat podle plánu.
Zpracování dřeva přes MeCoDrev se také dostalo do kri-
zového stavu: Nedostatek vhodné suroviny kvůli celoná-
rodnímu množství kalamitního dřeva na jedné straně, na 
druhé straně kolaps poptávek – a oboje ve špatnou dobu. 
Význam podniku pro les a manipulaci je uznán a všechny 
strany se ho snaží v budoucnu zajistit.
Koupí revíru Terešov bylo možné rozumně rozšířit maje-
tek o téměř 300 hektarů.
Přes vážná omezení podnik se všemi jeho částmi 
v Čechách i v Rakousku stojí na pevných základech. To 
dává odvahu a naději do budoucnosti.
V rámci této zprávy není možné poděkovat všem zaměst-
nancům a všem soukromým osobám, specialistům, orga-
nizacím, úřadům, firmám atd., kteří při nás stojí a činí vše 
možné za jejich závazek v roce 2020.
Buďte si ale jistí, že to napravíme podle nejlepších schop-
ností, jakmile situace opět umožní osobní setkání.
Dnes nám zbývá jen popřát Vám a Vaším rodinám klidné 
pohodové Vánoční svátky.
Zachovejte svoji vitalitu a pokuste se s námi nechat nega-
tivní myšlenky a obavy stranou!
Veselé Vánoce a dobrý start do Nového společného 
úspěšného roku 2021!

Jerome, Livia, Paul-Josef, Lelio, Anna-Livia 
Colloredo-Mannsfeld 

Obnova�iluzivní�malby�na�severní�stěně�oranžerie.� Foto:�archiv�Zámek�Dobříš�



Rok 2020 pohledem lesního hospodáře 
a provozního vedoucího podniku:

Kůrovec napadne porostní stěny, a i když se podaří 
dostat lýkožrouta pod kontrolu, otevřená porostní stěna 
nedokáže odolat bořivému větru. To byl i případ letošní 
větrné kalamity Sabine, která pro nás znamenala další 
zvýšení nahodilých těžeb o 30 tis. m3. Poškozenou 
a vytěženou hmotu následně zase napadne kůrovec. 
Je to trochu začarovaný kruh. Na určitých místech je 
problematické ponechávání výstavků. To jsou stromy 
nebo skupiny stromů, které při těžbě zůstávají stát s tím, 
že u nich předpokládáme, že nově vzniklou holinu doplní 
svými potomky – přirozenou obnovou. Logicky se jedná 
o jedince jiných dřevin, než je smrk. Tyto stromy také 
často neodolají větru a spadnou nám do oplocenek či nově 
zalesněných kultur. 
Dopadá nějak kalamita na druhovou rozmanitost 
stromů v našich lesích?
Jasně patrný je ústup smrku a druhová pestrost se 
zvyšuje ruku v ruce s kladením důrazu na stabilitu nově 
založených porostů. V letošním roce pokoříme v součtu 
jarního a podzimního zalesňování rekordní množství 
vysázených sazenic – milion kusů. Nové lesy by měly být 
druhově diferencované a odolné, aby dokázaly lépe čelit 
všem biotickým a abiotickým faktorům. Sázíme jedle, 
douglasky, modříny, duby, buky, javory, lípy, jilmy, olše 
a okrajově i vzácné jeřáby břeky a plané ovocné dřeviny. 
Doba k výsadbě těchto dřevin je příznivá, neboť na jejich 
výsadbu poskytuje ministerstvo zemědělství dotace. Je 
však nutné uvědomit si, že naším cílem je i pěstování 
lesa produktivního, který bude přinášet vlastníkovi 
a firmě trvalý přínos bez ohledu na to, jestli dotace budou 
vypláceny či nikoliv. Finanční soběstačnost by měla být 
základem fungování každého majetku. Ta se ale odvíjí 
od ceny dřevní hmoty a situace je v současnosti pro lesní 
hospodáře velmi obtížná. 

Jak konkrétně ovlivnila kůrovcová kalamita ceny 
dříví?
Naprosto zásadně. Obrovská nabídka dřevní hmoty 
na trhu radikálně snížila výkupní ceny. Zároveň s tím 
stoupá cena lidské práce a spousta majetků se dostává 
do finančních problémů, neboť to, co jim zůstane, jen 
velmi obtížně pokryje náklady na zalesnění. Jakým 
způsobem budou financovat další péči o lesní porosty v 
období, kdy jejich les bude generovat minimální či žádný 
zisk za dříví, nikdo neví. Bez pomoci státu se obejdou 
pouze obtížně. My v této situaci v současnosti nejsme. 
V minulém roce jsme těžili na úrovni našeho státu (taková 
výše těžeb, kterou nám umožňuje lesní hospodářský plán). 
V letošním roce stát vzhledem ke kůrovcové a větrné 
kalamitě překročíme, ale máme našetřeno z minulých let, 
což je v tomto ohledu velká výhoda. Signály z posledních 
měsíců jsou pozitivní, neboť cena dříví začala pomalu 
stoupat. Je to způsobeno tím, že v letošním roce bude 
v ČR vytěženo méně dříví, než se předpokládalo 
a Morava má z velké části kalamitu už za sebou. Věřím, 
že se situace pro lesní hospodáře obrací k lepšímu.
Letošní rok zásadně ovlivnil i koronavirus. Jaký měla 
pandemie vliv na lesní hospodářství?
U první vlny jsme se obávali, jaký ekonomický dopad 
budou mít restriktivní opatření. Co bylo důležité, tak 
nedošlo k zásadnímu propadu odbytu dřevní hmoty ani 

k výpadku vlastních či najímaných pracovních sil. I přes 
přijatá opatření bude náš rok paradoxně ve spoustě věcí 
rekordní – v těžbě, v zalesnění, v semenářství. Situace 
byla náročná především z důvodu neznalosti vývoje 
opatření a reakce trhu se dřívím. U druhé vlny už jsme 
celkem věděli, co nás čeká, což bylo výhodou. Již na jaře 
jsme přijali taková bezpečnostní opatření (především na 
ústředí), aby v případě pozitivních případů nedocházelo 
k dalšímu šíření nemoci a hromadné karanténě našich 
zaměstnanců. S novým režimem si všichni poradili skvěle 
a s ohledem na letošní rekordní výkony musím všem 
poděkovat za jejich nasazení a ochotu odvádět perfektně 
svou práci v těchto nelehkých časech. Na druhou stranu 
mě mrzí, že jsme museli kvůli pandemii zrušit celou 
řadu firemních akci pro zaměstnance – firemní výlet na 
Šumavu, střelby, mikulášskou nadílku a vánoční setkání. 
Věřím, že si to v příštím roce vynahradíme. 

Co byste si přál do příštího roku?
Především spokojené zaměstnance, neboť ti jsou hybnou 
silou naší společnosti a nejcennějším kapitálem. Dále 
hodně vody, méně kůrovce, méně vichřic, ale to už 
bych chtěl poroučet větru a dešti :-) Dobře, tak jinak. 
Pokud bychom měli to první, věřím, že to druhé určitě 
zvládneme, i když to nebude úplně podle našich představ. 
Berme současnou koronavirovou i kůrovcovou situaci 
jako zkoušku, díky níž můžeme něco změnit k lepšímu.
Přeji všem do nového roku především hodně zdraví, lásky 
a splnění všech přání. 
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Semenářství a školkařství 2020
Letošní rok přinesl takzvaný semenný rok – rok vysoké úrody – pro většinu našich lesních dřevin. To pro 
nás znamenalo výzvu úrodu využít a sebrat velké množství semenné suroviny, abychom plynule naváza-
li na neustále se zvyšující potřeby sadebního materiálu. Důvody jsou především narůstající kůrovcové 
a ostatní nahodilé těžby způsobené především suchem z posledních let a větrné epizody. Pro přehlednější 
představu nárůstu potřeb sadebního materiálu udávám číslo zalesnění v letošním roce: Vystoupalo na 
úctyhodných více než jeden milion sazenic – 1 mil 81 tis. oproti loňským 781 tisícům – které bylo taktéž 
nadprůměrné.

První semenářská úloha 
probíhala v našem semenném 
sadu borovice lesní na 
Bukově. Podařilo se sebrat 
1584 kg šišek. Již v dubnu 
jsme vyluštěné osivo seli na 
záhony. O tyto síje se pečlivě 
starají pracovníci na polesí 
Vlastec. Současně se v dubnu 
podařilo provést jarní síje 
smrku na polesích Svatá Anna, 
Vlastec a polesí Lhota, kde 
se jim dostává taktéž výborné 
péče. Koncem července 
jsme začínali sběrem šišek 
douglasky tisolisté. Ta v tomto 
roce obzvláště dobře plodila. 
Podařilo se nám nasbírat 1979 
kg šišek této dřeviny. Ačkoliv 
bylo mnoho šišek, množství 
semene, které jsme z nich získali, bylo 
oproti jiným rokům velmi malé, jelikož 
byl vysoký podíl prázdných semen 
v šiškách. 
Po douglasce jsme plynule navázali na 
sběr jedle bělokoré, která taktéž plodila 
výborně. Naši trhači zvládli sebrat 
4170 kg jedlových šišek. Jen co jsme 
dokončili jehličnaté dřeviny, pustili 
jsme se do sběru žaludů nově uznaných 
porostů dubu letního a dubu zimního. 
Dubu letního jsme nasbírali 2449 kg. 
Dubu zimního 8408 kg a na jeho sběru 
se podíleli i naši partneři v oblasti 
školkařství. Dále se podařilo nasbírat 
825 kg bukvic, opět společnými silami s našimi partnery. V měsíci listopadu nás čekaly opět síje. Do našich školek 

se podařilo provézt podzimní síje jedle bělokoré – 89 kg 
(polesí Trhoň, Vlastec, Lhota), buku lesního – 163 kg, 
(polesí Vlastec, Sv. Anna) dubu zimního – 1768 kg (polesí 
Vlastec, Sv. Anna) a dubu letního – 1600 kg (polesí 
Terešov).
Na přelomu roku nás čeká poslední sběr, smrku ztepilého, 
kterého z pěstování lesů navzdory poškozování větrem 
a kůrovcem nelze vyloučit. Nadále je tato dřevina našim 
ekonomickým nosníkem. Při použití smrku ve vhodné 
dřevinné směsi, skupinovitým a jednotlivým míšením, 
může být pěstován s výrazně nižšími riziky produkce 
a stability.
Všem, kteří se na pěstování sadebního materiálu a sběru 
semen podíleli, patří velký dík! 

Za pěstební oddělení Ing. Michal Bledý

Trhači�při�tomto�sběru�prožívali�nepříjemně�vysoké�teploty�v�korunách�stromů,�ve�výšce�i�40�
metrů.�Foto:�Michal�Bledý

Šišky�jedle�
bělokoré�se�

musejí�neustále�
otáčet,�aby�

nedošlo�k�jejich�
znehodnocení�

plísňovými�
chorobami,�

odvážejí�se�do�
semenářského�
závodu,�kde�je�

z�nich�pečlivě�
vyluštěno�semeno.

Foto:�Michal�
Bledý

Bukvice�na�polesí�Vlastec�a�sběr�žaludů�dubu�letního�na�
polesí�Trhoň.�Foto:�Michal�Bledý
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Ohlédnutí za rybářským rokem 2020

Letošní rok byl oproti předchozím o něco složitější kvůli tomu, že situace kolem COVIDU zkomplikovala 
život i rybářské výrobě. Potýkali jsme se s nedostatkem kvalifikovaných a fyzicky zdatných pracovních sil 
a epidemie negativně ovlivnila i tržní ceny ryb. Jednak ve vazbě na gastronomické odvětví, ale i z hlediska 
zahraničních odběratelů.
Co se týká naší činnosti, stejně jako každý rok probíhaly 
v únoru, březnu a dubnu jarní výlovy, letos bohužel kom-
plikované pandemií COVID. I přes tuto nepřízeň se nám 
podařilo nalovenou tržní rybu prodat. V jarním období dále 
probíhala příprava na hlavní sezonu, a to i běžná údržba 
lodí, opravy sítí aj. Následně začala sezona přikrmování 
rybníků a nasazování raných stádií ryb do rybníků. 
Celé léto probíhaly odlovy, jejichž cílem je zásobovat 
letní trh, přičemž cca 98 procent ryb putuje na trh zahra-
niční. Souběžně s přikrmováním rybníků jsme vlastními 
silami vysekávali hráze, prováděli údržbu sádek i menší 
opravy bezpečnostních splavů rybníků. 
Na podzim, zhruba od začátku října, začala naše hlavní 
sezona, a to podzimní výlovy. Opět je bohužel zkompli-
kovala druhá vlna pandemie. V letošním roce jsme s tržní 
rybou lovili rybníky Kařez dolní, Kařez horní a Cekovský. 
Hlavní rybou byl jako vždy kapr, dále amur, candát, štika 
a lín. V současné době (konec listopadu pozn.) probíhá 
prodej ryb na domácí i zahraniční vánoční trh a jako kaž-
dý rok se budou prodávat ryby přímo ze sádek. 
Kormorán, vydra a administrativní zátěž
Ke všem komplikacím navíc ještě bohužel probíhá neko-
nečný boj s nepřítelem rybářů – kormoránem – který 
působí značné škody na rybí obsádce. Pro zajímavost uve-
du fakt, že jeden kormorán zkonzumuje a poškodí cca 1,5 
kg ryb denně, což není zanedbatelné množství. Nemalým 
problémem je i vydra, která se v posledních letech rozši-
řuje stále víc a víc a stejně jako kormorán působí značné 
škody. 
Za zmínku stojí i to, že jsme již několikátým rokem rozší-
řili naši nabídku ryb o prodej sivena popř. pstruha, velký 
zájem o tyto druhy je zejména v letním období, kdy vlád-
nou grilovačkám. 
Jinak obecně ani nás rybáře nemíjí administrativa. Papíro-
vání patří ke každému oboru, ovšem za dobu cca dvaceti 
let, kdy jsem vedoucím rybářských středisek, se běžná 
administrativa neuvěřitelným způsobem navýšila. Jen 
v letošním roce u nás proběhla kontrola tzv. TBD (tech-
nicko-bezpečnostní dohled) za účasti vodohospodářského 
orgánu, a to na všech rybnících RS Zbiroh. V současné 
době probíhá rovněž aktualizace manipulačních řádů na 
všech 23 rybnících RS Zbiroh. Manipulační řád je jakýsi 
rodný list a občanský průkaz každého rybníka. Obě dvě 
výše uvedené věci jsou prováděny na základě zákona 
o vodách. 
Personální změny
A na závěr ještě dvě neméně podstatné informace. 
K 31. březnu 2020 ukončil pracovní poměr u firmy 
vedoucí RS Dobříš Ing. Robert Pflug a jako nový vedoucí 
místo něj nastoupil Jindřich Kučina. Panu Pflugovi bych 
touto cestou rád poděkoval za spolupráci, neboť pro něj 
bylo rybářství a vše kolem nejen prací, ale i koníčkem. 
Panu Kučinovi přeji hodně zdaru a věřím, že bude skvě-
lým vedoucím, neboť v tomto oboru pracuje dlouhou řád-
ku let a i pro něj je práce hobby.

Druhou a zároveň nejdůležitější informací je to, že k  
31. březnu letošního roku došlo k definitivnímu majetko-
vému vyrovnání, co se týče rybníků na Dobříši. 
Na úplný závěr mi dovolte vám v této nelehké době 
popřát klidné svátky a především pevné zdraví. 
A jak jinak si užít krásné Vánoce? No přece v kruhu 
rodinném a s naší rybou na talíři, neboť i odborníci v době 
covidové doporučují bariéru vitamínu D a toho jsou „naše 
– vaše“ ryby plné. 
Radek Jandera

Horní�Kařez.�

Kormorán�s�ulovenou�rybou.�

Výlov�Cekovského�rybníka.� 3�x�foto:�autor�článku.
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Představujeme lesní majetek Terešov
Od 1. 10. 2020 pečuje naše firma nově o lesní hospodářský celek Terešov. Historii tohoto téměř třísethek-
tarového lesního majetku přibližuje jeho dlouholetý lesní správce Ing. Tomáš Vileta.

Držitelé majetku Terešov
První písemnou zmínku o obci 
můžeme nalézt v Archivu Metropo-
litní kapituly a pochází ze dne 25. 
5. 1361, kdy byl Václav z Terešova 
ustanoven farářem v kostele ve Vše-
hrdech (okr. Plzeň sever). Držitel-
stvím statku prošlo do dnešní doby 
minimálně 28 vlastníků (držitelů). 
Za zmínku stojí zejména šlechtický 
rod Kořenských z Terešova (od roku 
1392 – Vícemil z Terešova), dále 
Běšínové z Běšín (1620 – 1699), 
hrabě Barbisch (1699 – 1714) a Vác-
lav Diviš Misseron z Lissonu (1714 
– 1721). Ten vedl vlastnický spor o 
Čápovu horu s českou královskou 
komorou. Les se mu podařilo získat, 
ale honitba připadla ke Zbirohu. 
Do historie majetku se nesmazatelně 
zapsal i Antonín Arnošt rytíř ze Stro-
jetic (1737 – 1763), který postavil 
lesní kapli sv. Vojtěcha u obcí Tere-
šov a Třebnuška. Při držení majetku 
Františkem Karlem hrabětem Cavri-
anim (1824 – 1833) se dozvídáme 
o vzácné populaci tisu v dnešní 
rezervaci V Horách. O ochranu těch-
to vzácných stromů byl žádán Kašpa-
rem Máriou hrabětem ze Šternberka. 
Dalším (a nám dobře známým) maji-
telem terešovských lesů byl „král 
železnic“ Bethel Henry Strousberg 
(vlastnil i zbirožské lesy). 
V roce 1877 koupil velkostatek 
Terešov Jan Tetřev (nar. 25. 6. 1850 

v Horních Bučicích). Byl synem 
velkostatkáře, vystudoval stavitelství 
a v útlém mládí pracoval jako úřed-
ník firmy Řerych a Weber (firma se 
zabývala stavbou železnic a bytů pro 
zaměstnance). V této firmě působil 
jeho otec jako tichý společník, které-
ho Jan v každém ohledu zastupoval. 
Podílel se na řízení staveb a tratí 
Čáslav – Jeníkov, Kolín – Nymburk 
– Mladá Boleslav, Ústí nad Orlicí 
– Kyšperk a nádraží Kyšperk (dnes 
Letohrad). Další kariéru mu pokazilo 
chatrné zdraví. V letech 1875 – 76 
podnikl ke svému zotavení cestu do 
Říma, Sicílie a do Paříže a po svém 
návratu koupil velkostatek Terešov. 
V té době byly veškeré budovy vel-
kostatku ve velmi špatném stavu a 
bylo potřeba velkého materiálního 
i duchovního úsilí, aby byl velkosta-
tek přiveden k žádoucímu rozkvě-
tu. Jednalo se především o opravu 
zámku, pivovaru, výstavbu lihovaru, 
cihelny atd. 
Les zvaný Slatina
V roce 1899 byl přikoupen les zvaný 
Slatina o výměře téměř 65 jiter (cca 
37,40 ha) od Zbirožského panství. 
Les byl ve velmi zuboženém stavu 
a celý znovu osázen zejména smrko-
vou kulturou. V roce 1909 je uváděna 
velikost lesního majetku 246 ha (poz-
ději v 70. letech 20. stol. zalesněno 
LZ Zbiroh 17 ha pastvin v lokalitách 
Kramářka, Radlice a Vřesoviště, 
v roce 1999 zalesněno 12 ha orné 

půdy na lokalitě V Bašovech). Jan 
Tetřev se oženil s Aloisií Koppovou 
a měli jedinou dceru Marii (1880). 
Ta se provdala za JUDr. Karla 
Holečka a v roce 1901 se manželům 
narodil syn Karel (1905), který se 
stal roku 1923 držitelem a majetek 
spravoval až do roku 1948. V rámci 
restitucí mu byl majetek navrácen 
v roce 1990, dědictvím přešel na 
syna a následně vnučku Mgr. Gabri-
elu Caltovou. V září letošního roku 
odkoupil lesní majetek navazující 
na zbirožská polesí Vlastec a Lhota 
Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Manns-
feld.
Lesní hospodářství
Hospodaření na majetku se řídí les-
ním hospodářským plánem na období 
2016 – 2025. Výměra lesního hospo-
dářského celku Terešov je 293,59 ha, 
přičemž plocha porostní je 292,25 ha. 
Les hospodářský zaujímá 207,67 ha, 
les zvláštního určení 32,55 ha a plo-
cha rezervace je 52,03 ha. Z dřevin 
převažuje smrk (39,5 %), borovice 
(24,5 %), dub (13 %), modřín (5,5 
%) a dále jsou zastoupeny dřeviny 
buk, habr, jedle, douglaska, javor, 
jasan, jedle obrovská a tis. Na majet-
ku je uplatňováno podrostní hospo-
dářství a po navrácení majetku byla 
místní lesní školka oseta vlastním 
semenným materiálem dubu letního. 
Vypěstovaný sadební materiál najde 
využití i na jiných našich polesích. 

� Lesní�školka�Terešov.�Foto:�archiv�firmy

Rezervace�V�Horách.�Foto:�archiv�firmy

...pokračování�na�straně�8
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Pro svůj bohatý výskyt tisu červeného, zastoupeného počtem cca 3200 kusů, se tato rezervace řadí mezi největší tisové háje ve 
střední Evropě. Foto: archiv firmy.

...pokračování ze strany 7

Roční etát je lesním hospodářským plánem stanoven na 
úrovni 1 980 m3.
Zajímavosti: Přírodní rezervace V Horách
Chráněná rezervace V Horách se nachází v nadmořské 
výšce 358–449 metrů nad mořem a rozkládá se na ploše 
více než 50 ha. Chráněnou rezervací byla vyhlášena v 
roce 1966. Pro svůj bohatý výskyt tisu červeného, zastou-
peného počtem cca 3200 kusů, se tato rezervace řadí mezi 
největší tisové háje ve střední Evropě. Tis zde dorůstá 
výšky 10–20 metrů a jeho stáří se pohybuje od 300 let až 
po ojedinělých 1000 let. Z dřevin je v rezervaci zastoupen 
javor mléč, habr obecný, borovice lesní, jedle bělokorá 
a celá řada dalších druhů. Mezi keři najdeme velký počet 
zimoleze obecného a meruzalky alpské. Z rostlin dále 
můžeme jmenovat prvosenku vyšší, oměj vlčí a kručinku 
německou. 
Památník Jana Tetřeva
V chráněné rezervaci V Horách se nachází pomník, kte-
rý byl postaven v měsíci srpnu r. 1910 k uctění památky 
majiteli a zvelebiteli velkostatku Terešov Janu Tetřevovi 
(hospodařil zde v letech 1877-1909). Tento památník 
zřídila Marie Holečková z vděčnosti ke svému vzornému 
a nezapomenutelnému otci, a sice na místě, na němž zvěč-
nělý nejraději prodléval (zápis z rodové kroniky ze dne 
15. srpna 1910). 

Článek připravili: Tomáš Vileta, Robin Ambrož, 
Michal Bledý � Památník�Jana�Tetřeva.�Foto:�archiv�firmy
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Jelen�evropský,�Národní�přírodní�rezervace�Kohoutov.

Fotoohlédnutí: Ze života v polesích

Mlok�skvrnitý,�Národní�přírodní�rezervace�Kohoutov. Třepenitka�svazčitá,�Zbirožský�potok.�

Jelen�evropský,�Planá�Hora.� Tlupa�mufloní�zvěře,�Národní�přírodní�rezervace�Kohoutov.

Muflon.�Národní�přírodní�rezervace�Kohoutov.
6�x�foto:�Adam�Karel
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ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ

Ředitel zámku Dobříš Pavel Krejcárek dále k letošnímu dění na zámku Dobříš, který stejně jako všechny 
památky v České republice zasáhla opatření proti šíření koronaviru a také několikaměsíční nucené uzavření: 
“Rok 2020 je pro všechny z nás překvapující a dění od března 2020 těžko předem představitelné, předvídatelné 
a občas i rozumem nepochopitelné. Všechno toto dění je pro nás nové a lze si jen přát, aby naše rodiny, přátelé 
a celá populace vyšli z této zkoušky snad více posíleni s pokorou k přírodě a hlavně ve zdraví.” 

Vše, co zde uvádím – návštěvnost, svatby, akce, 
ekonomika – je podřízeno nadvakrát kompletně 
uzavřenému zámku a celého areálu z důvodu vládních 
nařízení (jarní a podzimní vlna koronaviru) 
a také červnovému odvozu státní expozice ze zámku.
V roce 2020 – když to bylo možné – se na zámku opět 
podařilo zorganizovat mnoho zajímavých akcí jako 
například promoce v zrcadlovém sále pro příbramskou 
pobočku Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alžběty v Bratislavě či druhý ročník udílení cestovatelské 
ceny pánů Zikmunda a Hanzelky v den 101. narozenin 
pana Miroslava Zikmunda. Celou akci opět v přímém 
přenosu odvysílal Český rozhlas. Dále jsme například 
hostili tradiční Vítání občánku a po jarní koronavirové 
situaci se  v anglickém parku uskutečnilo nádherné letní 
kino. I letos se na zámku uskutečnilo několik výstav 
včetně té nejúspěšnější – Výstavy obrazů a soch Oty 
Janečka. Na konci roku u nás probíhá natáčení seriálu 
Oslo, a to jak v interiérech, tak exteriérech. Když vše 
dobře dopadne, bude natáčení snad i nezanedbatelným 
ekonomickým přínosem pro zámek.
V letošním roce jsme zrealizovali třicet dva svatebních 
obřadů a i přes nelehkou situaci také pro snoubence 
tři velké obřady takzvaně „na klíč“, jejichž součástí je 
kompletní pronájem zámku a ubytování. V příštím roce 
doufáme v možnost většího využití francouzského parku 
a zlepšení epidemiologické situace, a tím pádem zvýšení 
počtu svatebních obřadů na zámku. Termíny na rok 2021 
jsou již společně s Matrikou Města Dobříš naplánované. 
Za organizaci svatebních obřadů, koncertů a dalších akcí 
a také za vedení celého provozního týmu děkuji paní 
Kateřině Doušové.
Celková návštěvnost zámku je v roce 2020 cca 23.600 
návštěvníků. To je za podmínek jarního uzavření celého 
areálu, červnového odvozu státní expozice, odchodu 
dvou pracovnic ke konci srpna a opětovného podzimního 
uzavření celého areálu více než upokojivé číslo. Zásluhou 
na tom mají především otevřený francouzský park po 
rekonstrukci od 14. 7. 2020 a úspěšná výstava Oty 
Janečka v Galerii JCM. Děkuji celému týmu návštěvního 
centra. Do budoucna uvažujeme, jak jsem uvedl 
v minulosti i vzhledem k novému provozu oranžerie, 
o určitém zeštíhlení stávajících okruhů na zámku, a tím 
zjednodušení provozu. 
Výhledově se všichni těšíme na budování nové 
expozice. Rád bych zde poděkoval rodině Colloredo-
Mannsfeld za obrovskou iniciativu a podporu při 
rekonstrukci části expozičních prostor pro novou rodinnou 
výstavu a nákup exponátů pro zařizování této expozice.
Co se týče provozu hotelu, máme letos po započtení 
dotace ubytování Covid skoro stejný výsledek jako 
minulý rok. Zářijový rekordní měsíc v návštěvnosti 
hotelu následně opět zcela paralyzovala druhá vlna 
uzavření. Na místě je poděkování paní Aleně Máchové 

a kolektivu za bezvadné vedení zámeckého hotelu 
a poděkování paní Oldřišce Universalové za velkou 
pomoc v návštěvním centru po odchodu dvou pracovnic 
NC. Součástí neustálého zlepšování nabídky služeb bylo 
v letošním roce posílení televizního a satelitního signálu 
na hotelu. 
Jako každý rok opravujeme díky finanční pomoci 
rodiny Colloredo-Mannsfeld další část původních 
zámeckých ubytovacích pokojů na nový obytný prostor za 
vedení a koordinace restaurátora pana Bedřicha Glosse. 
Dále samozřejmě vykonáváme údržbu dalších domů 
v okolí zámku – objekt Stará Lékárna a servis kotelny 
a zajištění vytápění pro objekt č. p. 19.
Francouzský park
Do budoucna zřejmě nejdůležitější část areálu zámku 
s nádhernou sochařskou výzdobou a obnovenou 
infrastrukturou, s okouzlující Fontánou napájení 
Heliových koní a v blízké budoucnosti dokončenou 
největší nástěnnou iluzivní malbou ve střední Evropě na 
severní stěně oranžérie. I zde máme ještě mnoho úkolů, 
jak zlepšit a zkvalitnit květinovou výzdobu po dvouletém 
takřka všudypřítomném rozkopání celého areálu 
a následném návozu nové půdy. Musíme také zlepšit 
organizaci údržbových prací s určením odpovědnosti za 
jednotlivé celky – údržba nových cest či údržba nových 
technologických celků – závlaha, bazénová technologie, 
vrty, rozvody elektro a další, stříhání stromů, růžová 
zahrada.
Ekonomika zámku 
Tento rok je doposud zatím zřejmě nejtěžší zatěžkávací 
zkouškou za dobu provozování po navrácení zámku 
v restituci. Od obrovské dotace na realizaci „Revitalizace 
zámecké oranžérie a francouzského parku“, na které se 

Ořez�dubu�červeného��na�nádvoří�zámku
Foto:�archiv�Zámek�Dobříš
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podílel i vlastník zámku přes další 
financování související s pracemi na 
této rekonstrukci až po nižší příjmy 
za svatby, pronájmy, koncerty, 
akce a návštěvnost se snažíme 
o maximální využití programů Covid. 
Uplatňujeme dotaci na pracovníky 
nucené zůstat doma z důvodu 
vládních nařízení a uzavření celého 
areálu v obou vlnách pandemie. Dále 
čerpáme dotaci Covid na nucené 
uzavření hotelového komplexu. 
Za administraci a velkou pomoc 
v těchto oblastech děkuji Ing. Petře 
Svobodové.

K dalšímu dění na zámku ještě 
připomenu škody na majetku 
způsobené Orkánem Sabine od 
10. do 12. února 2020 na střeše 
zámku. Všechny tyto škody jsou 
plně hrazeny pojišťovnou. Na jaře 
tohoto roku jsme provedli poměrně 
velký zdravotní řez celé kaštanové 
aleje a v tomto budeme pokračovat 
i na spodní zahradě směrem k hradu 
Vargač.

V srpnu došlo k velmi nepříjemné 
situaci, a to pádu části velké 
větve dubu červeného přímo před 
majitele zámku, tomu předcházel 
již ranní pád části větví. Bylo 
obrovským štěstím, že se nikomu nic 
nestalo a správa zámku do budoucna 
musí ve spolupráci s firmou udržující 
oba zámecké parky věnovat tomuto 
tématu zvýšenou pozornost. Tento 
strom je dnes po velkém odborném 
zásahu a do budoucna se rozhodne 
o jeho další úpravě či náhradě. 
Na konci tohoto roku jsme zcela 
odstranili veškeré výškově přerostlé 
túje na horním nádvoří zámku 
s plánovanou novou výsadbou nižších 
keřů.

Na objektu Palackého 1, Praha 1 jsme 
dokončili dlouhodobě plánovanou 
komplexní rekonstrukci kotelny 
s instalací plynové kondenzační 
technologie. Cílem je snížení nákladů 
na provoz při vytápění budovy. 
Velké poděkování patří panu Josefu 
Plechingerovi za dozor této akce 
a také za součinnost při zajištění 
servisu zámeckých automobilů.

I přes nepříznivou koronavirovou 
situaci v Praze se nám daří 
zachovávat plnou obsazenost 
nájemníků v této budově. Pomáháme 
řešit žádosti nájemníků v programu 
Covid s vystavováním k tomu 
určených potvrzení a ověřených 
listin – v této souvislosti děkuji 
hlavní účetní zámku Dobříš paní 

Anděle Smetanové za administrativně náročnou činnost – a to nejen za objekt 
v Palacké, ale i za další nájemce na Dobříši.
Závěrem přeji rodině Colloredo-Mannsfeld, provoznímu řediteli Ing. Robinu 
Ambrožovi, Ph.D., a všem pracovníkům firmy Colloredo-Mannsfeld spol. 
s r.o. mnoho zdraví, štěstí, rodinné spokojenosti a klidné prožití vánočních 
svátků.

Pavel Krejcárek, ředitel zámku Dobříš

Revitalizace�francouzského�parku.
Foto:�archiv�Zámek�Dobříš

Revitalizace�francouzského�parku.
Foto:�archiv�Zámek�Dobříš
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Revitalizace francouzského parku na zámku Dobříš
Už přes dva roky trvá obsáhlá revitalizace francouzského parku u zámku Dobříš, přičemž i přes stále 
pokračující práce se v letošním roce park již otevřel pro veřejnost. Zda a jak se na pracích projevila 
koronavirová pandemie, jaký je funkční i estetický význam revitalizace i jak budou práce pokračovat 
v nadcházejícím roce, shrnuje ředitel zámku Dobříš Pavel Krejcárek. 

Vážení čtenáři Jeronýmova zpravo-
daje, úvodem vás všechny zdravím 
a rád bych vás informoval o téměř 
dokončeném projektu „Revitalizace 
zámecké oranžérie a francouzského 
parku“ (dále IROP) na zámku 
Dobříš.V minulém čísle jsem vás 
podrobně informoval o rozsahu 
rekonstrukce a navazujících prací, 
tak, aby projekt splnil všechna vyda-
ná závazná stanoviska, nařízení, bez-
pečnostní předpisy a hlavně byl plně 
v souladu s podmínkami vydanými 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 
které je řídícím orgánem celého pro-
jektu.

Pro připomenutí uvádím provede-
nou komplexní rekonstrukci násle-
dujících celků:

 budova zámecká oranžérie 
– komplexní stavební rekonstrukce 
zahrnující novou střechu, podlahy, 
nový interiérový prvek pódium, nové 
rozvody elektřiny, vody, kanalizace, 
vybudovaná kotelna, restaurování 
původní malby v místnosti č. 27, 
nové dveře, okna, nový systém EZS 
a EPS, nově vybudované zázemí pro 
personál
francouzský park – nové opěrné 
stěny, nově vysázené habry, rozvody 
elektro, kanalizace, 2x bazének, 1x 
fontána, bazénová technologie na 
čištění vody, restaurované kované 
zábradlí
závlaha v celém areálu
opěrná zeď C (nejdelší stěna v par-
ku u kaštanové aleje) s maskarony a 
chrliče vody včetně dvou schodišť
10 x sochy Putti + 4 klasicistní vázy 
2 x velká váza rokoková – na stěně B
kamenné sloupky zábradlí s 
piniovými šiškami a koulemi 
vstupní objekt do podzemního 
kanálu
sousoší „Dětí hrajících si s rybou“ 
v bazénu v první etáži francouzského 
parku
4 sochy v nikách severní stěny 
oranžérie
rokokové vázy v konchách západní 
opěrné stěny B

Celkem 98 643 616,- Kč + DPH

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR:
85 % nákladů bez DPH
Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.:
15 % nákladů bez DPH
Nad rámec projektu bylo dále pro-
vedeno za finanční podpory rodiny 
Colloredo-Mannsfeld následující:
Kompletní obnova mlatových cest v 
parku. Exteriérové osvětlení stromů 
na nádvoří zámku, chrličů  vody s 
maskarony ve francouzském parku, 
sousoší Únosu Persefony, fontány 
Napájení Heliových koní a oranžérie. 
Rozšíření závlahového systému na 
nádvoří a před zámkem, vybudování 
dvou vrtů na užitkovou vodu pro 
závlahu včetně technologie. Nové 
zábradlí na druhé terase parku a na 
opěrné stěně v kaštanové aleji. Další 
náklady byly spojené s financováním 
připojení pultu centrální ochrany 
oranžérie pro Hasičský záchranný 
sbor, kancelářské vybavení v oranžé-
rii, archeologický průzkum, realizace 
obnovy broderie – buxusových orna-
mentů a ohraničení trávníků na první 
etáži parku. Dále náklady na koordi-
naci projektu nad jeho rámec – autor-
ský dozor, technický dozor investora, 
advokátní služby, statické posudky. 
Cena celkem cca 10.000.000,- Kč

Kolaudace
V průběhu první jarní vlny korona-
virové epidemie, kdy byly uzavřené 
i takové podniky jako Škoda Auto, 
všechny firmy provádějící rekon-
strukci – stavební firma, restauratéři 
kamene, restauratéři kovu, firma 
provádějící závlahu areálu, hydroge-
ologická firma provádějící realizaci 
dvou hloubkových vrtů pro napájení 
závlahy – nepřerušily práce a snad 
i díky velkému štěstí pokračovaly s 
pracemi nepřerušeně až do očekáva-
né úspěšné kolaudace celého díla dne 
24. 6. 2020.
Význam rekonstrukce
Pokud o rekonstrukci s někým hovo-
řím, myslím, že se slovy nedá dosta-
tečně vyjádřit její rozsah. V momentě, 
když návštěvě v parku ukazuji prů-
běžné fotografie například do základu 
odstraněné původní fontány na první 
etáži parku a pak stojíme u této de 
facto znovu postavené fontány s celou 
novou infrastrukturou rozvodů vody, 
si člověk uvědomí ten obrovský roz-
sah celého díla. Stejně tak bych mohl 
uvést příklad proměny čistícího systé-
mu, nádherně zrekonstruované sochy 
uprostřed, nových opěrných stěn a 
tak dále bychom mohli projít krok po 
kroku celým parkem. 

Revitalizace�francouzského�parku.� Foto:�archiv�Zámek�Dobříš
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To všechno nově vybudované je 
momentálně pastva pro naše oči, ale 
ještě větší význam má pro nastupující 
mladou generaci rodinných příslušní-
ků majitelů s vědomím, že investice 
nebudou muset být v dalších mnoha 
letech tak náročné. Pro návštěvníky je 
přínos hlavně estetický, tím, že je park 
rozšířený o vodní plochy bazénků 
a fontán, ale také bezpečnostní, jeli-
kož jsou například komplexně oprave-
né všechny opěrné stěny v parku, jimž 
hrozilo částečné zhroucení.
Údržba areálu 
Po provedené rekonstrukci bude 
samozřejmě mnohem náročnější 
údržba celého areálu. Momentál-
ně je vypracován plán údržby jako 
například návaznost garancí – servis 
závlahového systému, servis bazénové 
technologie, údržba zeleně, mlatových 
cest, pravidelné čištění systému dopl-
ňování nádrže na závlahovou vodou 
svedené ze střechy oranžérie a zámku, 
kompletní servis a revize technologií 
v oranžérii včetně pravidelného úkli-
du... Zvláštní důraz bude kladen také 
na výsadbu květinových ornamentů v 
parku a následně dokončení buxuso-
vého středového ornamentu.
Iluzivní malba 
Takzvanou třešinkou na dortu je 
vymalování iluzivní malby a dokon-
čení realizace na severní stěně 
oranžérie. Předpokládaný termín 
ukončení prací je v říjnu 2021. Práce 
zatím probíhají dobře, před dokonče-
ním je první polovina severní stěny. 
Vše probíhá za dohledu pracovníků 
památkové péče a stavebního úřadu.
Využití oranžérie
V současné době intenzivně připra-
vujeme spolu s Vodohospodářskou 
společností Dobříš otevření expozice 

vody v pravé části oranžérie. Hned 
vedle je připravena kamenosochař-
ská dílna, kde jsme podali žádost 
o dotaci na Ministerstvo kultury ČR 
na příspěvek na restaurování soch. 
V levé části oranžérie připravujeme 
otevření „Ateliéru paní Emilie Mile-
rové“ s tématem Krteček a výstavu 
a prezentaci Historie oranžérie spo-
lu s výstavou děl Františka Ignáce 
Platzera. Součástí bude dále expozice 
zámecké zeleně. Prostor oranžérie 
chceme dále s koordinací ostatních 
výstav využít například pro již plá-
novaný „Festival hudby“ a to včetně 
prostor francouzského parku. Možné 
využití vidíme do budoucna pro sva-
tební obřady.
Na tomto místě bych chtěl opět podě-
kovat za dosavadní spolupráci Ing. 
arch. Martině Sommerové – koor-

dinátorce projektu včetně výkonu 
autorského dozoru, Ing. Tomáši Jaku-
balovi – technický dozor investora, 
a panu Karlu Slovákovi – obchodní 
ředitel stavební firmy VPP Group 
Velim u Kolína. Samozřejmě 
všem vysoutěženým dodavatelům 
a v neposlední řadě Mgr. Natálii 
Macháčkové z advokátní kanceláře 
Janstová, Smetana & Nevečeřal za 
dosavadní perfektní servis při reali-
zaci veřejných zakázek.
Děkuji místnímu stavebnímu úřadu 
pod vedením Ing. Aleny Harmanové 
za férové, věcné a přímé jednání bez 
časových prodlev při administrativ-
ním projednávání tak velkého a neu-
stále proměnlivého projektu. 

Pavel Krejcárek, 
ředitel zámku Dobříš

Restaurování�vstupu�k�zavlažovacímu�tunelu�ve�francouzském�parku.
Foto:�archiv�Zámek�Dobříš

Restaurování�soch�ve�výklencích�
oranžerie.�Foto:�archiv�Zámek�Dobříš

Odvoz�expozice�ze�zámku.
Foto:�archiv�Zámek�Dobříš
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Mrazivý�den�na�polesí�Vlastec. Kvalitní�vánoční�rybu�z�našeho�chovu�si�můžete�zakoupit�na�
Dobříši�a�ve�Zbirohu.

“Do�lesa�s�lesníkem”�byla�akce�pro�naše�nejmenší�děti�ze�ZŠ�J.�V.�Sládka�Zbiroh,�která�byla�uspořádána�společně�s�Nadací�Dřevo�pro�
život�a�Smurfit�Kappa.

Podzimní�výlov�na�Kařezském�rybníku.��
Mrazivé�ráno�v�Třešňovce.

6 x foto: www.facebook.com/lesyzbiroh. Nově nás najdete i na 
instagramu pod profilem @prirodasrodokmenem�


