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ÚVODNÍK

Těší mě také jakékoliv osobní setkání s vámi, zaměstnanci 
firmy C-M. Letos v listopadu jsem si moc užila například 
osobní návštěvu zbirožské pálenice. Setkání s panem 
Veselým bylo nesmírně inspirativní a plné pozitivní 
energie. Kéž by s takovým zápalem pracoval každý. 

Děkuji za to, že zpravodaj čtete a budu se těšit na další 
spolupráci i nápady. Přeji vám krásné vánoční svátky  
a šťastný vstup do roku 2023.
   
   Michaela Fialová Rozšafná

P. s. Jakékoliv nápady či připomínky od vás uvítám na e-mailu michaelarozsafna@seznam.cz
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je tomu přesně osm let, co jsem byla oslovena s nabídkou 
vedení firemního Jeronýmova zpravodaje. V roce 2014 
jsem ještě byla studentka žurnalistiky na Karlově univerzitě, 
a přestože jsem do několika médií přispívala svými  
články, pozice šéfredaktorky jsem se ujala poprvé. 
S velikým respektem, který dosud trvá. Nejsem odborník 
na lesnickou či rybníkářskou činnost. Informace, které  
na stránky zpravodaje sumíruji a jimž dávám finální  
podobu, jsou pro mě velmi často nové a s tématy se 
sama většinou seznamuji. Snad i díky mému “nezatížení” 
a snaze o porozumění všemu, o čem se na stránkách 
Jeronýmova zpravodaje píše, mohou být články  
prospěšným a zajímavým čtivem i pro nezasvěcené 
čtenáře. To byl od začátku můj cíl.

V době, kdy jsem se ujala pozice šéfredaktorky, jsem 
několikátým rokem pracovala na dobříšském zámku.  
Dodnes mám na několikaletou brigádu, při které jsem 
prováděla turisty a vyprávěla o zámecké expozici,  
ty nejkrásnější vzpomínky. Nešlo jen o historické  
vyprávění, ale také o skvělou souhru průvodce s turisty, 
spousty legrace, smíchu… Na zámku jsme měli skvělou 
průvodcovskou partu, se kterou jsme si užívali  
i ojedinělé prohlídky jako například noční, komentované 
vycházky francouzským parkem či strašidelné dobříšské 
přízraky. Hned bych se do pozice průvodkyně s chutí 
vrátila a moc držím zámku palce, aby se do jeho interiérů 
opět vrátila zajímavá a turisticky přitažlivá expozice. 

Při psaní příspěvků do Jeronýmova zpravodaje o chodu 
a činnosti zámku se vždy alespoň virtuálně vrátím do 
těchto krásných let a jsem nadšena z každé akce či 
novinky, které se zde odehrají. Letošní znovuotevření 
zrekonstruovaného francouzského parku a slavnostní 
otevření oranžérie s krásnými expozicemi o lese  
a o vodě jsem si užívala o to víc tím, že jsou uzpůsobené 
malým dětem. Jsem maminkou dvou malých holčiček  
a o prázdninách jsme se byly v parku i oranžérii podívat 
nesčetněkrát. Doporučuji všude, kudy chodím. Kromě 
zámku chodíme s dětmi denně i do dobříšských lesů. 
Díky vám a vašim článkům za to, že lépe vím a chápu, 
jak funguje život v tomto nádherném a svébytném 
ekosystému. 
   
Mám velkou radost z každé zpětné vazby na obsah 
Jeronýmova zpravodaje a tímto i vyzývám případné  
zájemce o “feedback”. Neváhejte se ozvat a sdělit mi 
svůj názor. Otevřena jsem i jakýmkoliv nápadům, tématům, 
připomínkám… Děkuji tímto všem zaměstnancům firmy, 
kteří na zpravodaj myslí a navrhnou sami od sebe téma 
či napíší celý příspěvek, zašlou fotky k uveřejnění… 

Milí čtenáři 
a milé čtenářky,
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Rok 2022 se pomalu blíží ke konci, ale nezpomaluje, 
naopak mám pocit, že v cílové rovince ještě sprintujeme. 
Poslední roky se to tak nějak stává tradicí. Je to dáno 
především velkými provozními úkoly, se kterými se 
potýkáme. V letošním roce jich bylo požehnaně. 
Z kůrovcové kalamity jsme se přesunuli do kalamit 
větrných, které se ve větší či menší míře vystřídaly na 
všech polesích. Vývraty, zlomy, poškozené oplocenky 
i mladé lesní porosty. Vše pečlivě zpracovat, opravit 
a za několik týdnu nanovo. Je to zkouška trpělivosti 
a jsem rád, že jsme v ní obstáli. Doufám, že Vánoce 
budou pro všechny naše zaměstnance a živnostníky 
skutečně svátky klidu a pohody. 
A abychom našli ten náš vlastní vnitřní klid a pohodu, 
musíme se zaměřit na pozitiva. Jaká byla v letošním 
roce v naší společnosti? Pojďme začít od nového 
života. 
Zní to možná trochu nadneseně, ale jakýmsi novým 
životem je lesní školka Strašice, kterou jsme dokončili 
v jarním období. Z jarních síjí vzešly dobré semenáčky, 
které budou jistě dobrým základem našich nových 
lesů po kalamitách. Rozvinuli jsme i pěstování  
krytokořenné sadby a mimořádně úspěšný rok byl 
v semenářství, především při sběru osiv dubu, buku 
a trhání jedlových šišek. Pěstování sazenic z vlastních 
genetických zdrojů je mimořádně důležité pro jejich 
úspěšnou adaptaci na zdejší podmínky.  Je to vlastně 
taková naše příroda s rodokmenem. V roce 2022 

SLOVO ŘEDITELE: 
Ohlédnutí za rokem 2022
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ZHODNOCENÍ ROKU

jsme s „rodokmenem“ zalesnili necelých 1,5 milionu 
sazenic, což mírně překonalo loňský rekord. 
Letošní rok byl také příznivý v ochraně lesa proti 
kůrovci, když jsme oproti roku 2021 zpracovali  
přibližně o 50 000 m³ méně napadeného dříví. 
Radost nám mohou dělat i úspěšné výlovy rybářů, 
neboť ani jejich rok nebyl jednoduchý s ohledem 
na lokální bouřky s vysokými úhrny srážek. Těšit nás 
může také letošní vysoký zájem o pěstitelské pálení 
v naší zbirožské pálenici a o nové akce prodejny ryb. 
Nám i návštěvníkům určitě dělá radost nově otevřený 
Francouzský park a expozice v zámecké oranžérii.  
S ohledem na dobrou pandemickou situaci jsme 
zvládli uspořádat celou řadu akcí pro děti a veřejnost 
(Do lesa s lesníkem, Den otevřených lesů) a pro 
vlastní zaměstnance (letní setkání ve Francouzském 
parku, vánoční setkání, nohejbalový turnaj, výlet do 
obory Tuř pro lesní personál a tajný výlet do Prahy 
pro zaměstnance ústředí). Nezapomněli jsme ani na 
naše bývalé zaměstnance, pro které jsme uspořádali 
setkání ve Zbirohu. 

Myslím, že se nám toho v letošním roce povedlo 
opravdu hodně a máme být na co hrdí. Za to bych 
všem rád poděkoval. 

Krásné Vánoce!
       Robin Ambrož
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VÝROČÍ

SLAVÍME
V letošním roce oslavilo několik zaměstnanců firmy  
významná životní jubilea. Sluší se jim na tomto místě  
poblahopřát všechno nejlepší, zdraví, spokojenost  
v práci i v osobním životě.

Šedesáté narozeniny oslavil pan Petr Hrabák  
z polesí Lhota a pan Jindřich Kučina z RS Dobříš.
Padesáté narozeniny oslavila paní Markéta Rídlová  
z polesí Lhota, paní Renáta Kušková z polesí Vlastec, 
paní Zdeňka Štichová z ústředí firmy, paní Alena 
Máchová ze zámku Dobříš, pan Radek Jágr z polesí 
Lhota a pan Stepan Onufrii z manipulačního skladu 
Holoubkov.
Ke čtyřicátým narozeninám gratulujeme paní  
Ivetě Rollové z polesí Lhota a panu Nikolu Rýdlovi  
z polesí Lhota. Třicáté narozeniny oslavil pan Hynek 
Beneš z polesí Trhoň.

PŘÍCHODY, ODCHODY, NAROZENÍ
V roce 2022 posílilo řady zaměstnanců firmy C-M  
několik nových pracovníků:

Paní Renáta Kušková, paní Alena Přibylová a paní
Petra Chvojková nastoupily v březnu na polesí Vlastec 
na pozici dělnice pěstební činnosti. Na stejnou pozici
nastoupila v červenci paní Pavla Chvojková. V dubnu 
nastoupily na zámek Dobříš paní Helena Hnudová 
a paní Eva Šimková, obě na pozici pokojská, uklízečka.
Pan Jan Sommr nastoupil v srpnu na manipulační sklad 
Holoubkov jako dělník manipulačního skladu a obsluha 
štípačky dřeva. Paní Michaela Spoustová nastoupila  
v září na polesí Lhota jako dělnice pěstební činnosti. Paní 
Silvie Košařová nastoupila v říjnu na polesí Lhota jako 
dělnice pěstební činnosti.
Všem novým zaměstnancům přeji, ať se jim  
v práci líbí a chodí do ní co nejraději.

Do starobního důchodu v roce 2022 nikdo ve firmě  
neodešel.

V březnu se narodila rodičům Kláře a Jakubu Dykovi malá 
slečna Kristýna Dyková. V září přišel na svět mladý chlapec 
Daniel Švehla rodičům Markétě a Ondřeji Švehlovým. 
Rodinám i malým dětičkám přejeme do života všechno 
nejlepší!

ZAMĚSTNANCI ROKU 2021
Kvůli proticovidovým opatřením se v loňském roce nemohl 
uskutečnit tradiční vánoční večírek firmy. Na tomto místě 
jsou vždy vyhlášeni zaměstnanci roku. V loňském roce se 
jimi stali pan Petr Rajzler a pan Michael Huttr, oba  
z ústředí firmy.

Gratulujeme a těšíme se, že letošní ocenění již budou 
vyhlášeni osobně.
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Kristýna Dyková

Daniel Švehla
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AKCE ROKU 2022

proběhl v blízkosti Dobříše 
historicky první Den otevřených 
lesů. Jedná se o osvětovou akci 
pořádanou ve spolupráci se 
Sdružením vlastníků soukromých, 
obecních a církevních lesů 
(SVOL). Návštěvníci se dozvěděli 
zajímavosti o hospodaření v našich 
lesích a práci lesníka. Zároveň se 
dozvěděli i důležité informace 
o probíhající kůrovcové kalamitě 
a adaptaci lesů na klimatickou 
změnu. Ukázky byly rozděleny do 
jednotlivých stanovišť – zakládání 
a pěstování lesa, hospodářská 
úprava lesa, lesní těžba, myslivost 
a kreativní dílna pro děti. 
Občerstvení zajistilo  
Rybářské středisko  
Dobříš.

jsme zavítali do obory Tuř, kde nás čekaly 
i praktické střelby. Měli jsme možnost vyzkoušet 
si střelbu na běžící terč i větší vzdálenost 
a laserový trenažér. Pro velkou část z nás
byla tato zkušenost zcela nová, ale 
mimořádně přínosná. Vítězem střeleb 
se stal Ing. Bledý. Za pozvání děkujeme 
majiteli obory p. Tomášovi Baliharovi.

jsme měli možnost setkat se s rodinou Colloredo-Mannsfeld 
v nově zrekonstruovaném Francouzském parku dobříšského zámku. 
Na setkání obdrželi pozvání všichni zaměstnanci se svými rodinami 
a účast byla vysoká. Počasí nám přálo a na své si přišli úplně všichni 

návštěvníci. Bohaté občerstvení, živá hudba, prohlídka expozic 
v zámecké oranžérii a program pro děti (skákací hrad, malování 

na obličej, tvoření z nafukovacích balónků). 

za plejádou akcí roku 2022
4. července

Fo
to

 a 
te

xt:
 Ro

bi
n A

m
br

ož

OHLÉDNUTÍ 
18. června

5. července

se uskutečnil druhý ročník firemního 
nohejbalového turnaje v Olešné. 
Vítězství v turnaji obhájil 
tým „THP“ ve složení Jiří Šindelář, 
Miloš Herman a Robin Ambrož. Na druhém 
místě se umístil tým „A bude hůř“ a na třetím 
„Hovada“.  Nejlepším hráčem turnaje byla 
zvolena Anděla Smetanová. Za organizaci  
děkujeme M. Hermanovi a jeho týmu. 

9. září
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20. září
proběhlo setkání bývalých 
zaměstnanců. Při této příležitosti se 
setkali pracovníci bývalé Lesní a rybniční 
správy Zbiroh a společnosti Colloredo-
Mannsfeld. Účast byla hojná, téměř 
60 bývalých zaměstnanců si prohlédlo 
zrekonstruovanou budovu ústředí (někteří 
do ni vkročili po téměř 30 letech), 
pěstitelskou pálenici (včetně ochutnávky) 
a nakonec si měli možnost popovídat 
v příjemné atmosféře v nedaleké restauraci 
Lesanka. Setkání bychom rádi zopakovali 
i v roce následujícím.

Pracovníci ústředí firmy 
se v úterý 29. listopadu

 vypravili na „tajný výlet“. 
Navštívili Arcibiskupský 

palác a Chrám sv. Víta  
v Praze. Za pozvání 

děkujeme Lesní správě 
Arcibiskupství pražského.

I v letošním roce jsme se věnovali 
vzdělávání nejmenších v rámci 
osvětových akcí Den s lesníkem. 
20. června jsme uspořádali na 
polesí Vlastec vzdělávací program 
Lesnického parku Křivoklátsko  
pro Mateřskou školku Perunka. 
Akce se účastnilo přes 100 dětí.  
Na podzim jsme pokračovali 
akcemi Do lesa s lesníkem. 
Spolupořadatelem této akce je 
Nadace Dřevo pro život. 14. října 
nás navštívily děti ze ZŠ J. V. Sládka 
ve Zbirohu a o týden později
jsme na polesí Sv. Anna přivítali 
děti z Dobříše. 
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DOBŘÍŠ
Život na zámku

v roce 2022

ROK NA ZÁMKU DOBŘÍŠ

Vážení čtenáři Jeronýmova zpravodaje, rok se s rokem sešel a myslím si, že nikdo nepředpokládal, že po 
utlumující pandemii a rekordním nárůstu cen energií vše nekončí, ale spíše začíná. Válka na Ukrajině a další 
astronomické zvednutí cen energií nás donutily přehodnotit plány s provozem zimní sezóny na zámku Dobříš.

V loňském roce se pro návštěvníky zámku Dobříš 
otevřela zrekonstruovaná oranžérie a francouzský park
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OTEVŘENÍ FRANCOUZSKÉHO PARKU A ORANŽÉRIE  
Všichni jsme netrpělivě očekávali otevření tohoto 
okruhu. Francouzský park byl v roce 2021 z důvodu 
oprav převážně opěrných stěn uzavřen a současně 
probíhalo dokončování návštěvních okruhů v oranžérii. 
Tento rok byl tedy plný očekávání prvních návštěvníků.

KOMPLEX ORANŽÉRIE 
Vše pro nás bylo nové, postupně jsme odstraňovali 
počáteční problémy, například na elektronických 
zařízeních, včetně zlepšování akustiky v prostorách 
oranžérie. Řešili jsme bezpečnostní opatření, aby vše bylo 
na dotyk bezpečné i pro malé děti. V expozici zámeckého 
zahradnictví jsme doplňovali cizokrajné rostliny, v průběhu 
sezóny a za provozu jsme dokončovali Galerii Zdeňka 
a Emilie Milerových a přemísťovali několikatunové torzo 
dvou soch z deponie ve Svaté Anně na nové místo - 
nádvoří oranžérie. No prostě byl to docela rychlý běh 
v přímém přenosu, a i když děkování zazní v závěru mého 
komentáře, zaslouží hlubokou poklonu a poděkování 
všichni, kteří se na přípravě a provozování expozic podíleli 
a nadále podílejí.
Takřka zapeklitou otázku, jak celý objekt bývalého  
skleníku, dnes nové Galerie, zatemnit proti sluníčku,  
a docílit tak ideálních podmínek (tepelných i světelných) 
pro personál, návštěvníky a vystavené exponáty, vyřešil 
nápad rodiny Colloredo-Mannsfeld. Po celé ploše skleníku 
jsme nainstalovali bambusové venkovní rohože.  
Fungují báječně za minimální pořizovací náklady. 
Shrnuto závěrem – v oranžérii může návštěvník zhlédnout 
Galerii Zdeňka a Emilie Milerových včetně filmových 
dokumentů obou manželů, jednu pohádku z pera 
Zdeňka Milera, dozvědět se více o projektu Revitalizace 
francouzského parku a oranžérie, navštívit expozici 
zámeckého zahradnictví, výstavu o díle barokního sochaře 
Františka Ignáce Platzera s jeho největší realizovanou 
dominantou na Dobříši – Fontánou napájení Heliových 
koní. Ve druhé části oranžérie se návštěvníci dozvědí 
zajímavosti o vodě v expozici Voda a dopodrobna se 
seznámí v expozici Tajuplný les s hospodářskou činností 
v lese a tamním životem. No prostě velká porce možností 
strávit v objektu oranžérie příjemný čas. Minimálně 
v období prázdnin počítáme se vstupem do oranžérie 
zrekonstruovaným přímým vstupem z anglického parku.

JEŠTĚ JEDNOU ALE KRTEČEK 
Z iniciativy rodiny Colloredo-Mannsfeld a po rozpletení 
právních záležitostí, vyplývajících z pozůstalosti Zdeňka 
Milera, vyjádřily obě strany těchto rodin snahu dokončit 
a rozšířit expozici Krteček do naprosto výjimečné 
a profesionální instalace. Instalaci včetně výroby 
nových originálních prvků provede Moravská ústředna 
Brno, družstvo umělecké výroby, pod vedením Ing. 
Blahoslava Dobeše. Jistě k tomu přispěl i písemný 
odkaz a prohlášení pana Zdeňka Milera a rodiny 
Colloredo-Mannsfeld o vzájemné spolupráci, 
písemně signovaný ještě za života Zdeňka Milera.

NÁVŠTĚVNOST FRANCOUZSKÉHO PARKU A ORANŽÉRIE 
Celková návštěvnost tohoto okruhu činí od 14. 5. 
do 16. 10. 2022 celkem 23 731 návštěvníků. Jsem 
přesvědčen, že je to velmi dobrý výsledek při uvedení 
v život tohoto zcela nového okruhu. Všichni ve správě 
zámku jsme se s pokorou za provozu učili poskytnout 
maximální služby návštěvníkům a vychytávat takzvaně 

Pojďme se na vše 
podívat postupně 
od začátku roku.

V oranžérii si návštěvníci prohlédnou také exotické rostliny

V Galerii Zdeňka a Emilie Milerových si přijdou na své malí i velcí 
návštěvníci
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porodní bolesti hlavně u technických zařízení. 
Správně nastavit otevírací dobu, sledovat využití 
vstupů do oranžérie z anglického parku a vyhodnotit 
návrh provozu pro příští sezónu. Vše probíhalo za 
bezvadné asistence pracovníků návštěvního centra, 
pracovníků Vodohospodářské společnosti Dobříš pod 
vedením Mgr. Tomáše Kolaříka a Lesní správy našeho 
podniku pod vedením 
ředitele Ing. Robina 
Ambrože, Ph.D. Co se 
týče prodeje vstupenek 
a zboží, vše probíhalo 
pod dohledem Ing. 
Petry Svobodové, hlavní 
finanční poradkyně 
naší společnosti, a paní 
Anděly Smetanové, 
hlavní účetní zámku. 
Bylo potřeba propojit 
prodejní systémy, vyřešit 
kompatibilitu prodeje 
s naším firemním 
systémem a dořešit 
prodeje zboží  
v Galerii Zdeňka 
a Emilie Milerových.

FRANCOUZSKÝ PARK 
Aby toho nebylo málo, 
od dubna 2022 došlo 
k výměně správcovské 
firmy tohoto parku. Jak 
se říká, mělo to tak být, 
a nová firma Vojanovy 
sady spol. s r.o., pod 
vedením majitele firmy 
doc. Dr. Ing. Jindřicha 
Pavliše, nastoupila  
v začínající vegetační 
sezóně takzvaně do 
rychlíku. Proběhlo 
nespočet jednání, e-mailů, 
schůzek o organizaci 
práce, rozsahu 
a kvalitě, a dnes se dá říci, že jsme našli cestu k dalšímu 
plánovanému rozvoji v tomto ojedinělém a historicky 
významném parku. Před uzávěrkou tohoto vydání bude 
probíhat další jednání o rozvoji parku mezi rodinou 
Colloredo-Mannsfeld, novou správcovskou firmou, 
ředitelem NPÚ Středních Čech Ing. Janem Žižkou 
a odborníky na historické zahrady manželi Ing. Kamilou 
Krejčiříkovou, Ph.D. a doc. Ing. Přemyslem Krejčiříkem, Ph.D.

ANGLICKÝ PARK  
Péči o tento park nově převzala Lesní správa Dobříš 
pod vedením pana Karla Vajse. Hned první zatěžkávací 
zkouškou bylo havarijní odstranění velkých polomů po 
vichřici ze dne 6. 9. 2022. Dále Lesní správa převzala 
péči o část krajinářské části francouzského parku, 
kde taktéž v současné době probíhají práce na 
odstranění škod po vichřici a další úpravy parku. 
K výjimečné vichřici z uvedeného dne snad jen 
poznámka, že jsme kromě bohužel mnoha spadlých 
stoletých stromů převážně v anglickém parku měli 
obrovské štěstí. Nedošlo k ohrožení na životech 
a zdraví, a když už padl nějaký strom, tak vždy těsně 
vedle stavby – například u č.p. 19 (dům s parohy 

naproti zámku) či u č.p. 27 (Stará lékárna) nebo 
těsně u zámecké vodárny. 

PROJEKT IROP 
V tomto roce jsme dokončili reklamační a záruční 
opravy opěrných stěn a opravu vstupu do podzemí 
pod objektem oranžérie pod odborným dohledem pana 

Michaela Huttra. Na přelomu 
tohoto a nového roku nás 
ještě čeká oprava bazénové 
technologie. V příštím roce 
bude dokončena omítka 
a výmalba konch oranžérie 
včetně provedení drobných 
oprav iluzivní malby. 
Od května tohoto roku 
započala pětiletá udržitelnost 
celého projektu, tedy do května 
roku 2027. Po celou dobu 
udržitelnosti je nutno dodržet 
nastavená pravidla ze strany 
Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR za dohledu paní Daniely 
Vondráčkové a Ing. arch. 
Martiny Sommerové.

NOVÁ EXPOZICE ZÁMKU 
V minulém roce i letos pokra-
čují práce na vybavení a rekon-
strukci nové prohlídkové trasy 
na zámku Dobříš. Podrobnosti 
napíše paní Livie Colloredo-
-Mannsfeldová v příštím vydání 
Jeronýmova zpravodaje.

USKUTEČNĚNÉ AKCE
Opět se podařilo na zámku 
uspořádat mnoho krásných 
akcí. V dubnu tohoto roku  
již tradičně živé vysílání 
ze zrcadlového sálu „Pocta 
Miroslavu Zikmundovi“, 
v anglickém parku spousta 
sportovních aktivit pro místní 

organizace včetně pořádání letního kina a vyhlášení 
celorepublikové soutěže 10 tisíc kroků ke zdraví 
za přítomnosti pana starosty Mgr. Pavla Svobody. 
V zrcadlovém sále proběhlo v lednu natáčení reklamního 
spotu „Bud Light“ a reklamního spotu „Foundation F2”. 
V Galerii JCM jsme uspořádali například Pop Art výstavu 
děl Andyho Warhola. Dne 5. 7. 2022 proběhlo firemní 
celopodnikové setkání zaměstnanců s rodinou 
Colloredo-Mannsfeld, na které jsme se všichni velice těšili 
a společně jsme si užili nádherný den se spoustou aktivit 
ve francouzském parku a oranžérii. To vše za doprovodu 
hudební produkce a dobrého jídla z kuchyně cateringové 
firmy Lahůdky Příbram pod vedením paní Jany 
Mrázkové. Pochutnali jsme si na vynikajícím pečeném 
prasátku od pana Martina Douši a grilovaných rybách 
od našich rybářů pod vedením pana Jindřicha Kučiny.
V termínu od 10. 8 do 14. 8. 2022 se uskutečnil 
druhý ročník Hudebního festivalu na zámku Dobříš, 
organizačně zajištěn panem Jaroslavem Svěceným a paní 
Zdeňkou Žádníkovou. Zrealizovali jsme také promoce 
Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty 
v Bratislavě, pobočka Příbram, a to dne 18. 7. 2022. 
Nechyběly koncerty v zrcadlové sále pro místní Lidovou 

ROK NA ZÁMKU DOBŘÍŠ

Červencové setkání zaměstnanců firmy s rodinou 
Colloredo-Mannsfeld ve francouzském parku
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školu umění, město Dobříš, Hudební festival Antonína 
Dvořáka, Příbramskou filharmonii a mnoho dalších koncertů.

SVATBY, KONCERTY  
Celkem jsme na zámku uspořádali 34 svatebních obřadů,  
5 celodenních svatebních obřadů s ubytováním  
a cateringem, 11 koncertů v zrcadlovém sále a vánoční 
trh na nádvoří zámku – vše pod vedením a organizačním 
zajištěním paní Kateřiny Doušové, vedoucí provozního 
úseku. Pro rok 2023 máme ve spolupráci s matrikou 
Města Dobříš vypsané termíny pro svatební obřady 
na celý rok a již probíhají rezervace termínů.

ZÁMECKÝ HOTEL 
V tomto roce se podařilo navýšit obsazenost **** hotelu 
více jak o jednu třetinu oproti roku 2021. 
Hotel poskytuje služby na vysoké úrovni pod vedením 
hlavní recepční paní Aleny Máchové.

REKONSTRUKCE A OPRAVY  
Kromě již zmíněného projektu IROP byly průběžně 
prováděny lokální opravy spodních pater zámecké 
střechy, zdravotní a bezpečnostní pokácení a prořezy 
stromů v celém areálu, celková renovace vnitřních prostor 
vrátnice, oprava střechy zahradního domku po škodní 
události, rizikové pokácení odumřelých stromů v minizoo, 
komplexní rekonstrukce bytu v objektu Stará lékárna, 
rekonstrukce koupelny v bytu pana Václava Vimmera, 
oprava vlhkosti zdiva v konferenčním centru **** hotelu 
a mnoho menších oprav a rekonstrukcí.  

V ROCE 2023 PLÁNUJEME  instalaci nového úsporného 
kondenzačního plynového kotle do kotelny zámku 
s možností ponechání jako záložní varianty při možném 
využití vytápění štěpkou v budoucnosti. Chystáme výměnu 
spodních pater břidlicové zámecké střechy včetně 
prověření statiky a oprav okapů a komínů. Opravíme 
rovněž sokly na atikách po sejmutí soch v minulosti, 
dokončíme novou zámeckou expozici a chystáme instalaci 
nového turniketu při vstupu z nádvoří do francouzského 
parku. Opravy se dočká  Heliova fontána, sochy Giganta 
a Herákla, pasportizace sochařské výzdoby – na to jsme 
podali žádost z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR. 
Chytáme dokončení instalace výstavy Krteček v oranžérii, 
dokončení opravy balustrády a konch v oranžérii včetně 
drobných oprav na iluzivní malbě. Čeká nás i přemístění 
rackové skříně – řešení reorganizace vedení pro počítače, 
Wifi, TV signál a další  do nové lokality – mezipatra nad 
hotelem. Dále dokončení rekonstrukce kuchyně a vytápění 
v bytě pana Václava Vimmera, dokončení rekonstrukce 

bytu v objektu Stará lékárna, instalace nového  stropního 
osvětlení v zrcadlovém sále, IROP – dořešení vad 
a nedodělků – bazénová technologie, příprava na 
přemístění návštěvního centra do nových prostor a další 
opravy. V dalším období proběhne generální oprava 
zámecké fasády včetně renovace oken, generální oprava 
objektu zámeckého divadla v anglickém parku, oprava 
statiky mostku při vjezdu do hlavní brány zámku.

ZIMNÍ SEZÓNA A CENY ENERGIÍ 
Po opětovném masivním zvýšení cen elektřiny, plynu 
a dalších komodit bylo rozhodnuto o utlumení provozu 
Správy zámku Dobříš od 1. 1. do 21. 3. 2023. Týká se 
profesí úklidu, návštěvního centra a hotelu. Pro tento účel 
byl vydán specifický předpis a s úsporným režimem byli 
seznámeni všichni zaměstnanci správy zámku. Jedná se 
především o překážku na straně zaměstnavatele. Děkuji 
tímto za vstřícnost a pochopení všem zaměstnancům. 
Hlavní úsporou bude snížení spotřeby energií a částečně 
mzdových nákladů. Ani v tomto období se ale život na 
zámku výrazně nezpomalí – nadále bude probíhat běžná 
údržba objektu, realizace investičních a rekonstrukčních 
prací, příprava na návštěvnickou sezónu 2023, sjednávání 
svatebních obřadů, akcí a filmových projektů a další běžná 
činnost při správě zámku.   

EKONOMIKA PROVOZU ZÁMKU V ROCE 2022 A DALŠÍ VÝHLED 
Vzhledem k vysokým cenám za energie, které při vytápění 
objektu pociťujeme, a také vzhledem k očekávání vyšší 
kvality péče o francouzský park jako celek, je nutno 
s touto skutečností počítat v rámci rozpočtu zámku. 
Přesto se letos těšíme z velmi dobré návštěvnosti oran-
žérie a francouzského parku, zájmu o svatební obřady, 
dobré návštěvnosti hotelu, těší nás realizace kulturních 
akcí i filmových produkcí… V první třetině roku zavedeme 
úsporná opatření včetně úprav cen za pronájmy a instalace 
kondenzačního plynového kotle v zámku. Od května se 
připravujeme na postupné navýšení počtu návštěvníků, 
na nové svatební obřady a další akce. Snahou je tedy 
zlepšovat zámecký provozní výsledek pro rok 2023.

OBJEKT PALACKÉHO 1, PRAHA 1 
Na budově se nám dlouhodobě daří stoprocentní 
obsazenost kanceláří v součtu cca 15 nájemních firem. 
Jako dobrý krok se ukázala instalace kompletně nové 
plynové kotelny s kondenzační technologií. V roce 
2022 se nám společně s panem Josefem Plechingerem 
podařilo sjednat výrazně lepší ceny pod celorepublikovým 
průměrem. Tato situace se však v roce 2023 výrazně
změní vzhledem k nastalé situaci, a i zde dochází 
k úpravě hlavně u cen energií pro nájemce. Do budoucna 
plánujeme opravu oken v celém objektu a postupně dílčí 
rekonstrukční práce v jednotlivých patrech, většinou za 
účasti nájemníků. Pan Josef Plechinger se dále podílí na 
vedení určitých celků rekonstrukční prací v rámci správy 
zámku a zajištění servisu zámeckých automobilů.  

Děkuji všem výše jmenovaným a pracovníkům správy zámku, 
dále pak spolupracujícím firmám a jednotlivcům za celoroční 
činnost při správě zámku Dobříš. 
 Závěrem přeji rodině Colloredo-Mannsfeld, řediteli 
Ing. Robinu Ambrožovi, Ph.D., a všem pracovníkům firmy 
Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. mnoho zdraví, štěstí a rodinné 
spokojenosti a klidné prožití vánočních svátků.
  
                   Pavel Krejcárek, ředitel zámku Dobříš

V zrcadlovém sále se v roce 2022 odehrálo 11 koncertů
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Výrazná ovocná vůně na mě dýchne hned po otevření 
dveří do prostor pěstitelské pálenice, která se nachází 
nedaleko ústředí firmy Colloredo-Mannsfeld ve Zbiroze. 
Z podzimní mlhy a pošmourného počasí se ocitám  
v příjemném teple, čistém až sterilním prostředí. Vlídnou 
atmosféru podtrhuje  entusiasmus pana Vlastislava 
Veselého, palírníka, který má zdejší výrobu na starosti. 
Jak se přesvědčím několikrát během našeho povídání, 
výroba ovocných destilátů pro něj není jen práce,  
jako spíš celoživotní poslání, velké hobby a radost.

Uvítá mě v rozlehlé místnosti, které dominuje veliké 
zařízení s kotlem, ve kterém probíhá hlavní proces  
výroby pálenek. V kotli to vře, pan Veselý otáčí knoflíky, 
kterými reguluje teplotu, a za chvíli už sledujeme,  
jak se tekutina destiluje.

Mezitím se dozvídám veškeré tajemství, které stojí  
za vznikem čiré omamně voňavé alkoholové tekutiny. 
„Pěstitelé sem vozí kvasy, které si sami doma z vlastního 
ovoce založí. U nich doma kvasí ovoce čtyři až osm 
týdnů v sudu, pak to sem přivezou a já z něj udělám 
destilát,” popisuje mi pan Veselý a ukazuje na několik 
obrovských sudů, ve kterých ovoce „pracuje”.  
V každém sudu je jiné, od hrušek přes jablka, švestky 
až po dýně či kdoule. Základem podle pana Veselého 
je, aby  založené ovoce do kvasu bylo čisté,  
vypeckované a odstopkované. Fo
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Jen v měsíci říjnu sem přivezlo domácí kvasy kolem 
padesáti pěstitelů. „Každý pěstitel je jiný. Někdo má 
hodně zkušeností, jiný jen přiveze ovoce, protože je mu 
líto odvézt ho na kompost a vyhodit. Často mi pěstitelé 
volají, protože potřebují poradit. Jak mají ovoce naložit, 
aby jim nezplesnivělo a podobně,” usmívá se Veselý  
a záhy odbíhá přijmout telefonát a několik rad  
jednomu z pěstitelů poskytnout.

Přivezené ovoce pan Veselý nejprve zváží, zkontroluje, 
následně rozdrtí a už jen nechá v sudech dokvasit.  
Během nadcházejících dnů a týdnů kontroluje jejich 
stav, kyselost a cukernatost, která je  pro alkoholický 
mok stěžejní. „Alkohol se přetváří z cukru a cukernatost 
je pro finální produkt naprosto zásadní. Nemusíte nic 
dalšího přidávat, přírodní procesy si se vším poradí.” 

Nahlížím nad otevřený sud plný švestek a už cítím 
závan slivovice. „Ty už budou hotové, už je budu pálit. 
Jablka a hrušky kvasí většinou 4 až 6 týdnů, jiné druhy 
ovoce třeba dva měsíce. Cukernatost v ovocném kvasu 
mi ukáže, kdy je připravený na vypálení,” popisuje  
Veselý a ukazuje mi přístroj, jakési kukátko, ve kterém 
je stupnice jako na teploměru. S ním měří množství 
cukru a dozvídám se, že se mu říká refraktometr.  
Cukernatost v ovoci určuje také finální množství alkoholu.  
„Ze sta kil hrušek máte třeba šest, někdy osm litrů pálenky.” 

Vykvašené ovoce se správnou cukernatostí natáhne 
pan Veselý velikými trubicemi jako od vysavače do  
nerezového destilačního zařízení - nádrže a dvoupláš-
ťového kotle o objemu 300 litrů. V něm probíhá  
technologický proces - míchání, zahřívání, destilování  
a selektování finálního alkoholu od odpadních látek. 
Dívám se na důmyslný přístroj, který - zdá se - žije 
vlastním životem. Zkušený palírník mě ale vyvádí  
z omylu a v okamžiku, kdy ručička jednoho z teploměrů 
stoupne k šedesátce, začne otáčet knoflíky na přístro-
jové desce a reguluje proces destilování tekutiny.  
„V tom spočívá moje umění. Je vhodné, aby se tekutina 
destilovala několikrát. Aby se alkoholické páry po zahřátí 
několikrát v přístroji otočily a destilovaly se vícekrát 
než jednou. Tím máte stoprocentní záruku, že se odpaří 
všechen metylalkohol. Proces odpařování metylalkoholu 
nastává, když stoupne teplota k šedesáti čtyřem  
stupňům. Mým úkolem je držet tuto teplotu co nejdýl.  
Až po několika destilačních procesech je vhodné, aby 
tekutina pokračovala do chladiče,” vysvětluje zapáleně 
rodilý Moravan, který se svému milovanému řemeslu 
věnuje už od osmdesátých let. 

Tehdy pracoval v pálenici v obci Janová u Vsetína,  
život ho ještě za Československa zavál na Rokycansko  
a shodou okolností začal před dvěma lety spolupracovat 
v nové palírně rodiny Colloredo-Mannsfeld.  
„Připisuju to osudu, že můžu svoje dovednosti pořád  
předávat dál. Už jsem v penzi, tady mě to ale baví víc 
než doma u televize. Největší radost mám z toho, že 
můžu část svého moravského srdce a umění předat sem, 
do firmy knížecí rodiny Colloredo-Mannsfeld a také 
dalším pěstitelům.” 

Valašský patriot má svoji pálenici uzpůsobenou i jako 
miniaturní muzeum, ve kterém se s radostí zastaví  
každý příchozí. V rohu naproti destilačnímu zařízení si 
prohlížím cestovní kufr tatínka pana Veselého, Rudolfa, 
ale také pravý valašský klobouk, který si pan Veselý 

ochotně nasazuje na hlavu. Má tu vystavenou  
i máselnici od Františka z Dolní Bečvy či dobovou 
valchu a několik dalších dobových a regionálních 
předmětů. Mezi okny se vyjímá rodokmen rodiny  
Vlastislava Veselého a také dekret o jeho pasování  
na Valacha.

S prostory pálenice má zkušený palírník i další velké 
plány. Záhy mi otevírá dveře do další prostorné 
místnosti se stoly a židlemi, ve které plánuje od nového 
roku pravidelná setkávání a košty spřízněných pěstitelů. 
Aby si popovídali, předali zkoušenosti, rady a vzájemně 
ochutnali své pálenky. 

To už má ale pan Veselý první dnešní várku ovoce 
dopálenou. Celý cyklus trval kolem dvou hodin, finální 
alkohol už jen naředí na pálenku s padesáti stupni 
alkoholu. „Lihovitost je prakticky konstantní, slabší 
pálenky neděláme, protože by se mohly zakalit,” dodává 
Veselý a čichá si k tekutině, která vytekla do velkého 
nerezového kýble. Ze sta kil ovoce to bývá zhruba 
kolem osmi až deseti litrů. Důležitá otázka, která mě 
napadá na závěr: ochutnáváte hodně? 
„Během práce nikdy! Zásadní smysl je čich. Většinou 
poznám už při prohlédnutí a očichání kvasu, jaký bude 
výsledek. Ochutnává se až při koštech.” 

Tak na zdraví!

   Michaela Fialová Rozšafná

Palírník kontroluje a reguluje teplotu destilačního zařízení.
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Při pochůzkách v lese můžeme často narazit na bývalé milíře. 
Nejvíce jsou patrné ve svažitém terénu, kde vynikne jejich 
kulatý či oválný tvar. Pokud bychom odstranili vrstvu listí, 
pravdivost našeho úsudku by potvrdila přítomnost černé 
propálené vrstvy hlíny se zbytky dřevěných uhlíků. 
Milířiště vznikly odkopáním zeminy a srovnáním místa  
do roviny, aby při pálení dřevěného uhlí nedocházelo  
k nerovnoměrnému hoření a sesouvání dříví. V minulých 
staletích zajišťovalo pálení uhlí obživu pro významnou část 
obyvatelstva Křivoklátska a Brdska, neboť dřevěné uhlí 
bylo hojně využíváno v místních hutích a hamrech. 
O četnosti milířů jsme často hovořili s kolegy v rámci 
Lesnického parku Křivoklátsko a hledat odpovědi na tyto 
otázky nám pomohla Grantová služba státních lesů České 
republiky, respektive výzkumní pracovníci Mendelovy 
univerzity z Brna. Výsledky nás velmi překvapily a zároveň 
potvrdily význam tohoto historického způsobu využívání 
dříví, neboť bylo zjištěno, že na polesí Vlastec a na vybraných 
revírech Lesní správy Křivoklát se nacházel milíř na každé  
2 hektary lesa. 
Nezajímala nás však pouze četnost, ale i složení dřevin 
a stáří uhlíků v milířištích. Pro potřeby výzkumu bylo 
analyzováno 371 ks vzorků z 5 milířišť (1 Lesy ČR,  
4 Colloredo-Mannsfeld). Všechny odebrané vzorky byly 
úspěšně druhově určeny. Výsledky poskytují překvapivé 
závěry především s ohledem na výskyt uhlíků jedle bělokoré 
(74,4 %). Jedle je dnes v lesních porostech zastoupena méně 
než 1 procentem, historické materiály však uvádějí, že ještě 
v roce 1813 činilo její zastoupení na Křivoklátsku 15 procent. 
Výsledky tedy vyvracejí všeobecné mínění, že k pálení 
dřevěného uhlí se používalo převážně dříví listnatých dřevin. 
Kromě jedle byly zjištěny i uhlíky buku, břízy, borovice,  
olše, dubu, smrku a lípy. 
Zajímavé údaje vyplývají i z dendrochronologického datování 
uhlíků. Celkem bylo datováno 16 uhlíků. Kromě jednoho 
dubového uhlíku byly všechny datované uhlíky jedlové.  
Z výsledků je patrné, že využívání milířišť bylo 
pravděpodobně silně vázáno na využívání dřevěného uhlí 
v železářském průmyslu, neboť vzorky s datací po letech 
1875-1877, kdy došlo ke krachu železářského průmyslu, 
zcela chybí. Nedlouho po tomto období došlo k odkoupení 
majetku od Vídeňské hypoteční banky rodinou Colloredo-
Mannsfeld. Spojení výzkumné činnosti a historických 
pramenů nám dává možnost poodhalit dějiny místních lesů. 

                Robin Ambrož

Historicky měly milíře 
významný vliv pro

 železářský průmysl. 
Nové poznatky dokazují 

jejich četnost v brdských 
a křivoklátských lesích

HISTORICKÉ OKÉNKO 

HISTORICKÉ 
OKÉNKO: 

Nové poznatky o milířích 
v našich lesích
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HISTORICKÉ OKÉNKO

Zájmové chovy jelence běloocasého 
na polesí Svatá Anna a zámku Dobříš

projevech. Pro jelence je typická druhová vlastnost 
přivyknutí lidským aktivitám a civilizačním faktorům 
(tzv. habituace).

Počátky chovu nebyly snadné. Sháněli jsme krotké 
jedince, odchyt ve volnosti jsme nechtěli riskovat. Také 
jsme věděli, že chov jelenců v oploceném prostředí 
není jednoduchý, díky zkušenostem v oboře Aglaia, 
Fryčovicích či různých zoo. Nakonec se nám podařilo 
spoluprací s chovateli farmové zvěře získat jednoho 
jelena. Shodou okolností šlo o potomka laně, která 

V roce 2012 se konal na zámku Dobříš Seminář  
o chovu jelence běloocasého. Zde uvedl pan ředitel, 
ing. Josef Myslivec, že má pan ing. Jerome Colloredo-
Mannsfeld mimořádný zájem o chov viržinské  
zvěře, který zahájili jeho předkové před 170 lety  
na Dobříšsku. Nejprve byli jelenci chováni v minizoo 
v zámeckém parku. Jejich chov zde začal v roce 1853. 
Před 10 lety se podařilo expozici obnovit a byl zřízen 
chov jelenců ve francouzském parku. Návštěvníci tak 
mají možnost seznámit se s druhem zvěře, který se 
postupně přes oborní chovy dostal i do volnosti, kde 
úspěšně žije, a stal se unikátem místních lesů. Jedná 
se o nejstarší populaci na světě mimo americký 
kontinent! V minulosti byl garantem chovu Lesní 
závod Dobříš a konaly se zde odborné akce, přednášky 
a semináře, mimo jiné také ve spolupráci s odborníky  
z USA. I v této činnosti se nyní pokračuje pod 
patronací rodiny Colloredo-Mannsfeldů.

Na polesí Svatá Anna byl zřízen tzv. zájmový chov 
jelence běloocasého. Legislativně se jedná o chov 
zvířat vyžadující zvláštní péči podle paragrafu 13, 
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
Povolení vydala Krajská veterinární správa 10.8.2010. 
Toto povolení se musí každé tři roky obnovovat 
a jednou ročně je v chovu prováděna veterinární 
kontrola. Hlavním cílem zřízení chovu bylo získat  
a ověřit v krotkém chovu poznatky o výživě, 
reprodukci, sociálním chování jelenců v průběhu roku, 
vývoji paroží v přesném věku aj., které by pomohly 
chovu jelenců ve volnosti. Po technické stránce jsme 
zvolili ideální prostředí přímo na polesí, a to oplocením 
travnatého pozemku a starého sadu. Zvěř zde můžeme 
pozorovat z blízkosti, a není přitom rušena ve svých 

Výběhy zájmového chovu lze sledovat z okna polesí.
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byla odchována místním lesníkem. „Ferda“ musel 
být zpočátku chován s krotkou danělou, než se nám 
k němu dosti obtížně podařilo sehnat laně. Chov se 
rozvíjel pomalu. Jak si postupně zvykala zvěř, učil se  
i personál na polesí. Museli jsme řešit řadu problémů, 
dnes je zde ale chována již druhá generace jelenců. 
Pravidelně se rozmnožují a dožívají se vysokého věku. 
Získali jsme řadu poznatků, které byly prezentovány  
na dvou seminářích, přednáškách i v odborném tisku.  
I když - dle amerických výzkumů - patří jelenec  
k nejlépe poznanému druhu jelenů, v české odborné 
literatuře se uvádí řada velmi chybných údajů. 
Například: výstražné syknutí, které vydávají laně  
i kolouši, je popisováno jako hlas jelence v říji.  
Další mylnou informací je, že jelenci jsou noční  
zvířata nebo že své kolouchy kojí pouze dva měsíce.

Velmi významným faktorem, který jsme díky 
zájmovému chovu získali, jsou zkušenosti s odchytem, 
manipulací, imobilizací a transportem jelenců.  
Ačkoli jde o přizpůsobivý druh, ve stresových situacích 
jedná problematicky. Samostatnou kapitolou je výživa, 
protože jakožto okusovači vegetace jsou jelenci 
nároční. Platí to zejména pro odchov kolouchů.  
Zde jsme úspěšně vyzkoušeli také umělý odchov.

Zájmový chov jelence běloocasého je každopádně 
velmi přínosný pro poznání této krásné zvěře. 
Podrobná prezentace získaných poznatků by mohla 
být uvedena na třetím semináři. Ještě je nutno uvést, 
že chov plní určitou osvětovou a propagační funkci. 
Vážíme si zájmu o provoz chovu a účasti na něm od 
členů rodiny Colloredo-Mannsfeldů (např. vypuštění 
prvního jelence do výběhu v zámku, filmování Přírody  
s rodokmenem u jelenců, představení chovu 
obchodním partnerům…) Fotografie jelenců pořízené 
v zájmovém chovu se objevují pravidelně v odborných 
i veřejných časopisech, kalendářích a na výstavach. 
Internetová televize zde natočila informační film. 
Zájmový chov navštívili specialisté na jeleny z několika 
evropských zemí. Několikrát zde proběhla exkurse 
universitních studentů a škol. Spolupracujeme také  
s přírodovědeckou fakultou Karlovy univerzity.  
Vedle péče o lesy a chov zvěře ve volnosti se zájmový 
chov jelence běloocasého stal nedílnou součástí 
činnosti na polesí Svatá Anna.

          Václav Pařízek, polesí sv. Anna

Shora:

- první chovný jelenec a laň
- můžeme sledovat říji...
- ... i porod
- odchov kolouchů je náročný
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Na jaře letošního roku se v zámecké oranžérii otevřela 
nová interaktivní expozice s názvem Tajuplný les. 
Přestože je určena především dětem, na své si 
přijdou i dospělí návštěvníci. Hned u vstupu si mohou 
prohlédnout živé ukázky sazenic lesních dřevin 
používaných ve zdejších lesích. Výstava je rozdělena 
na tři části. V první se nachází informace o dřevinách 
a zvěři, umělá liščí nora, badatelna a klidové zóny pro 
děti, kde si mohou kreslit a poslouchat lesní pohádky. 
Ve druhé místnosti je promítací sál a v poslední 
části se nacházejí informační panely o základních 
lesnických disciplínách a historii a současnosti lesů 
rodiny Colloredo-Mannsfeld. Expozice realizovala 
společnost Galio. Kromě toho, že je tato expozice 
součástí prohlídkového okruhu Francouzského parku 
a zámecké oranžérie, slouží i ke vzdělávání školních 
skupin. Tuto možnost jsme si v ostrém provozu 
vyzkoušeli hned na jaře a potěšily nás pozitivní reakce 
dětí i školních pedagogů. 
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TAJUPLNÝ LES

Interaktivní expozice Tajuplný les zaujme děti i dospělé. 
Je poučná a přináší všeobecné informace s přesahem 
do místních lesů.
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