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ÚVODNÍK

u francouzského parku. Každá taková nová iniciativa 
a nové místo, které navštívíme, představuje podle mě 
výhradně pozitivní energii po všech směrech. 

Tak snad se zde budeme moci již setkávat i bez restrikcí.

Přeji všem zaměstnancům příjemné prožití Vánoc 
a šťastný vstup do roku 2022!

            Mgr. Michaela Fialová Rozšafná Fo
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těší mě, že se s vámi po roce opět setkávám 
prostřednictvím firemního Jeronýmova zpravodaje. 
Jak jste si určitě všimli, letošní číslo je v novém grafickém 
provedení. Věřím, že vám nová podoba zpříjemní čas 
strávený listováním či pročítáním článků. Děkuji tímto 
všem, kteří se na příspěvcích podíleli a našli si čas 
na to, aby se podělili s ostatními zaměstnanci 
a čtenáři Jeronýmova zpravodaje.

V loňském roce jsem na tomto místě vyzývala ke 
každodennímu pohybu v lese a zmiňovala japonské učení 
lesní terapie Šinrin-joku, podle kterého má pobyt mezi 
stromy blahodárný vliv na lidskou psychiku. Žijeme v době, 
která chtě-nechtě psychickým rozpoložením každého 
z nás  více či méně otřásá. Už několik měsíců nemůžeme 
svobodně dělat to, co ještě nedávno bylo normální 
a běžné. Jet kdykoliv kamkoliv chceme, pohybovat se 
svobodně téměř po celém světě. Zajít si bezvýhradně 
do restaurace, vejít do obchodu bez nutnosti zakrytí úst 
a nosu, pobývat ve společnosti i s menším nachlazením 
bez toho, aniž bychom vyvolali pobouření či údiv, 
koupit si vstupenky na koncert či do divadla bez 
otazníku, jestli se daná akce uskuteční či nikoliv…

V médiích se množí názory a rady psychologů, jak 
zůstat optimističtí, jak se nezbláznit při “domácím vězení” 
v době karantény, jak se radovat z maličkostí a tak dále. 
Z vlastní zkušenosti bych se ale u jednoho bodu zastavila 
a sama ho doporučila nehledě na covidové období. 
Jde o těšení se. „Těšení se na něco příjemného je základ 
naděje a naděje je hlavním prostředkem pro přežití i ve velmi 
složitých situacích,“ uvedl pro iDnes.cz psycholog Radek 
Ptáček s vysvětlením, že příjemná vize působí v mozku 
stejně pozitivně, jako naopak škodí špatné myšlenky.

Každý den po probuzení se zkusme zamyslet, na co 
se těšíme. Denně ideálně na nějakou maličkost, která 
nás ale opravdu potěší a zvedne náladu. Setkání 
s kamarádkou/kamarádem. Zhlédnutí filmu. Přečtení 
pár stran knihy. Skleničku vína. Oběd snědený vědomě 
a v klidu. Odpolední procházku. Věřte nebo ne, ale 
dobře funguje i udělání malé radosti někomu jinému. 

V horizontu celého nadcházejícího roku 2022 se najde 
i mnoho větších událostí, na které se můžeme těšit. 
Čeká nás například únorová zimní olympiáda v Pekingu, 
při které budeme celá republika fandit našim reprezentantům. 
V létě se vám vyplatí naplánovat dovolenou na první 
červencový týden - státní svátky 5. a 6. července totiž 
připadají na všední dny, a tak si můžete vzít jen tři 
dny volna, abyste strávili devítidenní dovolenou. 
V neposlední řadě se snad už konečně můžeme těšit 
na „normální“ rok bez koronavirových omezení.

Já sama se vyjma osobních a rodinných událostí moc 
těším na novou expozici, která v roce 2022 vznikne na 
zámku Dobříš a také na expozice v nově otevřené oranžerii 

Milí čtenáři,
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Rok se s rokem sešel a přišel čas bilancování. 
Přiznávám, že často bývám nakloněn spíše horším scénářům, 
protože neveselé výsledky nám potom nepřinesou takové 
zklamání. Les však není továrnou, ve které si veškeré 
činnosti související s finálním výrobkem relativně snadno 
naplánujeme, ale je to živý organismus, který se zpravidla 
vzpírá lidským snahám o jeho ovládání. A je to tak správně, 
neboť tyto neustálé střety s neúprosnou realitou nás 
neustále přesvědčují o tom, že i my jsme součástí jeho 
ekosystému a bez něj budeme odsouzeni k záhubě. 

Proto se i naše hospodaření v lese podřizuje aktuální situaci 
a rozmarům počasí, a jinak tomu být prostě nemůže. 
Přestože jsem v úvodu uvedl, že do budoucnosti hledím 
spíše rezervovaně, počasí nám v letošním roce ukázalo 
tu vlídnější tvář. Ani ne tak nám jako lesu. Dostatek srážek 

ZHODNOCENÍ 
ROKU 2021
a výhled do roku 2022

Fo
to

:  
A

rc
h

iv
 fi

rm
y

ZHODNOCENÍ ROKU

a relativně chladné léto znamenají dobrou příležitost pro 
ujímání a růst nových lesních kultur a také nižší populační 
dynamiku lýkožrouta. 

Kromě přízně počasí došlo v roce 2021 k další pozitivní 
události – rostly ceny dříví, což je při rostoucích cenách 
materiálu, služeb a lidské práce pro naši firmu mimo-
řádně důležité. Nejdůležitější je však to, abychom si 
přes trvající pandemickou situaci zachovali i v roce 
2022 zdravý rozum, sny a vůli dál pokračovat v naší 
práci. A i když slovo pozitivní dostává v posledních letech 
poněkud odlišný nádech, troufnu si tvrdit, že spoustu 
pozitivního vidím i přes mou opatrnost v příštím roce i já. 
Krásné Vánoce všem!

       Ing. Robin Ambrož, Ph.D.
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VÝROČÍ

SLAVÍME
Rok 2021 byl bohatý na významná životní jubilea 
zaměstnanců firmy C-M. Připomeňme si, kdo letos 
oslavil kulaté narozeniny.

60. narozeniny oslavili pan Jiří Tláskal z polesí Vlastec 
a ing. Zdeněk Mrázek z polesí Trhoň.
50. narozeniny oslavil vedoucí RS Zbiroh pan Radek 
Jandera a paní Anděla Smetanová ze zámku Dobříš.
40. narozeniny oslavil ředitel Lesní správy Zbiroh 
Robin Ambrož.
30. narozeniny oslavili pan Marek Vokáč z RS Zbiroh, 
pan Martin Smola z polesí Vlastec, vedoucí pěstebního 
oddělení ing. Michal Bledý, paní Martina Štěrbová 
z polesí Vlastec, paní Kristýna Jarošova z polesí Trhoň 
a ing. Martin Zelenka z polesí Svatá Anna.

Oslavencům přejeme všechno nejlepší a do dalších 
let především zdraví.

Letošní rok byl bohatý i na nové přírůstky do rodin 
zaměstnanců firmy. Zaměstnancům Petru Rajzlerovi 
a Lence Brabcové se v roce 2021 narodila dcerka 
Nelinka a zaměstnankyni Martině Štěrbové dcerka 
Karolínka. Mag. Leliu Colloredo-Mannsfeldovi 
a jeho ženě Stefanii se v roce 2021 narodila dcerka 
Marilėne.

Malým slečnám i jejich rodinám přejeme 
co nejkrásnější společný čas a všem hlavně zdraví.
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Marilene Colloredo-Mannsfeld
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Z četných novinových článků se v posledních týdnech 
dozvídáme, že je kůrovcová kalamita v České republice 
na ústupu. Podle Českého statistického úřadu dosáhla  
v roce 2020 těžba na našem území výše 35,8 mil. m3 dříví, což 
byl oproti předchozímu roku nárůst o 9,7 procent. V letošním 
roce se po několika letech očekává pokles. Příčinu můžeme 
hledat především v příznivém vývoji počasí a v klesajícím 
množství atraktivní dřevní hmoty ve východní části republiky. 

Na spoustě místech již bylo dílo zkázy dokonáno. 
Kalamita se z východu a jihu přesouvá do našich končin, 
což je patrné v našich i okolních lesních majetcích. Tento 
trend potvrzují i těžby kůrovcového dříví u naší společnosti: 
r. 2017 – 3 151 m3, r. 2018 – 18 614 m3, r. 2019 – 
61 144 m3, r. 2020 – 89 307 m3. V letošním roce očeká-
váme těžbu na úrovni minulého roku. Ke dni 30. 11. 2021 
bylo zpracováno 83 463 m3. Těžby však netvoří pouze 
dřevní hmota napadená kůrovcem, ale napadené porosty 
mají zpravidla sníženou stabilitu proti bořivým větrům. 
Vyvrácené a zlomené stromy je také nutné vytěžit, 
neboť právě ty jsou pro kůrovce atraktivní.

Zvýšené těžby znamenají vyšší plochu holin, které je 
nutné podle stávající legislativy zalesnit do 5 let. 
Odklad zalesnění holin však znamená zvyšování
nákladů na pěstební činnost a z tohoto důvodu se 
snažíme vytěžené plochy obnovit co nejdříve po jejich 
vzniku. Kromě těžeb tedy významně roste i množství 
zalesnění a pěstebních prací (více v příspěvku vedoucího 
pěstebního oddělení Ing. Michala Bledého), 
což přináší zvýšené náklady. Pokud bychom obnovu 
lesa odkládali, objem pěstebních prací v příštích letech 
by bylo možné pokrýt pracovními silami, materiálem 
a nakonec i finančními prostředky jen velmi obtížně. 
Z tohoto důvodu je mimořádně důležité, abychom 
dokázali s kůrovcem držet krok, napadené stromy 
co nejdříve najít, vytěžit, asanovat a les znovu obnovit. 
Za tuto mimořádně náročnou činnost v posledních 
letech je potřeba poděkovat veškerému lesnímu 
personálu.

       Ing. Robin Ambrož, Ph.D. 

ROK S KŮROVCEM
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PĚSTEBNÍ ČINNOST

Prožili jsme poměrně příznivý rok z pohledu dostatku srážek 
v první polovině letošního roku. V pozdním létě a na podzim 
však vláha chyběla. Pěstební práce stále narůstají exponen-
-ciálním trendem. Malé srovnání v číslech to potvrzuje. 
V uplynulém roce jsme zalesnili jeden milion čtyři sta 
dvacet osm tisíc sazenic.
Současně s narůstajícím zalesněním narůstá i plocha 
oplocení. Pro srovnání:

V roce 2020 bylo oploceno 87,26 ha - 84 km oplocení,
v roce 2021 bylo oploceno 100,78 ha - 96 km oplocení.

Tento rok nebyl z pohledu semenářství příznivý. 
Nebyl semenný rok hlavních listnatých dřevin. Podařilo se 
nasbírat pouze šišky smrku ztepilého a borovice lesní. 
Vyluštěná semena těchto dřevin nám zajistí osivo pro další 
3-4 roky. Z listnatých dřevin bylo posbíráno pouze 5 kg jeřábu 
břeku. Následující sezona sběru plodů pro nás bude výzvou, 
doufejme v silný semenný rok, který závisí na dostatku srážek 
a přízni počasí bez mrazů v období květu dřevin.

Jedna ze zajímavostí semenářství je sběr Tisu Červeného 
v NPR v Horách, na polesí Terešov. Zde se nasbíralo přibližně 
15 kg plodů, tzv. tisinek, které jsou momentálně ve fázi 
stratifikace a jejich výsev bude probíhat na jaře roku 2023.

Školkařství bylo v letošním roce opět rekordní. Produkce saze-
nic dosáhla na počet 752 375 ks sazenic a semenáčků. Část 
této produkce byla přeprodána našim partnerům k dopěstování.

za pěstební činností 
v uplynulém roce 2021

Ze semenářství 
uplynulé sezony

Školkařství

Současně máme rozpěstováno přibližně 2,5 milionu sazenic 
a semenáčků dubů, buků, jedlí, douglasky a smrků. 
Školkování semenáčků v letošním roce dosáhlo na 
475 450 semenáčků. 

V semeništích bylo zaseto 9,6 kg smrku, 2 kg borovice, 
0,65 kg douglasky a 15,7 kg jedle.
Z těchto osiv jsme zvládli vypěstovat přibližně 580 tis ks 
semenáčků.

Těchto dobrých pěstebních úspěchů bychom nedosáhli bez 
náležité péče všech zaměstnanců, kteří se o naše školky 
a semeniště starají. Patří jim velký dík! 

         Ing. Michal Bledý
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Semenáčky smrku ztepilého – polesí Vlastec, 

lesní školka Pekla.  

Semenáčky buku 

lesního v Kohoutovské 

lesní školce.

Dub Zimní z podzimní síje roku 2020 

v lesní školce Chrasta horní, polesí Vlastec.

Tis červený – NPR v Horách.

OHLÉDNUTÍ 
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Dne 10. září proběhl ve sportovní areálu
v Olešné u Hořovic firemní nohejbalový turnaj. 
Turnaje se zúčastnilo osm týmů z řad zaměstnanců naší 
společnosti a firmy MECO-DREV. Hrálo se za pěkného 
počasí, v pohodové atmosféře a za početné divácké 
kulisy. Vítězem turnaje se stal tým „THP“ ve složení 
Herman M., Šindelář J., Ambrož R. a Huttr M. Druhé 
místo obsadil tým „MECO-DREV“ (Sommr J., Sommr A. 
a Nezbeda J.). Třetí místo vybojoval tým „Hovada“ 
(Vácha J. ml., Lukáš R., Švehla O.) Příjemným překvapením 
byla účast a výborné páté místo ryze ženského týmu 
s poněkud nebezpečným názvem „Lýkožroutky smrkové“ 
(Petercová R., Smetanová A., Krausová V. a Jarošová 
K.) Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen J. Zuska. 
Za organizaci a skvělé občerstvení patří velké poděkování 
panu Hermanovi a celému týmu lidí zajišťujícímu provoz 
sportovního areálu v Olešné. O tom, že nohejbal je pro 
naši společnost zaslíbeným sportem, svědčí i to, že tým 
ve složení Herman st. a ml., Šindelář J. a Ambrož R. 
dokázal o týden dříve zvítězit na nohejbalovém 
turnaji lesnických týmů v Kašperských Horách.

I přes složitou pandemickou situaci jsme i v letošním roce 
dokázali ve spolupráci s našimi partnery zorganizovat osvětové 
akce pro děti s názvem Do lesa s lesníkem. 14. října jsme na 
polesí Vlastec přivítali 80 dětí ze ZŠ J. V. Sládka ve Zbirohu. 
O týden později jsme uspořádali podobný program pro 
96 dětí z Dobříše na polesí Sv. Anna. Děti se na akcích 
lesní pedagogiky dozvědí, co je náplní lesníka a proč je 
důležité se o les starat. 

Na žádost rodiny Colloredo-Mannsfeld 
se v prostorách zámecké oranžerie 
připravuje nová expozice o lese 
s názvem Tajuplný les. Expozice o lese 
bude určena především pro děti předškolního 
a školního věku. Kromě základních a zajímavých 
informacích o flóře a fauně lesa nabídne 
možnost vstoupit do tajemného života lesa. 
Součástí expozice bude také laboratoř pro malé 
i velké badatele, promítací sál a živé ukázky 
sazenic lesních dřevin. Výstava by měla být 
dokončena na jaře roku 2022 a volně 
navazuje na velmi zdařilý projekt Voda 
a život Vodohospodářské společnosti 
Dobříš umístěný ve stejné budově.

Ing. Robin Ambrož, Ph.D.

STŘÍPKY 
Z FIRMY Nohejbalový 

turnaj

Do lesa 
s lesníkem

Tajuplný les 
v oranžerii

STŘÍPKY Z FIRMY
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Po více než 20letém marném pokoušení o dohodu  
s památkovým ústavem se můj muž na jaře roku  
2020 rozhodl o ukončení nájemní smlouvy „vlastního  
colloredovského mobiliáře“.

Po tomto jeho rozhodnutí byl veškerý mobiliář ze zámku  
odvezen. Nyní se nachází, včetně zrcadel s rodinným 
erbem, které byly odstraněné ze zrcadlového sálu,  
v různých státních archivech, kde ho i včetně se spoustou 
soukromých předmětů (rodinné fotky, alba atd.) očekává 
úpadek a chátrání.

Po vyklizení pokojů se vyskytl stav nutných rekonstrukcí, 
oprav a obnovy. Prvním krokem byla koupě nových  
zrcadlových svícnů do zrcadlového sálu, které byly 
vyrobené doporučenou firmou Ing. Beňo v Novém Boru 
a které nyní opět umožňují jedinečnou atmosféru pro 
různé akce.
Můj muž se v době lockdownu zabýval koupí několika  
kusů nábytku, obrazů a dalších předmětů, které do  
budoucna vytvoří výstavní objekty nové expozice.
Plánovaná nová expozice má být realizována s pomocí 
pana Ing. Ječmínka, který již zařídil výstavu „Voda“ 
v oranžérii a právě v ní zařizuje výstavu „Les“. Obě dvě 
tyto výstavy mají sloužit hlavně školám a vysvětlit dětem 

obrazově a hravě  tematiku vodohospodářství a lesnictví 
našeho kraje.

Zámecká expozice je plánovaná v menším rozměru 
než bývalá. Moderním způsobem mají být vystavené 
objekty, které ukazují různá období. Od kořenů rodiny 
Colloredo-Mannsfeld v italském Colloredo di Monte Albano 
přes bitvu na Bílé hoře až k době nacismu a komunismu. 
Prohlídky by se měly konat bez průvodců, samostatně 
s audio-guidem. Tím umožníme každému návštěvníkovi 
individuální čas pobytu ve výstavních prostorách. 
Také si představujeme přemístění, obnovu a modernizaci 
informačního centra. Chceme vylepšit vstupní prostor  
a plánujeme východ přes malý suvenýr shop, kde má být 
větší a pestřejší nabídka zboží. Nové infocentrum má tvořit 
výchozí bod pro všechny možné návštěvy - zámeckých 
prostor, francouzského parku či oranžérie. V ní bude také 
umístěna dle přání zesnulého pana Zdeňka Milera galerie 
jeho manželky Emilie Milerové. Hlavním bodem bude  
oblíbená figurka pohádkového krtečka.

Doufáme, že se nám úspěšně podaří tyto naše plány 
uskutečnit a věříme, že se přijdete podívat na jejich výsledek.

   Livie Colloredo-Mannsfeldová Fo
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SLOVO LIVIE COLLOREDO-MANNSFELD

LIVIA COLLOREDO-
-MANNSFELDOVÁ 

o zrušení expozice a dalších 
plánech na zámku Dobříš

Pohled na novou iluzivní malbu na oranžérii ve francouzském parku.
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NA ZÁMKU 
DOBŘÍŠ

Rok 2021

ROK NA ZÁMKU DOBŘÍŠ

Vážení čtenáři Jeronýmova zpravodaje, 
asi jako vy všichni, ani já jsem již nepředpokládal, že po dvou vlnách 
uzavření naší společnosti a velké části průmyslu, obchodu, služeb 
a kultury přijde ještě třetí vlna uzavření, a to od konce prosince 2020 
do poloviny května 2021. 
Zámek Dobříš byl v součtu všech vládních nařízení uzavřen pro 
veřejnost v roce 2020 a 2021 celkem 8 měsíců. 
Je to doba, která byla nutně vidět na správě zámku, v administrativě, 
opravách i údržbě. Největším „překvapením“ v rámci projektu IROP bylo 
po slavnostním otevření francouzského parku v červnu minulého roku 
zjištění vad opěrných stěn, které se začaly projevovat od konce února 
2021. Více popíšu níže v komentáři.
I přes výše uvedené se správa zámku stále snaží rozvíjet kulturní program 
zámku, provádět opravy infrastruktury a zmírnit ztrátu zaviněnou uzavřením 
zámku a odvozem státní „rodové Colloredo-Mannsfeldské“ expozice.

Nová zrcadla v zrcadlovém sále Natáčení filmu v zrcadlovém sáleShora:
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UZAVŘENÍ ZÁMKU 
Od konce prosince 2020 do zhruba poloviny května 2021 
byl zámek Dobříš na základě vládních nařízení uzavřen. 
Týkalo se to veškerých programů – zámecké expozice, 
koncertů,  svateb, akcí, provozu hotelu, prohlídkové trasy - 
respektive části trasy - a také zámecké restaurace, 
ve které fungovalo pouze výdejní okénko. Tento stav 
zásadním způsobem ovlivnil ekonomickou situaci zámku. 
V této době byly prováděny pouze nejnutnější udržovací 
práce v areálu a většina zaměstnanců zůstala doma. 
Šlo o již třetí uzavření zámku, které bylo pro všechny 
psychicky náročné. Rozjetí se znovu po návratu do takzvaně 
plných otáček samozřejmě nějaký čas trvá. Jak pracovně, 
tak i ze strany návštěvníků. Ve společnosti v určité míře 
přetrvává obava navštěvovat vnitřní prostory (prohlídky, 
svatby, akce…) z důvodu možné nákazy a nekomfortní 
povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorách. 

PROJEKT IROP 
Začínám záměrně s nepříliš dobrými zprávami – ty ponechávám 
na konec. Koncem února a počátkem března tohoto roku se 
začaly projevovat vady opěrných stěn v zámecké zahradě 
a další vady celého projektu. Samozřejmě jsme počítali s tím, 
že i v průběhu roku 2021 budeme provádět další opravy 
v rámci rozsáhlého projektu IROP, ale tato skutečnost nás velmi 
nemile překvapila. Zvlášť poté, co se na rekonstrukci a jejím 
dohledu podíleli odborní pracovníci, Městský úřad, Památkový 
ústav a další, včetně provedené kolaudace díla v roce 2020. 
Po rozhodnutí majitelů, rodiny Colloredo-Mannsfeld, byl 
stanoven postup jednání s realizační firmou, a to za pomoci 
Mgr. Libora Kasla, právního zástupce rodiny. Dále byl 
ustanoven technický dohled investora, pana Michaela Huttra. 
Do dnešních dnů je zcela nově postavena první opěrná stěna 
(stěna C) ve francouzském parku a jsou opravené téměř celé 

stěny u fontány  Napájení Heliových koní (stěny E a F). 
Dalšími opravami prošly také schodišťové prvky, které byly 
místy i zcela nahrazeny novým materiálem. Znovu se musely 
opravit dna bazénků na druhé etáži parku, opravena byla 
i vnitřní fasáda jednoho z nádvoří oranžérie a probíhaly 
i další záruční práce. 
V příštím roce nás ještě čeká oprava kamenného obložení 
pod zábradlím na druhé etáži parku, oprava vstupního objektu 
do podzemí před oranžérií a oprava nejdelší stěny (stěna B) 
u kaštanové aleje. V roce 2021 byl tedy francouzský park 
pro veřejnost uzavřen a s koordinací všech zúčastněných 
otevřen jen pro již zamluvené svatební obřady a plánované 
filmové produkce.

ILUZIVNÍ MALBA 
V závěru roku předala firma 3D realizace za účasti rodiny 
Colloredo-Mannsfeld kompletní obnovenou iluzivní malbu 
na severní stěně oranžerie. Jde zřejmě o jednu z největších 
nástěnných venkovních maleb v Evropě, a tomu také 
odpovídala velká náročnost díla. V příštím roce budou 
dokončeny konchy z důvodu zjištěné vlhkosti zdiva, 
v rámci celého díla však půjde o méně pracnou část.

NOVÁ EXPOZICE ZÁMKU 
V tomto roce začaly práce na vybavení a rekonstrukci nové 
prohlídkové trasy na zámku Dobříš. Více popsala v samo-
statném článku paní Livie Colloredo-Mannsfeldová. 
Velice děkuji rodině Colloredo-Mannsfeld za pořízení 
exponátů do nově vznikající expozice zámku. Konkrétně 
stojí za vyzdvihnutí nová originální zrcadla v zrcadlovém 
sále a dovoz historického kočáru, který je chloubou hlavní-

ZHODNOCENÍ ROKU NA ZÁMKU DOBŘÍŠ

Rok 2021 jsme na
zámku Dobříš prožili 
následovně:

Opravené opěrné zdi ve francouzském parku

Nový kočár zdobí hlavní vestibul zámku Dobříš
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ho vestibulu zámku - Saly terreny. Děkuji také 
za velkou podporu při budování nové expozice včetně
nového infocentra s prodejnou a kavárnou.

USKUTEČNĚNÉ AKCE 
I přes nepříznivý vývoj tohoto roku se podařilo na zámku 
uspořádat mnoho krásných akcí. Začátkem roku proběhlo 
v anglickém parku natáčení filmu se špionážní tematikou 
z období roku 1964. V únoru opět proběhlo živé vysílání 
Českého rozhlasu ze zrcadlového sálu, už podruhé se zde 
uskutečnila akce „Pocta Miroslavu Zikmundovi“, tentokrát 
však bez účasti veřejnosti. V anglickém parku proběhlo 
mnoho sportovních aktivit pro místní organizace včetně 
pořádání letního kina. V parku se dále v srpnu natáčel 
televizní film „Tah Císařem“.
V zámecké Galerii JCM se letos uskutečnila například 
výstava soch a obrazů pana Františka Kříže. Jednou 
z největších akcí roku 2021, která se v našich prostorách 
uskutečnila, byl Hudební festival na zámku Dobříš. 
Jeho součástí byla mimo jiné výstava historických houslí  
s obrovskou historickou a finanční hodnotou. Housle, 
které jsme na výstavě viděli, pocházejí z celého světa 
a poutavý výklad výstavě dodal houslový virtuóz Jaroslav 
Svěcený, který v termínu 10. - 14. srpna organizačně 
celý festival zajišťoval po boku herečky Zdeňky Žádníkové.
V srpnu se v prostorách zámku natáčela polská reality show 
„Polanďs Next Model“ a  v zrcadlovém sále proběhl 
nádherný houslový koncert Jakuba Třasáka.
V září a říjnu u nás probíhalo největší filmové natáčení 
tohoto roku s názvem „Dangerous Liasions“, imatrikulace 
studentů Gymnázia Dobříš v zámecké konírně či diskusní 
setkaní hejtmanky Středočeského kraje paní Petry Peckové 
se svými náměstky včetně setkání starostů okolních obcí 
a veřejnosti.
V říjnu a v listopadu se v zrcadlovém sále a na části nádvoří 
realizovalo natáčení reklamního spotu „Sony Bravia“.  

SVATBY 
V tomto segmentu podnikaní se naplno projevila probíhající 
pandemie v začátku roku a uzavření francouzského parku. 
Celkem jsme na zámku uspořádali 30 svatebních obřadů, 
obdobně jako v roce 2019 a 2020. Pro příští rok máme ve 
spolupráci s matrikou Města Dobříš vypsané termíny pro 
svatební obřady na celý rok, jednu již smluvně podepsanou 
celodenní svatbu a v přípravě a jednání jsou i další 
celodenní svatby s ubytováním.

ZÁMECKÝ HOTEL 
I přes nepřízeň podmínek došlo v tomto roce ke zvýšení 
objemu ubytování oproti minulému roku o několik desítek 
procent. Děkuji paní Aleně Máchové, hlavní recepční 
hotelu, za zvládnutí nelehké situace po odchodu paní 
Oldřišky Universalové.

PERSONÁL 
V roce 2020 odešla z návštěvního centra slečna 
Tereza Jirmanová (k 30. 4. 2020) a paní Jana Jandová 
(k 31. 7. 2020), a to bez další náhrady. 
V roce 2021 odešla po 11 letech z pozice recepční hotelu 

paní Oldřiška Universalová (k 31. 8. 2021), opět bez 
náhrady. Koncem října nás opustila po cca 7 letech paní 
Bc. Tereza Vyhlasová, Dis., která byla pověřená vedením 
návštěvního centra. I paní Vyhlasová odešla zatím bez 
náhrady dalšího obsazení. Tento stav se z velké míry projevil 
určitou nejistotou ve sféře podnikání poskytování služeb 
v době pandemie a uzavírání těchto služeb v této době.

REKONSTRUKCE A OPRAVY 
Kromě již zmíněného projektu IROP byly průběžně 
prováděny lokální opravy spodních pater střechy zámku, 
zdravotní a bezpečnostní pokácení a prořez stromů 
v celém areálu. Za účasti Města Dobříš proběhla realizace 
nového chodníku před zámkem náhradou kamenných 
kostek za původní asfalt. Probíhala oprava střechy na oranžérii 
a objektu zámeckého divadla po vichřici, instalace nového 
bezpečnostního zábradlí na schodech při vstupu do 
francouzského parku či oprava vysokozdvižné plošiny. 
Stále probíhá budování zcela nové expozice a návštěvního 
centra s prodejnou a kavárnou. Do roku 2022 a dál plánu-
jeme po odsouhlasení rodinou Colloredo-Mannsfeld další 
opravy střechy zámku s rozhodnutím zvolené technologie 
a postupnou opravu komínů, opravu statiky mostku před 
zámkem, sjednocení barevnosti fasády zámku včetně 
renovace nátěrů oken, dokončení rekonstrukce 
zámeckých pokojů, opravu bytů v zahradním domku 
včetně opravy části fasády a schodiště, oprava statiky 
krovu objektu Korbovny v oranžerii a generální opravu 
objektu zámeckého divadla v anglickém parku.

NÁHRADY PROGRAMU ANTIVIRUS MZDY, 
COVID UBYTOVÁNÍ A COVID KULTURA 
Na základě vypracovaných žádostí o zmírnění následků 
vládních opatření souvisejících s uzavřením provozu zámku 
Dobříš a za pomoci Ing. Petry Svobodové, paní Anděly 
Smetanové a Asociace majitelů hradů a zámků byly následně 
vyplaceny tyto finanční náhrady, které v celkovém součtu 
zásadně zmírňují ekonomické důsledky těchto opatření.

CENY ENERGIÍ 
Po masivním zvýšení cen elektřiny, plynu a dalších komodit 
bude správa zámku Dobříš hledat další možné úspory 

Stavební práce v oranžérii

ZHODNOCENÍ ROKU NA ZÁMKU DOBŘÍŠ
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související s provozem zámku. Do doby realizace možného 
vytápění celého areálu štěpkou může být po dohodě s rodinou 
Colloredo-Mannsfeld osazen úsporný plynový kondenzační 
kotel v rámci současné kotelny na zámku s předpokládanou 
roční úsporou plynu cca 15 až 20 %. Cenová nabídka se 
momentálně zpracovává. Dále budou u nově uzavíraných 
smluv aplikovány inflační doložky na energie.

EKONOMIKA PROVOZU ZÁMKU V ROCE 2021 
S konstatováním výše uvedeného – nucené uzavření 
zámku, uzavření francouzského parku, chybějící expozice 
zámku - se výsledek letošní ekonomiky jeví i se započtením 
náhrad státních kompenzací a hlavně tržbou za filmové 
produkce jako ne zcela špatné skóre. Pro další období 
předpokládáme nutně zvýšení obratů v jednotlivých 
předmětech podnikání v provozu zámku.

VÝHLED SEZÓNY 2022 
Pracovníci správy zámku, ale i široká veřejnost se těší na 
znovuotevření francouzského parku opět pod správou firmy 
pana Václava Vimmera, který tento rok vyhrál nové výběrové 
řízení na provoz a údržbu francouzského a anglického 
parku pro další období. Od dubna 2022 také na otevření 
komplexu nově zrekonstruované oranžérie.

Na objektu Palackého 1, Praha 1 již prvním rokem 
provozujeme dokončenou zrekonstruovanou plynovou 
kotelnu s instalací kondenzační technologie. 

Předpokládáme snížení nákladů na provoz při vytápění 
budovy. I přes stále nepříznivou koronavirovou situaci 
v Praze se nám daří plná obsazenost nájemníků v této 
budově. Pomáháme řešit žádosti nájemníků v programu 
Covid a vystavovat k tomu určená potvrzení a ověřené 
listiny. V této souvislosti děkuji opět, stejně jako minulý 
rok, hlavní účetní zámku Dobříš paní Anděle Smetanové 
za administrativně náročnou činnost, a to nejen za objekt 
Palackého, ale i za další nájemce na Dobříši. Velké podě-
kování patří panu Josefu Plechingerovi za vedení objektu 
Palackého 1 a také za součinnost při zajištění servisu 
zámeckých automobilů. 

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

Pohled na novou iluzivní malbu, která zdobí oranžérii ve

 francouzském parku
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Svým způsobem je to rybářský svátek. Víte, o čem je řeč? 
O každoročních podzimních výlovech. Začíná se v říjnu  
a končí v listopadu. Ryba z těchto výlovů putuje většinou  
na naše vánoční stoly a část rybí produkce najde uplatnění 
i při pravoslavných svátcích. 
Je to pro nás i přihlížející zvláštní atmosféra. Začíná se  
brzkým ránem, kdy mlha ještě kopíruje hladinu vypuštěného 
rybníka. Pro přihlížející úžasný pohled, pro nás vrcholící 
nervozita a práce, která právě začíná. Co nejrychleji  
a nejšetrněji dostat rybu z rybníka. Ryba se pomalu stahuje 
na nejhlubší místo rybníka, tady dojde k tzv. jadření sítě.  
Pak už rybu třídíme podle druhu a velikosti a odvážíme  
do připravených sádek. S posledním autem, které jede  
z rybníka, si svým způsobem oddechneme. Tady na rybníce 
končí pro tuto chvíli práce. Ryba se během sádkování 
vyčistí, a je tak připravená pro vás, zákazníky. 
Co říci závěrem? Snad jen to, že se na vás těšíme a jsme 
připraveni vám naší rybou zpříjemnit svátky vánoční.  
V podobě chutného řízečku, který si z našeho kapra  
připravíte. Nejen z kapra, ale i z candáta, amura, aj. 
Krásné svátky vánoční všem a hlavně v dnešní době  
pevné zdraví pro vás i vaše rodiny.
    Radek Jandera

ČAS
VÝLOVŮ

Zleva:

rybník Šťepán

výlov rybníka Kařez dolní

rybník Kařez horní

výlov rybníka Kařez dolní

RYBÁŘSKÉ STŘEDISKO ZBIROH A JEHO ČINNOST V ROCE 2021
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Rybáři 
a letošní fakta
Fakta o letošních výlovech zbirožských rybníků mluví 
jasně. Dlouhé studené jaro, žádný přírůstek, kvůli velkým 
vodám došlo k vyplavení přirozené produkce, což mělo 
velký vliv na přírůstky a ztráty ryb kvůli jejich úniku.  
Bohužel ani colloredská správa není výjimkou ve vztahu 
k vydře. Není rybníku, ve kterém by se nevyskytovala  
a nepáchala škody. Svým způsobem chodí do rybníka 
jako do spižírny. Denně spotřebuje kolem 0,4 – 0,9 kg 
masa, přes zimu pak vydří spotřeba narůstá i přes 1 kg 
denně. Vydra dává přednost rybám o velikosti 10 – 15 cm, 
ale je schopna ulovit i jedince vážící několik kilogramů. 
Další problémy představují kormorán velký a volavky 
popelavá a bílá. I tyto druhy se zde vyskytují v hojných 
počtech a způsobují škody na rybě. I přes tyto negativa 
lze však říci, že máme rybu slušnou a zdravou.

    Radek Jandera

Shora:

rybník Kařez dolní

výlov rybníka Kařez dolní

výlov rybníka Cekovský

rybník Kařez dolní
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NOVÁ PRODEJNA RYB

PRODEJNA 
RYB
Na konci října se v prostorách sádek 
v Dobříši otevřela po roční pauze nová podniková 
prodejna s produkty firmy C-M. Usměvavá provozní 
Monika Kocourková tu zákazníkům nabízí čerstvé 
ryby a mražené maso ze zvěřiny. Vedle toho si 
můžete vybrat i nezbytné doplňky k přípravě 
pokrmů z ryb a zvěřinového masa - čerstvé koření, 
marinády na maso, víno či pochutiny jako 
domácí pesto z česnekových květů.

Prodejna v Dobříši



JERONÝMŮV ZPRAVODAJ 1/2021

16

Jakto, že tady nevidím žádné ryby?
Všechny máme venku, živé v kádích. Zákazník si vybere 
a já mu pak rybu chytím a zpracuji, aby ji dostal co 
nejčerstvější. Může si ji vzít celou, ale klidně jen část, 
vnitřnosti nebo třeba filety. Aktuálně máme v nabídce, 
amura, štiku, lína, okouna a kapra. Všechno jsou to 
ryby z colloredo-mannsfeldských rybníků.

Jaké nabízíte zvěřinové maso?
Jelení, daňčí, srnčí a z divočáka. U všech nabízíme kýtu 
bez kosti, gulášové maso a krk bez kosti. Na doobjednání 
je možné si tady koupit ještě třeba bažanty.

Jak si lidé zvykají na znovu otevřenou prodejnu?
Týden od týdne je návštěvnost větší. Snažíme se  
o propagaci přes sociální sítě a online kanály a zdá se, 
že si lidé zvykají rychle.

O co je největší zájem?
Jednoznačně vede kapr, ale zájem je i o candáty a štiky.  
Ze zvěřiny vítězí maso na guláš.

Jak jste se dostala k vedení zdejší prodejny?
Vystudovala jsem na střední škole v Praze - Čakovicích 
obor chovatel cizokrajných zvířat. Během školy jsem 
měla hodně praxí, ale dlouho jsem nevěděla, co budu 
dělat po studiu. Zároveň moje mamka jezdí na kamionu, 
tak jsem taky chtěla nějakou chlapskou práci, abych se 
jí vyrovnala (smích). Kluci tady se mnou mají trpělivost, 
všechno mě učí a mě to baví.
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Jaké máte s prodejnou plány?
I pro mě osobně je velká výzva právě nabízení koření  
a vína. Chtěla bych se naučit rozumět tomu, jak správně 
rybí a zvěřinové maso dochutit a jak správně spárovat 
masitá jídla s víny. Jiná vína jsou dobrá ke zvěřině, jiná 
k dravým rybám, kaprovitým a podobně. Není to nic 
jednoduchého. V létě bych tady ráda nakládala ryby do 
marinád a nabízela je zákazníkům, aby je mohli doma 
rovnou hodit na gril.

Chutná vám rybí a zvěřinové maso?
Jasně. Dříve jsem si kupovala vakuované maso  
v supermarketu, a teď vidím, jaký je v tom obrovský  
rozdíl. Už bych si asi rybu v Lidlu nekoupila (smích).  
Těším se, až budu umět poradit, jak na konkrétní recepty 
z ryb a zvěřiny.

NOVÁ PRODEJNA RYB
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ROZHOVOR

Na pozici hajné ve firmě C-M čekala
 Ing. Lenka Zusková několik let. Několikrát vedení 

firmy prokázala, že má o práci v jejích lesích 
obrovský zájem. Nyní si dennodenní práci v lese 

užívá a naplňuje ji i proto, že odmalička miluje 
pozorování přírody a pobyt v ní. Jediná hajná - 

žena - ve firmě prozradila další zajímavosti o své 
práci v rozhovoru pro Jeronýmův zpravodaj.

Jak vypadala vaše studijní a profesní cesta 
k pozici hajné ve firmě C-M?
Odmala mě velice fascinovala příroda, je to takový zázrak. 
Už jako holka na základní škole jsem chodila do přírodopis-
ného kroužku, stále jsem běhala po lese a přírodu pozorovala. 
V 10 letech jsem začala chodit s mým strejdou na čekané 
a začala se pomalu věnovat i myslivosti. Proto byl výběr školy 
po ukončení ZŠ jasná volba – Střední lesnická škola ve 
Žluticích. Byla jsem velice spokojená a na tamní studium 
ráda vzpomínám. Po maturitě jsem nastoupila na bakalářské 

ROZHOVOR S LENKOU ZUSKOVOU

s hajnou Lenkou Zuskovou
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ROZHOVOR S LENKOU ZUSKOVOU

studium, obor lesnictví, na Lesnické a dřevařské fakultě na 
ČZU v Praze a pak jsem pokračovala na stejné fakultě navazu-
jícím magisterským studiem téhož oboru. Po ukončení studií 
jsem navštívila bývalého ředitele pana Ing. Myslivce z firmy 
JCM LRS Zbiroh s žádostí o přijetí na místo hajného, ale 
bohužel žádné nebylo volné. Nedalo se nic dělat, nastoupila 
jsem tedy v ZŠ a MŠ Mlečice, p.o. na pozici administrativní 
pracovnice a jako asistentka pedagoga. Práce to byla zajímavá, 
ale les to nebyl. Po několika letech jsem opět zašla za ředitelem 
C-M spol. s r.o., kterým byl v té době pan Ing. Pernica, a ten 
mi oznámil, že nikoho neshání a že takových žádostí má plný 
šuplík. Byla jsem zklamaná, ale co se dalo dělat. Následovala 
rodičovská dovolená. Krátce před jejím koncem se ke mně 
donesla zpráva, že by na polesí Vlastec mohli hledat zástup za 
dlouhodobě nemocného hajného. Nemeškala jsem a obrátila  
se na polesného pana Ing. Čížka. Ten mi však sdělil, že zatím 
nikoho nehledá. Po krátké době se situace změnila a nastala 
potřeba zastupujícího hajného přijmout. Byla jsem kontaktována, 
pak následovalo setkání s jednatelem firmy, zastupujícím 
vedoucím a polesným. Zdůraznili mi, že se hlásím na úsek, 
na kterém probíhá rozsáhlá kůrovcová kalamita se všemi 
těžkostmi z ho vyplývajícími. Vím, že jsem si jen v duchu říkala: 
„Dejte mi prosím šanci.“ A oni dali.

Co vaše práce obnáší?
Je to velice pestrá práce zahrnující pěstování lesních stromků 
ve školkách, zalesňování, celkovou péči o lesní kultury, 
výchovu porostů, přibližování a odvoz dřeva. S tím vším je 
spojena rozsáhlá administrativa. Je to práce plná změn, 
improvizací a komunikace s lidmi.

Jak si užíváte práci v ryze mužském kolektivu? 
Máte jako ženská nějaké úlevy?
Na mužský kolektiv jsem zvyklá, jak ze studií, tak z myslivec-
kého sdružení, takže mi to ani nepřijde zvláštní. Jestli mám 
nějaké úlevy? Ano, mám jich spoustu, mohu chodit do práce 
ob den, odvozy si naplánuji, jak chci… (smích). Ne, dělám si 
legraci, samozřejmě žádné úlevy nemám, k čemu bych jim tam 

jinak byla? Má pracovní pozice má určitou náplň, která musí 
být splněna, bez ohledu na to, zda ji vykonává muž či žena.

Co vás na vaší práci baví nejvíc a čeho byste 
se někdy klidně i zřekla?
Na své práci mám ráda a to mě i naplňuje, když vidím zasázené 
paseky plné stromků, které jsou vitální a krásně přirůstají. 
Zkrátka když pěstujeme nový les. Klidně bych se zřekla dní, 
kdy není nic, jak si člověk naplánuje. Kdy je v lese plno 
důležitých prací najednou a do toho ještě přijde větrná 
kalamita a popadané stromy rozbijí mnoho oplocenek. 
Samozřejmě hlavně bych se zřekla kůrovce.

Přináší vám práce v lese nějaké neobvyklé zážitky?
Při této práci zažívá člověk celou řadu zážitků a některé jsou 
více či méně neobvyklé. Například krásný východ slunce, 
někdy i západ slunce, nad hradem Točník… 
Nebo když asistujete při výměně pojistek u měřícího kolečka 
na těžební hlavici u harvestoru, když vás postříká olej z prasklé 
hadice hydraulické ruky při nakládání dřeva. Když se dohadu-
jete s lidmi, kteří parkují u skládky dřeva nebo rozdělávají 
v lese oheň, když vám zapadne odvozní souprava…

Dlouho jste o pozici ve firmě usilovala… 
Co pro vás znamená práce pro firmu knížete 
Colloredo-Mannsfelda? 
Jelikož jsem bydlela v blízkosti colloredských lesů, byla jsem 
jejich častým návštěvníkem. V této firmě jsem byla na praxi 
jako studentka a dělala jsem tu i diplomovou práci. Vždy jsem 
si přála zde pracovat a jsem ráda, že se mi to splnilo. Cením 
si pozitivního přístupu majitele ke svému rodovému majetku.

Hodně lidí si chodí do lesa odpočinout po práci. 
Vy jste ale v lese během zaměstnání. 
Čemu se potom věnujete ve volném čase?
Volný čas trávím s rodinou. Chodíme na procházky, na dětské 
hřiště, pracujeme na zahrádce, s dcerou Terezkou si ráda 
čtu, vyrábíme různé výrobky, sportujeme (kolo, lyže, tenis…) 
a také celá rodina často chodíme do lesa na čekanou anebo 
šoulačku. 

Na závěr rozhovoru mi prosím dovolte popřát všem hodně 
zdraví a také chtěla bych poděkovat všem spolupracovníkům.

         Michaela Fialová Rozšafná

„Naplňuje mě, když 

vidím zasázené paseky 

plné stromků, které jsou 

vitální a krásně přirůstají.“
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VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA 
na kolegu a přítele Josefa Lukeše
Josef Lukeš neboli Pepa, jak jsme ho jako kolegu obvykle 
oslovovali, prožil většinu svého pracovního života u Lesů ve 
Zbirohu. Byl absolventem střední průmyslové stavební školy. 
Po ukončení studia a po absolvování dvouleté vojenské 
základní služby pracoval nejprve u stavební firmy. V roce 1988 
nastoupil u Západočeských státních lesů, lesního závodu 
Zbiroh, jako mistr tehdejšího rozsáhlého střediska služeb. 

Od roku 1993, vzniku firmy Jeroným Colloredo-Mannsfeld, 
Lesní a rybniční správa Zbiroh, měl na starosti nově vzniklé 
středisko dopravy a služeb. Tam spadala nákladní doprava, 
truhlárna, kotelník a uklízečka budovy ředitelství. Těžištěm jeho 
práce byla od roku 1993 až do roku 2020 nákladní doprava 
dřeva, byť se často organizačně podílel i na jiných, pro firmu 
důležitých činnostech.

Většina z nás kolegů v lesnickém provozu si ho dobře pamatuje 
jako asertivního dopraváka – dispečera. Nerad se smiřoval 
s tím, že by ten či onen důležitý problém nešel vyřešit. 
A velmi mu vadilo, pokud někdo z okolí přistupoval k práci 

nedbale, nespolehlivě či nehospodárně. Ale také si ho pama-
tujeme jako člověka vstřícného a přátelského. A jako vtipného 
vypravěče nejrůznějších historek, které se udály v okolí, nebo 
přímo jemu. Například o jeho vojenské službě u pohraniční 
stráže na přísně střežené a zadrátované západní hranici 
s Bavorskem. O náročných zimních obchůzkách hranice ve 
sněhu a mrazu. Nebo naopak o tom, jak se o silvestrovské noci 
na hraničním přechodu v Rozvadově spolu s „nepřátelskými“ 
bavorskými pohraničníky vzájemně houpali na hraniční závoře.

Pepa se vždy velmi hezky vyjadřoval o své rodině, o své 
ženě Ivetě i o obou dcerách. A jsem přesvědčen, že jim byl 
i pevnou oporou. Členem rodiny býval i lovecký pes, neboť 
myslivost byla jeho velkým koníčkem, kterému obětoval 
hodně času.

Co říci závěrem? Věnujme Pepovi v tomto předvánočním čase 
alespoň pár vzpomínek. Vždyť   vzpomínky jsou v životě tím, 
o co nás už nikdo nemůže připravit.
                                                                                                                                                       
                    Hynek Bílý

Asertivní dopravák i vtipný vypravěč 

historek. Na Josefa Lukeše vzpomíná 

Hynek Bílý.
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