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Ve dnech 29.8. – 3.9.2013 se každý den od 9,00 hod.  

na Českobudějovickém výstavišti koná  
Mezinárodní výstava Země Živitelka. 

 
 

Srdečně jste zváni do stánku  
Krajských informačních středisek, 

kde v pavilonu „T“ dne 29.8.2013 od 9,00 hod. 
má službu Krajské informační středisko Středočeského kraje. 

 
 

Gabriela Jeníčková 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktuality 
• Změna adresy pracoviště AOPK ČR 

13.08.2013 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), která přijímá žádosti o podporu z L. výzvy 
OPŽP, přestěhuje koncem srpna pracoviště pro Prahu a Střední Čechy.  
 

• Aktualizace Implementačního dokumentu OPŽP 
13.08.2013 
Monitorovací výbor OPŽP na svém 13. zasedání chválil aktualizovanou verzi Implementačního 
dokumentu, a to včetně příloh 1 a 2. Tato verze je účinná od 13. srpna 2013. 
 

 

http://www.sfzp.cz/clanek/193/2100/zmena-adresy-pracoviste-aopk-cr/
http://www.sfzp.cz/clanek/193/2099/aktualizace-implementacniho-dokumentu-opzp/


 
 

Žně ve Středočeském kraji k 12.8.2013 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Lesníci a ochránci přírody na Rakovnicku  

společně bojují s invazivními druhy rostlin 
 

 

Lesy ČR se dlouhodobě snaží bojovat proti nežádoucímu šíření nepůvodních druhů rostlin. 

Jedná se například o křídlatku japonskou, sachalinskou a českou, netýkavku žláznatou nebo 

bolševník velkolepý. Mezi regiony, kde Lesy ČR v této věci spolupracují s Českým svazem 

ochránců přírody (ČSOP), patří Rakovnicko ve Středočeském kraji. 

 
Křídlatky, netýkavka žláznatá i bolševník velkolepý se řadí mezi takzvané invazivní druhy. Nejsou 

u nás původní, ale jsou schopny se v našich podmínkách rychle šířit. Přitom vytlačují původní 

rostliny a představují tak velké nebezpečí pro naši biodiverzitu. I proto Lesy ČR v rámci strategie 

na podporu veřejně prospěšných funkcí lesů shrnuté v dokumentu Program 2020, přijatém v roce 

2011, zakotvily jejich potlačování jako jedno z opatření na ochranu biologické rozmanitosti naší 

přírody.  

 

Spolupráce Lesů ČR a ZO ČSOP Silvatica zaměřená na likvidaci invazivních druhů v povodí 

Rakovnického potoka a Klíčavy probíhá letos druhým rokem a řeší likvidaci bolševníku 

velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté na území o celkové rozloze přibližně 280 km². Na 



 
 
začátku zde bylo zmapováno celkem 42 lokalit bolševníku velkolepého, 34 lokalit křídlatek a 3 

lokality netýkavky žláznaté. Bolševník velkolepý je potlačován aplikací herbicidu na list, menší 

lokality pak mechanicky vyrytím či osekáním květů. Křídlatky jsou likvidovány rovněž aplikací 

herbicidu na list, netýkavka žláznatá vytrháváním. Veškerá opatření probíhají v souladu s platnými 

právními předpisy. 

 

Je známo, že boj s těmito rostlinami je během na dlouhou trať. I po jejich úspěšné likvidaci je 

nutné původní lokality ještě několik let sledovat. Po loňských zásazích zanikla přibližně polovina 

lokalit bolševníku a všechny lokality netýkavky. Křídlatky na většině lokalit částečně obrůstaly. V 

letošním roce jsou již všechny lokality bolševníku ošetřeny, práce v lokalitách křídlatek budou 

zahájeny v průběhu srpna. 

 

Likvidace invazivních rostlin v povodí Rakovnického potoka a Klíčavy je jedním z více než dvou 

set projektů Národního programu Ochrana biodiverzity ČSOP, podpořených Ministerstvem 

životního prostředí a státním podnikem Lesy České republiky - generálním partnerem programu. 

Spolupráce mezi Lesy ČR a ČSOP letos probíhá již 15. rokem. Uskutečňuje se jak na poli 

praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Spolupráce lesníků a ochranářů na 

konkrétních lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979. 

 

 

Zbyněk Boublík 

Tiskový mluvčí Lesů ČR 

Tel.: 724 813 301 

E‐mail: Boublik@lesycr.cz 

                      Václav Somol 

                      ZO ČSOP Silvatica 

                      Tel.: 721 544 784 

                      E‐mail: silvatica@centrum.cz 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Falšovaný džem z Kauflandu 
 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(SZPI) nařídila společnosti Kaufland Česká 
republika v.o.s. neprodleně stáhnout ze své 
tržní sítě malinový džem Kaufland Classic 
"Raspberry Extra Jam" v balení 450g 
s označením doby minimální trvanlivosti do 
27. 3. 2015, prodávající: Kaufland Česká 
republika v.o.s.  

Výrobcem potraviny je dle sdělení prodejce 
společnost Mühlhäuser GmbH z Německa. 
Laboratorní analýza u předmětné šarže 
potraviny prokázala přítomnost látek sorbitol 
a floridizin, přičemž maliny tyto látky ve 
zjištěném množství obsahovat nemohou. 
Analýza tak prokázala, že se v džemu nachází 
i jiné – na obalu nedeklarované – ovocné 
složky.  

Označení předmětného výrobku tak uvádí 
spotřebitele v omyl v rozporu s článkem 16 
nařízení (ES) č. 178/2002. Floridizin je látka 
charakteristická zejména pro jablka, kterými 
někteří výrobci klamavě nahrazují nákladnější 
suroviny u ovocných džemů, jak SZPI 
opakovaně zjistila v minulosti. 

 

Na pobočky prodejce Kaufland v ČR bylo dodáno 28 350 kusů falšované šarže potraviny a 
obchodník dosud stáhnul 3 443 kusů. S provozovatelem zahájí SZPI správní řízení o uložení sankce. 

 
Zdroj: SZPI 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Objevte kouzlo parků v sousedství památek 
v Posázaví 

 
 
Poznání, odpočinek, zábavu i dobrodružství nabízejí parky a lesy v okolí památek v Posázaví. 
Zelené oázy klidu u zámků Jemniště, Konopiště, Vlašim, Vrchotovy Janovice a Ratměřice, u hradu 
Český Šternberk nebo sázavského kláštera vyhledávají místní obyvatelé i turisté. Proč, to není těžké 
zjistit. Stačí se projít po udržovaných chodnících i vyšlapaných cestičkách, které návštěvníky 
zavedou do kouzelných zákoutí. 
 
Spočítat, kolik párů nohou se už prošlo parkem u zámku Konopiště, by byl nadlidský úkol. O jeho 
současnou dispozici se už na konci 19. století zasloužil arcivévoda František Ferdinand d’Este. 
Chcete se dovědět víc? Vydejte se na naučnou stezku vedoucí parkem. Zavede vás třeba do Růžové 
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zahrady se skleníky, v nichž se stále pěstují i žluté růže, které tolik obdivovala arcivévodova 
manželka Žofie Chotková. Pokud dáváte přednost soukromí a klidu, můžete se projít podél 
Konopišťského potoka do Měsíčního údolí. 
 
Zajímavé zážitky nabízí i přírodně krajinářský park u zámku Jemniště. Vznikl z původní 
francouzské zahrady založené kolem roku 1725. Najdete v něm pozoruhodné dřeviny, skalky, 
vřesoviště, ovocný sad, rybníky, bylinnou zahrádku, pestrobarevné rozárium i malý zvěřinec. 
V ohradách a voliérách můžete pozorovat papoušky, pávy, lamy, osla, kozy i klokany. Nebo si 
můžete nechat naplnit piknikový koš a posadit se s ním v některém z působivých zákoutí zámecké 
zahrady. 
  
S proutěným košem plným dobrot můžete strávit příjemné chvilky také v zámeckém parku ve 
Vlašimi. Vznikl koncem 18. století a po cestách, které ho protkávají, se můžete nechat svézt 
kočárem taženým koňmi. Chcete vědět, jaké přírodní a architektonické zajímavosti se v této bývalé 
lovecké oboře vyskytují? Pak si ji projděte sami nebo s průvodcem. Hodně vám prozradí také 
naučná stezka se zážitkovou trasou vedoucí po skále. V sousedství parku můžete navštívit paraZOO 
– expozici zvířat, která nemohou být kvůli trvalým následkům svých zranění vypuštěna do volné 
přírody. 
  
Výletem za historií a romantikou je návštěva parku u zámku ve Vrchotových Janovicích. Dá vám 
nahlédnout do života výjimečné ženy, mecenášky umění baronky Sidonie Nádherné. Ve stinných 
zákoutích parku, u rybníku nebo kamenného stolu se setkávala se svými přáteli, pro které se stala 
múzou – spisovatelem Karlem Krausem, malířem Maxem Švabinským nebo básníkem Rainerem 
Mariou Rilkem. A zdejší arboretum se nakonec stalo i místem jejího posledního odpočinku. 
 
Pokud se chystáte navštívit hrad Český Šternberk, neopomeňte si prohlédnout jeho předsunutou 
baštu zvanou hladomorna. Stojí v lese nedaleko monumentálního sídla a byla součástí jeho 
důmyslného opevňovacího systému. Při pohledu na mohutnou kamennou věž na skalnatém hřebenu 
stačí zavřít oči… a možná uslyšíte řinčení zbraní nebo svištění střel dobyvatelů i statečných 
obránců. Z hradeb hradu je pak vidět pozůstatek parkové úpravy, kterou rozdělila stavba železnice a 
také zcela jiné využití v dobách nedávno minulých. 
   
Při toulkách Posázavím si nenechte ujít ani návštěvu zámeckého parku v Ratměřicích. Jako dvě 
věže v něm ční nad ostatními stromy špičky dvou sekvojovců. Se svými více než 45 metry jsou 
největšími v České republice.  Ve své vlasti, Kalifornii, dorůstá tento druh výšky přes 100 metrů a 
dožívá se až 3 000 let. Ratměřické sekvojovce jsou podle odhadu staré asi 150 let a nechal je vysadit 
majitel tehdejšího panství hrabě Chotek. 
 
Pomyslným pohlazením po duši je pak návštěva zahrady v areálu kláštera v Sázavě, který založil 
patron české země sv. Prokop. V centru zahrady s několika vzrostlými stromy se nacházejí základy 
kostela sv. Kříže z 11. století. Svou nenapodobitelnou atmosférou osloví tento prostor každého, kdo 
do něj vejde. Rádi ho vyhledávají poutníci pro tichou modlitbu a rozjímání. Je také oblíbeným 
místem svatebních obřadů pod širým nebem. V blízké budoucnosti se tento prostor dočká rozsáhlé 
obnovy s cílem ještě více nabídnout místa pro rozjímání a odpočinek. 
 
MAS Posázaví 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Nová zelená úsporám 2013 odstartovala v 
pondělí 

 
V pondělí 12. srpna 2013 od 10 hodin se začali přijímat žádosti v první výzvě programu Nová 
zelená úsporám, určené pro rodinné domy.  
První výzva je zaměřena na tři typy opatření - na snižování energetické náročnosti stávajících 
rodinných domů (zateplení - čím nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší 
podpora), na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní 
využití zdrojů energie - např. na výměnu zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva 
za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (kotle na biomasu, krbová kamna na biomasu, tepelná 
čerpadla, plynové kondenzační kotle, solární systém na ohřev teplé vody a přitápění). 

Součástí podpory je i příspěvek na přípravu a zajištění realizace těchto opatření (např. podpora na 
zpracování odborného posudku, technického dozoru stavebníka a na provedení měření 
průvzdušnosti obálky budovy). 

Žadatelé, kteří zkombinují více opatření, mají možnost získat speciální bonus 10 tisíc korun za 
kombinaci vybraných opatření. Finanční prostředky mohou být vyplaceny už na podzim letošního 
roku. 

Vlastníci rodinných domů zasažených povodněmi v červnu 2013 mohou žádat o podporu z 
programu za zvýhodněných podmínek, tj. například prodloužení termínu pro dodání povinných 
příloh a navýšení podpory. 

Nyní je na podporu vyčleněna jedna miliarda ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR, z 
prodeje emisních povolenek je připraveno 300 milionů korun, dalších 500 milionů z prodeje 
povolenek pak očekává ministerstvo do konce roku. Celkem tedy letos na financování programu 
půjde 1,8 mld. korun. 

Další podrobnosti, včetně vypracovaných modelových příkladů, kalkulačky pro výpočet výše 
podpory, návodu na podání žádosti nebo vzorové smlouvy o dílo, najdou zájemci na webových 
stránkách www.nzu2013.cz. 

Seznam krajských pracovišť,  kde můžete získat informace  a odpovědi na svoje dotazy najdete 
na: http://www.nzu2013.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/krajska-pracoviste/  

Potřebné dokumenty k podání žádosti jsou na: www.nzu2013.cz. 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

EUROFLEURS 2013, 4. – 7. září 2013, Split, 
Chorvatsko 

 
Svaz květinářů a floristů České republiky je členem mezinárodní floristické organizace  FLORINT a 
vysílá letos na podzim na mezinárodní soutěž mladých floristů do 25 let EUROFLEURS 2013 ve 
Splitu jako reprezentanta České republiky juniorského Mistra floristu ČR z roku 2012 Ondřeje 
Čerňáka. 
Mezinárodní floristická organizace FLORINT vyhlašuje tuto významnou mezinárodní soutěž pro 
juniorské floristy každé 4 roky.Letošní ročník soutěže se uskuteční od 4. do 7. září 2013 
v chorvatském Splitu. 
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O pořádání ve Splitu se rozhodlo na zasedání valné hromady FLORINTU v Havířově při EUROPA 
CUPu 2011. 
 
Ondřej Čerňák se utká s ostatními mladými evropskými floristy v následujících šesti disciplínách: 
1)„Stát se jednou z evropských hvězd“ - volné aranžmá  z řezaných květů, reflektuje vstup 
Chorvatska do EU 1. července 2013. 
 
2) „Hostina pro Diokleciána a Priscu“ – dekorace stolu pro dva 
 
3) „Jaderská svatba“ – svatební kytice do ruky inspirovaná tragickým milostným příběhem 
Miljenka a Dobrily 
 
4) „Kouzlo Chorvatska“ – volné venkovní aranžmá z hrnkových a řezaných květin, inspirované 
přírodními krásami Chorvatska 
 
5) „Poppaeiny šaty na slavnost“ – volná květinová dekorace   těla pro dámu chystající se na 
slavnost 
 
6) Tajná disciplína na téma „Dotek dědictví „ – volné aranžmá, které musí být inspirováno 
chorvatským kulturním dědictvím 
Ondřej Čerňák se narodil v roce 1991 v Lovečkovicích na severu Čech. Od roku 2008 do roku 2012 
navštěvoval Střední školu zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela Komerse, Děčín – 
Libverda v Děčíně, kde vystudoval obor prodavač květin.  
V roce 2011 se stal absolutním vítězem floristické soutěže Brněnská růže a juniorským Mistrem 
floristou ČR na Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva. Tento titul obhájil i v roce 2012. Tím se 
vybojoval právo reprezentovat SKF Č4 a naší republiku na této významné floristické evropské 
juniorské soutěži. 
Na juniorský floristický šampionát ve Splitu ho bude jako asistent doprovázet zkušený florista, 
hodnotitel a pedagog Ing. Jiří Martinek Ph.D., proděkan Zahradnické fakulty Mendelovy Univerzity 
v Brně. 
Celou reprezentaci zajišťuje Svaz květinářů a floristů České republiky. 
 
Ing. Jiří Horák 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Floristická soutěž při letní etapě Flory Olomouc 
 
Svaz květinářů a floristů ČR vyhlásil floristickou soutěž, která se bude konat v rámci letní etapy 
mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu Flora Olomouc. 
 
Letošním tématem je „Kytice pro zrakově postiženou osobu“, soutěž je vyhlášena v jedné kategorii 
pro všechny (nejenom profesionální) floristy a jejím tématem si chceme připomenout letošního 100. 
výročí narození světoznámého vědce českého původu a vynálezce měkkých kontaktních čoček Otty 
Wichterleho. 
 
Soutěžící vytvoří volně vázanou kytici za použití rostlinného materiálu, který svými vlastnostmi 
dokáže i nevidomému člověku zprostředkovat vnímání kytice. Vhodné a žádoucí je teda použití 
různých aromatických rostlin, kořeninových rostlin a bylinek, které zaujmou svou vůní a rostlinného 
materiálu, který bude zajímavý hmatově. 
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Do soutěže se přihlásilo 8 soutěžících. Ceny do soutěže věnoval deník Právo. 
 
Soutěžní práce budou letosvydraženy na slavnostním večeru s vyhlášením výsledků a výtěžek 
dostane TyfloCentrum Olomouc, krajská organizace poskytující sociální služby zrakově postiženým 
občanům. 
 
Výstavu floristické soutěže na Výstavišti Flora Olomouc navštíví dne 15. srpna manželka Otty 
Wichterleho, paní Linda Wichterlová. 

Ing. Jiří Horák 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Lesy ČR přispívají k lepšímu vybavení 
ekocenter ČSOP 

 
Státní podnik Lesy ČR se i letos významnou měrou podílí na vybavení ekocenter Českého 
svazu ochránců přírody (ČSOP) potřebnými dřevěnými prvky. 17 ekocenter ČSOP díky 
Lesům ČR celkově zútulní nebo vylepší své prostory. Ekocentra budou nově vybavena 
například venkovní učebnou pod širým nebem, dřevěnou knihovnou, venkovní stěnou 
klubovny sloužící jako vzorkovník dřeva, expozicí ptačích krmítek a budek nebo nábytkem do 
nové sklářské dílny. ČSOP provozuje na čtyřicet ekocenter. Většina z nich slouží nejen jako 
poradenské středisko, ale též jako kulturní centrum a zázemí dalších rozmanitých činností. 
Mnohá jsou propojena i s činností dětských oddílů.  

Jedním z v letošním roce upravovaných ekocenter je i ekocentrum ČSOP Orlice ve Východních 
Čechách. Ekocentrum je součástí Podorlického skanzenu v Krňovicích a patří k 
nejnavštěvovanějším ekocentrům ČSOP. Díky spolupráci s Lesy ČR získala učebna ekocentra nové 
dřevěné stoly, židle a atypickou dřevěnou skříň na pomůcky a materiály. Letošní vybavení ekocentra 
však není první zdejší spoluprací ČSOP a Lesů ČR; již před čtyřmi lety se podařilo zrekonstruovat 
roubenou školu z 18. století.  

Spolupráce mezi Lesy ČR a ČSOP letos probíhá již 15. rokem. Uskutečňuje se jak na poli praktické 
ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních 
lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979.  

 
Zbyněk Boublík 

Tiskový mluvčí Lesů ČR 
Tel.: 724 813 301 

E‐mail: Boublik@lesycr.cz 
 

Kateřina Adámková 
Kancelář ÚVR ČSOP 
Tel: 222 516 115 

E‐mail: katerina.adamkova@csop.cz 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lesy ČR  vydělaly státu miliardy i v prvním 
pololetí roku 2013 

 
Hradec Králové, 29. července 2013 - Lesy ČR za první pololetí letošního roku dosáhly 
hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 2,942 miliardy korun, z čehož 92 % je 
tvořeno hlavní činností podniku, tj. lesnickou činností.   
 
„Čím lepších hospodářských výsledků dosahujeme, tím více budeme moci státu odvádět 
z vytvořených  zisků. Jen letos očekáváme nad rámec našich řádných daňových povinností 
další odvody v řádech miliard korun. Podnik tak trvale prokazuje, že je stabilní a ekonomicky 
soběstačnou firmou, nezávislou na státním rozpočtu,“ zdůrazňuje ekonomický ředitel Lesů 
ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením podniku.  
 
Letošní hospodářský výsledek za 1. pololetí je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku 
o 10 % nižší, což je plně v souladu se schváleným finančním plánem pro rok 2013. 
Nejvýznamnější vliv na tvorbu HV měly ceny dřeva na trhu, které dosahovaly nižší úrovně než 
v prvním pololetí roku 2012. 
 
Výborné ekonomické výsledky Lesů ČR se odrážejí v celé řadě nezávislých hodnoceních, např. 
v  žebříčku TOP 20 společností odvádějících státu nejvíce finančních prostředků na dani 
z příjmu právnických osob za rok 2012, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo financí a 
Generální finanční ředitelství, ve kterém se Lesy ČR umístily na výborném 8. místě. 

 
 

Zbyněk Boublík 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
Nabízím zpracování Havarijních plánů (Nitrátová směrnice) a Ekologické újmy. 
Cena dohodou.  Tel: 721 315 260, e-mail: g.jenickova@seznam.cz.  
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Informační magazín vydává:  
 
Krajské informační středisko Středočeského kraje  
Poštovní IV 
261 01 Příbram V. 
Tel: 721 315 260 – Ing. Gabriela Jeníčková 
e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz 
             www.kis-stredocesky.cz        
 
 

                                  za podpory Ministerstva zemědělství ČR    
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