
Přehled organizátorů akce „Oslavy lesa na Flóře“ 

1. Olomoucký kraj – Olomoucký kraj poskytuje řadě subjektů příspěvky na jejich investiční a 
neinvestiční projekty, které významně pomáhají rozvoji Olomouckého kraje. 
Projekt Oslavy lesa na Floře byl v roce 2011 zařazen mezi významné projekty Olomouckého 
kraje. Na organizaci Oslav lesa spolupracoval především Odbor školství, mládeže a 
tělovýchovy a Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje. 
Sídelním městem je Statutární město Olomouc. www.kr-olomoucky.cz 

2.  Česká lesnická společnost - je dobrovolná, nepolitická, společenská stavovská organizace, 
sdružující fyzické i právnické osoby, jejichž profesní činnost souvisí nebo souvisela s lesem 
nebo jsou majiteli lesa. ČLS byla ustavena valnou hromadou 23. 2. 1990. Ve své činnosti 
navazuje na více než 200letou tradici lesnických společenských organizací na území dnešní 
České republiky, kde také v současnosti působí. Jejím sídlem je Praha, po celé republice je 
hustá siť jejich poboček. Hlavním cílem a posláním ČLS je přispívat k růstu odborné úrovně 
lesnictví a podporovat. www.cesles.silvarium.net  

3. Střední lesnická škola Hranice – Střední lesnická škola v Hranicích je jedinou školou na 
Moravě poskytující maturitní vzdělání v oboru lesnictví. Absolventi dále studují na vysokých 
školách, případně pracují v lesnickém provozu na různých odborných, organizačních a 
rozhodovacích funkcích. Škola má bohatou historii, která započala v roce 1852 na hradě 
Úsově a dále Sovinci. Od roku 1896 působí nepřetržitě v Hranicích. Vychovala přes 6. tisíc 
absolventů uplatňujících se nejen v České republice, ale i v Evropě a zámoří. Součástí školy je 
školní polesí o rozloze 1000 ha. Mimo výchovně vzdělávací proces se mohou žáci věnovat 
lesní pedagogice, mysliveckému troubení na lesní rohy, včelařství, rybářství, střelectví i 
řezbářství. www.slshranice.cz  

4. Lesy České republiky, s. p. Krajské ředitelství Šumperk – Obhospodařuje 123 740 ha lesů ve 
vlastnictví státu, které jsou na území Olomouckého a z malé části Pardubického a Zlínského 
kraje. Hlavním posláním je hospodaření v lesích, které jsou ve vlastnictví státu a správa 
určených drobných vodních toků. Základem lesnické strategie podniku je trvale udržitelné 
obhospodařování lesů, založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí 
nepřetržité a vyvážené plnění produkčních i mimoprodukčních funkcí svěřených lesů. Krajské 
ředitelství je organizačně rozčleněno na 7 lesních správ se sídly v Javorníku, Jeseníku, Loučné 
nad Desnou, Hanušovicích, Rudě nad Moravou, Šternberku a Prostějově. Více než 30%  lesů 
se nachází na chráněných územích s různými kategoriemi ochrany. Součástí zajištění cílů 
veřejného zájmu u LČR je také osvěta a práce s veřejností. Ročně proběhne přes 90 akcí pro 
cca 14 tis. účastníků, především dětí. www.lesycr.cz  

5. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) -  organizační složka 
Ministerstva zemědělství jejíž historie sahá až do roku 1935. ÚHÚL spravuje nejrozsáhlejší 
databázi o lesích v České republice. Hlavními zdroji dat jsou Oblastní plány rozvoje lesů a 
Národní inventarizace lesů, jejíž druhý cyklus začal v roce 2011.  Celorepublikové šetření 
Národní inventarizace lesů bude ukončeno v roce 2014 a její výsledky dají odpověď na 
otázky, jak se mění plocha lesů, jaká je zásoba dřeva v našich lesích nebo kolik dřeva za rok 
přiroste. Na webových stránkách www.uhul.cz jsou vybrané informace o lesích volně 
přístupné každému zájemci. ÚHÚL poskytuje poradenství pro vlastníky lesa. Pro školní i 
předškolní kolektivy zajišťuje environmentální vzdělávání o lese, které formou lesní 
pedagogiky prohlubuje u veřejnosti zájem o les a objasňuje význam hospodaření v lese. 
www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/lesni-pedagogika 

6. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) -  je dobrovolnou organizací s 
celorepublikovou působností, která sdružuje vlastníky a správce nestátních lesních majetků. 
Ke dni 9.4.2013 bylo v devíti regionálních organizacích SVOL organizováno 573 přímých členů 
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(více než 1100 vlastníků lesů) s celkovou výměrou 376 068 ha lesa. SVOL prosazuje společné 
zájmy svých členů, podílí se na tvorbě lesnické politiky a legislativy. Metodicky pomáhá svým 
členům při obhospodařování lesních majetků, zajišťuje jim poradenskou činnost a školení. 
Prostřednictvím systému společného obchodu spolupůsobí při vytváření výhodných 
podmínek pro prodej dříví členů SVOL jejich smluvním partnerům. Spolupracuje s obdobnými 
institucemi v tuzemsku i v zahraničí. www.svol.cz 

 
7. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - akciová společnost, jejímž zřizovatelem je město Olomouc. 

Patří k předním českým výstavnickým organizacím, především díky květinovým výstavám 

Flora Olomouc, jejichž historie sahá až do roku 1958. Kromě pořádání výstav, veletrhů a 

kontraktačních akcí spravuje VFO,a.s. i historické městské parky, sbírkové skleníky, 

botanickou zahradu a rozárium. Celkově tak pečuje o 45 ha zelených ploch. Všechny 3 parky 

– Smetanovy, Bezručovy a Čechovy sady byly prohlášeny za kulturní památky ČR. 

V posledních letech proběhla obnova těchto parků, vč. nové výsadby Rudolfovy aleje ve 

Smetanových sadech. 

www.flora-ol.cz.  

8. Lesy města Olomouce, a.s. - je společnost zřízená městem Olomouc z důvodu zajištění péče 
o lesní majetek města Olomouce. Lesní porosty v majetku města, obklopující rozvíjející se 
aglomeraci jsou užívány především obyvatelstvem města.  V současné době je lesní majetek 
města Olomouce 5. největším obecním majetkem v ČR, v rámci Olomouckého kraje je město 
Olomouc největším nestátním vlastníkem lesa. Lesní majetek statutárního města Olomouce 
náleží pod působnost čtyř pověřených obcí – Bruntál Litovel, Olomouc a Šternberk. 
www.lmo.cz   

9. Střední škola řezbářská, Tovačov - www.sstovacov.cz  

10.  Vojenské lesy a statky, s. p. – Divize Lipník nad Bečvou Divize Lipník nad Bečvou 
obhospodařuje 23 061 ha lesa, především na území vojenského výcvikového prostoru Libavá. 
Tento prostor patří geograficky k předhůří Nízkého Jeseníku, zvaného Oderské vrchy. Nemá 
mohutnosti a drsnosti nedalekých horských pásem Jeseníků, ale jeho poloha a krajinná 
pestrost v blízkosti Hané a Moravské brány dodává tomuto kraji zvláštní kouzlo. Hlavním 
přírodním a krajinným prvkem jsou převážně smrčiny náhorních rovin Oderských vrchů. 
Jedná se o velmi kvalitní porosty s vysokými zásobami dřevní hmoty. Schopnost přirozené 
reprodukce těchto lesů po celou dobu své existence se využívá při podrostním způsobu 
hospodaření. Významnou složkou je také myslivecké hospodaření v oblasti. Nejznámější zde 
chovanou zvěří, je vysoce kvalitní populace jelena evropského. Celá oblast je protkána 
vodními toky, proto jako doplňková činnost je provozováno i rybářství. Rozsáhle cílové a 
výcvikové plochy získaly za dobu padesátileté existence tohoto vojenského prostoru 
nejrůznější charakter. Všude se vyskytují hojné nárosty stromů a keřů, které zpestřují tuto 
svéráznou, neopakovatelnou, obdivovanou a ceněnou krajinu. www.vls.cz  

11.  Střední odborná škola lesnická a strojírenská  Šternberk poskytuje komplexní vzdělání - 
zabezpečuje teoretické, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování. Navazuje na více než 
šedesátiletou tradici. Nabídkou oborů vzdělání pro děvčata a chlapce, pro kvalitu i 
dostupnost patří k vyhledávaným školám z regionu Šternberka, Uničova, Bruntálu, Rýmařova, 
Šumperka, Olomouce a Litovle. Pro chlapce i děvčata po splnění povinné devítileté školní 
docházky nabízí tříleté učební obory:  Lesní mechanizátor, Zahradník - Zahradnice (Krajinář - 
Krajinářka), Obráběč kovů, Opravář lesnických strojů (Mechanik opravář) a Mechanik opravář 
motorových vozidel. Pro absolventy tříletých učebních oborů je umožněno dvouleté denní 
nástavbové studium zaměřené na chod soukromého podnikání ukončené maturitní 
zkouškou. Pro všechny učební obory nabízí škola zkoušky z myslivosti a také možnost získat 
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v rámci studia na naší škole řidičský průkaz. Novinkou je zapojení školy do programu 
Leonardo - studijní zahraniční stáže a výměnné pobyty v Německu a Polsku. Tradičně pořádá 
rekvalifikační kurzy a školení (práce s motorovou pilou, UKT, LKT aj.). www.sou-stbk.cz  

12.  Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky je součástí Agentury ochrany přírody a krajiny 
České republiky. CHKO Jeseníky byla založena v roce 1969 na výměře 740 km2. Rozprostírá se 
na území dvou krajů: Olomouckého a Moravskoslezského. Jádrová oblast CHKO je tvořena 
pohořím Hrubý Jeseník. Díky 80% lesnatosti je tato oblast nejlesnatější CHKO v České 
republice. Nachází se zde nejvyšší místo na Moravě – hora Praděd, 1492m n. m. Správa CHKO 
Jeseníky se stará o 13 maloplošných, zvláště chráněných území a 24 přírodních rezervací a 
památek. NPR Praděd je zároveň největší rezervací tohoto typu v ČR. Předmětem ochrany je 
především vysokohorské bezlesí s řadou geomorfologických útvarů. Z botanického hlediska je 
určitě nejvýznamnější lokalitou Velká Kotlina. Se svým výskytem cca 350 druhů a poddruhů 
vyšších rostlin je po právu nazývána „botanickou zahradou ČR“. Ze zoologického hlediska stojí 
rozhodně za zmínku populace kriticky ohroženého sokola stěhovavého, který má v Jeseníkách 
jednu z nejsilnějších populací u nás. Soustava chráněných území evropského významu Natura 
2000 zahrnuje na území CHKO několik evropsky významných lokalit a ptačí oblast vyhlášenou 
pro chřástala polního a jeřábka lesního. Dalšími fenomény jsou vysokohorské smrkové 
porosty, rašeliniště a také kulturní krajina s architekturou. www.jeseniky.ochranaprirody.cz  

13.  Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a krajské středisko Olomouc jsou 
součástí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, která je zřízena ministerstvem 
životního prostředí na podporu orgánů státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny a také 
sama státní správu vykonává. Po sloučení Správy CHKO Litovelské Pomoraví s krajským 
střediskem v Olomouci od 1. 1. 2011 odborně působí toto pracoviště na území téměř celého 
Olomouckého kraje s výjimkou CHKO Jeseníky. CHKO Litovelské Pomoraví byla založena 
v roce 1990 na výměře 96 km2. Slouží k ochraně harmonicky utvářené krajiny podél téměř 
neregulovaného toku řeky Moravy mezi Mohelnicí a Olomoucí. V tomto prostoru je 
v nejrozsáhlejším komplexu lužních lesů v České republice vytvářena unikátní vnitrozemská 
delta. Více než polovina území CHKO byla zařazena mezi tak zvané Ramsarské lokality – 
mokřady mezinárodního významu. Celá CHKO Litovelské Pomoraví je součástí soustavy 
Natura 2000 a to jako ptačí oblast pro 3 druhy ptáků (ledňáček říční, strakapoud prostřední a 
lejsek bělokrký) a také jako evropsky významná lokalita pro 6 typů přírodních stanovišť a 8 
druhů živočichů (svinutec tenký, modrásek bahenní, ohniváček černočárný, čolek velký, 
kuňka ohnivá, netopýr černý, bobr evropský a vydra říční). 
www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz  

14.  Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Olomouc. Českomoravská 
myslivecká jednota je největší mysliveckou organizací v naší republice. Byla založena již v roce 
1923 našimi předky, jejichž hlavním cílem bylo sjednocení všech českých myslivců za účelem 
hájení zájmů myslivosti, zvěře a přírody.  Svou činnost rozvíjí na úrovni celostátní i regionální, 
prostřednictvím svých okresních mysliveckých spolků. Kromě některých odborných škol 
(vysokých a středních) je jedinou organizací zajišťující zkoušky z myslivosti – vychovává 
myslivce a myslivecké hospodáře. Je jedinou organizací provádějící, ze zákona s  zkoušky 
loveckých psů.  Zajišťuje pro své členy komplexní pojištění pro výkon práva myslivosti, 
organizuje odborné semináře, pracuje s mládeží, organizuje střelecké soutěže, kynologické 
soutěže, organizuje chovatelské přehlídky trofejí a myslivecké výstavy, vydává vlastní časopis 
Myslivost, odbornou literaturu, myslivecké tiskopisy, zajišťuje odborný poradenský servis a 
spoustu dalších a dalších aktivit. www.cmmj.cz  

15.  Sdružení lesních školkařů ČR je sdružením fyzických a právnických osob formou občanského 
sdružení, které vzniklo v roce 1995 z iniciativy několika pěstitelů sadebního materiálu lesních 
dřevin. V současné době sdružuje 76 členů, kteří dohromady obhospodařují 1.188 ha, tedy 
asi 90 % produkční plochy všech lesních školek v ČR. Sdružení se podílí na řešení aktuálních 
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problémů lesnictví, pořádá vzdělávací semináře, spolupracuje s lesnickým výzkumem a 
školstvím, hájí zájmy svých členů a prosazuje nové formy zkvalitnění školkařské výroby. 
www.lesniskolky.cz  

16.  ORNIS, ornitologická stanice, je přírodovědným oddělením Muzea Komenského v Přerově, 
zaměřeným na ornitologii. Kromě muzejní a výstavní činnosti se ORNIS věnuje také výzkumu 
a environmentální výchově. Ve stálé expozici Ptáci ČR je nyní vystaveno více než 1000 ptáků, 
kteří se vyskytli nebo vyskytují na území naší republiky. Dále nabízí fotografické výstavy, 
vlastní nebo putovní výstavy zejména  přírodovědného zaměření. V areálu stanice najdete 
venkovní expozici ochrany ptactva s budkami a krmítky, výukový areál, dendrologické 
výsadby, v budoucnu i voliéry s trvale handicapovanými ptáky. ORNIS  se zaměřuje na 
aplikovaný výzkum tzv. ochranářské biologie, pořádá také tradiční osvětové akce:  Soví noc, 
Vítání ptačího zpěvu, Evropský festival ptactva, Zahradní slavnost nebo Vánoční strom.  
Provozuje ekoporadnu, mykologickou poradnu a zejména záchrannou stanici pro zraněné 
živočichy. www.ornis.cz  

17. Nordic Walking Olomouc 
představuje sportovní aktivitu Severskou chůzi neboli chůzi se speciálními holemi s rukavičkou 
pro všechny věkové kategorie. Aktivita zaměstná 90% svalů v těle.  Motto : ,, Společně a 
správnou technikou chůze za zdravím a náladou“ , www.nordicwalking-olomouc.cz  

18. Vojenské lesy a statky ČR, s. p. jsou podnikem s více než osmdesátiletou tradicí. 

Jsou účelovou organizací založenou Zakládací listinou Ministerstva obrany ČR. 

Hospodaří převážně ve výcvikových prostorech Armády ČR - zhruba na 126 000 

hektarech lesní půdy v majetku státu, což představuje přibližně 5 % lesní půdy v ČR. 

Na hospodaření v lesích se podílí šest divizí (2 na Moravě, 4 v Čechách) a jejich lesní 

správy. Na rozdíl od jiných lesnických organizací hospodaří VLS i na více než 6 000 

ha zemědělské půdy. Další součástí hospodaření je i myslivost a rybářství. www.vls.cz 
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