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��články studentů

Lesnická všestrannost 2018
Veronika Krahulcová

Ve dnech 16.–20. 4. 2018 se v Brně setkali studenti lesnických oborů ze všech koutů Evropy, aby porovnali své 
znalosti a dovednosti na již tradiční soutěži Lesnická všestrannost. Letos se konal již 32. ročník této akce,  
v zahraničí známé jako Forestry Versatility. 

dentky LDF s lesnickou pedagogikou a se 
svojí show Stihl Timbersports Martin Ko-
márek, čtyřnásobný mistr Evropy v tomto 
sportu. Druhý den probíhal na výzkumné 
stanici Olomučany a v přilehlém okolí. 
Soutěžící se museli ve vymezeném čase 
vypořádat s taxací porostu a přichystán 
pro ně byl také orientační běh, kde se orien-
tovali pouze s pomocí porostní mapy, ve  
které bylo vyznačeno pět stanovišť. Na  
těchto stanovištích soutěžící poznávali her-
bářové položky, hmyz, horniny a minerály, 
stopy a lebky zvěře, vycpaniny ptáků, leto-
rosty a vzorky dřevin. Poslední den byl 
zasvěcen soutěžení ve střeleckých disciplí-
nách na loveckém kole, v americkém trapu 
a malorážce. Den byl zakončen oblíbeným 
mezinárodním večerem, při kterém měl 
každý tým možnost představit svoji zemi 
a kulturu typickým jídlem a pitím. 

Slavnostní ukončení Lesnické všestran-
nosti 2018 a oficiální vyhlašování výsled-
ků se letos poprvé konalo na zámku ve  
Křtinách nedaleko Brna. Po společném obě-
dě byla soutěž symbolicky ukončena slovy 
pana děkana LDF a bylo předáno ocenění 
nejlepším týmům a nejlepším jednotlivcům. 
Nejúspěšnějšími soutěžícími v letošním 
roce byli studenti z Maďarska. Na druhém 
místě skončil tým z Bulharska a třetí místo 
obsadil tým z Polska. Ačkoli na soutěži 
značně převažují muži, ocenění za nejlep-
šího jednotlivce si letos odnesla studentka 
z maďarského Sopronu.

Soutěž byla organizována členy Meziná-
rodní sekce Spolku posluchačů Lesnické 
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně (SPLDF). Nad celou akcí letos pře-
vzal záštitu ministr zemědělství Jiří Milek. 
Letošního ročníku se zúčastnily čtyřčlen-
né týmy reprezentující jednotlivé univerzi-
ty z 15 zemí Evropy. Svou účastí zde byli 
zastoupeni studenti ze Slovenska, Bosny 
a Hercegoviny, Srbska, Makedonie, Ra-
kouska, Polska, Maďarska, Bulharska, 
Rumunska, Itálie, Lotyšska, Estonska, 
Ukrajiny, Velké Británie a samozřejmým 
účastníkem byl také český tým, zastupující 
Mendelovu univerzitu v Brně. Během celé-
ho týdne se 60 soutěžících utkalo v teore-
tických i praktických disciplínách, kterými 
byly například střelba, taxace porostu, po-
znávání přírodnin, znalost myslivosti, ale 
třeba také harvestorových technologií. 
Oficiální zahájení Lesnické všestrannosti 
se uskutečnilo v městském parku Lužánky 
za přítomnosti pana Libora Jankovského, 
děkana Lesnické a dřevařské fakulty (LDF) 
Mendelovy univerzity. Po úvodních slo-
vech a uvítání všech účastníků byl zbytek 
dne věnován praktickým dovednostem 
v práci s motorovou pilou a sekerou. Ne-
chyběly disciplíny jako rozborka a sborka 
motorové pily na čas, řezání stojícího a le-
žícího kmene, odvětvování na čas, řezání 
dvoumužnou pilou či sekání sekerou na  
přesnost. O doprovodný program se za-
sloužil umělecký řezbář Petr Hajda, stu-

Na závěr bych velice ráda poděkovala 
všem organizátorům za jejich píli, nervy, 
čas a ochotu účastnit se akce takového roz-
měru. Dále patří velký dík všem sponzo-
rům, bez kterých by se soutěž nemohla 
uskutečnit.
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V městském parku Lužánky porovnávali 
soutěžící své dovednosti v práci s motorovou pi-
lou. Autor: Michal Poláček


