
Technologie – 1. ročník 

Lesní semenářství 



Lesní semenářství 

• Lesní semenářství je obor lesnické činnosti, jehož cílem je 
zajistit geneticky kvalitní osivo pro obnovu lesa (pro 
pěstování semenáčků a sazenic). 

 

• Lesní osivo jsou semena nebo plody lesních dřevin technicky 
upravené tak, aby se dobře vysévaly. 



Geneticky kvalitní (vpravo) a nekvalitní (vlevo) bukový porost – v prvním případě budeme 
sbírat semena a vysévat je pro pěstování sazenic … 



V zimních měsících se sbírají 
smrkové šišky (1), působí se na 
ně teplem a ony uvolní semena 
s křidélky (2). Křidélka by se k 
sobě při výsevu vlivem statické 
elektřiny lepila, proto jsou 
mechanicky odstraněna. 
Semena bez křídel se snadno 
vysévají (3). Zbývá prázdná -
otevřená šiška (4). 
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Základní pojmy 

• Genetika: věda o zákonech dědičnosti a proměnlivosti. 
 

• Dědičnost: přenos genetické informace z rodičů na 
potomstvo. 
 

• Proměnlivost: vliv prostředí na utváření jedince, projevuje se 
dlouhodobými změnami vzhledu a vlastností . 



Ekotyp horského smrku: přizpůsobení horskému klimatu (úzká koruna s 
malými svěšenými větvemi), netrpí škodami větrem, sněhem, málo a 
pomalu roste. 
 
Ekotyp chlumního smrku: vyvíjel se v oblastech s malým množstvím sněhu 
(široká koruna, silné větve, řídké dřevo, mohutný růst), může růst kdekoli 
na horách bude extrémně náchylný ke kalamitám. 



• Potomstvo: jedinci vzniklí generativní cestou (semena), mají 
rozdílný genotyp, ½ od otce a ½ od matky, vykazují 
proměnlivost. 

 



• Klon: jedinec vzniklý vegetativní cestou (řízkování, 
roubování, hřížení) všichni jedinci mají stejný genetický  
základ s rodičem ze kterého vznikli. 



• Výsadby klonů mají malou genetickou různorodost jedinců, 
všichni mají velmi podobný vzrůst. 
 

• Využití u rychle rostoucích dřevin např. topolové plantáže. 
 



• Semena a plody dřevin rozlišujeme podle: 
 
– Vnějších znaků např. 

• Velikost  

• Tvar 

• Hmotnost 

• Barva 

• Lesk 

• Uložení semena v křidélku 

• Oddělitelnost od křidélka 

• Tvrdost osemení 

 

– Vnitřních vlastností např. 
• Původ osiva   

• Klíčivost 

• Sypavost 

• Energie klíčení 

• Doba uchování klíčivosti (u topolu několik týdnů, u smrku např. 15 let) 



• Klíčivost – vyjadřuje se jako procento vyklíčených semen ze 
všech zaklíčených (např. ze vzorku 100 semen). 
 

• Zkouška klíčení trvá většinou 3-4 týdny při zachování vlhkosti 
prostředí a teplotě cca 21°C. 
 
 

  𝑘 =
𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒗𝒚𝒌𝒍íč𝒆𝒏ý𝒄𝒉 𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏

𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒛𝒂𝒌𝒍íč𝒆𝒏ý𝒄𝒉 𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏
 x 100    [%] 

 
 

• Kvalita osiva se dá mnohem rychleji stanovit např. s využitím 
rentgenu. 

 



Zkouška klíčení 



• Sypavost – vypočteme jako poměr hmotnosti čistých semen a 
hmotnosti semenné suroviny (např. celých šišek či bobulí). 
 

• 𝒔 =
𝒉𝒎𝒐𝒕𝒏𝒐𝒔𝒕 č𝒊𝒔𝒕ý𝒄𝒉 𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏 (𝒈, 𝒌𝒈,… )

𝒉𝒎𝒐𝒕𝒏𝒐𝒔𝒕 𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏𝒏é 𝒔𝒖𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒚(𝒈, 𝒌𝒈,… )
 x 100 

 

• Nutno dosadit ve stejných jednotkách! 
 



Šišky jedle bělokoré = semenná surovina. 



Sypavost jedle je 14 %, tedy nejvíce z našich jehličnanů – např. ze 100 kg semenné 
suroviny získáme okolo 14 kg semen. 



• Energie klíčení – jde vlastně o vyhodnocení rychlosti, s jakou 
semena reagují klíčením na vhodné podmínky (teplo, vlhko).  
 

• Je ideální, pokud semeno využije co nejrychleji příhodné jarní 
podmínky pro vyklíčení. 

 



Výběrové stromy 

• Vyhledáváme a označíme nejkvalitnější jedince (velikost, 
rovný kmen, vysoká plodnost, zdravotní stav) v porostech = 
používají se pro další šlechtění – např. pro odběr roubů k 
zakládání semenných sadů. 

 

• Tyto stromy se ve výšce 1,3 m od země (tzv. prsní výše) 
označují dvěma žlutými pruhy o šířce 5 cm. Mezi nimi se 
ponechává mezera 20 cm, do níž se píše evidenční číslo. 





Genetická klasifikace (třídění) 
porostů 

• Porosty zařazujeme podle kvality do čtyř kategorií A, B, C, D. 

• Posuzuje se produkce dřeva, jeho kvalita a zdravotní stav. 
 

• Zařazování provádějí pracovníci Ústavu pro hospodářskou úpravu 
lesa (UHÚL). 

• Nejkvalitnější porosty se využívají pro sběr osiva do lesních 
školek. 
 

• Zařazování probíhá pro každou dřevinu zvlášť: 
– v 60-ti letech pro SM, BO, DB, JS, MD, BK, JV 

– v 45-ti letech pro JDO, DG 

– v 25-ti letech pro TPO, BŘ 



Porosty kategorie A 
 

• Hospodářsky vysoce hodnotné porosty. 

• Vynikají množstvím dřeva, jeho kvalitou, odolností. 

• Lze je uznat ke sběru osiva. 
 
 
 

Porosty kategorie B 
 

• Porosty nadprůměrné hospodářské hodnoty. 

• Lze je uznat ke sběru osiva. 



Porost kategorie A– buk lesní 



Porosty kategorie C 
 

• Porosty průměrné hospodářské hodnoty a průměrného zdraví.  

• Osivo se z nich nesbírá. 

• Tyto porosty je však možno obnovovat přirozenou obnovou. 
 
 

Porosty kategorie D 
 

• Porosty geneticky a hospodářsky nevhodné . 

• Nízká produkce dřeva. 

• Špatný zdravotní stav. 

• Nesbírá se z nich osivo. 

• Není možná přirozená obnova. 



Porost kategorie C – dub zimní 



Semenné sady 

• Semenné sady jsou výsadby lesních dřevin mimo les, které 
vznikly jako potomstva nebo klony výběrových stromů za 
účelem produkce vysoce kvalitního osiva. 

 

• Většinou založeny vegetativní cestou (klonová výsadba) z 
roubů nebo řízků sebraných z potřebných z výběrových 
stromů a podnoží vypěstovaných z porostů kategorie A. 





Klonový semenný sad modřínu opadavého 



Semenný sad břízy ve foliovém krytu – do uzavřeného prostoru nemůže vítr 
zanést pyl z nekvalitních stromů. 



Výhody klonového ss 

• V semenném sadu se navzájem kříží geneticky velmi cenní 
jedinci. 
 

• Brzy plodí – již 3-7let po založení. 
 

• Snadný sběr ze země za pomoci žebříků nebo pojízdných plošin. 
 

• V roce 2011 bylo evidováno v ČR 141 uznaných semenných sadů s 
celkové výměře 326, 63 ha, sady jsou evidované pro 9 jehličnatý a 
13 listnatých dřevin. 





Plodnost lesních dřevin 

• Ne všechny druhy lesních dřevin plodí každoročně. 

 

• Mnohé druhy mají mezi jednotlivými semennými roky různě 
dlouhé intervaly: 
– Každoročně plodí – bříza, topoly, vrby, olše 

– Interval 2-3 roky – borovice, javory, jasan, lípy, habr 

– Interval 3-4 roky – modřín, jedle 

– Interval 5-6 let – smrk, duby 

– Interval 6-8 let – buk 



• U běžných lesních dřevin je základním předpokladem pro 
plánování sběru semen ze stojících stromů (porosty kategorie A a 
B) dostatečně bohatá úroda (lézt pro deset šišek se prostě 
nevyplatí). 
 

• Semena a plody lesních dřevin se sbírají v období, kdy dosáhla tzv. 
fyziologické zralosti = tj. plná zralost a minimum vody. 
 

• Jen výjimečně se u některých dřevin sklízejí semena v tzv. technické 
zralosti = nejsou ještě úplně zralá (např. lípa a jasan), ale dobře se 
sbírají. 

 

 



• Sběr semen se soustřeďuje do čtyř období roku: 
 
– Konec jara/začátek léta – jilm, osika 

– Druhá polovina léta – bříza, třešeň ptačí 

– Podzim – jedle, borovice kleč, dub, buk, javor, jeřáb 

– Zima – borovice, smrk, modřín 



Způsoby sběru semen a plodů 

1. Sběr semen a plodů stupačkovou soupravou 
 

• Zatím nejjednodušší, ale také nejnamáhavější způsob sběru.  

• Jeho nevýhodou je i poškozování stromů, ze kterých se sběr 
provádí. 



Záseky hrotů stupaček jsou zdrojem poranění kmene. 



Složení stupačkové soupravy : 
 

• Kamaše – kožené, k ochraně nohou trhače. 
 

• Řemeny – kožené, s ocelovou přezkou a okem, slouží k 
upevnění stupaček. 
 

• Stupačky – z oceli, hliníku - pouze schváleného typu. 
 

• Padáková vesta – opasek s upínacími oky, prsní popruh, 
stehenní a ramenní popruhy. 



• Brzdící články ke ztlumení okamžitého nárazu při pádu, 
kotevní lano o délce 5m. 
 

• Upínací lana o délce 1,8 a 3m. 
 

• Nátepníky – kožené, k ochraně zápěstí a urážení slabých větví. 
 

• Kukla – k ochraně zátylku před padajícím jehličím, pryskyřicí. 
 

• Vak – k přepravě soupravy a ke sběru drobných šišek a plodů. 
 

• Háček – k přitahování dlouhých větví při sběru. 

 



STEIN X2 Climbers - stromolezecké stupačky 

Bashlin Stromolezecké stupačky - hliníkové 

http://www.worksafety.cz/cz/e-shop/661835/c16145-stromolezecke-stupacky/stein-x2-climbers-stromolezecke-stupacky.html
http://www.worksafety.cz/cz/e-shop/661835/c16145-stromolezecke-stupacky/stein-x2-climbers-stromolezecke-stupacky.html
http://www.worksafety.cz/cz/e-shop/661835/c16145-stromolezecke-stupacky/stein-x2-climbers-stromolezecke-stupacky.html
http://www.worksafety.cz/cz/e-shop/661835/c16145-stromolezecke-stupacky/stein-x2-climbers-stromolezecke-stupacky.html
http://www.worksafety.cz/cz/e-shop/661835/c16145-stromolezecke-stupacky/stein-x2-climbers-stromolezecke-stupacky.html
http://www.worksafety.cz/cz/e-shop/661835/c16145-stromolezecke-stupacky/stein-x2-climbers-stromolezecke-stupacky.html
http://www.worksafety.cz/cz/e-shop/411816/c16145-stromolezecke-stupacky/bashlin-stromolezecke-stupacky-hlinikove.html
http://www.worksafety.cz/cz/e-shop/411816/c16145-stromolezecke-stupacky/bashlin-stromolezecke-stupacky-hlinikove.html
http://www.worksafety.cz/cz/e-shop/411816/c16145-stromolezecke-stupacky/bashlin-stromolezecke-stupacky-hlinikove.html
http://www.worksafety.cz/cz/e-shop/411816/c16145-stromolezecke-stupacky/bashlin-stromolezecke-stupacky-hlinikove.html


Padákové vesty vyrábí např. SNAHA Jaroměř 

http://www.upone.cz/
http://www.upone.cz/
http://www.upone.cz/


Brzdící články ke ztlumení 
okamžitého nárazu při pádu, 
kotevní lano o délce 5m. 





• Technologický postup sběru stupačkovou soupravou 
 

• A) příprava trhače – zahrnuje : 

• kontrolu úplnosti vybavení 

• optickou kontrolu padákové vesty, brzdících článků, lan a 
karabin, řemenů 

• kontrolu neporušenosti řemenu, přezky a oka a stupaček 

• zkoušku pevnosti stupaček zaklesnutím 

• úpravu lan – kratší upínací necháme volné, delší zkrátíme na 
délku kratšího, kotevní 

• zkrátíme a upneme na ramenní popruh 

• oblečení soupravy - doplňky – kožené nátepníky, kukla, 
rukavice, vak a háček 



• B) výstup do koruny 
• ke stromu se upoutáme upínacím lanem, lano držíme mírně 

prověšené 
• váha těla spočívá na nohou, rukama se stromu pouze 

přidržujeme 
• tělo je vzpřímené, díváme se střídavě před sebe a nahoru 
• kroky při výstupu děláme krátké (asi 25cm), kolena a špičky 

nohou tlačíme od kmenu 
• současně přendáváme levou nohu a pravou ruku a naopak 
• slabé suché větve urážíme nebo ulamujeme 

 
• přes silné větve se přepínáme: 

– zaujmeme pevný postoj, přepínanou větev (přeslen) máme ve výši 
pasu 

– druhé přepínací lano přehodíme nad větev a upneme do oka opasku 
– uvolníme spodní lano, odepneme jej a přehodíme přes rameno 



• C) práce v koruně 
 

• v místě tloušťky stromu nejméně 15cm upneme kotevní lano, 
dále do vrcholu koruny vystupujeme po spirále  

• kotevní lano se omotává kolem stromu a tím zkracuje délka 
případného pádu 
 

• sběr začínáme vždy od vrcholu 

• při zavěšení do lan můžeme sbírat oběma rukama 

• větve ohýbáme směrem vzhůru 

• šišky trháme do vaku nebo jutového pytle, který po naplnění 
spouštíme nebo shazujeme na zem 

• před sestupem si s pomocí spolupracovníka určíme další 
strom ke sběru 



• D) sestup z koruny 
 

• sestupujeme za střídavého přepínání lan 

• po sestoupení k místu ukotvení kotevní lano odepneme, 
zkrátíme a zavěsíme na vestu 

• zvýšenou pozornost věnujeme přechodu z koruny na holý 
kmen 

• kroky děláme co nejdelší, současně pravá ruka a noha a 
naopak 

• těžiště těla vychylujeme mimo osu kmene současně s 
přenášením váhy na stranu nohy, kterou sestupujeme 
 

• při skluzu (uvolnění jedné nebo obou stupaček) napneme 
lano, tělem se co nejvíce odkloníme od stromu, stupačky se 
snažíme znovu zabodnout 



2. Sběr s využitím stromolezeckých technik 
 

• Způsob výstupu do koruny stromu, označovaný také jako 
způsob horolezecký, který vyžaduje samostatnou přípravu a 
školení formou kurzu. 
 

• Více než pro sběr osiva se využívá v arboristice – odborné péči 
o vzrostlé stromy, včetně odřezávání větví, kácení shora apod. 
 

• Proti stupačkám má tento způsob výhodu v tom, že nedochází 
k poškozování stromů. 
 

• Nevýhodou je poměrně nákladné stromolezecké vybavení, 
které se v mnohém podobá výstroji horolezců. 

 

 



• Základem je lano, sloužící pro práci i jako bezpečnostní prvek. 

 

• Umožňuje rychlý výstup i sestup, je důležitou pomůckou když 
se lezec přemisťuje z větve na větev, nebo potřebuje dosáhnout 
okraje koruny.  

 

• Hlavní váha těla spočívá stále na laně, takže lezec může stát i 
na tenkých větvích, které by ho jinak neunesly. 



Vlastní postup práce: 
 

• Instalace lana v koruně pomocí nahazovacích sáčků, praků 
apod., které umožní instalaci lana až do výšky 25m. 

• Jištěný výstup na laně. 

• Práce v koruně stromu. 

• Jištěný sestup. 



Prak 

Nahazovací lanko průměr 3 mm 

Nahazovací sáčky různých hmotností 



Stromolezecká lana jsou na trhu v mnoha druzích. 



Slaňovací brzda - chrání obsluhu i lano před přetížením při 
pádu a slaňování. 

 



Singing Rock Kappa Work - pracovní přilba 



Další možnosti sběru 

3. Žebříky 

• Jsou určeny pro sběr semen ze stojících stromů zejména v 
kombinaci se stupačkovou soupravou. 
 

4. Vysokozdvižné plošiny 

• Jsou montovány většinou na nákladní automobily, pro lesní 
hospodářství se samostatně nevyrábí. 

• Vzhledem k nákladům na provoz vozidla je tento způsob 
poměrně výjimečný, přestože má značné výhody: 
– pro sběrače odstraňuje nejnamáhavější a nejnebezpečnější část 

sběru – výstup a sestup 

– umožňuje sběr šišek i z konců větví, jinak nedostupných 

 



5. Setřásání, sklepávání 

Tímto způsobem sklízíme semena těch listnatých dřevin, které 
při silnějším větru nebo mrazu hromadně opadávají – javorů, lip, 
habru a jasanu. 
 

6. Zdrhování – šištice břízy, semena habru, javorů, jasanu a 
keřů. Trhači jsou vybaveni plachtami, tyčemi, hráběmi, 
lopatkami, košťaty a obaly. 
 

7. Trhání a stříhání – tobolky osiky a vrb i s větvičkami, jeřáb 
ptačí. Tobolky sbíráme ráno nebo večer, dopravujeme je v 
pevných obalech, vyluštěné semeno se musí ihned vysít. 



8. Sběr z pokácených stromů 

Šišky smrku, borovice, modřínu a výjimečně jedle se sbírají z 
pokácených stromů při těžbě v uznaných porostech.  
 

9. Sběr semen samovolně opadlých na zem 

• Krátce po uzrání opadávají semena dubů, buku, ořešáku a 
jírovce maďalu. 

• Sbíráme je ze země jednotlivě, smetáváním, shrabováním, 
nebo s pomocí různých vysavačů. 

• Dobré je vyčistit před opadem pod vybranými stromy půdní 
povrch, popřípadě pod ně rozprostřít plachty. 



Přeprava a ošetřování semen a plodů 

• Rychlá doprava z místa sběru na místo zpracování a uskladnění 
(aby nedošlo k zapaření). 
 

• Důležitá je přesná evidence původu – abychom nezaměnili 
semena z různých lokalit (genetické přizpůsobení různým 
podmínkám!!!) a nepoužívali při obnově lesa sadební materiál 
neznámého původu. 

 

 



Důležitá je přesná evidence původu – abychom nezaměnili semena z různých lokalit 
(genetické přizpůsobení různým podmínkám!!!) a nepoužívali při obnově lesa sadební 

materiál neznámého původu. 



Semenářský závod LČR v Týništi nad 
Orlicí  

 
• Výstavba centrálního Semenářského závodu v Týništi nad 

Orlicí byla zahájena v r. 1965.  
 

• K 1.1.1971 byl zahájen provoz závodu, který měl a má 
zpracovávat semennou surovinu pro celé Čechy a Moravu. 
 

• V průměru je zde ročně zpracováno více než 200 tun 
semenné suroviny z více než 40 druhů lesních dřevin. 





• Zpracovává se semenná surovina jehličnatých a listnatých dřevin 
včetně keřů. 
 

• Vyluštěné osivo je skladováno jak krátkodobě tak i dlouhodobě 
(na 10 a více roků) v chladírenských a mrazících boxech. 
 

• Zajišťujeme provoz Banky lesních dřevin pro zachování 
regionálních populací v co nejširší genetické variabilitě. 

• Kombinací teplé a studené stratifikace provádí předosevní 
přípravu osiva s klíčních klidem. 

• Provádí ošetřování osiva proti houbovým chorobám pomocí tzv. 
termoterapie (vysokými teplotami, bez použití chemických 
přípravků). 

• Provozní rozbory kvality osiva. 



• Dovezená surovina je uložena ve skladu suroviny, což je 
čtyřpatrová budova, opatřená dřevěnými skladovacími boxy 
vestavěnými v jednotlivých podlažích nad sebou.  

 

• To umožňuje postupné bezpracné přesypávání šišek.  

 

• Ve skladu šišky vysychají na cca 20% vody a pak se převáží ke 
zpracování do luštírny. 



Oddíl borových šišek čeká ve skladu na vyluštění. 



• Luštírna se skládá z kombinovaných horkovzdušných komor. 
 

• Z luštírny jdou vyluštěná semena na linku pro předčištění, 
odkřídlení a dočištění.  
 

• Osivo je z klimatizovaných skladů expedováno dle objednávek 
vlastníků osiva v měsíci únoru a březnu pro jarní výsevy spolu 
s aktuální informací o kvalitě osiva. 



Žlutá dvířka vedou do horkovzdušných komor pro vysoušení šišek. 



Vibrační stůl na třídění semen dle váhy a velikosti. 



Vakuové balení semen smrku před dlouhodobým skladováním v 
klimatizovaném skladě. 



Zařízení pro termoterapii žaludů – vystaví se vysoké teplotě, která zahubí 
zárodky plísní. Není třeba žádné chemie. 



Otázky I: 
1. Co je cílem lesního semenářství? 

2. Vysvětlete, co je to osivo? 

3. Objasni pojem genetika. 

4. Objasni pojem dědičnost. 

5. Objasni pojem proměnlivost. 

6. Popište ekotyp horského smrku. 

7. Ekotyp chlumního smrku – popište. 

8. Co je to klon? 

9. Jak vzniká klon – příklady. 

10. Vyjmenujte vnější znaky osiva. 

11. Vyjmenujte vnitřní vlastnosti osiva. 

12. O co jde při posuzování energie klíčení? 

13. K čemu se využívají výběrové stromy? 

14. Jak se v terénu označují výběrové stromy? 

15. Semena lze sbírat z porostů kategorie ………………………………………………………………………………… 

16. Porosty kategorie C – co o nich víte? 

17. Co jsou to semenné sady? 

18. Jaké jsou výhody semenných sadů? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky II: 
19. Uveďte příklady dřevin, které plodí každoročně. 

20. Interval plodnosti smrku ………………………………………………………… 

21. Interval plodnosti buku…………………………………………………………… 

22. Fyziologická zralost – vysvětli. 

23. Technická zralost – vysvětli. 

24. Koncem jara a začátkem léta se sbírá ………………………………………………………… 

25. Ve druhé polovině léta se sbírá …………………………………………………………………. 

26. Na podzim se sbírá ………………………………………………………………………………… 

27. V zimě se sbírá …………………………………………………………………………………………… 

28. Hlavní nevýhodou sběru semen a plodů stupačkovou soupravou je …………………………………… 

29. Vyjmenujte složení stupačkové soupravy. 

30. K čemu slouží kotevní lano, jak se používá? 

31. Popište vybavení pro sběr semen stromolezeckou technikou. 

32. Vyjmenujte další způsoby sběru semen a plodů. 

33. Proč je nutná přesná evidence původu osiva? 

34. Kde se nachází semenářský podnik Lesů České republiky? 

35. Čím se v semenářském podniku suší šišky? 

36. Co je to termoterapie žaludů? 

 

 

 

 

 

 



Zdroje: 

• http://www.mishobonsai.com/tree-seeds-pine-seeds-c-11.html 

• http://dendro.mojzisek.cz/m_rizkov.php 

• http://www.nrs.fs.fed.us/clean_air_water/research_highlights/ 

• http://www.botanicalgarden.ubc.ca/forums/showthread.php?t=49793 

• http://www.vilmorin-tree-seeds.com/seeds/conifers/entry-13045-picea-omorika.html 

• http://www.profizahrada.cz/ei/cz/00595-H1-smrk-ztepily/ 

• http://www.pyly.cz/detail-rostliny/smrk-ztepily 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%AD%C4%8Den%C3%AD_semene 

• www.clatrutnov.cz/index.php/ke.../13-stroje-a-zarizeni?...semen-a...z... 

• http://www.zelen.cz/clanek/Arboristika_stromolezectvi_1 

• http://forum.motorsaegen-portal.de/viewtopic.php?f=15&t=25418 

• http://www.worksafety.cz/cz/e-shop/411928/c13216-praky/prak-big-shot.html 

• Výukové prezentace Ing. Aleše Škody (ČLA Trutnov) 

• http://www.semenarskyzavod.cz/Stranky/default.aspx 
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