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Státní podnik Lesy České republiky (LČR) se sídlem
v Hradci Králové byl založen dne 1. 1. 1992 Ministerstvem zemědělství České republiky. Obhospodařuje
více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví
státu, tj. téměř 85 % rozlohy všech státních lesů
a více než polovina všech lesů v ČR, pečuje o více než
39 tisíc km určených vodních toků a bystřin a spravuje bezmála 700 malých vodních nádrží s celkovou
zatopenou plochou přes 530 ha.
Základem lesnické strategie podniku je trvale
udržitelné hospodaření v lesích založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody.
Cílem podniku je vytváření stabilních, kvalitních,
druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšených lesů.
Péče o les zahrnuje tři oblasti:
– hospodářskou – podnik vytěží ročně kolem 8 mi lionů krychlových metrů dřeva
– ekologickou – bezmála 45 % spravovaných lesů
je chráněno podle předpisů o ochraně přírody
– sociální – LČR podporují rekreační, sportovní,
poznávací a kulturní roli lesa
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Provozní doba ukázkového objektu:
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Ukázky výcviku dravců:
denně kromě pondělí – 12.00 a 15.30 hod.
(květen, červen, září – pouze soboty a neděle)
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tel: +420774268224, e-mail: obora.zleby@seznam.cz
www.oborazleby.cz

Lesy České republiky, s. p.

Žleby 2015 CZ_Sestava 1 6.5.2015 14:28 Stránka 2

Bílí jeleni byli přivezeni do střední Evropy již koncem
18. století. V České republice je doposud zachována
jejich výjimečně kvalitní populace. Ve správě státního
podniku Lesy České republiky jsou tři chovy s celkovým
počtem 200 kusů.

Jen pět minut chůze ze zámku je dobře přístupný
objekt ukázkové obůrky, kde jeleny nejen uvidíte, ale
dozvíte se i vše o minulosti, současnosti i dalších plánech k zajištění prosperity chovu a zachování této přírodní rarity pro příští generace.

Romantické okolí zámku Žleby a navazující listnaté
lesy jsou ideálním místem pro odpočinek. Na jižním
okraji zámeckého parku leží obora o rozloze 121
hektarů, v níž je vzácná jelení zvěř chována.

Dřevěný srub s mysliveckou expozicí
a malým občerstvením i dětské hřiště
propagují dřevo jako stavební materiál.

V areálu ukázkové obůrky je umístěna expozice
dravců a sov. Uvidíte zde i vodní ptáky, výběhy s divočáky, muflony, daňky a další zvířata našich lesů.
Dvakrát denně probíhají ukázky letu a výcviku dravců
doplněné výkladem o historii sokolnictví, ochraně
dravců a sov a problematice jejich odchovu v zajetí.

