
Lesy České republiky s. p., Krajské ředitelství Karlovy Vary  
a Krajská knihovna Karlovy Vary 

 
vyhlašují 

10. ročník výtvarné soutěže 
 

"LESY KOLEM NÁS" 
aneb  

 

„Jak pomáháme lesu, aneb kdo a co lesu škodí a jak lesu a jeho 
obyvatelům můžeme pomoci“ 

 
Poslání soutěže: 

Výtvarná soutěž určená dětem z Karlovarského kraje slaví jubileum - letos přichází její          
10. ročník. Během předchozích let se vystřídala různá témata, která souvisejí s lesy, jež dělají 
Karlovarský kraj jedinečným. Od rostlin, které v našich lesích rostou, přes pohádkové bytosti, 
které v nich podle pradávných pohádek a pověstí žijí, až po lesnické profese, které 
zaměstnávají obyvatele kraje. U všech předchozích ročníků bylo cílem organizátorů zaměřit 
pozornost dětí na přírodu a les, jako živou a nedílnou součást krajiny a nechat je zachytit ve 
výtvarných dílech jejich znalosti, postřehy a zážitky. V neposlední řadě vede organizátory také 
snaha probudit u dětí zájem o návštěvu lesa a informace, které se lesa - jeho flory, fauny i 
jeho užitku pro člověka týkají a přivést je k jejich vyhledání formou četby knih, nebo k 
vyhledávání prostřednictvím digitálních médií.         
 
Soutěž je určena pro děti z mateřských a základních škol včetně škol uměleckých. 
 

Motto 
Lesy se neustále mění. V posledních několika letech poškozují jejich zdravotní stav klimatické 
změny, jejichž důsledkem jsou jevy související s prudkými výkyvy počasí, sucho, jež způsobuje 
chřadnutí stromů. V souvislosti se suchem a jím trpícími stromy dochází k přemnožení a šíření 
hmyzích škůdců a plošnému poškozování lesů, které nemá v naší historii obdoby. Jedná se o 
přírodní jev, kterému člověk nemůže účinně bránit.   
 
Lesu i jeho obyvatelům však může člověk alespoň z části pomáhat překonat toto obtížné 
období. Poničené části lesa nahradit lesem novým, byť v něm porostou jiné dřeviny, než na 
které jsme byli dosud zvyklí. Pomáhat může i jeho obyvatelům, kterým se dnes jejich domov 
mění před očima – ať už jde o lesní zvěř, ptáky, obojživelníky. Třeba zadržováním vody 
v krajině či budováním nebo obnovováním vodních ploch v lesích. Každý z nás může lesu 
pomoci i tím, že se k němu bude chovat ohleduplně. Udržovat při pobytu v lese pořádek a 
chovat se zodpovědně k rostlinám a živočichům.  
 
Chceme, aby se mladí autoři zamysleli nad tím, co lesu škodí, jakým způsobem mohou našim 
lesům pomáhat a své nápady či návrhy ztvárnili formou obrázku, vytvořeného libovolnou 
výtvarnou technikou.   
 

Místo soutěže a činnosti: 
Knihovny kraje - vyhlášení soutěže v místě, sběr prací, vyhodnocení prací, výstava (červenec – 
srpen), zaslání vybraných prací do krajské knihovny. 
Krajská knihovna -  zpracování pravidel, oslovení knihoven kraje, shromáždění vybraných prací 
z knihoven, vyhodnocení nejlepších prací v kraji a zpracování jejich databáze, slavnostní 
vyhlášení vítězů, výstava (říjen). 



Lesy ČR: spolupráce při přípravě soutěže, účast na vyhodnocení soutěže, oslovení a pozvání 
výherců na slavnostní vyhlášení, zajištění cen pro vítěze, slavnostní vyhlášení vítězů. 
 

Podmínky soutěže: 
Soutěží pouze jednotlivci. Výtvarné práce (kresby, malby, koláže apod.) - formát A5, A4 
nebo A3, soutěžící předají do 25. 6. 2019 zapojeným knihovnám nebo je zašlou na jejich 
adresu. Každý účastník soutěže může odevzdat 1 práci. 
 
Výtvarné práce je nutno opatřit na zadní straně následujícími údaji (kontroluje a 
případně doplní zástupce zapojené knihovny):  
Název zapojené knihovny, jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie – doplní 
knihovna, název a adresa školy, adresa autora výtvarné práce; e-mailová adresa 
autora nebo jeho rodiče viz tabulka jako příloha. 
 
Prosíme, věnujte pozornost vyplnění identifikačních údajů účastníků soutěže.  
Chybí-li tyto údaje, je obtížné hodnotit a posléze kontaktovat autory oceněných prací. 
 

Soutěžní kategorie: 
 
I. Kategorie: děti do 6 let (MŠ) 

II. Kategorie:  děti 6 - 8 let (1.- 2. ročník) 

III. Kategorie: děti 9 - 10 let (3.- 4. ročník) 

IV. Kategorie: děti 11 - 12 let (5.- 6. ročník) 

V. kategorie:  děti 13 - 15 let (7.- 9. ročník) 

Zvláštní kategorie  

Umělecké školy: děti 6 – 11 let 

Umělecké školy: děti 12 – 15 let 

 
Nepřijímáme trojrozměrné a skupinové práce. 
Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším využití 
rozhodují vyhlašovatelé soutěže. 
 
Není nutné naplnit všechny věkové soutěžní kategorie. 
V každé kategorii knihovny vyberou tři nejlepší práce – možno poslat i méně vyhodnocených 
prací, jestliže neobsadíte první tři místa. Vybrané práce zašlete do Krajské knihovny Karlovy 
Vary. Uvítáme, když pošlete některé další zdařilé práce, které sice nebudou ve finále 
hodnoceny, ale mohou být vystaveny – vždy je potřeba na výstavě doplnit vítězné práce ještě 
dalšími dílky.  
 

Vyhodnocení soutěže: 
V knihovnách zapojených do soutěže proběhne vyhodnocení nejlepších prací v každé kategorii 
a v měsících červenec a srpen výstava těchto prací.  
 
Tři vybrané práce z každé soutěžní kategorie postupují do finále v Krajské knihovně Karlovy 
Vary, kde při vernisáži výstavy 3. 10. 2019 (16.00, sál KK) budou vyhlášeny 
výsledky celé soutěže a vítězům budou předány odměny, které věnují Lesy ČR. Oceněné 
práce budou vystaveny ve vstupní chodbě KK od 3. 10. do 30. 10. 2019 a zveřejněny 
na internetových stránkách pořadatelských organizací. 
 
Práce v KK posuzuje nezávislá porota, která je hodnotí anonymně. Knihovna poté zpracuje 
seznam vybraných prací a jejich tvůrci jsou vyzváni prostřednictvím Lesů ČR k účasti na 
slavnostním vyhlášení. Ostatní (nevítězní) účastníci soutěže nejsou jmenovitě zváni, ale mohou 
se vyhlášení zúčastnit. 



Ochrana osobních údajů 
Z vyhlášení výsledků soutěže bude pořizována fotodokumentace, která bude dále 
prezentována na webech pořadatelů, fb apod. a v tiskových zprávách. 
Všechny osobní údaje soutěžících budou po skončení soutěže vymazány, a to i v zapojených 
knihovnách. 
 
 

Harmonogram:  
 

Oslovení knihoven a zaslání propozic  do 15. 3. 2019 

Přihlášení knihoven  do 5. 4. 2019 

Tisková zpráva  do 15. 4. 2019 

Vyhlášení soutěže a sběr výtvarných prací 
v zapojených knihovnách  

2. 5. – 25. 6. 2019 

Vystavení prací v zapojených knihovnách  červenec - srpen 

Zaslání vybraných prací do KK  do 6. 9. 2019 

Vyhodnocení prací v KK  12. 9. 2019, 9.00 sál 

Zaslání tabulky s vítězi Lesům  do 13. 9. 2019 

Pozvání vítězů do KK (mailem, dopisem)  do 19. 9. 2019 

Vyhlášení výsledků a vernisáž            3. 10. 2019, 16.00 sál 

Výstava  3. 10. – 30. 10. 2019, vstupní chodba  
 

Informace a kontakt:  
Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary 
Jitka Svobodová, e-mail: svobodova@knihovnakv.cz, http://www.knihovnakv.cz  
Lesy ČR, Krajské ředitelství Karlovy Vary, Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary 
Svatopluk Šedivý, e-mail: svatopluk.sedivy@lesycr.cz, http://www. lesycr.cz, 
https://www.facebook.com/lesycr.cz 
 

Příloha – identifikační údaje – vyplněné vždy nalepit na zadní stranu výkresu 
 
KNIHOVNA 
 

    

jména a příjmení autora 
 

 

věk autora, třída 
 

 

soutěžní kategorie – vyplní 
knihovna nebo škola 
 

 

adresa autora  
 

e-mail autora (nebo jeho zástupců) 
a telefon 
 

 

název a adresa školy, e-mail 
 

 

 


