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Mladí lidé v evropských lesích 
(YPEF) 

 
 

Jedná se o znalostní soutěž tříčlenných družstev v oblasti ekosystému lesa a lesního 
hospodářství s teoretickou a praktickou částí, která je určena žákům a studentům všech 
základních a středních škol. V ČR se soutěží ve dvou věkových kategoriích: 13 – 15 let 
a 16 – 19 let. V roce 2015 proběhne v ČR již 5. ročník této soutěže. 

Česká lesnická společnost je členem mezinárodního výboru YPEF se sídlem ve Varšavě, který 
zahrnuje 12 zemí (Rakousko, ČR, Estonsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, 
Portugalsko, Rumunsko a Slovinsko). Od roku 2012 je ČLS oficiálním garantem soutěže pro ČR a 
na realizaci se úzce spolupodílí čtyři střední lesnické školy (Hranice, Písek, Trutnov, Žlutice) a FLD 
ČZU v Praze. Tato spolupráce je zaštítěna Akčním plánem k Jednotnému postupu pro realizaci 
lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2014 – 2016, který vydalo MZe pod 
čj. 92/2014-1000. V roce 2014 se do realizace soutěže aktivně zapojil státní podniky Lesy České 
republiky, v jehož režii byla uspořádána místní kola, což výrazně podpořilo zapojení škol.  

Z historie 

Rok 2011 … pořádáno ve spolupráci se SVOL prakticky pouze na lesnických školách 

Rok 2012 … účast cca 80 žáků a studentů převážně pouze z lesnických škol 

Rok 2013 … účast cca 200 žáků a studentů z lesnických i nelesnických škol 

Rok 2014 … účast více než 500 žáků a studentů z více než 50 různých škol 

Struktura soutěže 

Pro školní rok 2014/2015 je opět počítáno se čtyřmi koly. 

Místní kola … budou probíhat na vybraných lesních správách Lesů ČR tak, aby byla zajištěna 
maximální dostupnost pro školy z celé ČR.  Termín: únor 2015. 

Regionální kola … vítězná družstva z každé kategorie z místních kol se spolu utkají v příslušném 
regionálním kole (Brno, Hranice, Písek, Trutnov, Žlutice, Praha). Termín: březen 2015. 

Národní kolo … vítězná družstva z každé kategorie z regionálních kol se spolu utkají v národním 
kole, které proběhne v Kostelci nad Černými lesy (FLD ČZU). Termín: duben 2015. 

Mezinárodní kolo … absolutní vítězné družstvo národní kola bude vysláno na mezinárodní kolo 
do vybrané evropské země. Termín:  září 2015. 

Náklady 

Roční náklady na soutěž pohybují ve výši 300 tis. Kč. V této částce je zahrnuto: 
propagace, organizace jednotlivých kol, občerstvení na jednotlivých kolech, u národního 
kola i ubytování, ceny pro vítěze, cesta vítězného družstva a pobyt na mezinárodním kole. 
V případě úhrady cestovních nákladů škol na účast v jednotlivých kolech by byla částka 
o cca 100 až 200 tis. Kč vyšší (dle účasti). 

Více informací: www.ypef.cz a www.ypef.eu. 
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Foto z minulých ročníků 

 

                           

 

YPEF – soutěž pro všechny zvídavé školáky a studeny. 
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