
NÁRODNÍ  PAMÁTNÍK  ZEMŘELÝCH  V LESNICTVÍ  
II.  doplněné  vydání

Lesní  dělníci  a  lesníci,  kteří  zemřeli  při  práci  v  lese, 
pro  les  a  při  výkonu  myslivosti

Výsledkem badatelské práce Petra Martana bylo sestavení a I. vydání knižního Národního památníku zemřelých v
lesnictví, 1918–2015 v publikaci „Lesy českého státu“, vydané r. 2016.

Knižní II. vydání zahrnuje období 1918–2018 se seznamem jmen nebo údajů bez jmen lidí zemřelých v lesnictví
v České republice.

Seznam památníku pro webové stránky je doplněn do r. 2021. Byly zachovány zvláštní kategorie "Zemřeli pro
les, za vlast a z politických důvodů" a "Policisté zemřelí pro les"; jejich jména jsou v památníku Strom duší -
Boubín uvedena na sloupech v letech příslušné události. 

Jde o ojedinělou formu piety, kterou nemají jiné obory (Policie ČR památník formou webových stránek).
    Jde o jména a údaje za celé území ČR, přičemž zahrnuje všechny vlastníky lesů, tedy nejen státní, ale i vojenské,
obecní, soukromé a další, zaměstnance i OSVČ. Obsahuje události v oboru lesnictví, které se staly jako smrtelné
pracovní úrazy; nebo události v souvislosti s prací v lese, prací obdobného charakteru a při přidružené lesnické
činnosti; činnost pro zachování lesa a stromů v krajině. Obsahuje jména těch, kteří zemřeli při výkonu myslivosti v
rámci lesnického povolání nebo v rámci zájmové činnosti (myslivost doplňuje lesní hospodaření). 

Obsahuje  dopravní  nehody  při  činnosti  i  při  dopravě  na  pracoviště  a  z  něho.  Obsahuje  události,  které  se
nedozvěděl a neevidoval Státní úřad inspekce práce. 

Národní památník obsahuje i jména těch, kteří zemřeli pro les; za vlast a z politických důvodů; policisté při
ochraně lesa před pytláky a zloději.

Uvedení jmen v Národním památníku zemřelých v lesnictví je k uctění jejich památky a k vyjádření soustrasti
pozůstalým po obětech pracovních úrazů a dalších událostí.  Autor a vydavatel chce přispět k tomu, aby jména
zemřelých zůstaly v paměti lesnických dějin a znalost příčiny jejich úmrtí zachránila život jiným. Právě taková
znalost může být impulzem pro zastavení úkonu při práci, která by se stala zraňujícím či smrtelným.

Přečtení památníku zemřelých je silný emocionální prožitek, který může zachránit zdraví a život amatérským
dřevorubcům při zpracování stromů v lese či zahradě. Přispěje ke zvýšení veřejného povědomí o nebezpečné práci v
lese. Bude využit pro osvětu zásad bezpečné práce v lese. 

Autor a vydavatel památníku chce přispět k uzavření tragických příběhů a ke smíření u pozůstalých. Je nemálo
těch,  kteří  se  s  výsledkem vyšetřovacího  protokolu  o  smrtelném pracovním úrazu  ani  po letech a  desetiletích
nesmířili. Říkají, že to tehdy bylo jinak a že viník zůstal neoznačen. Snad předkládaný Národní památník zemřelých
v lesnictví přispěje k onomu smíření.

Autor a vydavatel památníku tímto vyslovuje omluvu pozůstalým, kterých se zveřejnění jména dotklo a otevřelo
traumatické vzpomínky. Na žádost budou údaje vymazány a v III. vydání památníku ani ve Stromu duší - Boubín
nebudou uvedeny. 

Příjmení  a  jména  zemřelých  v  letech  1991–2021  jsou  zde  publikovaná  ojediněle  s  písemným  souhlasem
pozůstalých.

Příjmení a jména zemřelých v letech 1991 a starších jsou zde publikovány, což umožňuje zákon č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě; umožňuje to také zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.//23. Informace o
zemřelých osobách byly získány z dokumentů uložených ve státních archivech a jejich kopie jsou uloženy u autora.
Celkem  bylo  zpracováno  734  archivních  krabic  a  balíků.  Zdroje  informací  jsou  uvedeny  v  knižním  vydání
památníku.//22.



                                    Vysvětlivky pro čtení Národního památníku zemřelých v lesnictví

Příjmení a jméno: Prázdné řádky znamenají, že je údaj neznámý a po zjištění bude v III. vydání doplněn. Od r.
1991–2021  jde  o  údaje  neznámé,  nebo  známé  -  ale  nepodařilo  se  sehnat  pozůstalé  k  podepsání  souhlasu  s
publikováním. Autor prosí veřejnost ke zprostředkování kontaktu na pozůstalé.

Rok úmrtí:  Udává se rok pracovního úrazu a události, která vedla ke smrti člověka. Udává se také rok úrazu,
který do 1 roku měl za následek úmrtí. 

Místo úmrtí:  Udává se název místa (lokalita, katastrální území, obec, oblast bývalé organizační jednotky SL,
okres), kde došlo k události, která měla za následek smrt člověka. Toto místo se udává i v případě, že k úmrtí došlo
později (nemocnice, doma).

Povolání  –  funkce titul: „Dělník“ se udává pro lesního dělníka a dělníka v přidružených činnostech LH,
„dřevorubec“ se udává pro kvalifikovaného dělníka v těžbě dřeva (pokud se podařilo zjistit). Tituly zaměstnanců
SLS 1918–1948 jsou na str. 6 „Lesní hajný“, zkráceně „hajný“ – nejstarší označení pro nejnižší lesnickou funkci,
také pro vedoucího lesního úseku.

„Lesník“ – vedoucí lesního úseku do r. 1973, „polesný“ – vedoucí polesí. Od r. 1974–1992 jsou funkce nazývány:
„lesní“ – vedoucí lesního okrsku, „těžební mistr, mistr odborné činnosti, vedoucí lesní správy, technik výroby LS,
vedoucí střediska, technik střediska“. „Lesník“ se udává zkráceně pro ty, kteří vykonávali různě nazvané odborné
lesnické funkce. 

Druh činnosti: Udává se druh činnosti, při které se stal smrtelný pracovní úraz.

Příčina smrtelné události: uvádí se zkráceně, dle dokumentů.

Výzva k doplnění   údajů

Autor a vydavatel této knihy žádá pozůstalé po zemřelých a pamětníky událostí o poskytnutí chybějících údajů v
knižním Národním památníku zemřelých v lesnictví. Údaje budou publikovány v budoucím III. vydání a následně
doplněny na sloupy Stromu duší - Boubín. 

Děkuji za zaslání přesných údajů a spolupráci. 

S úctou k zemřelým v lesnictví

Petr Martan
384 81 Čkyně 197
tel. 732 373 448, martanckyne@seznam.cz 



NÁRODNÍ  PAMÁTNÍK  ZEMŘELÝCH V LESNICTVÍ
zemřeli v letech 1918 až  2021

Příjmení a 
jméno

 rok
úmrtí

místo úmrtí, funkce, titul, druh 
činnosti a příčina smrtelné 
události, další údaje

Houžvička Alois 1918 Skalice, hajný, zastřelen pytlákem

1918 zemřel celkem 1 člověk (neúplný údaj)

Gorniak R. 1919 Lomná, nadhajný, zastřelen pytláky

Reif Josef  1919
?

Zátoň, 
odvoz dřeva koňmi – převrácený vůz

1919 zemřeli celkem 2 lidé (neúplný údaj)

Mrázek Karel 1920? Valašsko, pytláctví

1920 zemřel celkem 1 člověk (neúplný údaj)

1921 zemřelo celkem

1922 zemřelo celkem

Noga 1923 Dolní Lomná, dělník, odvoz dříví

Böhm Edmund 1923 Čeladná, lesmistr, zavražděn pytlákem

1923 celkem zemřeli 2 lidé (neúplný údaj)

Dořičák Josef 1924 Zašovské polesí, hajný,
vražda pytláky ze msty

Ranš 1924? Dolní Lomná, kočí

Škandera 1924? Dolní Lomná, kočí

Šotkovský 1924? Dolní Lomná, kočí

Škauder 1924? Dolní Lomná, kočí

Sikora 1924? Dolní Lomná, kočí, odvoz dříví

Kapsia 1924? Dolní Lomná, dělník

Foksa 1924? Dolní Lomná, dělník, odvoz dříví



1924 zemřelo celkem 8 lidí (neúplný údaj)

Besta Jan 1925? Frýdek, dělník

Vojnar 1925? Střítež - K. Lhota, dělník, kácení stromu

Zeman 1925? Dolní Moravka, dělník

Zdejšzy 1925? Tyra, dělník

Szlauer 1925? Karpentna, dělník

Pavloskov 1925? Hor. Staré Hamry, dělník, zásah bleskem

Koňak 1925? Staré Hamry, dělník, stahování dříví

Mohyl 1925? Staré Hamry, dělník, kácení

Dukš 1925? Horní Staré Hamry, dělník, stahování 
dříví

Valička 1925? Horní Staré Hamry, dělník

Lukeš 1925? Malenovice, dělník, kácení

Šebesta 1925? Krásná, dělník, odvoz dříví

1925 zemřelo celkem 12 lidí

Lehnert Josef 1926 Olšovec u Hranice, těžba – pád stromu

1926 zemřel celkem 1 člověk (neúplný údaj)

Raszka Jan 1927 Hrádek - Nýdek, dělník, stahování dříví

Žižka František 1927? Frýdek, dělník, manipulace kmenů

Kapsier 1927? Jablunkov, dělník, manipulace kmene

1927 zemřeli celkem 3 lidé (neúplný údaj)

Kadlec Jan 1928 Jemčina, hajný, vražda při ochraně 
lesního majetku, více//2

Fatrdla 
František

1928 Obora - Nové Hrady, hajný, kácení 
stromu

Turoňov 1928? Mosty - Frýdek, dělník

Lubrich Adolf 1928 Grygov, hajný, zastřelen ve službě

1928 zemřeli celkem 4 lidé (neúplný údaj)



1929 zemřelo celkem

Kouba Martin 1930 Obora - Nové Hrady, revírní správce, 
otrava po štípnutí hmyzem

1930? Země Česká, Moravská, Slezská, dělník, 
pád kmene při kácení motorovou pilou

1930 zemřeli celkem 2 lidé (neúplný údaj)

Šesták Josef 1931
Strážnice u Mělníka, hajný, zavražděn
ve službě

1931 zemřel celkem 1 člověk (neúplný údaj)

1932 celkem

Steidl Jan 1933 Kunžvart (Strážný), nadhajný, 
zastřelen při čekání na pytláky, více//2

1933 zemřel celkem 1 člověk (neúplný údaj)

1934 zemřelo celkem

1935 zemřelo celkem

Rusnok Pavel       1936  Jasina - Podkarpatská Rus, zastřelen
                                         pytlákem, nar. Oldřichovice - Těšín

1936 zemřel celkem 1 člověk (neúplný údaj)

1938 zemřelo celkem

Turek Michal 1939 Dolní Bojanovice

1939 zemřel celkem 1 člověk (neúplný údaj)

Brůha František 1940 Červené Poříčí, dělník, 
kácení druhou osobou

Maur Ludvík 1940 Buková, dělník, kácení druhou osobou

1940 celkem zemřeli 2 lidé (neúplný údaj)

1941 zemřelo celkem



1942 zemřelo celkem

1943 zemřelo celkem

1944 zemřelo celkem

1945 zemřelo celkem

Jungbauer Josef 1946 Vltava - Černý Kříž, dělník, 
utonutí při plavení dříví

Andexinder 
Eduard

1946 Volary, dělník, 
kácení dvojáku s hnilobou

Turinský 
Jaroslav

1946 Stožec, mladší lesní hajný, zavražděn

10 lidí 1946 Země Česká, bez Moravy a Slezska

1946 zemřelo celkem 13 lidí (neúplný údaj)

Tržil František 1947 Volary - Svatá Magdaléna, myslivec, 
sám sebe zastřelil – neopatrnost

Köniksmark 1947? Rožmitál, lesník, samovolný pád stromu

13 lidí 1947 Země Česká, bez Moravy a Slezska

1947 zemřelo celkem 15 lidí

Chán František 1948 Dolní Kožlí, samovýrobce, kácení

Havelka Jan 1948 Vimperk, traktorista, odvoz dříví

Rončák Štefan 1948 Křišťanov, dělník, 
svážka dříví ručními sáněmi

Vaněk V. 1948 Stožec, dělník, zavražděn

1948 zemřeli celkem 4 lidé (neúplný údaj)

Drabeš Pavel 1949 Klášterec, povozník, 
pád klády s vozu – úlek koní

1949 zemřel celkem 1 člověk (neúplný údaj)

Chocholatý 
Václav

1950 Maxičky, lesník, 
odvoz dříví autem

Pašek Jan 1950 Čechy, odvozce dříví

1950 zemřeli celkem 2 lidé (neúplný údaj)



Vopelka Jan 1951 Lipolec u Dačic, lesník, 
nehoda na motocyklu

Zatloukal 
Miloslav

1951 Chromeč, dělník, odvoz dřeva, převrácení
povozu

Křenek 
František

1951 Mirotínek, dělník, odvoz dříví, pád klády

Brix Jan 1951 Bukovice, dělník, 
odvoz dřeva, převrácení povozu

Sedláček Josef 1951 Hněvotín, dělník, odvoz dříví

Vnouček 
Zdeněk

1951 Děčín, dělník, odvoz dříví

19 lidí 1951 Čechy

1951 zemřelo celkem 25  lidí

Adámek Václav 1952 Ostrov-Horní Blatná, vedoucí pěstebního 
střediska, převržení koňského kočáru

1952 zemřel celkem 1 člověk (neúplný údaj)

Karpiak Peter 1953 Čechy, dělník, svoz dříví, převrácený 
traktor

Gramar Alois 1953 Čechy, dělník, svoz dříví

Staňková Marie 1953 Hluboké, dělnice, kácení zavěšeného 
stromu

Ďurka Ondřej 1953 Dyjákovice, jízda na kole, pád

Hlavinka 
František

1953 Komárno - Valašské Meziříčí, dělník, 
zabit bleskem

Cmunt Jaroslav 1953 Jaroměř - Velichovky, vedoucí střediska, 
nehoda na motocyklu

Hausman 
Václav

1953 Vrbová Lhota - Rumburk, dělník, 
nehoda na motocyklu

Konrád 
František

1953 Jedlová - Falknov, dělník, 
hašení požáru u trati

Bejbl Eduard 1953 Fojtka - Jablonec nad Nisou,
srdeční mrtvice

Rychlík Martin 1953 Libina, dělník,



kácení stromu na jiný – zavěšený

Kohoutová 
Jaroslava

1953 Loučeň - Nymburk,
dělnice, jízda na kole – pád

Dvořák Antonín 1953 Pařeziny, dělník,
kácení podkopaného stromu

Frýda Alois 1953 Strašov, dělník,
 kácení – pád zavěšeného vršku

Lhotský Josef 1953 Březnice - Malenovice, dělník, kácený 
strom vyvrátil druhý – jeho pád zpět

Buchman 
Rudolf

1953 Horní Domašov, kočí, 
chůze – silnice – sražen autem

Kopecký Karel 1953 Vrbno, dělník, údržba vlečky

Vašíček 
František

1953 Potštejn, dělník, vítr ulomil vršek stromu 
a ten spadl o 15 m dále

Čapek Jan 1953 Javoří Huť - Nové Hrady, dřevorubec, 
kácení stromu – pád větve z vedlejšího 
buku

Hodoval 
Jaroslav

1953 Uhřínov pod Deštnou, těžební mistr, 
nehoda na motocyklu

Stuchl Karel 1953 Březová - Stanovice, těžební mistr, 
nehoda na motocyklu

Větrovský 
Vladislav

1953 Roztěž, dělník na MS, 
vagónování – pád klády

Bílek František 1953 Nesovice, dřevorubec, mozková mrtvice

Novák Jaroslav 1953 Cvikov, řidič, 
odvoz dříví autem – nehoda na silnici

Nelic Jaroslav 1953 Mořkov, dělník, kácení stromu – pád 
větve z vedlejšího stromu

1953 Ronov nad Doubravou, dělník,
těžba dřeva

1953 Čechy, soukromý dovozce dříví

17 lidí 1953 Čechy

1953 zemřelo celkem 43 lidí 

Novotný Alois 1954 Labský Důl, dělník, svážení dříví na 
saních

Stránský 
Bohumil

1954 Hradec Králové, lesník, vlak – nehoda



Kubelka 
František

1954 Zábřeh, dělník, vlak – nehoda

Šulák Cyril 1954 Broumov, dělník, nakládání kulatiny

Stoklasa Jiří 1954 Lochovice, závozník, autonehoda

Zoubek 
Miroslav

1954 Lochovice, řidič, autonehoda

Tesařík Jaroslav 1954 Chřiby, dřevorubec, kácení stromu

Kříž Václav 1954 Domanín, dřevorubec, kácení stromu

Toušek 
František

1954 Nové Hrady, polesný, myslivost, 
autonehoda

Soukup 
František

1954 Nové Hrady, hajný,myslivost, 
autonehoda

Vejvančický 
Jaroslav

1954 Nové Hrady, polesný, myslivost, 
autonehoda

Šustr František 1954 Nové Hrady, myslivec, autonehoda

Matoušek Josef 1954 Nové Hrady, myslivec, autonehoda

Charvát Zdeněk 1954 Benešov, řidič, autonehoda

Vařejka Josef 1954 Moravská Třebová, zavěšený strom

Lochman Vilík 1954 Lanškroun, traktorista, 
pád kmenu s vozu

Teplý Karel 1954 Vysoké Chvojno, dělník, padající strom

Valla Evžen 1954 Bruntál, dřevorubec, kácení stromu

Kamen 
František

1954 Rožmitál, závozník, převrácení vleku

Bubula 
František

1954 Opatov, kočí, krmení koní

Matoušek 
Miroslav

1954 Kraskov - Pardubice, traktorista,
svoz dříví

Andrejch Josef 1954 Javořice, dělník, kácení stromu u 
elektrického vedení – zasažení

Svoboda 
František

1954 Špindlerův Mlýn, učeň, těžba dřeva, 
stržen pařezem do šachty po vývratu

Šťastný 
František

1954 Dobruška, lesník, nehoda na motocyklu

Slimáček Josef 1954 Kunovice, dělník, nakládání kulatiny



Mošner Karel 1954 Nové Město na Moravě, kočí, 
splašené koně – utonutí

Mošner Karel 
ml.

1954 Nové Město na Moravě, 
utonutí v rybníku

Kocourek 
Václav

1954 Stará obora-Hluboká nad Vltavou, dělník

Zajíček Ladislav 1954 Štětí, dělník

Suchánek 
Václav

1954 Běleč, dřevorubec, 
stržen do šachty vývratu

Latka Ignác 1954 Osoblaha, dřevorubec, zásah bleskem

Blanař 
František

1954 Luhačovice, těžební mistr, 
havárie na kole

Kozubík 
František

1954 Luhačovice, lesník, na motocyklu 
se srazil s koňským potahem

Vacek Bohuslav 1954 Uhlíkov-Chlum, sběrač semen, 
pád se stromu

Nuzík Martin 1954 Luhačovice, dělník, spouštění klády 
smykem

Ziavka Josef 1954 Odra, dělník, odvoz kulatiny koňským 
potahem a střet s autobusem

Sedláková Anna 1954 Lomnice u Tišnova, dělnice v těžbě 
dřeva, zavěšený strom

Erlbach 1954 Lomnice u Rýmařova, mistr odborného 
výcviku, zavěšený kmen

Lev Ladislav 1954 Domousice, dělník, jízda traktorem

Sadílek Josef 1954 Stará Voda, dělník, skládání kulatiny

Mahdal 
Stanislav

1954 Čechy, lesník, tragédie na lesní pochůzce

Chmelenský 
Jaroslav

1954 Stará Voda, vedoucí dřevoskladu

Pekárek Julius 1954 Plasy - Řepov, lesník, 
nehoda na motocyklu

Vostál František 1954 Kněževes, dělník, práce v prostoru kácení
jinou osobou

Zápalka 
Ladislav

1954 Skalka, dělník, přibližování dříví ručními 
saněmi – zachycen vlakem

Novák 
František

1954 Supíkovice, kočí, odvoz dříví potahem



Břehovský 
Jaroslav

1954 Rokycany, lesník,
autonehoda

Chalak Petr 1954 Železná Ruda, dělník, nehoda na cestě

Zářický 
František

1954 Bílovec, těžební mistr, 
na kole – srážka s autem

Jeníková 
Božena

1954 Vševily, dělnice, 
navalování kmene na vůz

Zemanová 
Milada

1954 Brniště, dělnice, kácení stromu

Švorc Josef 1954 Rokytnice v Orlických horách, kočí, 
přibližování dřeva

Šíma František 1954 Světnov, kočí, 
převrácení potahového vozu

1954 Rožnov pod Radhoštěm, expediční sklad

1954 Čechy, dělník, sběr semen

1954 Čechy, práce v prostoru kácení

1954 Čechy, dělník, práce v kamenolomu

1954 Čechy, dělník, práce v kamenolomu

1954 Čechy, dělník, kácení stromu

5 lidí 1954 Čechy, dělníci, zásah bleskem

1954 Čechy, dělník, skládání sena

1954 Čechy, dělník, pád s patra ve stodole

1954 Čechy, dělník, zásah elektrickým 
proudem

1954 Čechy, dělník, cesta do práce

1954 Čechy, dělník, práce v kamenolomu

1954 Čechy, dělník, práce na hliništi

1954 Čechy, dělník, cesta do práce

1954 zemřelo celkem 71 lidí

Ďásek Vlastimil 1955 Jihlava, dělník, kácení na zavěšený strom

Pleva Tomáš 1955 Olomouc, dělník, 
kácení na zavěšený strom

Kalčík Josef 1955 Kdyně, dělník, zpracování vývratu

Oleš Antonín 1955 Krnov, dělník,



stahování zavěšeného stromu

Iskerka Ján 1955 Mariánské údolí, dřevorubec,
kácení stromu

Daněk Zdeněk 1955 Krnov, skladník, autonehoda na silnici

Faltýnek 
František

1955 Hartinkov, dřevorubec,
kácení pod zavěšeným stromem

Kocourek Karel 1955 Rožnov, těžební mistr, spolujezdec, smyk
vleku za traktorem – vyskočení z budky

Růžička Alois 1955 Bynovec, dřevorubec,
smeknutí kulatiny ve svahu

Bambas 
Bohumil

1955 Miřetice - Prunéřov, lesník,
nehoda na motocyklu

Machač 
Jindřich

1955 Ostravice, dřevorubec,
kácení zavěšeného stromu

Lehký Věroslav 1955 Strážnice, lesník, Ing.,
nehoda na motocyklu

Stupka 
František

1955 Rožmitál, dělník,
nezajištěný pařez vývratu

Belica Josef 1955 Bruntál, dřevorubec,
odřezávání pařezu – vývrat

Vacula Jan 1955 Luhačovice, dělník, ohníček nad 
zakopanou minou – výbuch

Halfar Josef 1955 Bruntál, dřevorubec, odřezávání vývratu

Kokles Viktor 1955 Bruntál, dělník, po odříznutí vývratu 
zavalen do jámy po vývratu, Slovák

Hájek Josef 1955 Rychnov nad Kněžnou, dělník,
nakládání dříví

Kačeřovský 
František

1955 Kdyně, závozník, odvoz dříví

Berka Josef 1955 Roupov, traktorista, samovolný pád 
stromu po zpravování kalamity

Váchová … 1955 Lomnice

Růžička … 1955 Lomnice

Villinger 
Bedřich

1955 Manětín, dřevorubec, zasažen bleskem

Barčák Štefan 1955 Krnov, dělník, přibližování dříví 
lanovkou

Totek Martin 1955 Bruntál, dělník, jízda na blatníku traktoru



Rothbauer Josef 1955 Protivín, dělník,
přibližování koněm – vymrštěný kmen

Janeček Václav 1955 Teplá, přibližování dříví,
 převrácení traktoru

Šťastný Josef 1955 Třešť, dřevorubec,
kácení pod zavěšeným stromem

Pešl Věroslav 1955 Štoky, traktorista,
převrácení traktoru s nákladem

Vaněk Adolf 1955 Bílovec, dělník,
kácení stromu druhou osobou

Maxa Adolf 1955 Hamr - Chlum u Třeboně, dřevorubec, 
kácení zavěšeného stromu

Slavík Karel 1955 Kamenice nad Lipou, dělník,
kácení stromu na zavěšený strom

Pech Vítězslav 1955 Harrachov, řidič, autonehoda

Jírava Josef 1955 Hoštejn, stavba mostu na lesní cestě

David Václav 1955 Lázně Kynžvart, vedoucí dřevoskladu, 
nehoda na motocyklu

Křesťan 
František

1955 Žďár nad Sázavou, lesník, 
mrtvice – umrznutí

Bordovský 
Vojtěch

1955 Pustevny - Frenštát pod Radhoštěm,
odvoz dříví autem – pád pod kolo

Procházka 
Ludvík

1955 Pístovice, kočí, zasažen autem

Vondrovec 
Vojtěch

1955 Mariánské Lázně, závozník, 
zasažen autem

1955 Horšovský Týn, závozník, 
převrácení traktoru

Juráň Cyril 1955 Janovice u Rýmařova, dřevorubec,
pád káceného stromu způsobil zpožděný 
pád stromu jiného

1955 zemřelo celkem 41 lidí

Paseka Josef 1956 Svitavy, dělník, 
kácení pod zavěšeným stromem

Zikmund 
František

1956 Malměřice, dělník, 
kácení stromu 2. osobou

Voška Matěj 1956 Žulová, dělník, 
stahování zavěšeného stromu

Večerka Štefan 1956 Harcov, kácení pod zavěšeným stromem, 



Slovák

Podaný Jan 1956 Lány, dělník, 
kácení stromu na zavěšený strom

Pokorný 
František

1956 Znojmo, dělník, 
pád větve při kácení stromu

Mikšovský Juraj 1956 Vrchlabí, dělník, 
sáňkování dřeva – náraz na strom

Ježek Jan 1956 Jičín, dělník, kácení na zavěšený strom

Sedlák Jindřich 1956 Moravská Třebová, dělník, odříznutý 
pařez vývratu – zavalení

Alexa Antonín 1956 Bechyně, závozník, roztahování auta

Maňas 
František

1956 Jílové, dělník, kácení stromu

Šus Josef 1956 Ledeč nad Sázavou, závozník, doprava 
dřeva – sesunutí kládu po upadnutí kola

Běle Vojtěch 1956 Spálené Poříčí, dělník, kácení souše

Svoboda Karel 1956 Český Rudolec, závozník, 
pád klády s auta

Šimkovský Josef 1956 Třeboň, závozník – dlouhé dříví, 
ruční řízení oplenového vleku

Borýsek Josef 1956 Luhačovice, dřevorubec, 
kácení stromu na zavěšený strom

Hájek František 1956 Vysoký Chlumec, dřevorubec,
kácení stromu

Svoboda 
František

1956 Světlá, dělník,
klopýtnutí přes větev

Cudrak Štefan 1956 Frýdek, závozník, oprava cesty

Juřena Alois 1956 Janovice - Olomouc, řidič, 
vadné brzdy na vleku traktoru

Marek Josef 1956 Brno-školní LH, dělník, 
práce pod zavěšeným stromem

Boháčová 
Magda

1956 Ještěd, dělnice, 
pád z vleku – převrácený traktor

Mikutová Marie 1956 Manětín, dělnice, 
kácení stromu 2. osobou

Prokůpek 
Miloslav

1956 Světlá nad Sázavou, závozník, 
jízda na nákladu

Kunc Miroslav 1956 Nižbor, kočí, odvoz dříví potahem



Kresák Ján 1956 Trhanov, dřevorubec, kácení stromu 
na zavěšený strom, Slovák

Altman 
František

1956 Horšovský Týn, závozník, 
roztahování auta

Dolanský 
František

1956 Hanušovice, lesník, lov, napaden 
divokým prasetem a postřelen

Kolář Václav 1956 Brno - Školní LH, pád klády z vagónu

Vařejka Vojtěch 1956 Nové Město na Moravě, dělník, 
kácení pod zavěšeným stromem

Jurneček Josef 1956 Lomnice u Tišnova

1956 Čechy

1956 zemřelo celkem 32 lidí

Kohout 
František

1957 Hronov, kočí, sesutí klády ze skládky

Dulovec Jan 1957 Harcov, dřevorubec, pád koruny 
káceného buku, Slovák

Suchánek Alois 1957 Nouzov, dělník, 
kácení pod zavěšeným stromem

Šámal Josef 1957 Jablonec nad Nisou, dělník, 
kácení stromu – vymrštění oddenku

Forman Jan 1957 Konopiště, dřevorubec, 
kácený strom narazil na kůl – vymrštění

Samiec Pavel 1957 Jablunkov, dřevorubec, kácení 
buku – rozštípnutí změnilo směr pádu

Váňa Antonín 1957 Přimda, závozník, pád kmene s auta

Lacina Antonín 1957 Jílové u Prahy, zpracování vývratů – 
stráň

Wichlas 
Bedřich

1957 Růžová, kočí, 
převrácení oplenového vozu

Škrobák Jan 1957 Rožnov pod Radhoštěm, závozník, 
oplenový vůz

Trličík Josef 1957 Dinotice, trhač semen, 
pád se stromu – jedle

Chromčák Pavel 1957 Zubří, dřevorubec, odřezávání vývratu

Hausman St. 1957 Frýdlant v Čechách, dělník, 
kácení podkopaného stromu

Kunkela St. 1957 Horšovský Týn, dělník,



kácení – podélné štěpení

Strašek Ladislav 1957 Cvikov, dělník, 
kácení stromu – pád větve

Jakubjanský 
Ondrej

1957 Bečov nad Teplou, závozník, rozepínání 
klanic oplenu nákladního auta

1957 Břeclav, kácení stromu

1957 Kamenice nad Lipou, 
práce v prostoru kácení

Klíma Václav 1957 České Budějovice, dělník, 
pád kmenů s auta

Mišner Josef 1957 Ďáblice - Bášť, 
odvoz dřeva traktorem, pád s vleku

1957 celkem zemřelo 20 lidí

Čečotka Josef 1958 Strážný, 
samovolný pád suchého buku, Slovák

Varmus Rudolf 1958 Strážný, 
samovolný pád suchého buku, Slovák

Korf Květoslav 1958 Žihle, dělník na MS, 
zásah elektrickým proudem

Prukner Jan 1958 Česká Kubice, lesník, 
skládka – zavalen kmeny

Dorňák Michal 1958 Velké Karlovice, dělník, pálení klestu, 
uhoření při požáru lesa

1958 Bečov nad Teplou, závozník, odvoz 
dřeva, rozepínání klanic nákladního auta

Matouš Oldřich 1958 Strakov, dřevorubec, 
kácení zeleného buku – zlom v 10 m

1958 Trhanov

Ticháček 
Ondřej

1958 Horšovský Týn, dělník, pád po 
uklouznutí

1958 Veveří, lesník, myslivost, 
sám sebe zastřelil

1958 Státní lesy Praha

1958 Česká Kamenice, nehoda na motocyklu

1958 Státní lesy Praha

1958 Státní lesy Ústí nad Labem

1958 Státní lesy Hradec Králové



1958 Státní lesy Ostrava

1958 zemřelo celkem 20 lidí

Souček 
František

1959 Harcov, dělník, odvoz dříví

Urbancová 
Ludmila

1959 Maletín - Zábřeh, dělnice,
kácení stromu

Jašková 
Ludmila

1959 Vítkov, kočí, pád pod valník

Böhm František 1959 Nasavrky, dělník, kácení stromu

Vítek František 1959 Český Krumlov, mistr, 
nehoda na motocyklu

Punčochář 
František

1959 …, závozník, nakládání dříví –
samovolný pohyb traktoru

Bombera 
Mojmír

1959 Moravská Třebová,
odvoz dřeva – převrácení traktoru

Sedlák Josef 1959 Úsobrno, lesník, nehoda na motocyklu

Matulník Tomáš 1959 Ostravice, dřevorubec, 
kácení – pád such. vršku

Buchta 
František

1959 Zbraslav, dělník na MS, elektrický 
naviják

Kostohryz Josef 1959 Čížová, dělník, vagónování dříví

Veselovský 
Karel

1959 Hradec u Opavy, dělník, zpožděný pád 
zavěšené jedle, Slovák

Bayer Jindřich 1959 Podyjí - Znojmo, dělník, 
kácení – pád větve

Petráš Rudolf 1959 Loučná nad Desnou, dělník, těžba dřeva

Špás Václav 1959 Chlumec nad Cidlinou, dělník, kácení 
stromu – vymrštění oddenku

Veselka Jan 1959 Ostravice - Kavalčanky, závozník, ruční 
navalování kulatiny na valník

Kolář Eduard 1959 Okrouhlík, závozník, odvoz dříví, výskok
z kabiny traktoru

Šourek Jaroslav 1959 Roželov, závozník,
nakládání – pád klády s auta

Haluza Petr 1959 Horšovský Týn, dělník,
kácení stromu, Slovák



Sladký Ladislav 1959 Litvínov, přibližování dříví

4 lidé 1959 Čechy

1959 zemřelo celkem 24 lidí

Dvořák Jaroslav 1960 Náměšť nad Oslavou, dělník, 
kácení 2. osobou

Routner Alois 1960 Litošice, dělník, 
práce pod zavěšeným stromem

Mottl Josef 1960 Nasavrky - Slavčice, kočí, 
pád pod potahový vůz

Zelinka 
František

1960 školní LZ Brno, dřevorubec, kácení 
stromu pod zavěšeným stromem

Moravík Pavel 1960 Šumná, dřevorubec, 
manipulace kmene – svah

Gráf Josef 1960 Hluboká n. Vl.- Nová obora, dřevorubec, 
kácení stromu na jiné – zavěšené

Nezpěvák Josef 1960 Luleč, dělník, 
práce pod zavěšeným stromem

Vacek Alois 1960 Planá u Mariánských Lázní, dřevorubec, 
kácení nalomeného stromu

Leibeltová Erna 1960 Kraslice, dělnice, pád káceného stromu

Plch František 1960 Rychtářov, trhač šišek, pád se stromu, 
vyloupnutí nepravého vršku jedle

Jelínek Bohumil 1960 Brodce nad Jizerou, lesník, 
auto – vlak – nehoda

Dojáček Josef 1960 Brodce nad Jizerou, řidič, 
auto – vlak – nehoda

Janů Bohumil 1960 Karlštejn, myslivost

Kopřiva 
Jaroslav

1960 Kbely, řidič, autonehoda

Veselý Ignác 1960 Pohoří - Horní hvozd, 
dělník – manipulace dřeva

Ševčík Stanislav 1960 Kožušice, kočí, přibližování dříví

1960 zemřelo celkem 16 lidí

Košťál Václav 1961 Vysoké Chvojno, dělník, 
kácení přes závěs

Stolarik 1961 Bruntál, dřevorubec, kácení přes závěsy



František

Kubeš František 1961 Hliniště - Strážný, závozník, 
pád kmene s vozu

Neubauerová 
Božena

1961 Bozděchov, dělnice, 
jízda na fůře sena – pád

Prušinovský 
Emil

1961 Bradčice, kočí, pád s potahového vozíku

Vaníček 
Antonín

1961 Telč, dřevorubec, 
kácení stromu přes závěs

Štěrba 
František

1961 Litice, lesník, zavalen kládou se skládky

Ulč Josef 1961 Drutzová, lesník, 
kácení – zásah oddenkem

Strapek Jan 1961 Vyšší Brod, převrácený traktor na silnici

Kůrková 
Vítězslava

1961 Drnovice, dělnice, 
pád s fůry s čalounickou trávou

Opravil Jaroslav 1961 Hoštejn, závozník, pád kmene s vozidla

Rašplička 
Vojtěch

1961 Švihov, dřevorubec, zlomení káceného 
buku – nepředvídané

Randjak Anton 1961 Jívová, dělník, rozštěp oddenku káceného
buku – nepředvídatelné, Slovák

Zábrodský 
Václav

1961 Dachová, dělník, 
zachycen náhonem pily

Kaláb Antonín 1961 Rosice, dělník, 
kácení – nakloněný strom – rozštěp

Němota Antonín 1961 Teplá, dělník, 
pěstební čin., osamocená práce

Sabol Tomáš 1961 Dětřichov, řidič, pád kmenu s vozidla

Suková Marie 1961 Kardašova Řečice, dělnice, zalesňování –
samovolný pád stromu při slabém větru

Jančička Imrich 1961 Zátoň, dělník, odřezávání kmene 
od vývratu, Slovák

Šrytr Jaroslav 1961 Chvaleč - Janovice, závozník, 
odvoz dříví – srážka s vlakem

Rada František 1961 Nepomuk, řidič, pěstební práce – 
převrácený traktor

Hrdličková 
Marta

1961 Bechyně, dělnice, 
kácení – pád ulomeného vršku borovice



Sýkora 
František

1961 Rožinka, dřevorubec, 
kácení pod zavěšeným stromem

Haluza Ludvík 1961 Poštorná, dělník, 
těžba dříví, pád se stromu

Fiala František 1961 Ždětín, lesník, nehoda na motocyklu

Malý Miloš 1961 Kladeruby, lesník,
nehoda na motocyklu

Knút Josef 1961 Klášterec nad Ohří - Špičák, dělník, 
převrácení traktoru, Slovák

Novotný 
Antonín

1961 Říp - Mnetěš, dělník, 
kácení zavěšeného stromu

1961 Litovel, dělnice, pád ze sedačky traktoru

1961 Zbraslav, dělnice, ožínání, kácení stromu 
druhou osobou

1961 zemřelo celkem 30 lidí

Šuta Karel 1962 Český Rudolec,
závozník, doprava dřeva autem

Friš Jaroslav 1962 Děčín, dělník, říznutí pilou na MS

Šrámek 
Lubomír

1962 Dolní Bečva, řidič,
převrácení pás. traktoru

Křížovský 
Bohuslav

1962 Planá nad Lužnicí, dělník,
kácení stromu – vymrštění oddenku

Vokoun Zdeněk 1962 Milešov, dělník, 
výroba oplocenek – okružní pila

Chaloupka 
Mojmír

1962 Šternberk, vedoucí střediska,
nehoda na motocyklu

Černý Josef 1962 Dukovany, lesník,
nehoda na motocyklu

0lah Štefan 1962 Doksy - Obrok, dělník,
těžba – manipulace – svah

1962 Vimperk, závozník, 
skládání kulatiny s auta

1962 Rychnov nad Kněžnou, lesník, 
zavalen kládou – skládka

1962 Teplá - Brno, dělník, 
kácení na zavěšený strom

1962 Golčův Jeníkov, kočí,
pád s potahového vozíku



1962 Bruntál, dřevorubec,
kácení na zavěšený strom

1962 Vysoké Chvojno, dělník,
kácení na zavěšené stromy

1962 Ostravice, dřevorubec,
manipulace kmene

1962 Zbraslav, dělník,
zavalení – obrácení kmene

1962 Dvůr Králové, dělník,
uvolnění zavěšeného stromu

1962 Bruntál, řidič, 
odvoz dříví autem – převrácení

1962 Bruntál závozník,
odvoz dříví autem-převrácení

1962 Ruda na Moravě, dělník,
pěstební činnost, přejet autem

1962 Vrchlabí, dřevorubec, kácení 
nakloněného zlomu – 
podélné rozštípnutí a pád

1962 Český Krumlov, dřevorubec, 
přimáčknut koláčem vývratu

Habart 
Stanislav

1962 Albrechtice, polesný

1962 Státní lesy Brno

1962 zemřelo celkem 24 lidí

Urban Vladimír 1963 ředitel LZ Čížová, Ing., autonehoda

Prokeš Kl. 1963 Harrachov, řidič, sesutí klád z nákladu

Adam Josef 1963 Konopiště, lesník, 
kácení zavěšeného stromu

Fišer František 1963 Lanškroun, dřevorubec, kácení stromu

Šipula Pavel 1963 Šternberk, dřevorubec, 
kácení na zavěšený strom

Samochinová 
Klementina

1963 Žlutice, ošetřovatelka,
napadení koněm

Marek Josef 1963 Jeseník, traktorista, převrácený traktor

Chrbját Rudolf 1963 Rožnov pod Radhoštěm, dělník, 
uvolněný kmen



Korčák Karel 1963 Nové Hrady, vedoucí dílny, 
kotoučová pila

Meissl 
František

1963 Horní Blatná, traktorista, 
převrácený traktor

Loub Josef 1963 Kuřim, dělník, kácení stromu

Vycpálek Josef 1963 Ledeč nad Sázavou, kotoučová pila

Kabát Jaroslav 1963 Jílové u Prahy, řidič, 
samovolný pohyb auta

Hrubeš Vojtěch 1963 Planá, dělník, 
odkorňování – pohyb kmene

Mušák Serafin 1963 Frenštát pod Radhoštěm, lanovkář, 
převrácení traktoru

Odstrčil 
Antonín

1963 Hlubočka, dělník, kácení stromu

Tvrzník Jiří 1963 Milešov, traktorista, převrácení traktoru

Čerešňák Matěj 1963 Frýdek, dělník, bodnutí vosou

Eiselt Karel 1963 Opočno, polesný, myslivost,
postřelen druhou osobou při jízdě

Spálavský Alois 1963 Nasavrky, nakládání dříví – pád s vagónu

Mareček 
František

1963 Ostravica, lesník, 
spolujezdec – pád z traktoru

Šmita Bohumil 1963 Planá u Mariánských Lázní, lesník, 
havárie na motocyklu

Pálek Karel 1963 Zbiroh, dělník, pád z kabiny traktoru

Červený Jan 1963 Pacov, dělník, 
přecházení silnice na pracovišti

Štarha 
František

1963 Loučná, dřevorubec, 
pád větve se stromu

Pizur Jan 1963 Zátiší u Plešovic, dělník, koňský 
vozík - srážka s vlakem, Slovák

1963 Františkovy Lázně, 
převrácení traktoru – svah

1963 Státní lesy Plzeň, stavební práce

Bláha Jan 1963 Plzeň, řidič náklaďáku, dopravní nehoda

Pekárek Josef 1963 Heřmanův Městec, dělník, 
kácení – pád vršku

Řiháček 1963 Kravsko, kočí, 



František splašení koně – zásah ojem vozu

Indruch 
Jaroslav

1963 Stará Huť, dřevorubec,
pád větve se stromu – větrem

Kovanda Jan 1963 Bechyně, kočí,
pád z vozu – kopnutí koněm

Karlovarský Jan 1963 Železná Ruda, odvoz, pád klády s auta

Šimek Václav 1963 Český Krumlov, 
odvoz dříví autem, pád s oplenu V3S

Pálek Karel 1963 dělník, pěstební činnost, 
pád ze sedačky traktoru

Ott Ladislav 1963 Hostinné, přibližování, 
zachycení navijákem

Štěpán Miroslav 1963 Kladská - Prameny, vedoucí LZ Hrušová,
nehoda na motocyklu

Jaroš Jan 1963 Úsobrno, lesník, 
sebepostřelení, myslivost

Drška Štefan 1963 Břeclav, dřevorubec, kácení dubu – 
nepředvídatelné poškození střelou z války

1963 zemřelo celkem 40 lidí

Prepsl Miloslav 1964 Rochoty, odvoz dříví, pád klády s auta

Gorčík Josef 1964 Bojkovice, dělník, 
práce pod zavěšeným str.

Harbichová 
Vlasta

1964 Broumov, dělnice, 
kácení slabého stromu

Jindra 
František

1964 Ledeč nad Sázavou, lesník, 
nehoda na motocyklu

Král Josef 1964 Přebuz, lesník, nehoda na motocyklu

Prokeš Kliment 1964 Martinice, odvoz dříví, pád klády s auta

Děček Alois 1964 Velké Karlovice, dřevorubec, 
kácení buku – pád větve

Šuták Ondřej 1964 Jindřichov, dřevorubec, kácení stromu

Horňák 
František

1964 Haluzice, dělník, 
odvětvovaný kmen sekerou

Zelenák Juraj 1964 Buchlovice, dělník, stavba lesní silnice

Sova Vratislav 1964 Hoštejn, dělník na MS, 
zásah elektrickým proudem



Štrobl František 1964 Dubí, dělník, 
pěstební činnost – nehoda motorobotu

Souček Jan 1964 Ležánky, dělník, zalesňování, oheň

Trčka František 1964 Řečice, přibližování dříví,
 převrácení traktoru do řeky

Krátký Jan 1964 Náměšť nad Oslavou - Obora, 
přibližování dříví, převrácení traktoru

Kudla Felix 1964 Malá Morávka, dělník,
kácení – pád vršku

Křemének Alois 1964 Vizovice, přibližování dřeva, 
převrácení traktoru

Tychl Jaroslav 1964 Arnoštov, vedoucí LS, 
tank najel na osobní auto

Kravál 
František

1964 L. Hluboké, samovýroba dřeva, 
uklouznutí – pád

Maňásek Josef 1964 Buchlov, kočí, odvoz klestu, 
stržen do žlebu – přivalen koňmi

Papp Štefan 1964 Český Jiřetín, vojín, doprava osob, 
utržená krajnice lesní cesty, Slovák.

Jaňák Miroslav 1964 Janov, učeň LOU, Slovák
přibližování dříví UKT – převrácení

1964 zemřelo celkem 22 lidí

Bohdal Hubert 1965 Žofín, samovýroba dřeva, 
kácení ztrouchnivělé souše

Biela Josef 1965 Stříbrnice, dělník, 
práce v prostoru kácení

Svoboda Josef 1965 Libverda, mistr střediska,
nehoda na motocyklu

Nevole Bohumír 1965 Mírovka, dělník, pomocník 
při kácení – změna směru, vyhnilé jádro

Šmída Jan 1965 Olomouc, valcíř, stavba lesní silnice

Peška Vincenc 1965 Lipůvka, brigádník, uvolňování 
zavěšeného stromu – osamělá práce

Doškář Karel 1965 Raspenava, 
odvoz dříví autem – pád kmene

Procházka 
Václav

1965 Červený Hrádek, řidič, 
převrácení traktoru

Sekerka Jan 1965 Červený Hrádek, dělník, 
převrácení traktoru



Jurek Josef 1965 Čeladná, odvoz dříví, převrácení auta

Ondrisek Emil 1965 Jindřichův Hradec, dělník, 
kácení stromu – vyprošťování pily, 
Slovák

Kotrlík 
Stanislav

1965 Chvalšiny, polesný, 
nehoda na motocyklu

Flor 1965 Stříbro, autonehoda

Buchta 
František

1965 Brno, mistr, nehoda na motocyklu

Příkazský 
Matouš

1965 Ratíškovice, dělník, kácení zavěšeného 
stromu pod dalším zavěšeným stromem

1965 Rájec nad Svitavou, dělník, 
kácení – uvolňování závěsu

1965 Frýdek, závozník nákladního auta,
 pád pod kola

1965 zemřelo celkem 17 lidí

Maroušek 
Hynek

1966 Rapšach, dělník, 
zavěšený strom – práce pod

Bartoníček 
Josef

1966 Kraslice, dělník, 
nakládka na vagon – pád kmene

Pacourek Jan 1966 Hatín, lesník, nehoda na motocyklu

Kamler 
František

1966 Rejvíz, přibližování dřeva traktorem – 
vymrštění kmenu naražením na pařez

Tonar Josef 1966 Ransko, dělník, kácení stromu – pád

Steininger Karel 1966 Nýrsko, střelmistr, 
úprava lesní cesty odstřelem

Hrbáček Josef 1966 Luhačovice, lesník, bodnutí vosou

Kislický Emil 1966 Horákov, dělník,
odvoz sena – jízda na nákladu

Michka Otto 1966 Břehy u Přelouče, skládání kmenů 
na auto – přepadnutí křivého

Niedermertl 
Ludvík

1966 Přibyslav, dělník, 
tažení vagonu traktorem

Kubín Jaroslav 1966 Křenov, dělník, 
kácení pod zavěšeným stromem

Formánek 1966 Kateřina, polesný, 



Antonín přejet autem

Pícha Josef 1966 Pivnisko, mistr na MS, 
nehoda na motocyklu

Řehoř Josef 1966 Dlouhá Louka, 
přibližování – převrácený traktor

Sladký Václav 1966 Roželov - Moricka, kočí, navalování 
kmenů na skládku

Grunděl 
František

1966 Hošťálkovy, dělník, sezení u ohně 
pod zavěšeným stromem – pád

Sobek Tomáš 1966 Vápenky, dělník, štípání polen ve svahu

Ksycinski Jan 
Henryk

1966 Nové Město pod Smrkem, dělník, 
vagónování, Polák

1966 zemřelo celkem 18 lidí

Dušek Vojtěch 1967 Krtely, řidič traktoru RS09, 
převrácený traktor

Lolas Kostas 1967 Krnov, dělník, pád stromu náhodně 
vyvrácený větrem

Majer Tomáš 1967 Lenora, dělník na MS, 
vymrštěný kmen z transportéru

Lehotský Ivan 1967 Třeboň - Zámecké, dělník, uvolnění 
vyvráceného pařezu, Slovák

Vítovec Josef 1967 Milevsko, závozník, 
odvoz dřeva autem, prasklý disk

Švec František 1967 Radany, dělník, 
těžba – práce pod vývratem

Braťka Josef 1967 Sedlice, brigádník, 
pád stromu po uvolnění

Bárta František 1967 Lenora, závozník, 
odvoz dlouhého dříví autem

Jurga Štefan 1967 Smrčina - Plešný, dělník, kácení 2. 
osobou

Fikrle Josef 1967 Švihov, polesný, nehoda na motocyklu

F. R. 1967 Františkovy Lázně, 
odvoz dříví autem, nehoda

Kincl Josef 1967 Břežany,
odvoz dříví autem, pád klády s vozu

Jáníček Jaroslav 1967 Kuřim, řidič,
převrácení nákladního auta se dřívím



Tvarůžek Josef 1967 Lechovoce, dělník, stavební práce

Marek Antonín 1967 Jihlava, lesník, autonehoda

Machovský 
Antonín

1967 St. Hutě, 
natláčka na černou zvěř, postřelen

Šmerda Jaroslav 1967 Huť-Prostějov, dělník, kácení stromu pod
zavěšeným stromem

Derbek Jaroslav 1967 Hrubá Skála, dřevorubec, 
nehoda na motocyklu

Kašpar 
Ladislav

1967 Vysoké Chvojno, řidič auta,
pád klády s vozu

Hasnedl 
Emanuel

1967 Rejštejn, spolujezdec,
převrácení traktoru na silnici

1967 Žamberk, dřevorubec, kácení 2. osobou

1967 Ronov nad Doubravou, dřevorubec, 
zavalen kořenovým koláčem

1967 Karlovice, dělník,
odvoz sena – pád s nákladu

1967 Chlum u Třeboně, dřevorubec,
práce pod závěsem

1967 zemřelo celkem 24 lidí

Jeroušek 
František

1968 Tyrolský dům, dělník,
kácení stromu – vítr

Vaněček 
Antonín

1968 Bažantnice - Jindřichův Hradec,
dělník, pád stromu ve vichřici

Krška Václav 1968 Kolence, dělník, kácení stromu

Batelka Josef 1968 Pohoří - Nové Hrady, brigádník,
pálení klestu – popáleniny a udušení

1968 Státní lesy Krnov

1968 Státní lesy Krnov

1968 Krnov - Lesotechnické Meliorace,
řidič, autonehoda

1968 Krnov - Lesotechnické Meliorace,
závozník, autonehoda

Křišta Bedřich 1968 Svatý Tomáš, dělník, pád káceného 
stromu

Tumpach Jan 1968 Zbiroh - důl Pokrok,
odvoz dříví autem – pád klády svozu



Trojan Petr 1968 Vrchlabí, dělník, pád káceného stromu

Mauri Stanislav 1968 Luhačovice, dělník, kácení stromu
pod zavěšeným bukem, Slovák

Sedláček Petr 1968 Strmilov, lesník, nehoda na motocyklu

Repka Petr 1968 Arnoštov, lesník, požár

1968 Železná Ruda, pád

1968 Nýrsko, dělník,
práce pod zavěšeným strom.

Červinka 
Jaromír

1968 Vír na Moravě, odvoz dříví autem

Kolář František 1968 Štěpánov, nakládání dříví
na koňský potah – pád s korby

Kupča Lukáš 1968 Punkva, dělník,
kácení stromu na zavěšený

Konrád 
Vladimír

1968 Smědava, závozník,
odvoz dříví – navalování

1968 Nepomuk, závozník,
odvoz dříví - navalování

1968 Ruda na Moravě, závozník,
odvoz dříví – pád pod převrácené auto

Meduňka Jan 1968 Vysoké Mýto, dělník, kácení stromu

1968 zemřelo celkem 23 lidí

Kopidlanský 
Jar.

1969 Dobříš, lesník,
samovolný rozjezd nákladního auta

Folde František 1969 zedník, SZ Praha, lžíce bagru

Kováč Kolman 1969 Pohoří, dřevorubec, kácení – zpožděný 
pád větve z vedlejšího buku

Marvan Jaroslav 1969 Kardašova Řečice, lesník,
jízda na motocyklu

Masojídek 
František

1969 Stříbrné Hutě, dělník,
úder pákou při otáčení kmene

Felbinger 
Arnold

1969 Vimperk, dělník na MS, zavalení kmeny

Maier Josef 1969 Horšovský Týn, kočí,
pád pod potahový vůz

Cikanová Marie 1969 Plzeň, dělnice,



vyklizování klestu – sesutí se se svahu

Kyznarová 
Marie

1969 Planá, dělnice, nehoda na motocyklu

Budzel Antonín 1969 Lomnice nad Popelkou, dělník,
práce pod zavěšeným stromem

Bjaloň Antonín 1969 Buchlovice, dělník,
kácení stromu druhou osobou

Hamar 
František

1969 Rosice, dřevorubec,
kácení buku – pád větve

Machačík 
František

1969 Rajnochovice, dělník,
pálení klestu – popáleniny

Kujínek Václav 1969 Velké Meziříčí, dřevorubec,
kácení několika stromů na jiný zavěšený

Hladek Jan 1969 Henčov, dělník,
samovolný pád zavěšeného stromu

Dubovický Jan 1969 Zábřeh, dřevorubec,
kácení buku na němž byl jiný zavěšený

Fizek Michal 1969 Šenov, dělník,
kácení – odmrštění ležící klády

Vaculík 
František

1969 Šternberk, kočí, vlečení kmene

Velička Jar. 1969 Ostravice, dělník na MS,
rozvalování kulatiny

Čočotka Ondrej 1969 Frýdek - Místek, dělník,
 pád pod podrťovač

Cunderle 
Antonín

1969 Plešný, lesník

Žilka Ladislav 1969 Břeclav, dělník,
těžba dřeva, říznutí pilou – infekce

1969 zemřelo celkem 22 lidí

Vojta Josef 1970 Dalečín, odvoz dříví autem, 
odlomení klanice – sesutí nákladu

1970 Nymburk,
rozřezávání dříví na okružní pile

Krupička 
Václav

1970 Janov, údržba, lano navijáku

1970 Znojmo, přibližování dříví
 traktorem – úvazek daleko od čela klády



1970 Znojmo, dělník, výbuch horkého dehtu

1970 Rožnov pod Radhoštěm, dělník, 
uvolňování zavěšeného stromu

1970 Boubín, autonehoda

1970 Broumov,odvoz dříví – pád kmene s vozu

1970 Vysoké Chvojno, dělník,
stavba oplocenky – pád

1970 Bučovice, dělník,
kácení po svahu – uklouznutí

1970 Brunov, dělník,
uvolňování zavěšeného stromu

1970 Hanušovice,
odvoz dříví autem, dopravní nehoda

1970 Hanušovice,
odvoz dříví autem, dopravní nehoda

1970 Hanušovice,
odvoz dříví autem, dopravní nehoda

Svoboda Petr 1970 Prácheň, traktorista,
nehoda na motocyklu

Žihla Josef 1970 Janov, polesný, havárie na motocyklu

Ranft Horst 1970 Litvínov, technik střed.,
havárie na motocyklu

Řeřicha Alois 1970 Litvínov, technik střed.,
havárie na motocyklu

Gajič Ali 1970 Horní Planá, brigádník z Jugoslávie – 
Bosna, těžba dřeva

Ryšavý 1970? Nová Pec, pád bukové větve

1970 zemřelo celkem 20 lidí

Svobodný 
Bohumil

1971 Vrábsko, ředitel LZ, myslivost

Vavřinec 
Stanislav

1971 Planá nad Lužnicí, dělník,
kácení na zavěšený strom

Němeček 
Miroslav

1971 Rožnov u Českých Budějovic,
lesník, nehoda na motocyklu

Šilhavý Boleslav 1971 Pařeziny, lesník,
vymrštění kmene taženého traktorem

Korál František 1971 Kašperské Hory, lesník



Beránek Jan 1971 Pacov, kočí, přibližování, kopnutí koněm

1971 Svitavy, lesník, nehoda na motocyklu

Jablonovský 
Miloslav

1971 Jeníkov, závozník,
odvoz autem – zavalen kmeny

Veselý Zdeněk 1971 Žamberk, dřevorubec,
samovolný pád zavěšeného stromu

1971 Luhačovice, závozník,
odvoz – pád kmene s nákladem

1971 Jaroměřice, dělník,
vagónování dříví, nakladač

1971 Buchlovice, kočí, pád pod potahový vůz

Moškvan Josef 1971 Státní lesy Brno, dělník,
zásah elektrickým proudem

1971 Ostravice, dělník u lanovky,
napínání lana

1971 Jeseník, převrácení odvozní soupravy na 
lesní cestě

1971 Javorník, svalování kmenů s nákladního 
auta obracákem

1971 Telč, závozník nákladního auta, 
vypadnutí z kabiny

1971 zemřelo celkem 17 lidí

Šmída Vladimír 1972 Kladruby-Stříbro, dělník,
podélné rozřezávání kuláče

Vančo Vladimír 1972 Bílý Újezd, dělník, strom kácený 
2. osobou vyvrátil další strom, 
který jej usmrtil

Hospůdka Josef 1972 Česká Kamenice,
zavalení talířem vývratu

Heinrich Karel 1972 Rumburk, dřevorubec, zavěšený strom

Kassel Pavel 1972 Zdice, závozník,
dlouhé dříví, pád výřezu

Filip Josef 1972 Nuzov, dřevorubec,
práce pod zavěšeným stromem

Hanus 
František

1972 Stříbro, kůň přirazil kočího ke kmeni

Frančák Karel 1972 Přimda - Černý Les, padající větev

Višňovský 1972 Židlochovice, lesník,



František autonehoda

1972 Liberec, autonehoda

1972 Liberec, autonehoda

1972 Liberec, autonehoda

1972 Chomutov, stavební práce

1972 Státní lesy Hradec Králové

Pernica 
Ladislav

1972 Janovice, řidič, skládání kulatiny

Krcal Karel 1972 Choceň, lesník, autonehoda

Šebek František 1972 Janov, závozník, autonehoda

Šedr Ignác 1972 Olomouc, dřevorubec,
odvětvování – pád větve

Mudrik Jan 1972 Bílá - Frýdek - Mýstek,
dělník, kamenolom – zavalení

Mieczyslav 
Stanczek

1972 Ostravice, dělník,
práce pod zavěšeným stromem

Zajíček 
Vladimír

1972 Karlovice, dřevorubec,
kácení druhou osobou

1972 Státní lesy Krnov

1972 zemřelo celkem 22 lidí

Kozbertová 
Marie

1973 Starý Kolín, auto – vlak – nehoda

Vodičková 
Marie

1973 Starý Kolín, auto – vlak – nehoda

Vodička Josef 1973 Starý Kolín, auto – vlak – nehoda

Linek Jan 1973 Starý Kolín, auto – vlak – nehoda

Vinduška 
Miroslav

1973 Starý Kolín,
auto – vlak – nehoda

Novosad 
Stanislav

1973 Tábor, kočí,
pád pod potahový vůz

Prokeš Jan 1973 Hluboká nad Vltavou, kočí,
auto – koňský vůz – nehoda

Málek Emil 1973 Nové Město, závozník,
odvoz dřeva – pád výřezu



Bartyzalová 
Zdena

1973 Třeboň, dělnice,
práce v prostoru kácení

Pečenka Jan 1973 Stará Obora, dělník, oheň

Will František 1973 Františkovy Lázně, dřevorubec, kácení, 
odmrštění již pokáceného kmene

Třasoň Zdeněk 1973 Stříbro, dřevorubec,
práce v prostoru kácení

Matala Bedřich 1973 Konstantinovy Lázně,
pád s nákladu dříví

Mrozik Marian 1973 Jedřichovice, dřevorubec,
zavalení odříznutým kmenem, Polák

Polák Vlastimil 1973 Hradec Králové, autonehoda

Křen Bohumil 1973 Hradec Králové, autonehoda

Žerníček 
Vladimír

1973 Loučná,
odvoz dříví – pád kmenů s nákladu

Bártek Karel 1973 Javorník,
odvoz dříví – padají kmeny s nákladu

Pospíchal 
Oldřich

1973 Vsetín, střet s autem jako chodec

Franek 
František

1973 Šenov, dělník, práce v prostoru kácení

Danda Jan 1973 dřevorubec, kácení zavěšeného stromu

Koníček Jan 1973 Luhačovice, autonehoda

Maršovská 
Marie

1973 Luhačovice, autonehoda

Kusáková Marie 1973 Luhačovice, autonehoda

Fiala František 1973 Zastávka u Brna,
dělník, práce pod nákladem jeřábu

Kavan Josef 1973 Státní lesy Brno, autonehoda

Baštýř Jaroslav 1973 Skočice, lesník

Přibyl Jiří 1973 Křtiny, řidič,
zřícení traktoru s lomové stěny

1973 Nižbor, autonehoda

Vlažný Josef 1973 Nové Město pod Smrkem, dělník DMS, 
převrácení traktoru

Kovář Zdeněk 1973 Velké Karlovice, dělník,
práce pod zavěšeným stromem



1973 zemřelo celkem 31 lidí

Havel Josef 1974 Vimperk, traktorista,
práce v prostoru kácení jinou osobou

Svíček 
František

1974 Bečov nad Teplou,
odvoz, pád kmene s nákladu

Kocián Josef 1974 Trhanov, dělník,
rozmítání fošen okružní pilou

Murina Jan 1974 Litoměřice, dřevorubec,
pád pod kácený strom

Vondráček 
Ernest

1974 Česká Kamenice, instruktor,
 zácvik a přihlížení kácení, padající strom

Vavřínová 
Božena

1974 Lanškroun, dělnice, zalesňování, 
uklouznutí – pád

Honek Michal 1974 Náměšť, měření na holině – zásah 
zlomem ze stromu 15 m vzdáleného

Fojtík Jiří 1974 Studnické Paseky, lesní dozor
zásah káceným stromem

Fojtík Ondřej 1974 Ostravice, dřevorubec,
pohyb výřezu ze svahu

Vacula 
František

1974 Šternberk, dřevorubec,
práce v prostoru kácení kolegy

Maňák Antonín 1974 Opava, dřevorubec,
kácení stromu 2. osobou

Olešňovík 
Wiliam

1974 Ostravice,
odvoz pád kmenů z nákladu auta

1974 Planá u Mariánských Lázní, technik,
nehoda na motocyklu

1974 Liberec, dělnice, autonehoda

1974 Liberec, dělník, zemní práce – zavalení

Vrba Jiří 1974 Bělá pod Bezdězem,
lesní – nehoda na motocyklu

1974 zemřelo celkem 16 lidí

Gondek Jan 1975 Volary, dřevorubec, samovolný pád náhle
zlomeného stromu

Novák 
František

1975 Bránice - Milevsko, dělník,
skládkování dříví



Šalom Jaroslav 1975 Planá u Mariánských Lázní, dřevorubec,
těžba dřeva

Kalaš Zdeněk 1975 Buchlovice, inspektor LZ pro těžbu, 
uvolňování zavěšeného buku – 
rozštípnutí dvojitého vrchu

Požárová Marie 1975 Mohelno, dělnice,
pálení klestu – uhoření

Antoš Pavel 1975 Cikháj, student lesnické školy,
krácení výřezu – zavalení

Čepička 
Antonín

1975 Trhanov, lesní,
dozor u kácení – zpětný pád suché břízy

Němec Josef 1975 Červený Újezd, dřevorubec,
kácení na zdvižený oddenek

Janko Vladislav 1975 Polička, kočí, chůze za povozem – pád

Šmerda 
Ladislav

1975 Boskovice, kočí, střet potahu s autem

Jurša Bohumil 1975 Buchlovice, dělník,
okružní pila – říznutí, tetanus

1975 zemřelo celkem 11 lidí

Stankovský Jan 1976 Kaproun, dřevorubec,
zavalen pařezem vývratu

Kubart 
Vlastimil

1976 České Budějovice, kontrolor ústředí 
JčSL, autonehoda

Panoch Josef 1976 Nuzice, lesní, nehoda na motocyklu

Kučera Tomáš 1976 Dunovice, dřevorubec, kácení 2. osobou

Tlapák 
František

1976 Rohov v Třemošnici, řidič,
pád výřezu z auta

Spilková 
Vincencie

1976 Hradec Králové, dělnice,
stavební práce, pád z výše

Takáč Ignác 1976 Lanškroun, řidič odvozní soupravy, 
prasknutí lana – zavalení kmeny

Wojcik Jan 1976 Machov, dřevorubec, kácení stromu v 
dosahu jiného – zavěšeného

Esterka Josef 1976 Gottwaldov,
údržba lesní cesty – pád pod drtič

Blaho Bohumil 1976 Židlochovice, dřevorubec,
pád větve při kácení



Sas Jan 1976 Včelín - Litovel, dělník,
práce v prostoru kácení

Troják Hynek 1976 Sobotín, traktorista,
 práce v prostoru kácení

Finger Ladislav 1976 Hynčina, závozník,
smyk – výskok z vozidla

Volek Ludvík 1976 Velké Karlovice, závozník,
samovolné. uvolnění výřezu

Matějka 
Jaroslav

1976 Rejvíz, dřevorubec, kácení jinou osobou

Mertl Vladimír 1976 Mionší - Tatínky, dřevorubec, kácení 
vyhnilého buku – rozštípnutí oddenku

1976 zemřelo celkem 16 lidí

Kuchyňka 
Jaroslav

1977 silnice Vrané nad Vltavou - Zbraslav,
autonehoda

Doubek 
Miroslav

1977 Vojkov, dřevorubec, kácení jednostranně 
zavětveného stromu

Pažout Ladislav 1977 Klokočka, dřevorubec,
práce pod závěsem

Majda Josef 1977 Bechyně, dřevorubec,
kácení pod závěsem

Ptáček Josef 1977 Šluknov, dřevorubec,
kácení druhou osobou

Kokáš František 1977 Brodská, dřevorubec,
manipulace kmenu

1977 Státní lesy Teplice, dopravní nehoda

1977 Státní lesy Teplice, soustřeďování dříví

Kříž Václav 1977 Jihlava, odvoz dříví,
pád ze stupačky auta

Šopík Josef 1977 Bojkovice,
přibližování traktorem – převrácení

Bíbr Karel 1977 Solopysky, lesní, nehoda na motocyklu

Blaščák Štefan 1977 Bělá nad Radbuzou, kočí,
ve stáji pošlapán koněm

Ritka František 1977 Veselí nad Lužnicí, poříčný,
kácení – pád větve sousedního stromu

1977 zemřelo 13 lidí



Khauer Jindřich 1978 Vykmanov, dělník, kácení jinou osobou

Hložek Ladislav 1978 Ledce, dělník, okružní pila

Trčka František 1978 Milín, závozník – dlouhé dříví, nakládání

Wollmmann 
Eduard

1978 Pyšely, náměstek ředitele SL, Ing., 
autonehoda

Kundela Ján 1978 Kladno, dělník, nehoda na motocyklu

Pařenice 
František

1978 Rožnov pod Radhoštěm,
pěstební činnost – koňský potah

Machota Josef 1978 Hlavňov, přibližování traktorem, dálkové 
ovládání navijákem – převrácení traktoru

Vrubel Rudolf 1978 Karlovice,
přibližování lanovkou – přetržené lano

Meluzín 
Jaroslav

1978 Křtiny, dělník, kácení jinou osobou

1978 Čechy, odvoz dříví

4 lidé 1978 Čechy, ostatní činnosti

3 lidé 1978 Čechy, dopravní nehody

1978 zemřelo celkem 17 lidí

Moravec Václav 1979 Oseček - Pňov, dělník, autonehoda

Hruška Richard 1979 Podělusy, samovýrobce,
kácení pod závěsem

Procházka 
Antonín

1979 Horní Dubénky,
dělník, okružní pila – podélné řezání

1979 Čechy, těžba dřeva

1979 Čechy, těžba dřeva

1979 Čechy, těžba dřeva

1979 Čechy, soustřeďování dříví

1979 Čechy, soustřeďování dříví

1979 Čechy, odvoz dříví

1979 Čechy, odvoz dříví

1979 Čechy, odvoz dříví

1979 Čechy, manipulace dřeva

1979 Čechy, ostatní činnost



1979 zemřelo celkem 13 lidí

Frnoch Miloslav 1980 Tálín, lesní, autohavárie na lesní cestě

Bělko Jan 1980? Vlachovo Březí, dělník

Jílek Jan 1980 Nová Ves, dělník

Bárta Pavel 1980 Šiberna, dřevorubec,
kácení břízy pod závěsem

Kazda Jiří 1980 Stonařov, dělník, stavební práce

Zovčák Karel 1980 Boskovice, dřevorubec, kácení stromu

Balog Jan 1980 Klášterec - Výsluní, dělník

Amcha Jiří 1980 Kamenice nad Lipou, lesní technik

 5 lidí 1980 Čechy, těžba dřeva

 2 lidé 1980 Čechy, soustřeďování dříví

 2 lidé 1980 Čechy, odvoz dříví

1980 zemřelo celkem 17 lidí

Řepa František 1981 Třeboň, závozník

Drs Josef 1981 Jindřichův Hradec, dřevorubec

Slavík Zdeněk 1981 Všeteč, dřevorubec, stahování 
zavěšeného stromu traktorem

Kříž Ladislav 1981 Stará voda, dělník, dřevosklad

Vlčková Cecilie 1981 Pyšely, dělnice,
ožínání buřeně – sečná rána srpem

1981 zemřelo celkem 5 lidí (neúplný údaj)

Diriga Josef 1982 Sedlice, řidič,
odvoz dřeva – náhlé uvolnění kleští HR

Vodenka Jan 1982 Obora - Dobříš, dřevorubec, kácení 
stromu – který nesl další zavěšené

Brynda Jaroslav 1982 Hluboš, kočí,
převrácení potahového vozu

Chromčák 
Karol

1982 Šemanovice, dřevorubec,
kácení pomocí lana traktoru

Němec Václav 1982 Čáslav, řidič, vykládka – uvolnění 
kulatiny



1982 zemřelo celkem 5 lidí (neúplný údaj)

Michálek 
Vladimír

1983 Třebanice, výkon myslivosti

Vitovský Josef 1983 Těchařovice,
práce v prostoru kácení druhé osoby

Přitasil Miloslav 1983 Radlík, zedník, pád lešení

1983 zemřeli celkem 3 lidé (neúplný údaj)

Marek Lubomír 1984 Brumov, dělník

1984 Přibyslav, dopravní nehoda

1984 zemřeli celkem 2 lidé (neúplný údaj)

Motyčák Josef 1985 Lipka, dřevorubec, napružený kmen

Baďouček 
Otakar

1985 Tuchoměřice,
převrácení traktoru na cestě

Jura Ladislav 1985 Dobrá u Volar, lesní, myslivost, 
autonehoda

Řepka Jan 1985 Vrchlabí, bagrista,
převrácení – únik z kabiny

Lúžkový Ondrej 1985 Mariánské Lázně, dřevorubec,
kácení stromu

Učeň Miloslav 1985 Šebetov, závozník
dlouhé dříví, pád kmenu

Mazánek Arnošt 1985 Albrechtice, kočí,
přibližování – úder koněm

Koláček Zdeněk 1985 Rokytnice, dřevorubec,
kácení – ulomená větev

Lukeš Antonín 1985 Jankov, dřevorubec, 
propadnutí klestem do díry v zemi

1985 LZ Přimda

1985 zemřelo celkem 10 lidí (neúplný údaj)

Polanský 
Bořivoj

1986 Státní lesy České Budějovice

Nemeth Jan 1986 Lhenice, dřevorubec,
pád káceného stromu



Hladík Kamil 1986 Zaluží u Sušice, dřevorubec,
kácení stromu druhou osobou

Mečíř Bohuslav 1986 Jedlová, vedoucí útvaru LZ, Ing., 
uklouznutí – samovolný výstřel lovecké 
zbraně

Moulis 
František

1986 Vacíkov, závozník, vosí žihadla

Kováč Alois 1986 Mochov, dřevorubec, samovolný pád 
stromu – přerušené kořeny

1986 zemřelo celkem 6 lidí (neúplný údaj)

Švejda Antonín 1987 Horní Planá, dělník, pád stromu

8 lidí 1987 Čechy

1987 zemřel celkem 9 lidí (neúplný údaj)

Přikryl Josef 1988 Dětřichov

Páv Stanislav 1988 Pavlov, dělník,
kácení hlavové vrby

Pohanka 
Eduard

1988 Račín - Polnička, vedoucí LS, Ing., 
autonehoda

Benček Jan 1988 Choustníkovo Hradiště, dřevorubec, 
práce v prostoru kácení jinou osobou

Kroutil 
Lubomír

1988 Lipová, dřevorubec,
kácení stromu

Bubela Jan 1988 Rozvadov, dřevorubec,
kácení – vyhnilý strom

Barák Jan 1988 Praha, řidič, autonehoda

Skala Miroslav 1988 Koráb nad Kdyní, dřevorubec,
práce pod závěsem

Groh Miroslav 1988 Česká Lípa, lesní, nehoda na motocyklu

Palát Jaroslav 1988 Krásná Lípa, střelmistr,
odstřel odvodňovacích příkopů

Kalina Antonín 1988 Rohozná, dřevorubec,
práce pod závěsem

Sysel Karel 1988 Kněžice, lesní, nehoda na motocyklu

Turek Stanislav 1988 Albrechtice, lesní,
vymrštěný článek řetězu JMP



Kohl Karel 1988 Náměšť nad Oslavou, dřevorubec,
kácení stromu – pád vedlejšího

Nezbeda 
Vladimír

1988 Hořice, dřevorubec, kácení pod závěsem

Jílek Miroslav 1888 Sedmidvory, řidič, zimní posyp,
nehoda na lesní cestě

Svoboda 
Jaroslav

1988 Uherčice, dřevorubec,
zavalen koláčem vývratu

1988 zemřelo celkem 17 lidí

Krajíc Jaroslav 1989 Zátoň, dřevorubec,
kácení na jiný zavěšený

Mašek Vladimír 1989 Javory, dřevorubec, odříznutí vývratu

Šedivý Karel 1989 Milevsko, lesní, nehoda na motocyklu

Kukliš Petr 1989 Brezno, lesník - Holýšov, autonehoda

Šmíd Pavel 1989 Božkov, dřevorubec,
kácení jinou osobou

Havlena Josef 1989 Starý Smolivec, dřevorubec,
kácení pod závěsem

1989 zemřelo celkem 6 lidí

Svoboda Jan 1990 Jindřichův Hradec, dělník,
pád kmene z vozu

Škodný 
Ladislav

1990 Radouš, závozník odvozní soupravy

9 lidí 1990 Čechy

1990 zemřelo celkem 11 lidí

Csorbová Julie 1991 Vítkov, dělnice, pěstební činnost

Kolenčík Milan 1991 Hutě, dělník, Slovák

1991 zemřeli 2 lidé (neúplný údaj)

Sekáč Jiří 1992 Kaplice, dělník, dřevosklad

1992 Dolní Dvůr - Vrchlabí,
těžba – pád části stromu

1992 Židlochovice, lesní, dopravní nehoda



1992 Malá Úpa,
transport vrtulníkem, padající kmen

1992 Nasavrky, dělník, dopravní nehoda

1992 zemřelo celkem 5 lidí (neúplný údaj)

1993 Pustá Polom, těžba dřeva

1993 Sulice, dělník, zalesňovací práce

1993 zemřeli celkem 2 lidé (neúplný údaj)

1994 Zbraslav, dělník, dopravní nehoda

1994 zemřel celkem 1 člověk (neúplný údaj)

Adamová Marie 1995 Praha - Slaný, referent LS,
dopravní nehoda

Kadavý Ivo 1995 Praha - Slaný, referent LS,
dopravní nehoda

1995 Nová Pec, dělník

1995 Kostelec nad Černými Lesy, dřevorubec, 
práce pod zavěšeným stromem

1995 zemřeli celkem 4 lidé (neúplný údaj)

1996? Pohoří-Kaplice, dřevorubec, pád stromu

1996 zemřel celkem 1 člověk (neúplný údaj)

Lazin Antonín 1997 Modrava, dřevorubec, těžba dřeva

Hrdý David 1997 Lipno - Přední Výtoň, revírník, Ing., 
dopravní nehoda

1997 Třeboň, vedoucí LS, Ing.,
dopravní nehoda

1997 zemřeli celkem 3 lidé (neúplný údaj)

1998 Krásno, trhač šišek, pád ze stromu

1998 zemřel celkem 1 člověk (neúplný údaj)

Huleš Josef 1999 Zadní Vrch - Vadkov, 
přibližování dřeva traktorem



1999 zemřel 1 člověk (neúplný údaj)

2000 zemřelo

2001 Židlochovice - bažantnice, dělník, 
myslivost, pád ze žebříku

2001 o. Bruntál, dělník,
těžba, odříznutí vývratu

2001 o. Tábor, dělník, práce pod závěsem

2001 o. Vsetín, dělník,
těžba dřeva, pád stromu

2001 o. Brno - venkov, dělník, samovolný pád 
stromu – po skácení sousedního

2001 zemřelo celkem 5 lidí

Szilágyi 
Miroslav

2002 Kladská, řidič, havárie odvozní soupravy

2002 o. Brno - venkov, práce pod závěsem

2002 o. Karlovy Vary,
samovolný pád stromu po nalomení

2002 o. Nymburk,
práce pod zavěšeným stromem

2002 o. Praha - východ, pád stromu

2002 o. Třebíč, kácení stromu na jiný zavěšený

2002 zemřelo celkem 6 lidí

Vopelka 
Jaroslav

2003 Libice nad Doubravou, výkon myslivosti

2003 o. Benešov, těžba dřeva

2003 o. Bruntál,
těžba dřeva, odřezávání vývratu

2003 o. Jeseník, těžba dřeva

2003 o. Mladá Boleslav, kácení stromu

2003 o. Příbram, těžba,
samovolný vývrat ve větru

2003 o. Zlín, těžba, kácení – rozštípnutí kmene

2003 zemřelo celkem 7 lidí



Oudes Milan 2004 Dlouhá Ves u Sušice, dřevorubec, 
samovolný pád stromu

2004 o. Brno - venkov,
manipulace kulatiny na svahu

2004 o. Havlíčkův Brod,
kontrola práce, pád stromu

2004 zemřeli celkem 3 lidé (neúplný údaj)

2005 o. Domažlice,
práce pod zavěšeným stromem

2005 Keply, revírník,
pád kmene z odvozní soupravy

2005 o. Mělník, pád větve

2005 o. Náchod, těžba dřeva, pád stromu

2005 o. Plzeň - sever,
těžba dřeva, kácení ve větru

2005 o. Ústí nad Labem, těžba dřeva, pád 
stromu

2005 zemřelo celkem 6 lidí

Dvořáček 
Eduard

2006 Srní, lesník, Ing.

Procházka 
Jaroslav

2006 Tušť, samovýrobce,
kácení – pád vršku stromu

Kamír Pavel 2006 Dačice - Žernoviště, student SLŠ Písek, 
pád kmene z odvozní soupravy

2006 o. Blansko,
práce pod zavěšeným stromem

2006 o. Bruntál,
pád kmene z odvozní soupravy

2006 o. Kroměříž,
kácení stromu s jiným zavěšeným

2006 o. Kutná Hora,
kácení stromu s jiným zavěšeným

2006 o. Přerov, přibližování dříví,
náraz do souše – pád vršku

2006 o. Šumperk, manipulace kmene

2006 o. Vyškov, dřevorubec, kácení na závěs

2006 Čečovice, samovýrobce,



práce pod závěsem

2006 zemřelo celkem 11 lidí

Procházka 
Jaroslav

2007 Studánka, revírník,
autonehoda na lesní cestě

2007 o. Beroun, kácení stromu

2007 o. Blansko,
vyvětvování stromu, pád větve

2007 o. Česká Lípa, samovolný pád stromu

2007 o. Karlovy Vary, pád větve ze stromu

2007 o. Klatovy, těžba dřeva, pád stromu

2007 o. Náchod, těžba,
 kácení zavěšeného stromu

2007 o. Nový Jičín,
vyvětvování stromu, pád větve

2007 o. Rychnov nad Kněžnou, těžba dřeva

2007 o. Semily, těžba dřeva, pád stromu

2007 o. Zlín, kácení stromu –
pád vedlejšího nahnilého buku

2007 zemřelo celkem 11 lidí

Vávra Jiří 2008 Klikov - Rapšach, soustřeďování dříví, 
převrácení traktoru

2008 o. Blansko, těžba, kácení jinou osobou

2008 o. Blansko, těžba dřeva, pád části kmene

2008 o. Náchod, kácení stromu – pád větve

2008 o. Plzeň sever,
těžba dřeva, padající strom

2008 zemřelo celkem 5 lidí

2009 o. Blansko,
kácení – pád na jiný šikmý strom

2009 o. Frýdek - Místek,
kácení stromu – pád větve

2009 o. Pardubice,
pád stromu při odvětvování

2009 zemřeli celkem 3 lidé



2010 Stožecký kopec, dřevorubec,
kácení stromu – zavalení

2010 o. Blansko,
kácení – pád větve vedlejšího stromu

2010 o. Bruntál, kácení stromu – pád

2010 o. Česká Lípa, soustřeďování dříví, 
vyprošťování traktoru

2010 o. Plzeň - sever, kácení stromu – pád

2010 o. Praha - západ, kácení stromu – pád

2010 o. Vsetín, těžba dřeva,
kácení – odmrštění zlomu z 2. stromu

2010 o. Louny, kácení stromu – pád

2010 o. Jihlava, pád pod kolo harvestoru

2010 o. Jeseník, soustřeďování dříví UKT – 
převrácení

2010 zemřelo celkem 10 lidí

2011 o. Frýdek - Místek, těžba,
kácení souše – zlom

2011 o. Jičín,
kácení stromu – zlomení ve výšce 5 m

2011 o. Jihlava, těžba dřeva, pád zlomu

2011 o. Karlovy Vary, kácení stromu

2011 o. Kroměříž,
kácení stromu na jiný zavěšený

2011 o. Písek, kácení ohnutého stromu – zlom

2011 o. Šumperk,
těžba dřeva, kácení – pád větve

2011 o. Uherské Hradiště,
pád stromu po pokácení sousedního

2011 Vimperk, dělník, těžba dřeva harvestorem
– údržba

2011 o. Plzeň - sever, kácení stromu – pád

2011 o. Brno město,
odvoz dříví autem – náraz do stromu

2011 zemřelo celkem 11 lidí



Pechman 
Vladimír

2012 Hradiště, výkon myslivosti

2012 o. Hodonín,
 těžba dřeva, kácení stromu – pád

2012 Olomouc, výcvik na dřevorubce,       
kácení – pád

2012 o. Zlín,
těžba dřeva, pád zavěšeného stromu

2012 Dolní Sedlo, kácení stromu – pád

2012 o. Hodonín,
ořez větví – pád dělníka z výše

2012 zemřelo celkem 6 lidí

2013 o. Hodonín, dřevorubec,
kácení – rozštípnutí kmene

2013 o. Olomouc, řidič,
odvoz dřeva – kácení stromu 2. osobou

2013 o. Šumperk, kácení stromu – vymrštění 
větve z vedlejšího stromu

2013 zemřeli celkem 3 lidé

2014 o. Šumperk,
kácení stromů na zavěšený strom

2014 Dolní Luby - Cheb, těžba dříví

2014 zemřeli celkem 2 lidé

Červenka Emil 2015 Chlumská Hora, trhač šišek,
pád ze stromu

2015 o. Tábor, těžba dřeva, pád větve

2015 o. Opava, oprava štěpkovacího stroje

2015 Valdov - Jičínsko,
kácení stromu – pád větve

2015 o. Rakovník, ořez větví – pád větve

2015 o. Plzeň - město,
dohledávka zvěře, myslivost

2015 zemřelo celkem 6 lidí

Mařík Bohumil 2016 Srnín - Bílý Kámen, dřevorubec,



kácení stromu

2016 o. Zlín, pád větve při kácení

2016 o. Jindřichův Hradec,
kácení zavěšeného stromu

2016 o. Karlovy Vary, těžba – pád stromu

2016 o. Vsetín,
kácení – zlom, pád vedlejšího stromu

2016 Polánka, odvoz dříví – pád kmene

2016 Olší, odvoz dříví – převrácení traktoru

2016 Zichov,
přibližování dříví – převrácení traktoru

2016 zemřelo celkem 8 lidí

Krines Jan 2017 Chudenín - Fleky, dřevorubec,
kácení – pád bukové větve

2017 o. Prachatice, kácení – pád stromu

2017 o. Strakonice,
manipulace pomocí harvestoru

2017 o. Svitavy,
služební cesta – dopravní nehoda

2017 Podbrdy, výkon myslivosti

2017 Horní Pěna, dělník,
těžba – samovolné vyvrácení stromu

2017 Trhové Sviny, práce v lese – pád stromu

2017 Plzeňsko, žena, kácení stromu – pád

2017 Přerovsko, dělník, těžba dřeva

2017 Olomoucko, těžba dřeva

2017 Velký Grunov, kácení stromu – pád

2017 Ptáčov,
těžba dřeva, kácení stromu – pád

2017 Králický Sněžník, myslivec,
osamělý lov jelena

2017 zemřelo celkem 13 lidí

2018 Černíny - Vidlák, myslivec,
naháňka – zastřelení druhou osobou

2018 Poniklá, dřevorubec,



kácení – zásah vymrštěným lanem

2018 Krhanice, žena, kácení stromu – pád

2018 Všelibice, přibližování malotraktorem – 
převrácení

2018 Chroustovice - Mentour, žena,
kácení 2. osobou

2018 Hnátice, kácení stromu – pád

2018 Světlá u Hartmanic, dřevorubec,
těžba dřeva, pád stromu

2018 Sulislav, myslivec,
společný lov, střelou 2. osoby

2018 o. Frýdek - Místek, těžba dříví, Slovák

2018 Karlovice, kácení zavěšeného stromu

2018 o. Plzeň - jih, těžba dříví – pád stromu

2018 o. Zlín, těžba,
pád nalomené větve se zpožděním

2018 o. Tábor,
kontrola těžebních prací – pád stromu

2018 o. Praha - západ, kácení stromu – pád

2018 zemřelo 
celkem 14 lidí

2019 o. Šumperk, řidič, výstup z vyvážecí 
soupravy ve svahu - přejetí

2019 o. Bruntál, dřevorubec, kácení stro. 
2. osobou-který vyvrátil další strom

2019 o. Jablonec nad Tisou, pád káceného
stromu

2019 Jakartovice, odřezávání kmene - 
zavalení kořenovým koláčem

2019 o. Vyškov, zásah kmenem taženým 
lanovkou

2019 Rychtářov, těžba dřeva, zavalení 
kmenem ve svahu

2019 Smržov, dřevorubec, pád káceného 
stromu

2019 Tyra, dřevorubec, pád káceného 
stromu

2019 zemřelo 



celkem 8 lidí

2020 Skalice, uvazování lana ve výši - pád
stromu

2020 o. Louny, těžba dřeva, pád stromu

2020 Litětiny, pád stromu při kácení, 
osamělá práce

2020 o. Tachov, dřevorubec, kácení 
stromu na jiný zavěšený

2020 o. Bruntál, dřevorubec, přimáčknutí 
kmenem při odvětvování

2020 Březí nad Oslavou, samovýrobce, 
zavalení při nakládání dříví v lese

2020 Libuň, samovýrobce, kácení a 
rozlomení kmene při náhlém větru

2020 Sulislav, myslivec, naháňka - zásah 
střelou druhé osoby

2020 zemřelo 
celkem 8 lidí

2021 Bartošovice, dřevorubec, kácení 
stromu druhou osobou

2021 Suchov, samovýrobce, kácení 
stromu

2021 Holíšov, řidič, převrácení traktoru 
na lesní cestě

2021 o. Klatovy, kácení stromu na jiný 
zavěšený

2021 o. Děčín, práce pod zavěšeným 
stromem

2021 o. Praha - východ, pád káceného 
stromu

2021 zemřelo 
celkem 6 lidí



NÁRODNÍ  PAMÁTNÍK  ZEMŘELÝCH V LESNICTVÍ 
zemřeli  pro  les, za vlast  a  z  politických  důvodů

Příjmení a jméno funkce-rok 
úmrtí

místo úmrtí, poznámka

Tatič Rajko lesní hajný, 1945 Fogly u Všemil, zavražděn
při zatýkání Němců

Zelenka Václav vrchní lesní 
správce, 1946

České Žleby - most přes 
Studenou Vltavu, zastřelen 
pohraniční hlídkou

Zika Josef lesní hajný, 1951 U osady Pleš, zastřelen 
hlídkou PS, bytem hájovna 
Pleš - o. Horšovský Týn//17

Škrdla Antonín vedoucí polesí 
Římov u Třebíče,
1951

popraven z politických 
důvodů, odsouzen za 
velezradu, r. 1990 
rehabilitován//14

Kopuletý 
František

lesní hajný, 
Heraltice u 
Třebíče, 1951

popraven z politických 
důvodů, odsouzen za 
velezradu, r. 1990 
rehabilitován//14

Kauer Jiří lesní praktikant, 
1952

Praha, popraven z politických
důvodů//14, více v //2

Gratias Jan lesník, 1952 Vimperk, sebevražda v 
důsledku vykonstruovaného 
obvinění, více v //3

Přivřel (Přikryl?) 
Josef

lesník, 1961 Frenštát pod Radhoštěm. 
Zavražděn při výkonu 
vedoucího lesního úseku z 
důvodu odcizení pušky, 
uniformy a odznaku přísežné 
stráže.//24

Svoboda Jiří lesník, 1966 smrt v důsledku poškozeného 
zdraví za 12 let vězení//15, 
více v //2

Rada Václav lesník, 1969 Svatobor u Sušice, pracovní 
úraz, více v //2

Mařík Jiří polesný, 1970 Kynžvart, sebevražda v 
souvislosti s politickým 
procesem a 7 let vězení//16, 
více v //2

Daneš Vladimír lesník, 2008 Hejhál - Prášily, sebevražda v
důsledku antilesnických 
poměrů v NP Šumava, více//4



NÁRODNÍ  PAMÁTNÍK  ZEMŘELÝCH V LESNICTVÍ 

policisté zemřelí pro les v ochraně před pytláky a zloději

Příjmení - jméno hodnost, místo padl, událost

Vondra Václav strážmistr 
četnictva ve 
stanici Vejprnici

Padl dne 11. 9. 1920 v lese „U
hrušky“ poblíž Vejprnice. 
Zastřelen neznámým pytlákem
z lovecké pušky.

Rychnovský 
Adolf

strážmistr 
četnictva ze 
stanice Týniště 
nad Orlicí

Padl 21. 4. 1921. Při 
procházce lesem přistihl 
pytláka Karla Horáka z 
Albrechtic, který byl s puškou 
na čekané. Strážmistr 
Rychnovský ač neozbrojen, se
rozhodl proti němu zakročit, 
byl však pytlákem zasažen 
dvěma výstřely do hlavy a 
prsou na místě usmrcen.

Jandl František četník na 
zkoušku ze 
stanice Bejšti

Padl dne 3. 8. 1921. 
Při stíhání nebezpečného 
násilníka a pytláka Josefa 
Václavíka z Chvojence byl 
postřelen a zranění téhož dne 
v nemocnici v Hradci Králové 
podlehl.

Kubánek Karel strážmistr 
četnictva a vel. 
čet. Stanice v 
Hošťálkovicích 
na Hlučínsku

Padl dne 21. 1. 1921. Tělo s 
prostřelenou hlavou bylo 
nalezeno bezprostředně po 
činu v lese. Vrahem byl 
pravděpodobně pytlák 
přistižený při činu.

Kašparovský 
František

četník na 
zkoušku v 
Osvětimanech

Padl dne 6. 7. 1921. Při 
pytlačení přistihl Antonína 
Směřičku a při snaze ho 
zadržet, byl pytlákem 
zastřelen.

Vaněk Jan četník na 
zkoušku ze 
stanice 
Ralbochu

Zemřel dne 11. 7. 1923 v 
nemocnici. Při přestřelce na 
kótě 639 byl dne 5. 7. 1923 
neznámým pytlákem zasažen 
do břicha.



Mikeš František vrchní 
strážmistr 
četnictva a 
velitel čet. 
stanice ve 
Věšíně

Padl dne 24. 9. 1933 v lesním 
revíru zv. Varta. Zastřelen 
pytlákem Martinem Hříchem, 
kterého chtěl zadržet.

Miškovič Štefan Zahynul dne 26. 7. 1961. 
Zastřelen náhodně lovcem.

Zdroj výše uvedených jmen, údajů: Muzeum Policie ČR, databáze příslušníků padlých ve službě, www.muzeumpolicie.cz

NÁRODNÍ  PAMÁTNÍK  ZEMŘELÝCH  V  LESNICTVÍ 
Lesní dělníci a lesníci, kteří zemřeli při práci v lese,

     pro les a při výkonu myslivosti

Obsahuje jména nebo údaje bez jmen  z území České republiky 

v letech 1918  až  2021 
zemřelo  celkem  1 049  lidí



Zemřeli dle činností práce v lese a  v lesnictví

Druh činnosti – příčina smrtelné události zemřelo
1945–2021

Těžba dříví

Kácení stromu  136

Zasažení padajícím kmenem, kácení jednostranně 
zavětveného stromu, kácení dvojáku, vymrštění oddenku,
kácení na zdvižený oddenek, odmrštění zlomu, kácení 
nakloněného stromu-rozštěp podélný, kácení buku-
nepředvídané rozštípnutí, náhlá změna směru pádu-
zasažení padajícím kmenem,rozštěpení nahnutého kmene
při kácení s mělkým zářezem, kácení staré souše-zlomení
ztrouchnivělého kmene, kácení na kůl a jeho vymrštění, 
provedení hlavního řezu bez ponechání nedořezu-
odchýlení určeného směru pádu.

Pád části stromu, pád větví a vršku, pád větví ze 
stromu-který sousedil se stromem pokáceným, zpožděný 
pád z vedlejšího stromu (často buku), rozštípnutí 
zmrzlého kmene.
Kácení stromu se shnilým oddenkem: samovolný 
pád po naříznutí (zejména buk), podélné rozštípnutí, 
zlomení ve výšce několika metrů, pád kmene před 
dokončením hlavního řezu.

31

Kácený strom vyvrátil další strom, který zabil 
osobu.

2

Kácení stromu druhou osobou.
Pád stromu na osoby, které stály (pracovaly) vedle 
káceného stromu (pomocník, lesník, instruktor výcviku, a
další), osoby pracující na sousedním pracovišti, 
traktorista a kočí při soustřeďování dříví; práce v 
pěstební činnosti (zalesňování, pálení klestu).
Sporná vina: Bylo několik případů, kdy je vina sporná 
a pozůstalí se s výsledkem šetření úrazu dodnes nesmířili.

 38

Zavěšený strom

Kácení a stahování zavěšeného stromu, posunování 
oddenku tyčí a její opožděné odhození.

15

Kácení stromu na jiný zavěšený strom, kácení dalších 
stromů na jiné zavěšené stromy.
Nejčastěji sjel kmen po kmeni zavěšeném a jeho pata se 
vymrštila o několik metrů zpět.

40

Práce pod zavěšeným stromem (odvětvování, 
odkorňování a pod.) a náhlý samovolný pád.

59



Zpracování vývratů a hromad vývratů, manipulace

Kácení a manipulace vývratů a hromad vývratů, 
polovývratů a zlomů. Podélné rozštípnutí napruženého 
vývratu.
Po zpracování vývratů došlo k samovolnému pádu vedle 
stojícího stromu (několik), který byl natržen v kořenech. 
Pokácením došlo k odstranění podpěry jiného (nahnilého)
stromu-který nečekaně padl.
Samovolný pád stromu nebo větve ve vichřici.
Zavalení a pád pracovníka do jámy po vývratu. Odříznutí
kmene vývratu-zavalení nezajištěným koláčem vývratu 
anebo stáním za ním.
Smeknutí kmenů po manipulaci a ve svahu, zavalení 
uvolněnou kládou, práce ve svahu na sněhu.

 60

Práce s harvestorem (2011, 2017, 2018) 3

Těžba dříví-různé příčiny 27

Samovýrobci dříví – kácení, zavěšený strom 5

Těžba dříví celkem 416

Některé události v těžbě dříví
Lhotský J., 1953: Stál při kácení stromů bokem. Kácený strom při pádu vyvrátil druhý strom, který se skácel do

pravého úhlu a usmrtil jmenovaného.
Andrejch J.,  1954: Kácení  stromu-pád na  elektrické  vedení  vysokého napětí,  smrt  popálením elektrického

proudu. 
Juráň C., 1955: Kácený buk zachytil při pádu větvemi stojící jilm. Dělníci ustoupili 12 m stranou. Když buk již

ležel a dělníci pokračovali v práci – padal jilm, který se zlomil ve výši 2  m (byl úplně vyhnilý a po obvodu měl jen
2 cm dřeva, kůru měl bez znaků hniloby). Padající větev usmrtila dělníka.

Běle V., 1956:  Kácení ztrouchnivělé břízy, která byla vidlicovitě rozdvojena. Při pádu se zachytila větvemi o
větve smrku a rozlomila se na několik kusů.

Pokorný F., 1956: Pád káceného stromu ulomil silnou větev dubu (působením mrazu byla křehká) a v důsledku
napružení se vrátila dozadu a padla na ustupujícího dělníka. 

Samiec P., 1957: Kácení vyhnilého buku s dutinou. Po podřezání došlo k rozštípnutí kmene do výše 6 m a to
změnilo určený pád kmene.

Matouš O., 1958: Kácený živý buk se v 10 m nalomil. Jeho kmen a vršek se zavěsil-ten při uvolnění spadl na
kácejícího.

Špás V., 1959: Kácená borovice zachytila o zakrslý dub. Tím došlo k odmrštění oddenku borovice o 9 m ve
směru, kam dělníci ustoupili a jmenovaný byl jím usmrcen. 

Moravík P., 1960: Řezal JMP ležící bukový kmen dl. 20 m a došlo k sevření lišty. Při odštípnutí horní části
kmene a ve snaze zachránit pilu upadl, kmen na svahu se uvolnil a přirazil mu hlavu ke stromu. 

Lolas K., 1967: Dělník skončil odkorňování kmene a odcházel k místu, kde měl odložené věci. Při tom došlo k
náhlému pádu 3 stromů dříve vyvrácených větrem, kterými byl smrtelně zasažen.

Bučovice, 1970:  Kácení  stromu směrem po svahu. Postižený ustupoval  správně od padajícího stromu proti
svahu. Smekl se po sněhu zpět a byl oddenkem přimáčknut k pařezu. 

Honek  M.,  1974: Na  holině  měřil  dříví  a  byl  zasažen  vrcholovým  zlomem  z  námrazy  ze  stromu  15  m
vzdáleného. 



Čepička A., 1975: Postižený lesník doprovázel dřevorubce, který prováděl kácení osik pro ohryz zvěře. Kácená
osika zachytila stojící odumřelý pahýl břízy a při zpětném pohybu a nárazu na smrk došlo k rozlomení břízy na  
3 kusy. Šok z uleknutí mu zabránil v reakci a lesník byl smrtelně zraněn.

Kalaš Z.,  1975: Uvolňování  zavěšeného buku pomocí  lana  traktoru a  směrové kladky.  Došlo  k rozštípnutí
dvojitého vrcholu a jeho odlomení. Oddenková část kmene 20 m dlouhá při pádu převážila přes terénní zlom a
oddenek opsal ve vzduchu křivku směrem k postiženému lesníkovi.

2000, o. Brno-venkov: Postižený pokácel silnou borovici, která při pádu poškodila kmen smrku ve výšce 14  m.
Poškození nebylo zjevné, koruna smrku později spadla na postiženého.

2005,  o.  Plzeň-sever: Jakmile  provedl  na  káceném smrku směrový  zářez,  zvedl  se  vítr  a  svalil  do místa
postiženého dříve podříznutou borovici.

2007, o. Zlín: Kácený strom zasáhl korunu vedlejšího buku, který měl ve výšce 8 m hnilobu kmene. Odlomená
část buku padla na dřevorubce.

2008, o. Blansko: Postižený přicházel na své pracoviště. V bezpečné vzdálenosti od něho další dělník kácel
strom, kterým narazil na borovici délky 35 m a ta se vyvrátila a spadla na postiženého.

2010, o. Vsetín: Kácený strom se zavěsil na druhý, ten se zlomil a došlo k pádu na pracovníka.

Soustřeďování a odvoz dříví traktorem
Berka J., 1955: Při zapínání řetězu ke kmenu při soustřeďování dříví byl zasažen padajícím stromem, který se

samovolně uvolnil. Strom byl jedním ze stromů, které zůstaly stát na pasece po zpracování vývratů a byly narušeny
v kořenech.

Znojmo, 1970: Úvazek na kmenu byl nesprávně umístěn 70 cm od čela kmene. Při tahu navijáku kmen zachytil
překážku, opsal vějířovitý pohyb a zasáhl závozníka.

Šilhavý B., 1971: Při popojetí traktoru se šikmo ležící kmen napružil mezi stojící stromy, vyvlékl se ze svazku,
pružením se odmrštil stranou a zasáhl vedle stojícího lesníka.

2006, Přerov: Při tažení kmene traktorem došlo k nárazu do souše, z níž se odlomila vrchní část a padla na
postiženého.

Soustřeďování a odvoz dříví koňmi
Mošner K., 1954: Pracoval jako kočí a vracel se s potahem z lesa. Vezl svého syna Karla a ještě jednoho

chlapce. U rybníka se koně začaly plašit, při čemž couvaly směrem k rybníku až tam vozík zajel. Mošner druhého
chlapce zachránil a za synem se potopil do vody. Neuměl plavat a tak se oba utopili.

Beránek J., 1971: Kočí byl sehnutý v blízkosti zadku koně, který vyhodil nohou a zasáhl kočího do čela.
Novosad S., 1973: Jízda na potahovém vozíku. Nízko-letící letadlo splašilo koně a kočí spadl pod vozík.

Odvoz dříví autem a práce na dřevoskladu
Majer T., 1967: Postižený obsluhoval dopravník odkorňovače. Vlivem zakřivení kmene spadl s dopravníku a

vymrštil se. 
Jeseník, 1971: Odvozní souprava naložená dlouhým dřívím jela po travnaté louce o sklonu 20 %. Při klouzavé

nezvladatelné jízdě se souprava převrátila a závozník vypadl z auta a byl zavalen kládami.
Bártek K.,  1973: Skládání  dříví  s  auta  na  skladu.  Snažil  se sochorem uvolnit  část  nákladu dříví,  který po

odjištění klanic zůstal na vozidle. Byl zasažen padajícím kmenem.
2006, Bruntál: Stahoval  vázací  lano z  nákladu,  pád uvolněného kusu dlouhého 6 m při  uvolňování  lana z

přepravní soupravy.

Hromadné úrazy na lesních cestách
Papp Š., 1964: Při jízdě na pracoviště k likvidaci kůrovcové kalamity došlo ke smrtelnému a hromadnému úrazu

u  Českého  Jiřetína  (LZ  Litvínov).  Vojenské  vozidlo  Praga  V3S  vezlo  na  korbě  nákladního  auta  
8 vojáků, 13 učňů LOU Fláje a 2 lesníky; dále motorové pily, dřevorubecké nářadí a chemický prostředek. Na lesní
cestě se utrhla krajnice a auto se převrátilo do potoka. Byl usmrcen vojín Štefan Papp (Slovák); dále bylo zraněno 6
vojáků, 4 učni a lesník.



Druh činnosti – příčina smrtelné události
zemřelo

1945–2021

Soustřeďování dříví traktorem

Převrácení traktoru ve svahu a po najetí na pařez, 
vyskakování z kabiny traktoru před převrácením, 
vymrštění kmene naražením na pařez, náraz do souše a 
pád vršku.

31

Odvoz dříví traktorem

Ruční navalování na vlek, pád klády z vleku, převrácení 
traktoru s naloženým vlekem na lesní a veřejné cestě, 
vyskakování z kabiny traktoru před převrácením.

22

Soustřeďování dříví koňmi

Přimáčknutí pracovníka koněm na strom, kopnutí koně, 
pád kočího pod potahový vůz.

11

Odvoz dříví koňmi

Ruční navalování kmenů na potahový vůz, pád klády z 
vozu, převrácení nákladu z vozu na lesní a veřejné cestě. 
Jízda kočího na potahovém vozíku a pád pod něj, srážka 
potahu s autem a vlakem, splašení koní.

28

Ošetřování koní 3

Soustřeďování dříví dalšími prostředky

Soustřeďování dříví lanovkou (1955, 1963, 1971, 1978)
Zasažení vymrštěným kmenem.

5

Soustřeďování dříví vrtulníkem (1992) 1

Sáňkování dříví (1953, 1954, 1956) 3

Spouštění dříví smykem 1

Odvoz dříví nákladním autem a práce na 
dřevoskladu

Ruční navalování na nákladní auta. Navalování kmenů po
návalcích lanovým navijákem na nákladní auta (od 
padesátých let). Uklouznutí po mokrých kládách.
Nakládání na oplenový vozík s ručním naváděním a 
sezením závozníka na sedačce pod nákladem.
Převrácené auto a vlek s nákladem na lesních a veřejných
cestách. Skládání dříví z nákladu na manipulačních 
skladech a na dřevoskladech, pád kmene z vozidla po 
uvolnění klanic. Odlomení klanice, přetržení spínacího 
řetězu. Přetržení lana při vykládání lana a zavalení 
kmeny.
Vagónování dříví, práce na dřevoskladu, zásah 
elektrickým proudem (4x).

105

Odvoz, nakládání a skládání dříví z auta hydraulickou 
rukou od r. 1980, zdržování se v ohroženém prostoru.

11



Setrvání mezi kabinou a nákladem - uvolnění namrzlých 
kmenů uložených nad klanicemi soupravy.

Pěstební činnost

Zalesňování, ožinování stromků - seknutí srpem, 
samovolný pád stromu.

12

Pálení klestu, hašení lesních požárů, uhoření, udušení, 
úmrtí na následky popálenin.
Při hašení požáru kolem trati (1953), usnul na pracovišti 
a uhořel (1964), při ohni k ohřátí postiženému chytil 
oblek a popáleninám podlehl (1973), při pálení klestu se 
udusila kouřem a popálila (1975), pálení klestu přerostlo 
v požár a při jeho hašení uhořel (1969).

9

Převážení materiálu, převrácení a pád z traktoru, pád s 
naložené fůry sena.

11

Výroba oplocenek na okružní pile,
podélné rozřezávání tyčoviny-odmrštění nebo zpětný vrh 
(ochranná pomůcka pracovníka je vyztužená zástěra).

8

Trhači šišek, sběrači semen-pád ze stromu,
(1954, 1957, 1960, 1961, 1998, 2015). Až od zač. 60-
tých let se používala padáková vesta a ukotvení lanem v 
tloušť. kmene 15 cm.

6

Nehody motorovými vozidly při pracovní cestě

Autonehody na veřejných a lesních cestách. 57

Nehody na motocyklu a kole (3x) na veřejných a lesních 
cestách.

49

Autonehody ve střetu s vlakem. 5

Činnosti na zabezpečení provozu lesního hospodaření a 
výroby

Výstavba a údržba lesních cest, stavby provozních a 
bytových budov a zařízení, opravy lesních strojů, 
odstřelování lesních cest a odvodňovacích stok, práce v 
kamenolomu.

27

Nečekaná událost

Nečekaná událost při správném postupu práce a 
dodržování zásad bezpečnosti je obsažena ve všech 
činnostech.

Žihadla vos a sršňů 3

Vacula J., 1955, Luhačovice, ohníček nad minou z války-
výbuch, usmrcení+3x těžká zranění.

1

Drška Š., 1963, kácení dubu-zlom z nepředvídatelného 
poškození kmene střepinou dělového granátu z války

1

Turek S., 1988, lesník, zkouška JMP, vymrštěný článek 
řetězu do hlavy.

1

Zásah bleskem 8



1953-v úkrytu pod topolem, 1954-v otevřeném prostoru,
1955-stál v lese, neměl u sebe železo, 1954

Další kategorie smrtelných úrazů a událostí

Zemřelo lesníků a technicko-hospodářských 
pracovníků, nejčastěji jízda na motocyklu, zavalení 
skládkou kmenů, psaní dodacího listu při nakládání dříví 
na auto, dozor a instruktor při školení kácení, spolujezdec
v traktoru a nákladním autu.

101

Zavražděný lesník ve službě (1961) 1

Zemřelo žen v pěstební činnosti 17

Zemřelo žen v těžbě a přibližování dříví 9

Zemřelo občanů-Slováků: v letech 1955, 1956 – 2x, 
1957, 1958 – 2x, 1959 – 2x, 1961 – 3x, 1963, 1964 - 2x, 
1965, 1967, 1968, 1991, 2018.

19

Zemřelo občanů-Poláků: v letech 1966, 1973. 2

Zemřel občan-Jugoslávec v r. 1970 1

Zemřelo dětí (1954, splašený kůň) 1

Zemřelo mladistvých do 18ti let věku, učni lesnického 
učiliště a studenti lesnické školy, v letech 1954, 1955, 
1964, 1975, 2006.

5

Zemřeli při výkonu myslivosti

Výkon myslivosti

Lov zvěře střelnou zbraní, dohledávka postřelené zvěře-
napadení černou zvěří, střelba druhé osoby na honu a 
naháňce, zahraniční poplatkové lovy, samovolný výstřel 
po pádu zbraně - sebezastřelení.
Doprava na lov po lesních cestách zvláště v zimním 
období, práce spojené s chovem zvěře v honitbách, 
bažantnicích a oborách.

20

Některé události při lovu
Nové Hrady, 1954: Bylo 13. února 1954, když na polesí Těšínov hajný obeznal na sněhu dva kusy černé zvěře a

LZ Nové Hrady uspořádal naháňku. Na otevřenou korbu nákladního auta tehdy nasedlo 12 osob. Vozidlo vyjelo z
N. Hradů a jelo po zasněžené silnici. Došlo ke smyku, vozidlo se převrátilo a bylo usmrceno 5 lidí. Šlo o největší
tragédii spojenou s lovem. Více v//2.

Dolanský F., 1956: Lesník Dolanský v režijní honitbě LZ Hanušovice prováděl dohledávku předcházejícího dne
postřeleného divokého prasete. Místo předstoupení houštiny a vyhnání zvěře psem vstoupil do houštiny a postřelené
prase  jej  povalilo  a zranilo.  Při  zápolení  přispěchal  na pomoc lesník  Hegr  s  puškou nabitou sekaným olovem
omylem na 8 kroků zastřelil Dolanského. 

Machovský A., 1967: Na polesí St. Hutě, LZ Buchlovice se konala natláčka na černou zvěř pro zahraniční
lovce. Dva lesníci šli po okraji mlaziny a současně byli do leče posláni lovečtí psi za účelem vytlačit zvěř. Lesník
Malík uslyšel výstřel a vzápětí volání Machovského, kterého viděl utíkat po zarostlé cestě a za ním silný kus černé
zvěře. Ve snaze jej zachránit od napadení, vystřelil po praseti, ale zasáhl lesníka Machovského a ten zemřel.
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