
 

 

 

 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Lesnický den 2015: Největší lesnická akce v Česku  
proběhne o víkendu v Ralsku 

Na národním šampionátu v práci s motorovou pilou bude obhajovat titul domácí  
dřevorubec z místní lesnické divize VLS v Mimoni 

 

Mimoň, 18. června 2015 - Největší tuzemská lesnická akce pro veřejnost, spojená s národním šampio-
nátem nejlepších českých dřevorubců, začíná již tento pátek v areálu Skelná Huť nedaleko Mimoně 
v Ralsku na Liberecku. 39. ročník „Lesnického dne v Ralsku 2015“ zde tradičně pořádají Vojenské lesy a 
statky ČR, s.p. od pátku 19. do soboty 20. června 2015. Akce, které se každoročně účastní na 10 tisíc 
návštěvníků, se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. 

Největší lesnický svátek v kulisách ralských lesů má na programu prezentace, ukázky, soutěže i atraktivní 
program pro malé návštěvníky. V lesním areálu nedaleko obce Mimoň se představí desítky firem 
s nabídkou nářadí pro profesionály i hobby. Návštěvníci si mohou prohlédnout impozantní lovecké trofe-
je zvěře ulovené v mimoňských lesích, ale také u dalších divizí VLS, své umění předvedou sokolníci, před-
staví se ale i lovečtí psi. Během sobotního hlavního programu bude předvedena také atraktivní ukázka 
práce záchranných sborů v podobě simulovaného leteckého zásahu při hašení lesního požáru. 

Pro děti naopak připravili pestrý program lesní pedagogové VLS. Na malé návštěvníky bude čekat naučná 
cesta lesem s několika stanovišti, kde se děti setkají s rostlinami i zvířaty, žijícími v lese, ale i třeba 
s koňmi, kteří jsou pomocníky lesníků. Za splněné úkoly na ně budou čekat věcné ceny. 

Největším lákadlem pro veřejnost však již tradičně budou soutěže v lesnických dovednostech. Divákům 
se přímo na akci představí špička tuzemských dřevorubců v rámci bojů o titul mistra České republiky 
v práci s motorovou pilou, v nedalekém lese budou moci sledovat dovednostní souboj operátorů vyváže-
cích souprav, kde o vítězi či poraženém v klání s těžkou lesnickou technikou rozhoduje milimetrová přes-
nost. Soutěžit se bude také v hodu oboustrannou sekerou na cíl a k vidění budou ukázky dřevorubeckého 
sportu Timbersport. 

V rámci národního šampionátu v práci s motorovou pilou přitom bude titul obhajovat domácí závodník. 
Úřadující šampion Jidřich Fazekaš, teprve čtyřiadvacetiletá česká naděje, která se začíná prosazovat i na 
mezinárodní scéně, je totiž pracovníkem hostující divize VLS v Mimoni.  

Vstup na akci je zdarma. 

  

Kontakt: Jan Sotona, tiskový mluvčí, tel.: 777 723 593, e-mail: jan.sotona@vls.cz 


