TISKOVÁ ZPRÁVA

Ve vojenských lesích vznikne až 500 hektarů bezzásahových území
VLS uzavřela smlouvu s ochranáři, první bezzásahová lokalita bude v Ralsku
Praha, 10. listopadu 2014 – Až 500 hektarů bezzásahových území by v budoucnosti mohlo být vyhlášeno
v lokalitách, které spravují Vojenské lesy a statky ČR, s. p. (VLS). Vyplývá to ze smlouvy o spolupráci při vymezování bezzásahových území, kterou dnes podepsal ředitel VLS Josef Vojáček s ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Františkem Pelcem. První lokalitou, kterou VLS ponechají jejímu přirozenému vývoji, bude okolí
rybníka Břehyně v lokalitě Pecopala v Ralsku.
„Smlouva umožní vznik lokalit ve vojenských lesích, které budou ponechány svému přirozenému vývoji. To nám
umožní sledovat ekologické funkce lesa a zachovat přirozená přírodní společenstva pro budoucí generace. Bezzásahová území proto chápeme jako důležitou součást společensky zodpovědné politiky VLS, která musí být vedle ekonomických cílů součástí naší firemní strategie,“ řekl k tomu ředitel VLS Josef Vojáček.
O přesném vymezení bezzásahových území bude rozhodovat pracovní skupina složená ze zástupců VLS a ochranářů. Vzniknout by měly v lokalitách mimo vojenské újezdy. První bezzásahovou zónou VLS se však s největší pravděpodobností stane území v národní přírodní rezervaci Břehyně – Pecopala v Ralsku. Lokalita okolo Břehyňského
rybníka a nedalekého vrchu Pecopala je významná mokřady a rašeliništi i zachovalými bukovými porosty, které
jsou starší 160-ti let. Místo je významným hnízdištěm jeřába popelavého a orla mořského. V březnu tohoto roku
potvrdila nainstalovaná fotopast výskyt vlků v okolí Břehyňského rybníka.
„Na části tohoto území bude ještě v budoucích letech VLS prováděna citlivá výchova porostů, jejímž cílem bude
odstranění nepůvodních dřevin. Fakticky tak půjde o uvedení porostů do jejich přirozeného stavu,“ dodal ředitel
Vojáček.
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. jsou podnikem s více než osmdesátiletou tradicí, založeným Ministerstvem obrany ČR. Hospodaří převážně ve výcvikových prostorech Armády ČR, a výnosy podniku v posledních letech mírně překračují 2 miliardy korun.
VLS každoročně hospodaří se ziskem a patří tak ke státním podnikům, které v letošním roce přispěly do státního rozpočtu
odvodem z nerozděleného zisku minulých let. Celkově podnik spravuje 140 tisíc hektarů ploch, z toho cca 125 tvoří lesní pozemky, zbytek zemědělská půda, ostatní pozemky a vodní plochy.
Značnou pozornost podnik věnuje ochraně lesa a přírody. Na pozemcích VLS je vyhlášeno na 50 zvláštně chráněných území a
39 Evropsky významných lokalit. Lesy obhospodařované VLS ČR patří mezi nejzachovalejší lesní pozemky v Česku, díky dlouhodobému vyloučení přístupu veřejnosti jsou území VLS velmi cenná a vyskytuje se zde velké množství chráněných druhů
rostlin i živočichů. Zemědělské pozemky VLS fungují v ekologickém režimu, společnost ročně vyprodukuje přes milion litrů
biomléka.
Vedle toho podnik pořádá celou řadu vzdělávacích akcí pro veřejnost, organizuje v rámci lesní pedagogiky akce pro mateřské a
základní školy, spolupracuje s dětskými domovy. V rámci otevírání spravovaných lokalit veřejnosti se Vojenské lesy a statky
aktuálně významně zaměřují na rozvoj turistiky a cestovní ruch.
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