
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Podrobné informace pro účastníky soutěže „Pohár VLS 2017“  
 
 

Organizátor soutěže:            Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
   
Místo konání soutěže:  Skelná Huť (mapa se zákresem ke stažení na www.vls.cz   
                                              
Termín konání soutěže:  16. – 17. června 2017 
 
Harmonogram soutěže: ke stažení na www.vls.cz  
 
Soutěžní pravidla:                  ke stažení na www.vls.cz                                               
                                                
Informace k průběhu soutěže a soutěžním disciplínám: 
 
Disciplína káceni proběhne na ukotvených smrkových kmenech o nadzemní výšce 16 metrů a výčet-
ní tloušťce 28 – 38 cm (stejný způsob jako na Poháru VLS 2016). 
    
Disciplína odvětvování proběhne na kmenech ze smrkového dřeva, větve jsou ze smrkového dřeva, 
pořadí přeslenů, počet a umístění větví v přeslenu viz soutěžní pravidla.  

 
Informace k pozvání závodníků na soutěž „Pohár VLS 2017“  
Organizátor zve na soutěž čtyři nejlepší juniory ze soutěže „Dřevorubec – Junior 2016“ pořádané 
27. a 28.4. 2017 Střední lesnickou školou a Středním odborným učilištěm Křivoklát – Písky. 
 
Informace ke startovnému: 
Startovné pro závodníky (kromě soutěžících uvedených v předchozím odstavci) činí 2 000 Kč (80 
EUR) a bude uhrazeno převodem na bankovní účet pořadatele nejpozději do 19.5.2017.  

 
Pozdější platby nebudou akceptovány a závodníci, kteří v termínu startovné neuhradí, 
nebudou zařazeni na startovní listinu. 

   
 

 
   Všem soutěžícím přihlášeným na Pohár VLS 2017   

Váš dopis zn.:    
Ze dne:    
Naše značka:    
    
Vyřizuje: Ing. Pavel Češka, Ph.D.   
Tel.: +420 220 405 162, +420 737 226 501   
Fax.: +420 224 310 921   
E-mail: pavel.ceska@vls.cz   
    Datum: 

31.3.2017 
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http://www.vls.cz/
http://www.vls.cz/


 

Platba v Kč: 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha   
Číslo bankovního účtu: 160848852/0300  
Částka: 2 000 Kč 
Variabilní symbol: 558xx, kde xx = číslo závodníka dle seznamu závodníků uvedeného na 
www.vls.cz 
                           Příklad: Jiří Anděl má v seznamu číslo 01, VS je tedy 55801.     
 
 
Platba v EUR:  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha  
IBAN: CZ44 0300 0000 0001 9916 6971   
BIC: CEKOCZPP 
Číslo bankovního účtu: 31174680/0300 Název účtu: Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Částka: 80 EUR 
Variabilní symbol: 558xx, kde xx = číslo závodníka dle seznamu závodníků uvedeného na 
www.vls.cz 
    
                            Příklad: Jiří Anděl má v seznamu číslo 01, VS je tedy 55801.     
 
 
Informace ke startovnému a ubytování/stravování závodníků a rodinných příslušníků 
Náklady na ubytování a stravování závodníků hradí organizátor. Náklady na ubytování a stravování 
doprovodu závodníků a rodinných příslušníků si každý hradí sám, kromě konání společenského veče-
ra dne 16.6.2017. Požadavky na ubytování doprovodů a rodinných příslušníků odešlete na adresu 
divize Mimoň (nebo e-mailem – stanislav.zvolanek@vls.cz) nejpozději do 19.5.2017. 
 
Veškeré další informace k Poháru VLS 2017 budou průběžně zveřejňovány na www.vls.cz   
 

 

 

 

                                                   Ing. Pavel Češka, Ph.D. 
                                           

 

http://www.vls.cz/
http://www.vls.cz/
mailto:stanislav.zvolanek@vls.cz
http://www.vls.cz/

