
 

 

 

 
 

 
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Kalamita na Šumavě komplikuje několik sportovních událostí 
 
Horní Planá, 26. srpna 2017 - Kvůli zákazu vstupu do lesů na Šumavě byl odložen Army Run, lesníci Vo-
jenských lesů a statků se snaží zajistit podmínky pro mezinárodní Gigathlon 2017 a finálový mítink se-
riálu Běhej lesy. 
 
Nebezpečí hrozící od polámaných a vyvrácených stromů komplikuje hned několik velkých sportovních 
událostí, které mají v nejbližších dnech proběhnout v lokalitě vojenského újezdu Boletice a jeho okolí. 
V lokalitách, v nichž se příznivci sportu pohybují, byl totiž tento týden až do 21. října vyhlášen Vojenským 
lesním úřadem zákaz vstupu do lesů.  
 
První velká akce, která měla v blízkosti Horní Plané proběhnout o aktuálním víkendu, běžecký závod Ar-
my Run, tak musel být odložen na listopad.  
 
„Ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky, které lesy obhospodařují, jsme se snažili vytvořit takové pod-
mínky, aby se sobotní a nedělní závody mohly uskutečnit. ZS ohledem na bezpečnosti závodníků i diváků 
však není možné, abychom závod uspořádali. Musíme vzniklou situaci a nařízení o zákazu vstupu do lesů 
respektovat," řekl jeden z organizátorů Army Runu Jiří Chrt. 
 
Lesníci VLS se nyní zajišťují trasy pro mezinárodní Gigathlon 2017. Závod, který je kombinací cyklistických, 
běžeckých, plaveckých a bruslařských dovedností účastníků, hostí rekreační zařízení Vojenských lesů a 
statků Olšina příští víkend. V sobotu 16. září se má pak Olšina i okolní lesy stát epicentrem seriálu Běhej 
lesy, který patří k nejpopulárnějším běžeckým seriálům pro širokou veřejnost v Česku. Také mítink Běhej 
lesy Boletice má odstartovat z Olšiny a jeho trasy vedou uzavřenými oblastmi. 
 
„Jsme v intenzivním kontaktu s organizátory obou sportovních událostí a snažíme se zajistit podmínky pro 
obě akce. Trasy Gigathlonu přeložíme tak, aby nevedly přes lokality, kde platí zákaz vstupu. Pro závod 
Běhej lesy věřím, že potenciální nebezpečí v okolí tras eliminujeme,“ vysvětlil ředitel divize VLS Horní Pla-
ná Petr Král s tím, že závěrečný mítink oblíbeného seriálu Běhej lesy Boletice by se měl uskutečnit 
v nepřístupné zóně na základě výjimky udělené Vojenským lesním úřadem.  
 

 
 

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


