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Vážení čtenáři,

současné podmínky na českém trhu strážním službám a dalším čin-
nostem, kterými se zabývá Divize ostrahy a služeb příliš nepřeje. Stej-
ně jako naši konkurenti, především ze soukromé sféry, se potýkáme 
se situací, kdy jsou ve vysoce konkurenčním prostředí platy „strážáků“ 
a pracovníků v úklidu na úrovni hraničící s minimální mzdou. V kom-
binaci s aktuálním globálním stavem na českém pracovním trhu, 
který  vykazuje absenci volných pracovních sil, to vytváří situaci, kdy 
se potýkáme s permanentním nedostatkem lidí. U VLS je tento stav 
ještě umocněn vysokými požadavky resortu obrany na kvalifikaci 
pracovníků naší divize v terénu, ale i náročnými podmínkami, kdy naši 
lidé často slouží o samotě a v náročných klimatických podmínkách.

Přesto se nám daří zadané úkoly plnit a rozšiřovat portfolio služeb, 
které v rámci resortu zajišťujeme. Po mém nástupu k VLS,  na pod-
zim 2014, měla Divize ostrahy a služeb přibližně 1200 zaměstnanců 
a dnes je jich  v našich řadách 1500. 

Loňský rok byl pro Divizi ostrahy a služeb ve znamení dvou význam-
ných událostí. Tou první bylo převzetí střežení lokality  muničního 
skladu ve Vrběticích po mimořádné události. Od vlády ČR Vojenské 
lesy a statky  dostaly bezprostředně před vánočními svátky roku 2015 
úkol k vybudování dočasného oplocení a ostraze objektu. Během 
dvou týdnů jsme začali budovat šestnáctikilometrové oplocení a ná-
sledně, po jeho dokončení, jsme dne 5. února 2016 převzali ostrahu 
celé lokality. Ke splnění tohoto úkolu bylo nezbytné v krátkém čase 
přijmout a odborně připravit čtyři desítky nových kolegů. Druhým 
náročným úkolem bylo převzetí vnitřních úklidů ve třech desítkách 
vojenských zařízení v Praze a jejím okolí, o která se starala firma GSUS, 
jenž se však v polovině roku 2016 ocitla v insolvenci. Opět v „šibenič-
ním“ termínu jsme do měsíce po uzavření smluvního vztahu museli 
zajistit stovku pracovníků, což se zdařilo a dnes na výkon této zakázky 
evidujeme kladné ohlasy. Za splnění nejen těchto dvou úkolů bych  
rád poděkoval  všem pracovníkům Divize ostrahy a služeb.

Žádný člověk však není ostrov sám pro sebe, jak se říká, a stejně tak 
je tomu i u jednotlivých organizačních složek VLS. Akce ve Vrběticích 
by byla nemyslitelná bez úzké součinnosti ze strany lesních divizí 
VLS  Lipníku nad Bečvou a Plumlov, ale i Divize zemědělské výroby. 
Zajištění služeb v hlavním městě a okolí po firmě GSUS bez podpory 
podnikových ekonomických pracovníků a personalistů by bylo neu-
skutečnitelné. Divize ostrahy a služeb ve své každodenní činnosti úzce 
spolupracuje se všemi divizemi, nejvíce na poli zajištění techniky, ale 
i zaměstnávání našich lidí v mimosezónních pracích. 

Za tuto pomoc a podporu bych chtěl všem kolegům ve Vojenských 
lesích a statcích velmi poděkovat.

Jaroslav Kankia / ředitel divize ostrahy  
a služeb
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FOTO VYDÁNÍ
Zimní Brdy
Celková návštěvnost nově vzniklé Chráněné 
krajinné oblasti Brdy v prvním roce, kdy se toto 
území otevřelo veřejnosti, sice nenaplnila oče-
kávání, přesto si veřejnost do středočeských hor 
našla cestu i v zimě a VLS musely často mimo-
řádně přizpůsobovat svou činnost turistickému 
a sportovnímu provozu. Více informací najdete 
uvnitř čísla. 

FOTO VYDÁNÍ
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ROZDÍLY V EVIDENCI VYTĚŽENÉHO DŘÍVÍ JSOU 
DANÉ ODLIŠNOU METODIKU
V České republice se ročně vytěží 
průměrně 16 milionů m3 dříví, z toho 
více než polovina ve státních lesích. 
Lesníci z celé Evropy využívají pro 
měření vytěženého dříví jinou me-
todiku, než jakou použil Ústav pro 
hospodářskou úpravu lesů v  loni 
zveřejněné Národní inventarizaci 
lesů (NIL). Proto se údaje liší. S tímto 

vysvětlením reagovaly VLS společ-
ně s Lesy ČR a SVOL ČR na mediál-
ní „bouři ve sklenici vody,“ která se 
spustila po zveřejnění dokumentu 
Národní inventarizace lesů. 

Metodika použitá v dokumentu NIL 
pracuje se statistickými daty a snaží 
se modelově rekonstruovat zásoby 

či těžby dříví za poslední desetiletí. 
Lesníci však postupují jiným způso-
bem. Fyzicky měří každý kus či hráně 
dříví. Rozdíl v datech NIL a statisti-
kou vykázané těžené hmoty je tedy 
vysvětlitelný diametrálně odlišnou 
metodikou měření. „Dobereme se 
vždy k rozdílným výsledkům, které se 
od sebe mohou lišit řádově až o de-
sítky procent,“ uvádí generální ředitel 
Lesů ČR Daniel Szórád. V Německu 
či ve Švýcarsku má inventarizace lesů 
delší tradici než v ČR. I přesto jsou 
tam znatelné rozdíly mezi objemem 
dříví zjištěným v rámci NIL a skutečně 
vykázaným. Ve Švýcarsku představuje 
rozdíl 15 %, v Německu 25% a v Ru-
munsku 30 %, zatímco prezentovaný 
rozdíl v ČR činí v průměru 20%. Žád-
ný z těchto států neinterpretuje zjiště-
né rozdíly jako důsledek krádeží dříví, 
ale využívá ho pro posuzování trendů 
mezi jednotlivými cykly inventarizací.

Podle ředitele Vojenských lesů a stat-
ků ČR Josefa Vojáčka je v České re-
publice navíc zaveden na základě na-
řízení Evropské unie systém náležité 
péče. „Podle něj je možné dohledat 
nelegální dřevo uváděné na trh. Nic 
takového jsme ale nezaznamenali,“ 
doplnil.

VLS JSOU NOSITELEM 
ZNAČKY DŘEVO JE 
CESTA

Vlastníci i správci lesů, stavební firmy, 
zástupci středních odborných škol, 
ale i výrobce hraček se sešli v úterý 
10. ledna v Centru současného umě-
ní v DOXu, aby se stali nositeli značky 
Dřevo je cesta. Mezi prvními partnery 
osvětové kampaně jsou i Vojenské 
lesy a statky ČR.

Po podpisu “Prohlášení nositele znač-
ky”, kterým přítomní dali najevo, že 
sdílí myšlenky projektu, dostal každý 
z nich dřevěné oprávnění využívat 
značku Dřevo je cesta ve své činnosti.

Cílem projektu Nadace dřevo pro 
život je informovat veřejnost o po-
zitivních dopadech využívání dře-
va - naší domácí obnovitelné suro-
viny - na životní prostředí, českou 
společnost a ekonomiku. Osvětová 

kampaň „Dřevo je cesta“ se za pod-
pory ministerstva zemědělství rozjela 
vloni na podzim a komunita nositelů 
a podporovatelů, mezi něž se zařa-
dily i VLS, je strategickou součástí 
projektu.

„Cíl je jasný. Šířit informace o tom, 
že naše lesy jsou ve skvělém stavu, 
dřevo je naší obnovitelnou surovinou 
a jeho využíváním chráníme životní 
prostředí,“ uvedl ředitel Nadace dře-
vo pro život Stanislav Polák.

ŠAMPIONÁT DŘEVORUBCŮ V RALSKU LETOS 
S NOVOU DISCIPLÍNOU
Na Skelné huti bude v červnu v rámci 
Lesnického dne startovat úřadující 
juniorský mistr světa Martin Švec, ně-
mečtí reprezentanti i kompletní ná-
rodní špička, divácky atraktivní novin-
kou bude štafetový závod družstev.

Na národní šampionát, který je ote-
vřen mezinárodní konkurenci, se re-
gistrovalo rekordních sedmapadesát 
závodníků. Je mezi nimi úřadující svě-
tový juniorský šampion Martin Švec, 
pět německých reprezentantů i všich-
ni borci české národní špičky. 

„Těší nás hlavně počet mladých zá-
vodníků, kteří mají zájem o  účast 
a jsou zárukou budoucnosti české-
ho dřevorubeckého sportu. Někteří 
z nich jsou už potomci borců, kteří 
jsou pravidelnými účastníky bojů na 
Skelné huti,“ uvedl hlavní rozhodčí, 
vedoucí lesní výroby VLS Pavel Češka.

Do bojů o Pohár VLS se nominují  
také čtyři nejlepší závodníci ze stu-
dentského národního mistrovství, 
které se odehraje 27. a 28. dubna 
v areálu střední lesnické školy Kři-
voklát – Písky.

Novinkou, na kterou se mohou ná-
vštěvníci těšit, bude pak divácky 
atraktivní štafetový závod družstev. 
Jde o obdobu soutěže „Štafeta náro-
dů,“ která je součásti světových šam-
pionátů od roku 2008, v českých pod-
mínkách nicméně budou družstva 
pouze tříčlenná, nikoliv čtyřčlenná. Ve 
štafetě na každého závodníka v pa-
ralelním závodě dvou týmů čeká trať 
s dvěma stojícími kládami a dvěma 
ležícími. Tu musí každý člen družstva 
zdolat v co nejkratším čase a předat 
v cíli štafetu týmovému kolegovi. 

VLS NA PAMÁTKÁŘSKÉ 
KONFERENCI
Zástupci divize Karlovy Vary Vojen-
ský statků a lesů ČR prezentovali čin-
nost divize při rekonstrukci rozhled-
ny Bučina nad Kyselkou. VLS přijali 
pozvání na první ročník Konference 
péče o památky a krajinu v Karlo-
varském kraji - prezentace činnos-
ti spolků, obcí a dalších institucí v 
oblasti záchrany a obnovy památek 
a kulturní krajiny na území Karlovar-
ského kraje v roce 2016.

Akci uspořádal Spolek pro doku-
mentaci a obnovu památek Karlo-
varska ve čtvrtek 23. února 2017 na 
zámku v Ostrově. Smyslem konferen-
ce bylo prezentovat veřejnosti ukáz-
ky příkladné péče o kulturní dědictví 
regionu a představit vybrané reali-
zované projekty a jejich iniciátory. 
VLS se zařadily mezi dvacet před-
nášejících subjektů po bok projektů 
zabývajících se obnovou historických 
stezek, hornických a architektonic-
kých památek. Konferenci navštívily 
téměř dvě stovky posluchačů, a tak 
opravená rozhledna sklidila skuteč-
ně hlasitý aplaus.

MRAVENCI OČIMA DĚTÍ

Letošní ročník výtvarné soutěže pro 
děti, který tradičně vypisuje ředitel 
divize VLS Horní planá bude věno-
ván mravencům. Soutěž je určena 
všem předškolákům a  školákům 
z Českokrumlovska, kteří mohou svá 
díla přihlásit celkem v pěti katego-

riích. Uzávěrka je 15. května 2017, 
vyhodnocení soutěže pak proběhne  
25. května v areálu Rekreačního zaří-
zení VLS Olšina v rámci Dětského dne 
na Olšině. Vítězové obdrží dárkový 
set s upomínkovými předměty.
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LESNÍ VÝROBA 2016

VÝKONY ÚSEKŮ NA 
LIBAVÉ PŘEKONÁVALY 
CELÉ DIVIZE
Opět Libavá a její lesnické úseky vyč-
nívají z přehledu lesnických činností 
podle lesnických úseků, které vždy 
v jarním čísle našeho časopisu pu-
blikujeme pravidelně od roku 2006. 
Plošné odumírání smrkových poros-
tů způsobené srážkovým deficitem, 
který eskaloval v posledních dvou 
letech, jsou důvodem extrémních 

statistik, v  nichž některé lesnické 
úseky divize VLS Lipník nad Bečvou 
v objemu těžby překonávají souhrn-
né statistiky jiných divizí.

„Lipník vykazuje bezkonkurenčně 
nejvyšší výkony za loňský rok, což 
se dalo očekávat. I tak vás zamrazí, 
když při pohledu do tabulky zjistíte, 

že lesnické úseky na Bruntálsku vyká-
zaly stejný objem těžby, jakého jinde 
dosahují konsolidované výsledky za 
celou divizi,“ říká vedoucí lesní výro-
by VLS Pavel Češka. 

Nejvyšší těžební výkony způsobe-
né zpracováním nahodilé těžby  tak 
vykázal za rok 2016 lesnický úsek 
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Lesní správa   Lesnický úsek
Celková těžba TPÚ  - 40 Prořezávky 

Obnova lesa Ochrana kultur                 
proti buřeni Oplocování

Umělá Přirozená

m3 ha ha ha ha ha km

Jince

1 6 683,85 4,68 31,89 27,47 5,19 61,03 7,38

2 5 285,35 1,31 26,31 12,24 4,45 22,91 4,44

3 8 705,32 20,01 9,41 10,80 0,75 44,77 0,77

4 5 988,79 3,89 12,11 10,57 2,52 23,70 2,88

LS celkem 26 663,31 29,89 79,72 61,08 12,91 152,41 15,47

Obecnice

1 4 083,34 11,69 24,69 8,99 2,39 8,04 4,49

2 5 672,41 11,19 19,45 5,02 0,64 21,87 2,24

3 7 003,33 14,98 12,69 3,72 1,60 19,90 1,74

4 2 844,60 15,20 19,22 12,81 1,29 29,71 6,33

21 * 78,05 0,07 0,16 0,20 0,00 0,40 0,00

LS celkem 19 681,73 53,13 76,21 30,74 5,92 79,92 14,80

Nepomuk

1 7 328,57 3,10 15,53 11,62 2,16 7,30 2,96

2 5 356,84 0,00 22,64 11,05 8,20 5,64 2,60

3 6 949,05 9,76 18,28 13,81 5,85 8,76 3,56

4 6 302,51 5,36 41,62 9,95 5,34 15,42 1,87

21 * 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LS celkem 25 939,53 18,22 98,07 46,43 21,55 37,12 10,99

Mirošov

1 6 601,41 24,97 22,39 13,59 3,23 39,43 2,22

2 6 632,77 8,56 21,74 14,99 2,67 96,23 4,58

3 5 914,20 11,90 20,31 7,05 0,41 53,40 1,08

4 4 284,67 4,57 10,16 13,91 0,61 42,83 3,48

LS celkem 23 433,05 50,00 74,60 49,54 6,92 231,89 11,36

Nouzov

1 ** 2 343,95 16,26 27,02 7,64 0,00 63,36 2,97

2 3 579,43 8,30 7,52 12,48 0,05 45,61 7,32

3 3 878,00 13,15 15,63 10,05 0,15 79,31 3,76

4 4 104,81 6,71 11,47 16,06 2,89 33,65 5,02

5 3 884,90 3,91 26,91 8,45 4,20 21,32 3,14

6 ** 2 359,58 1,22 1,34 8,46 0,00 6,88 2,88

21 * 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,24

LS celkem 20 150,67 49,55 89,89 63,51 7,29 250,13 25,32

Strašice

1 5 688,17 5,29 23,88 13,42 0,40 33,21 2,29

2 6 909,10 1,30 20,08 18,24 2,09 34,27 4,26

3 4 762,12 10,30 22,50 8,27 1,56 15,02 1,68

4 5 246,67 6,72 14,06 9,53 0,71 33,39 0,78

17 **** 101,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LS celkem 22 707,51 23,61 80,52 49,46 4,76 115,89 9,01

Háje

5 5 785,79 0,00 0,00 9,53 1,28 48,23 1,23

6 *** 584,53 9,13 13,12 9,58 1,00 22,57 2,48

7 *** 3 103,45 3,27 2,73 4,50 0,00 15,72 0,12

22 *** 314,30 0,00 2,84 4,28 0,00 20,00 0,09

LS celkem 9 788,07 12,40 18,69 27,89 2,28 106,52 3,91

Divize celkem 148 363,87 236,80 517,70 328,65 61,63 973,88 90,86

 * lesnické úseky 21 jsou spravovány z úrovně lesních správ
** lesnické úseky 1 a 6 spravuje jeden lesní

*** lesnické úseky 6, 7 a 22 spravuje jeden lesní
**** na lesnický úsek 17 je vykázána těžba na nelesních pozemcích  

Hořovice 2016

Skrbovice z bruntálské lesní správy. 
Výsledkem 96 tisíc kubíků překonal 
celkové výkony divizí Karlovy Vary (60 
tis. m3), Mimoně (80 tis. m3) nebo 
Plumlova (90 tisíc m3). Druhý nejvyšší 
objem těžby byl zpracován na les-
nickém úseku Dětřichovice - 73 tisíc 
metrů krychlových vytěžené dřevní 
hmoty.

„Na Lipníku nás tak čekají mimořád-
né úkoly v oblasti obnovy lesa a péče 
o lesní kultury, což ukazují i loňské 
statistiky. Na lesních správách Libavá 
a Hlubočky zalesňujeme v průměru 

okolo 40 -   50 hektarů na jeden les-
nický úsek,“ dodává Pavel Češka. Na 
kalamitou dosud nejpostiženějších 
lesnických úsecích Bílý kámen na LS 
Potštát a Jasanový hřeben na LS Hlu-
bočky bylo v loňském roce zalesně-
no 72, resp. 85 hektarů. Podle Češky 
divize Lipník nad Bečvou vykazuje 
také mimořádné statistiky v přiroze-
né obnově lesa. „Není to však úplně 
řízený proces, jde o důsledek kala-
mitní situace, kdy postupně odumí-
rají i porosty nad přirozeným zmla-
zením,“ poznamenal šéf lesní výroby 
VLS. Nicméně 106 hektarů přirozené 

obnovy lesa na Libavé a Bruntálsku 
pozitivně přispěje k obnově lesních 
porostů po kalamitní těžbě.

Vysoké těžby v  důsledku libavské 
kalamity na divizi Lipník nad Bečvou 
však měly za důsledek nižší těžby na 
ostatních lesnických divizích VLS. „Vý-
robu na ostatních divizích jsme v tom-
to kontextu v loňském roce, stejně 
jako v letech 2014 a 2015, utlumovali. 
Obecně se dá říci, že loňské objemy 
těžeb na ostatních divizích jsou na 70 
procentech možného výkonu v da-
ném roce,“ uzavřel Pavel Češka.
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Lesní správa   Lesnický úsek
Celková těžba TPÚ  - 40 Prořezávky 

Obnova lesa Ochrana kultur                 
proti buřeni Oplocování

Umělá Přirozená

m3 ha ha ha ha ha km

Arnoštov

1 3 733,35 6,72 15,79 7,95 0,35 33,76 0,78

2 7 759,94 14,22 12,31 2,65 0,14 34,61 0,45

3 4 662,14 11,32 31,50 2,74 1,30 44,92 0,00

4 5 016,54 15,15 22,45 2,69 1,19 27,42 0,52

5 5 021,51 3,06 14,73 8,39 0,80 198,18 0,90

LS celkem 26 193,48 50,47 96,78 24,42 3,78 338,89 2,64

Chvalšiny

1 5 925,81 10,20 0,50 10,24 0,00 40,76 0,41

2 6 086,80 1,74 8,31 21,11 0,00 135,10 2,77

3 5 874,41 5,11 3,69 9,08 0,19 26,08 1,36

4 6 256,95 5,30 0,00 6,09 0,48 38,89 0,00

5 4 647,69 11,28 33,11 4,21 0,33 26,92 0,21

12 ** 134,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LS celkem 28 926,55 33,63 45,61 50,73 1,00 267,75 4,75

Horní Planá

1 4 030,37 15,70 3,51 3,27 0,10 24,40 0,41

2 5 397,73 16,80 3,25 4,48 0,00 25,21 0,69

3 3 829,49 0,00 5,44 16,27 0,27 66,71 0,33

4 7 951,56 2,38 10,74 9,00 0,26 53,99 0,87

5 3 892,87 1,51 52,39 26,70 0,96 115,38 0,15

13 ** 156,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LS celkem 25 258,34 36,39 75,33 59,72 1,59 285,69 2,45

Nová Pec

1 5 624,48 5,80 3,12 4,76 1,42 34,04 0,32

2 7 014,69 16,46 4,48 7,35 2,95 28,53 0,00

3 * 746,91 0,00 3,67 3,35 0,81 39,97 0,94

4 * 1 686,84 0,00 1,74 2,34 1,10 24,96 0,57

6 4 309,26 0,00 10,30 6,76 0,00 12,96 0,00

7 * 548,14 4,96 3,60 2,11 0,00 11,87 0,70

LS celkem 19 930,32 27,22 26,91 26,67 6,28 152,33 2,52

Divize celkem 100 308,69 147,71 244,63 161,54 12,65 1 044,66 12,36

* lesnické úseky 3, 4 a 7 spravuje jeden lesní ** na lesnických úsecích 12 a 13 je vykázána těžba prováděná v rámci  
** služebnosti na pozemcích obcí Chvalšiny a Polná na Šumavě  

Horní Planá 2016

Lesní správa   Lesnický úsek
Celková těžba TPÚ  - 40 Prořezávky 

Obnova lesa Ochrana kultur                 
proti buřeni Oplocování

Umělá Přirozená

m3 ha ha ha ha ha km

Břehyně

1 2 226,06 22,93 19,07 5,23 3,45 17,23 2,30

2 2 842,86 12,04 16,10 9,20 3,94 23,46 0,78

3 3 152,15 11,78 18,24 5,10 1,20 20,26 1,75

4 2 091,85 17,13 9,64 2,49 2,34 33,95 0,30

5 2 969,71 17,78 23,23 22,66 0,47 44,08 1,15

6 4 169,55 35,51 61,45 6,39 0,00 38,63 4,14

7 3 319,85 14,00 26,63 7,52 0,00 16,22 1,98

8 3 483,50 5,20 8,48 7,58 0,00 14,06 2,20

LS celkem 24 255,53 136,37 182,84 66,17 11,40 207,89 14,59

Dolní Krupá

1 2 626,82 0,00 1,29 4,21 4,03 25,02 1,75

2 5 264,24 21,07 18,72 5,39 0,10 19,15 0,98

3 4 848,43 15,97 23,26 5,47 12,85 36,68 3,22

4 7 567,24 35,33 14,54 3,73 5,04 24,03 2,68

5 5 816,46 34,69 19,17 4,72 7,95 27,60 0,75

6 4 397,11 14,41 15,91 16,28 0,00 38,52 9,43

LS celkem 30 520,30 121,47 92,89 39,80 29,97 171,00 18,80

Lipník

1 2 818,63 13,88 22,25 15,92 0,89 33,46 4,14

2 3 830,22 20,72 30,92 10,95 0,04 30,42 5,30

3 1 333,67 3,78 20,77 7,81 0,00 21,81 1,20

LS celkem 7 982,52 38,38 73,94 34,68 0,93 85,69 10,65

Hamr 
na Jezeře

1 5 294,56 0,00 18,23 12,35 0,53 44,34 2,69

2 1 566,71 13,99 25,97 10,00 2,11 77,22 0,18

3 4 015,33 21,30 39,87 5,55 4,47 52,43 0,71

4 2 684,77 13,55 18,45 6,51 1,42 75,24 0,17

5 3 688,76 0,00 0,41 6,57 0,35 26,75 1,24

LS celkem 17 250,13 48,84 102,93 40,98 8,88 275,98 4,99

Divize celkem 80 008,48 345,06 452,60 181,63 51,18 740,56 49,02

Mimoň 2016

Lesní správa   Lesnický úsek
Celková těžba TPÚ  - 40 Prořezávky 

Obnova lesa Ochrana kultur                 
proti buřeni Oplocování

Umělá Přirozená

m3 ha ha ha ha ha km

Dolní 
Lomnice

1 1 956,60 0,61 25,54 8,68 0,60 44,08 0,00

2 2 535,77 7,49 57,43 4,18 0,18 42,89 0,18

3 2 487,98 20,58 18,93 8,41 0,33 34,32 0,00

4 2 912,10 1,96 19,21 9,11 5,32 59,94 0,00

5 3 906,65 10,12 30,01 15,55 2,08 28,64 0,32

LS celkem 13 799,10 40,76 151,12 45,93 8,51 209,87 0,50

Klášterec

1 5 701,35 11,38 17,83 14,45 6,39 110,50 0,48

2 2 736,29 0,00 0,00 10,35 1,54 86,27 0,00

3 6 038,44 17,54 12,43 6,40 1,58 29,46 0,00

4 2 421,15 0,00 16,20 15,54 0,00 46,86 0,00

5 6 103,15 11,89 16,96 23,50 0,73 58,01 0,00

LS celkem 23 000,38 40,81 63,42 70,24 10,24 331,10 0,48

Valeč

1 4 015,52 3,94 17,37 15,62 0,00 57,14 0,57

2 4 640,59 15,04 24,89 10,99 0,00 55,46 0,00

3 5 314,30 12,95 22,78 22,28 0,28 63,69 0,35

4 7 109,09 12,81 23,10 18,11 0,00 70,18 0,00

5 2 150,51 13,61 46,29 15,17 0,00 127,33 0,24

LS celkem 23 230,01 58,35 134,43 82,17 0,28 373,80 1,16

Divize celkem 60 029,49 139,92 348,97 198,34 19,03 914,77 2,13

Karlovy Vary 2016 Lesní správa   Lesnický úsek
Celková těžba TPÚ  - 40 Prořezávky 

Obnova lesa Ochrana kultur                 
proti buřeni Oplocování

Umělá Přirozená

m3 ha ha ha ha ha km

Žárovice

1 3 746,68 1,78 5,87 4,82 1,09 35,00 0,00

2 6 760,05 4,55 36,49 7,12 0,00 66,56 0,00

3 6 681,96 12,50 11,91 3,92 0,25 34,93 0,00

4 4 599,55 2,91 33,67 7,21 1,59 22,77 0,00

5 6 791,05 15,71 18,67 6,90 0,82 26,22 0,00

LS celkem 28 579,29 37,45 106,61 29,97 3,75 185,48 0,00

Myslejovice

1 6 316,08 11,00 34,33 14,08 0,83 89,84 0,00

2 4 248,56 22,78 20,65 16,00 0,00 121,26 0,00

3 5 298,31 13,23 35,15 18,33 0,00 72,91 0,00

4* 558,21 0,29 0,88 3,23 0,00 12,10 0,81

5 986,54 2,96 4,79 1,10 0,00 12,79 0,00

6 2 096,36 7,32 11,24 12,04 1,57 72,63 0,00

7** 1 394,30 6,18 6,41 3,99 0,00 14,06 0,00

21*** 135,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 0,00

45 **** 125,42 0,00 0,00 1,36 0,00 16,68 0,00

LS celkem 21 158,85 63,76 113,45 70,13 2,40 415,91 0,81

Rychtářov

1 6 671,08 14,77 26,81 15,89 0,89 24,16 0,24

2 8 747,58 15,94 25,28 19,46 0,00 32,59 0,00

3 8 119,21 14,93 24,09 15,53 0,41 58,00 0,88

4 11 389,31 9,47 22,64 14,64 0,00 69,54 0,00

5 ***** 5 056,69 6,43 28,54 16,64 0,48 24,03 0,40

6 ***** 382,53 0,00 3,91 2,61 0,00 6,65 0,00

LS celkem 40 366,40 61,54 131,27 84,77 1,78 214,97 1,52

Divize celkem 90 104,54 162,75 351,33 184,87 7,93 816,36 2,33

Plumlov 2016

* lesnický úsek 4 spravuje lesní na částečný pracovní úvazek
** lesnický úsek 7 spravuje lesní na částečný pracovní úvazek
*** lesnický úsek 21 je spravován částečně („J“ Morava)  
*** lesním úseku 5 a částečně („V“ Čechy) lesním úseku 4

**** lesnický úsek 45 je součástí LHC VUSS Pardubice a je  
**** spravován lesním úseku 4
***** lesnické úseky 5 a 6 spravuje jeden lesní
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PLÁN DOMU PŘÍRODY 
NA TŘECH TRUBKÁCH 
Tři naučné zóny, skanzen s expozicí tradičních řemesel, venkovní expozici věnova-
nou vodě, ale i areál s naukou o lesních zvířatech. K tomu multifunkční sál a vnitřní 
expozici o nejvyšším středočeském pohoří, jeho historii a přírodě. To vše by měl 
nabídnout areál Domu přírody Brd, který bude vybudován na loveckém zámečku 
Tři trubky v CHKO Brdy. Vyplývá to z Interpretačních plánů pro CHKO Brdy a Dům 
přírody Brd, které vznikaly v průběhu minulého roku na základě spolupráce mezi 
Vojenskými lesy a statky ČR (VLS) a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK 
ČR). Do tvorby interpretačních plánů [1] se zapojili i místní starostové, vlastníci 
pozemků, pracovníci informačních center a dva ředitelé muzeí. 

Od jara roku 2016 probíhaly na Br-
dech průzkumy a sezení pracovních 
skupin, jejichž výsledkem je vytvoření 
dvou účelových dokumentů. Inter-
pretačního plánu CHKO Brdy, který 
pojednává o CHKO Brdy v budoucnu 

jako o celku a zaměřuje se na po-
krytí návštěvnické infrastruktury tak, 
aby byly co nejlépe pro další vývoj 
území zohledněny veškeré součas-
né pozitivní i negativní aspekty Brd. 
A dále interpretačního plánu Domu 

přírody Brd, který se vztahuje k areálu 
Loveckého zámečku Tři trubky a jeho 
nejbližší lokalitě. 

Dům přírody by se měl stát hlavním 
návštěvnickým střediskem nedávno 

Lesní správa   Lesnický úsek
Celková těžba TPÚ  - 40 Prořezávky 

Obnova lesa Ochrana kultur                 
proti buřeni Oplocování

Umělá Přirozená

m3 ha ha ha ha ha km

Libavá

1 ***** 18 152,97  0,00 11,40 27,42 0,32 55,70 0,20

2 34 538,80 0,00 14,06 50,90 0,03 74,23 2,18

3 23 206,00 0,00 13,97 55,86 1,06 73,17 0,65

4 33 023,52 0,00 15,76 26,20 0,49 64,23 0,00

5 16 321,57 0,00 9,83 22,57 0,12 69,80 0,61

6 7 507,12 0,00 8,93 21,85 0,21 48,54 1,17

7 22 310,86 0,00 12,81 44,12 1,30 92,45 0,10

9 ***** 19 956,79 0,00 13,54 11,93 4,60 37,26 0,00

LS celkem 175 017,63 0,00 100,30 260,85 8,13 515,38 4,90

Potštát

1 32 512,01 0,00 20,30 12,27 3,28 32,24 0,27

2 66 060,11 0,00 10,20 72,27 9,53 89,76 1,88

3 28 402,62 1,20 16,06 31,56 0,05 53,37 1,21

4 19 671,20 0,00 22,36 26,14 3,45 64,62 0,39

5 10 995,56 0,00 16,96 11,63 3,51 18,39 0,46

9 ****** 3 352,35 0,00 3,96 0,22 1,65 5,90 0,00

21* 429,85 0,00 0,00 0,73 0,00 1,18 0,53

LS celkem 161 423,70 1,20 89,84 154,82 21,47 265,46 4,73

Velký Újezd

1 23 677,35 15,83 6,87 39,32 6,76 27,37 0,23

2 11 883,47 13,99 19,13 12,90 3,05 30,89 1,86

3 20 377,11 10,04 24,45 21,06 2,03 33,08 0,65

4 20 971,45 5,96 28,27 10,03 0,46 22,30 0,80

5 14 713,67 5,55 27,03 16,11 1,76 30,24 1,49

LS celkem 91 623,05 51,37 105,75 99,42 14,06 143,88 5,02

Hlubočky

1 53 615,19 0,00 16,67 51,65 7,25 30,00 2,05

2 28 806,77 10,51 20,07 28,74 1,97 49,40 2,16

3 10 702,60 4,60 48,33 17,79 4,08 33,04 3,50

4 9 727,21 4,13 16,23 19,81 9,00 30,05 0,55

5 23 835,21 0,00 19,35 84,84 1,24 129,97 1,09

6 332,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 ******* 26 276,51 0,00 43,54 52,23 4,11 62,59 0,39

LS celkem 153 296,09 19,24 164,19 255,06 27,65 335,05 9,74

Bruntál

1 95 876,41 1,87 9,39 26,12 28,13 31,38 0,30

2 72 742,33 0,00 2,79 40,63 4,06 45,72 1,67

3 ** 6 896,57 8,51 20,87 8,11 0,90 23,33 0,51

4 **** 14 298,94 4,90 6,41 14,29 0,56 29,61 1,12

5 *** 8 012,74 4,58 10,83 17,30 0,15 30,93 2,04

6 *** 375,46 0,00 4,09 1,42 0,08 10,43 0,33

7 **** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ** 2 638,34 4,54 2,50 2,37 0,32 11,83 0,24

LS celkem 200 840,79 24,40 56,88 110,24 34,20 183,23 6,20

Divize celkem 782 201,26 96,21 516,96 880,39 105,51 1 443,00 30,59

* lesnický úsek 21 je spravován z úrovně lesní správy
** lesnické úseky 3 a 8 spravuje jeden lesní
*** lesnické úseky 5 a 6 spravuje jeden lesní
**** lesnické úseky 4 a 7 spravuje jeden lesní

***** lesnické úseky 1 a 9 spravuje jeden lesní
****** lesnický úsek 9 je rozdělěn mezi tři lesníky z úseku 1, 2 a 4
******* lesnický úsek 9 je rozdělen mezi dva lesníky z úseku 2 a 5

Lipník nad Bečvou 2016
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vzniklé chráněné krajinné oblasti. 
Historický památkově chráněný ob-
jekt, který v lesích u soutoku Třítru-
beckého a Padrťského potoka nechal 
na konci 19. století vystavět hrabě 
Jeroným Colloredo-Mannsfeld, ná-
vštěvníky uvede do míst, která jsou 
v mnoha ohledech ve středních Če-
chách výjimečná.

„Tři Trubky jsou jedinou velkou stav-
bou na území CHKO, a proto by celá 
expozice Domu přírody Brd měla 
návštěvníkům připomínat, čím Brdy 
jsou - rozsáhlým ostrovem horských 
lesů uprostřed Čech, který člověk po 
staletí využívá, mění, ale neobývá ho,“ 
uvedl ředitel VLS Josef Vojáček.

„Cílem programu Dům přírody, který 
postupně realizuje Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR, je vybudovat 
po vzoru jiných evropských států ve 
vybraných chráněných územích síť 
návštěvnických středisek [2]. Značka 
chráněné krajinné oblasti přitahuje 
turisty, kteří přispívají k ekonomic-

kému rozvoji místních obcí. Domy 
přírody, stejně třeba jako naučné 
stezky či ptačí pozorovatelny, po-
mohou návštěvníkům poznat zdejší 
přírodu, což je jeden z předpokladů 
její lepší ochrany,“ vysvětluje ředitel 
Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR František Pelc. 

V první části expozice na Třech trub-
kách se podle interpretačního plánu 
mají návštěvníci dozvědět všechny 
souvislosti vzniku krajiny Brd, druhá 
bude ukazovat, jaké přírodní, kultur-
ní i historické poklady Brdy skrývají. 
Třetí pak vysvětlí, proč a jak je třeba 
chránit zdejší jedinečnou přírodu.  

Chybět nebude ani expozice o les-
ních řemeslech, geologické miniex-
pozice a nauka o lesní fauně a floře. 
Multifunkční prostory by pak měly 
poskytnout zázemí pro dočasné vý-
stavy a pro vzdělávání díky obohacu-
jícím snímkům a záběrům z krajiny. 
Samozřejmostí bude zázemí pro ná-
vštěvníky, včetně sociálních zařízení, 
občerstvení a především informační 
servis.

V širším okolí památkově chráněné-
ho objektu pak vznikne několik zón 
pod širým nebem. Na dvoře hospo-
dářských objektů zámku se počítá 
s vybudováním venkovních expo-
zičních ploch věnovaných rostlinám 
Brd, živlu voda a jeho zdrojům a vy-
užitelnosti, pod stromy na okolních 
pozemcích by měly vyrůst stanoviště 
s  interaktivními prvky, a také skan-
zen v objektu přesunutého seníku.  
Areál tak bude sloužit široké veřej-
nosti, která se chce dozvědět infor-
mace z dříve nepřístupného újezdu, 
naučit se a vyzkoušet si něco nového 

a především strávit čas v klidné a ti-
ché krajině nedaleko Prahy. 

Na areál po asanaci současně nepří-
stupných vojenských ploch bude na-
vazovat síť turistických tras, cyklotras 
a naučných stezek směrem na bývalé 
dopadové plochy Jordán a Tok či na 
náhorní pánev k Padrťským rybníkům. 

Součástí interpretačního plánu jsou 
i doporučení, řešící zajištění dobré 
dopravní dostupnosti Třech trubek, 
a soustředí se na dostupnost areálu 
pro návštěvníky, jejich orientaci na 
místě, návštěvnickou infrastrukturu 
(např. značené trasy v okolí a jejich 
příslušenství) a nabídku doprovod-
ných služeb (stravování, ubytování, 
interpretační a vzdělávací aktivity). 

Dobrá dostupnost areálu pro ná-
vštěvníky bude ještě předmětem 
plánování dopravního režimu mezi 
areálem a Strašicemi. Zvažováno je 
vybudování cesty pro pěší návštěvní-
ky, která by vedla paralelně s účelo-
vou komunikací a propojila záchytné 
parkoviště ve Strašicích s Třemi Trub-
kami. Dále se uvažuje o vytvoření níz-
kokapacitního parkoviště II. stupně 

v blízkosti areálu, který by měl zajistit 
dopravní dostupnost pro omezený 
počet aut řízený pomocí inteligent-
ního parkovacího systému.

Interpretační plán k areálu na Třech 
trubkách vznikl na základě smlouvy 
o spolupráci při přípravě, vybudo-
vání a provozování Domu přírody 

Brd, kterou uzavřely Vojenské lesy 
a statky a Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR. Tento společný projekt 
je součástí rozsáhlé spolupráce mezi 
vojenskými lesy a ochranáři v CHKO 
Brdy, na které se oba subjekty do-
hodly vloni. 

Poznámky: 

[1] Interpretační plán je koncepč-
ní dokument, který na základě dů-
kladného průzkumu situace v území 
a projednání s klíčovými partnery 
stanoví, jak by měly být veřejnos-
ti představeny přírodní a kulturně 
historické hodnoty území, aby byly 
zachovány do budoucna. Pro vyu-
žití chráněných území existují růz-
ná zákonná omezení, se kterými je 
potřeba při plánování rozvojových 
záměrů v cestovním ruchu počítat. 
Např. Správa CHKO i lesní hospodáři 
jako VLS mají v území státem jasně 
stanovený úkol: ochranu přírodních 
a krajinných hodnot území, resp. za-
jištění hospodářské činnosti a udrže-
ní a zlepšení kvality lesních porostů. 

Interpretační plán umožňuje navrh-
nout takové využití území, kdy se 
rozvojové záměry v oblasti cestov-
ního ruchu nebudou dostávat do 
střetu s naplňováním poslání správců 
a hospodářů v území. Znamená to, 
že správci, vlastníci pozemků a hos-

podáři v území pak nebudou nuceni 
zamítnout nevhodné záměry až ve 
fázi správního řízení, kdy už budou 
do přípravy a realizace projektových 
záměrů investovány značné finanční 
prostředky. Na ekonomickou stránku 
je potřeba pamatovat i z jiného důvo-
du: finanční břemeno na pořízení, ale 
především pak následnou dlouhodo-
bou údržbu návštěvnické infrastruk-
tury ponesou v budoucnu především 
obce, vlastníci a hospodáři v území. 
Důležitou roli při plánování proto 
hraje návštěvník, který bude území 
a plánovanou infrastrukturu využívat. 
Úkolem interpretačního plánu je zjis-
tit, jak návštěvník CHKO vypadá a co 
skutečně chce – má vůbec o nějakou 
infrastrukturu zájem?

Interpretace vychází ze stejného zá-
kladu jako reklama a propagace, tj. ze 
znalostí pravidel efektivní komunika-
ce. Jde však o krok dál, protože nemá 
návštěvníka jen přilákat a „prodat“ 
mu zážitek, má ho také vést k úctě 
k území, které navštíví a k lidem, kteří 
v něm žijí. Interpretace stejně jako 

reklama využívá pro prezentaci to, 
čím je území jedinečné a zvláštní – 
a bývalé vojenské újezdy jedinečné 
rozhodně jsou: není v nich většinou 
žádná návštěvnická infrastruktura. Je 
to jejich výrazná, a zatím málo vyu-
žitá, marketingová výhoda. Názory 
návštěvníků, kteří stále hledají něco 
nového, často to, co už nikde jinde 
není, to jen potvrzují.

[2] Domy přírody jsou moderní 
návštěvnická střediska ve zvláště 
chráněných územích, určená pro 
veřejnost. Dosud jich bylo v České 
republice otevřeno 8. (DP Litovelské-
ho Pomoraví, DP Slavkovského lesa, 
DP Moravského krasu, DP Českého 
lesa, DP Poodří, DP Třeboňska, DP 
Blaníku, DP Českého ráje). Dále bylo 
v programu Dům přírody otevřeno 7 
informačních středisek chráněných 
krajinných oblastí (IS CHKO Křivoklát-
sko, IS CHKO Český ráj, IS CHKO Bílé 
Karpaty, IS CHKO Beskydy, IS CHKO 
Litovelské Pomoraví, IS CHKO Blan-
ský les, IS CHKO Moravský kras). Více 
na http://www.dumprirody.cz/.

15
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VLS ZAHÁJILY JARNÍ ÚKLID BRD
Vojenské lesy a statky odstranily černou skládku pneumatik na bývalé dopadové 
ploše Jordán v CHKO Brdy. Celkem byla z prostoru odvezena tři nákladní auta 
pneumatik.

Ustupující zima odhalila černou 
skládku, která se nacházela na po-
zemku v majetku VLS ČR, s.p., v py-
rotechnicky neasanované části do-
padové plochy, tedy v místech, kde 
platí přísný zákaz vstupu. Jednalo se 
zřejmě o pozůstatek činnosti AČR, 
pravděpodobně zbytky cílů letecké 
střelnice.

„Odstraňování pozůstatků po čin-
nosti Armády ČR řešíme v koordinaci 
s CHKO a pyrotechnickou očistou 
území,“ vysvětlil ředitel divize VLS 
Hořovice Petr Švadlena.

Na úklidu skládky se vedle lesníků 
Vojenských lesů a statků podíleli také 
příslušníci XIII. dělostřeleckého plu-
ku v Jincích. Pneumatikami společně 
naplnily tři nákladní vozy Tatra. Při 
asanaci byla navíc zjištěna další černá 
skládka, kterou VLS s Armádou ČR 
odstraní v nejbližší době.

„Vítáme všechny snahy a podněty 
k úklidu odpadu a asanaci případ-

ných černých skládek v CHKO Brdy. 
VLS jsou připraveny ke spolupráci 
a řešení podnětů od návštěvníků, je 
ovšem nezbytné v současnosti tyto 
snahy směřovat do volně přístupných 
částí bývalého vojenského újezdu 
v Brdech. V místech, kde probíhá 
pyrotechnická očista, je úklid z bez-
pečnostních důvodů problematický. 
Navíc, do pyrotechnicky neasanova-
ných ploch a ploch, využívaných AČR 
k výcviku není možné vstupovat,“ při-
pomněl Petr Švadlena.

Prioritní odstranění černých skládek 
na základě podnětů veřejnosti je stra-
tegie státního podniku, kterou se VLS 
snaží vycházet vstříc veřejnosti v nově 
otevřených bývalých vojenských lo-
kalitách. Současně ale varují před 
zakládáním takových skládek, kdy 
v případě zjištění takové činnosti hro-
zí velmi vysoké pokuty a další postihy.

V Brdech v jarních měsících podnik 
provede, spolu s jinými aktivitami, 
například mimořádný úklid turisticky 

nejfrekventovanějších lesních cest od 
zimního posypového materiálu. Ten 
je plánován před hlavní turistickou 
sezónu, kdy již nebude hrozit riziko 
sněhových přeháněk.

V zimním období státní podnik navíc 
obratem zareagoval na požadavek 
sportovních spolků z okolních obcí 
na omezení zimní údržby komunikací 
v CHKO Brdy zu důvody vedení běž-
kařských tras. Vojenské lesy a statky 
ČR jsou připraveny maximálně vyjít 
vstříc sportující veřejnosti a jejich zá-
jmu vést územím CHKO Brdy trasy 
pro běžkařské lyžování. Proto přijí-
mají pro letošní sezonu mimořádná 
opatření, aby se plán zimní údržby 
komunikací v této lokalitě a hospo-
dářská činnost podniku nedostávaly 
do konfliktu s  trasováním běžkař-
ských stop. VLS tak obratem reagují 
na páteční iniciativu zástupců spor-
tovních organizací z okolí Brd i místní 
samosprávy.

„Vojenské lesy a statky opakovaně 
deklarovaly maximální ochotu vychá-
zet vstříc zájmu veřejnosti o sportovní 
a rekreační využití nedávno zrušené-
ho vojenského újezdu a jsme připra-
veni těmto zájmům přizpůsobovat 
svou hospodářskou činnost. Chá-
peme, že se organizace sportovních 
aktivit v regionu rok po otevření Brd 
veřejnosti teprve formuje, a proto 
věřím, že v dalších sezónách vzejde 
tato iniciativa od zainteresovaných 
subjektů dříve než v polovině sezo-
ny, abychom mohli vše naplánovat 
dopředu a nečinit tak až formou mi-
mořádných opatření,“ uvedl ředitel 
VLS Josef Vojáček.

Z hlediska trasování zimních běžkař-
ských stop je však podle VLS třeba 
najít kompromis a respektovat i po-
třebu provádět zimní údržbu na pá-
teřních komunikacích.

„Ty je nezbytné ošetřovat a udržovat 
sjízdné pro potřeby Integrovaného 
záchranného systému a Armády ČR,“ 
uzavřel ředitel VLS. 

VLS SPUSTILY MOBILNÍ 
MAPOVOU APLIKACI 
BRD A RALSKA
Turistické trasy, doporučené výlety, ale také zajímavá místa i historické zajímavosti. 
A k tomu encyklopedie vzácných a významných živočišných i rostlinných druhů. 
To vše obsahuje nová navigační aplikace pro mobilní telefony Vojenských lesů 
a statků ČR, mapující bývalý vojenský újezd a nyní Chráněnou krajinnou oblast 
Brdy. Součástí aplikace je i druhý zrušený újezd ve správě VLS – severočeské Ral-
sko. Aplikace je ke stažení zdarma.

Program „Mapová aplikace VLS ČR“ 
je ke stažení zdarma pro mobilní sys-
témy využívající operační systém iOS 
na iTunes a pro systém Android na 
Google Play.

„Mapová aplikace VLS je jedním 
z našich příspěvků návštěvníkům uni-

kátních přírodních lokalit zrušených 
vojenských újezdů, které spravujeme. 
Nápad vznikl v souvislosti s loňským 
otevřením bývalých vojenských Brd 
veřejnosti, ale řekli jsme si, že ne-
smíme zapomenout ani na návštěv-
níky bývalého vojenského prostoru 
Ralsko, který je otevřen již řadu let. 

Vedle běžně dostupných informací 
v mapách uživatelé naleznou také 
řadu zajímavostí, které vycházejí ze 
znalostí našich lesníků,“ uvedl ředitel 
VLS Josef Vojáček.

Samozřejmostí tak je, že mapy ob-
sahují aktuální turistické a cyklistické 
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trasy v Ralsku a Brdech a zajímavé tu-
ristické cíle, včetně naučných stezek 
či informačních center a jejich oteví-
rací doby. Vedle toho jsou do map 
zaneseny také výlety, které VLS ná-
vštěvníkům doporučují, či odstavná 
parkoviště. Součástí aplikace je také 
encyklopedie významných živočichů 
a rostlin, které lze v unikátních přírod-
ních lokalitách potkat. Zvláštní kapito-
lu pak státní lesnický podnik věnoval 
významným a památným stromům. 
„V aplikaci tak návštěvníci najdou 
lokace nejen zákonem chráněných 
památných stromů, ale také stromů 
z programu „Významné stromy VLS.“ 
Jde o jedince, které považujeme za 
tvarově, druhově či z krajinotvorného 
hlediska významné pro danou loka-
litu. Vlastně jde o aspiranty na pa-
mátné stromy,“ vysvětlil ekolog VLS 
Vladislav Seidl.

V brdských mapách jsou zaneseny 
také historické zajímavosti, jde pře-
devším o lokace a základní informace 
o zaniklých obcích, ale také o trasách 
zaniklých lesních úzkorozchodných 
železnic, které prostorem kdysi vedly. 
Stejnou „historickou sekci“ s dobový-
mi fotografiemi VLS připravují také 
pro Ralsko.

Pro řešení nenadálých nebo krizo-
vých situací, ale i pro snadnější ori-
entaci mimo vyznačené trasy, je pak 
v aplikace zanesena také síť tzv. „res-
cue pointů.“

„V Ralsku i na Brdech, stejně jako na 
dalších územích VLS, je v provozu in-
tegrovaný záchranný systém, v rámci 
kterého jsou na strategicky důleži-
tých místech (lesní cesty, křižovatky 
lesních cest) umístěny informační 
tabulky s čísly bodu, GPS souřadni-
cemi a místním názvem. Jde o totož-
ný systém, který funguje v některých 
národních parcích, a složky českého 
záchranného systému usilují o jeho 
rozšíření do volné přírody v celé re-
publice. Jeho podoba v terénu tedy 
optimálně vyhovuje potřebám zá-
chranných složek a výrazně urychlu-
je a zefektivňuje jejich zásah. Vedle 
řešení mimořádných situací jej však 
návštěvníci Ralska a Brd mohou vy-
užít také k orientaci v terénu,“ uvedl 
výrobní náměstek VLS Libor Strakoš.

Aplikace obsahuje řadu fotografií 
jednotlivých lokací, zajímavých míst, 
vyhlídek i živočišných a rostlinných 
druhů a jejich popis. Páteř fotogalerie 
tvoří snímky „fotografujícího poryb-

ného“ Lukáše Kovára, který se jako 
zaměstnanec státního lesnického 
podniku specializuje již řadu let na 
fotografování přírodních lokalit ve 
správě VLS, proto jeho fotomapa ob-
sahuje i místa a pohledy, které běžní 
návštěvníci často neznají.

Turistické trasy i zajímavé turistické 
cíle budou pravidelně aktualizovány. 
„Především na Brdech není turistická 
síť stále dokončena, počítáme proto 
v průběhu letošního roku i následu-
jících období s aktualizací,“ upozor-
ňuje vedoucí oddělení ICT VLS Petr 
Dvořák.

Aplikace je ke stažení na iTunes (sys-
tém iOS), nebo na Google Play (sys-
tém Android), přímý odkaz zájemci 
najdou také na domovské stránce 
podnikového webu.

ČESKÁ CESTA CERTIFIKACE 
LESŮ JE SPRÁVNÁ, PEFC JE 
SVĚTOVÝM LÍDREM
Nejvyšší představitelé PEFC jednali 
s českými lesníky 21. února v praž-
ském sídle Vojenských lesů a stat-
ků ČR (VLS) o rozvoji certifikačního 
systému PEFC na národní, evropské 
i mezinárodní úrovni. Vedle ředite-

le VLS Josefa Vojáčka se akce zú-
častnili také zástupci Lesů ČR v čele 
s generálním ředitelem Danielem 
Szórádem, předseda Sdružení vlast-
níků obecních a soukromých lesů ČR 
František Kučera, výkonná tajemnice 
Lesnicko-dřevařské komory ČR An-
drea Pondělíčková a další zástupci 
českého lesnického sektoru.

Podle slov výkonného ředitele PEFC 
Bena Gunnenberga roste na meziná-
rodní úrovni rozloha lesů certifiko-
vaných systémem PEFC. V poslední 
době bylo certifikováno například 
16 milionů hektarů v Austrálii, cer-
tifikace PEFC je však úspěšná také 
mezi asijskými producenty dříví, a to 
především v Číně. K PEFC se pod-
le Gunnenberga v poslední době 
oproti konkurenčním certifikačním 
systémům také stále častěji přiklánějí 

lesníci ve Spojených státech, ale i ve 
Velké Británii.

„PEFC si v loňském roce dále upev-
nil svoji pozici předního světového 
systému certifikace lesů, s více než 

300 milionů hektarů certifikovaných 
lesů,“ informoval české lesníky  Ben 
Gunnenberg.

 „Jsem rád, že vývoj ve světě po-
tvrzuje správné rozhodnutí většiny 
českých lesníků pro tento certifikační 
systém,“ uvedl po setkání ředitel VLS 
Josef Vojáček.

Podle generálního ředitele Lesů ČR 
Daniela Szóráda bylo jednání s nej-
vyššími představiteli PEFC reakcí na 
některé kritické hlasy, které poža-
dují, aby čeští lesníci přešli ke kon-
kurenčním certifikačním systémům. 
„Pro Lesy ČR je podstatné, aby byli 
odběratelé a zpracovatelé dříví se 
zvolenou certifikací PEFC spokojeni 
a přinášela jim dlouhodobý profit 
a dostatečnou kredibilitu na trzích. 
Proto pokračujeme v diskusi s part-

nery a hledáme řešení. Certifikace 
lesů se nesmí pro žádného z part-
nerů v řetězci zpracování dříví stát 
zátěží, vždy má být benefitem,“ zdů-
raznil. „V případě potřeby jsme při-
praveni otevřeně představit principy 
trvale udržitelného lesnického hos-
podaření a přesvědčit tak kohokoliv 
o dostatečné kvalitě systému PEFC 
ve střední Evropě,“ dodal.

Certifikace lesů je jedním z procesů 
v  lesním hospodářství směřujícím 
k dosažení trvale udržitelného hos-
podaření a zároveň usiluje o zlep-
šení všech funkcí lesů ve prospěch 
životního prostředí. V České repub-
lice jsou dominantní rozlohy lesních 
pozemků certifikovány právě systé-
mem PEFC. Na nadnárodní úrovni 
překonala PEFC certifikace v polo-
vině loňského roku hranici 300 mil. 
hektarů lesů. Z hlediska rozlohy cer-
tifikovaných lesů se tak jednoznačně 
jedná o celosvětově nejrozšířenější 
certifikační systém. PEFC certifikát 
spotřebitelského řetězce má v sou-
časné době 18.700 firem.

PEFC v roce 2017

V Austrálii bylo nově certifiková-
no více než 16 milionů hektarů 
lesa.

Systémem Sustainable Forestry 
Initiative (SFI), který se přihlá-
sil k uznávání PEFC, bylo nově 
certifikováno 8,2 milionu hek-
tarů lesů na severoamerickém 
kontinentu.

PEFC Rusko rozšířil rozlohu 
certifikovaných lesů o dalších  
8,1 milionů hektarů.

V Německu se nově k certifikaci 
PEFC přihlásilo 91 spotřebitel-
ských řetězců.

Předseda PEFC International Peter Latham v diskusi s českými lesníky
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CHOVATELSKÉ PŘEHLÍDKY 
TROFEJÍ VLS V ROCE 2017
Od 28. dubna až do 17. června budou Vojenské lesy a statky prezentovat trofeje 
a shozy z aktuální sezóny na šesti podnikových akcích.

První z  nich se odehraje v  pátek 
28. a sobotu 29. dubna u nejvý-
še položeného chovného rybníku 
v Česku. V rekreačním zařízení na 
Olšině bude divize VLS Horní Planá 
prezentovat trofeje ze svých pěti šu-
mavských honiteb. Největší z nich je 
Knížecí stolec, kde se vyskytuje zvěř 
jelení, srnčí, černá a okrajově daňčí. 
Obdobná zvěř je zastoupena v honit-
bě Nová Pec, která navazuje na NP 
Šumava, stejně tak v honitbě Vim-
perk. V ostatních honitbách obhos-
podařovaných divizí (Homolský les 
a Bechyně) je normována pouze zvěř 
srnčí a lovena zvěř černá.

Brdská divize VLS se sídlem v Jincích 
připravila prezentaci pro mysliveckou 
veřejnost u rybářské bašty na bře-
hu Hořejšího Padrťského rybníku. 

V kulisách jednoho z nejkrásnějších 
koutů středočeských hor zde v pá-
tek 19. a sobotu 20. května bude 
prezentovat přehlídku ze čtyř honi-
teb, které spravuje. Největší z nich 
je honitba Brdy o celkové výměře  
26 tisíc hektarů, kde se vyskytuje hlav-
ně zvěř jelení, zvěř černá a v okrajo-
vých částech zvěř srnčí.

Výběr ze dvou svých režijních honi-
teb, Březina a Bílý vlk pak o den poz-
ději myslivecké veřejnosti představí 
divize VLS Plumlov. Akce se již po-
druhé odehraje v restauraci penzi-
onu Grill Tour Protivanov v sobotu 
20. května a vedle přehlídky trofejí 
a  shozů uplynulé lovecké sezóny 
z plumlovských honiteb se návštěvní-
ci mohou těšit na vystoupení trubačů 
VLS a tradiční mysliveckou kuchyni.

Ještě širší prezentační rámec pak 
bude mít Chovatelská přehlídka di-
vize VLS Karlovy Vary. Ta se podruhé 
odehraje s podtitulem ČLOVĚK-LES- 
ZVĚŘ. Kromě vystavených loveckých 
trofejí z jediné divizní honitby Hradi-
ště, která je však se svou rozlohou 
35 400 hektarů jednou z největších 
ucelených honiteb v Evropě, čeká 
na návštěvníky v areálu střelnice VLS 
v Lučinách také bohatý doprovod-
ný program. Odehraje se zde sou-
těž trubačů „Parforzní kňour,“ svoji 
techniku představí Armáda ČR, kar-
lovarští hasiči i  lesníci, proběhne 
prezentace včelařů a ukázka práce 
chladnokrevných koní. Především 
na dětské návštěvníky čeká jízda 
na koních a  lesní pedagogika, na 
všechny prodejní stánky a občerst-
vení. Lovnou zvěří v Hradišti je jelen 

evropský, jelen sika, srnec obecný, 
prase divoké, muflon obecný a da-
něk skvrnitý. Kromě individuálních 
lovů v honitbě se těší velké oblibě 
u myslivecké veřejnosti společné lovy 
na černou a holou zvěř pořádané  
karlovarskou divizí. Akce proběhne 
v sobotu 27. května v areálu střelni-
ce Lučiny u Doupovského Hradiště.

Mimořádnému zájmu se tradičně 
těší chovatelská přehlídka divize VLS 
Lipník nad Bečvou, která myslivecky 
spravuje honitby, jež jsou domovem 
nejkvalitnější tuzemské populace 
jelena evropského. V uplynulé lovec-
ké sezóně zde navíc došlo k události, 
která je výjimečná. Jeden z našich 
hostů zde ulovil 17. září jelena s tro-
fejí čtyřiadvacateráka o bodové hod-
notě 228,5 bodů CIC. Chovatelská 
přehlídka na Libavé se odehraje 
v  sobotu 10.  června a  bude tra-
dičně součástí největší akce VLS 
pro veřejnost na Moravě ARMÁDA,  
MYSLIVOST A LESNICTVÍ NA LIBA-
VÉ v areálu Heřmánky.

Tisíce návštěvníků největší lesnické 
akce pro veřejnost LESNICKÉHO 
DNE V RALSKU 2017 si pak mo-
hou prohlédnout trofeje a  shozy 
ze sedmi honiteb ve správě divize 
VLS Mimoň v lesním areálu Skelná 
Huť. Prezentace severočeské lesnic-
ké divize Vojenských lesů a statků 
sérii chovatelských přehlídek stát-
ního podniku uzavře v pátek 16.  
a sobotu 17. června.

Chovatelské přehlídky 
VLS 2017

28.–29. 4. divize Horní Planá 
RZ Olšina

19.–20. 5. divize Hořovice 
Horní Padrťský rybník

20. 5. divize Plumlov 
Grill Tour Protivanov

27. 5. divize Karlovy Vary 
střelnice Lučiny

10. 6. divize Lipník n. B. 
areál Heřmánky

16.–17. 6. divize Mimoň 
Skelná huť v Ralsku
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Miloslav Zikmund není představi-
telem typických lesnických rodů, 
kde se řemeslo v lese dědí z otce 
na syna. Jeho matka byla prodavač-
kou, otec instalatérem a myslivost ani 
nepatřila mezi jeho koníčky. Provoz-
ní technik pro myslivost a rybářství 
mimoňské divize dokonce přiznává, 
že byl v mládí vegetariánem. Ke stu-
diu „lesárny“ v Trutnově po základní 
škole ho každopádně přivedl sou-
sed lesník, s jehož synem kamarádil. 
„Soused dělal na lesní správě Dolní 
Krupá a prakticky mě k téhle branži 
přivedl. Bral mě s poníkem do lesa. 
Ale na lesnickou školu mě nastoupit 
přesvědčil spolužák a otevřeně hlav-
ním argumentem tehdy pro mě bylo, 
že se na té škole dá vycestovat do 
zahraničí na západ, což v roce 1988 
nebylo běžně možné,“ říká Zikmund.

Po škole mladý absolvent nastoupil 
nejdříve jako lesník na „domácí“ lesní 
správu v Dolní Krupé, od roku 2000 
se pak stal oborníkem druhé největší 
obory v Česku – na Židlově.

16.  ledna 2011 pak pro Miloslava 
Zikmunda začala éra zubrů. Ten den 
dovezli Vojenské lesy a statky z bělo-
vežského národního parku v Polsku 
pět zubrů, kteří se stali základem stá-
da na Židlově.

„Umístili jsme je do dvanáctihektaro-
vé aklimatizační obůrky s tím, že do 
obory jsme je chtěli vypustit na jaře. 
Zjistili jsme však, že mají motolici, 
což by po volném vypuštění mohlo 
představovat nebezpečí hlavně pro 
jeleny. Karanténa a léčba tak trvala 
celkem jeden a půl roku,“ vzpomíná 
Miloslav Zikmund.

Zkušenosti s chovem oborník ze Žid-
lova sbíral nejen u polských chovate-
lů, rádcem se mu stal především pan 

Jiří Kapoun, předseda Národního 
centra ochrany zubra evropského. 
„Pan Kapoun měl soukromý chov 
v patnáctihektarové oboře na Pra-
chaticku. Bohužel o ně přišel vinou 
„přiotráveného“ životního prostře-
dí intenzivní zemědělskou činností 
v okolí. Zubři jsou na čistotu prostředí 
velmi náchylní,“ dodává Zikmund.

Na Židlově se však zubří rodince Vo-
jenských lesů a statků daří, na ploše 
3 800 hektarů se nyní pohybuje čty-
řiadvacetihlavé stádo. Že by jednou 
oboru opustili a žili ve volné přírodě, 
není podle Zikmuna vyloučené.

„Zubr potřebuje pro volný chov asi 
deset tisíc hektarů, takže v úvahu při-
cházejí vedle bývalých či stávajících 
újezdů také národní parky, ale také 
větší lesní celky. Jediné, co zatím brá-
ní jeho rozšíření, je současný legis-
lativní rámec, který zubra neuznává 
jako zvěř. Majitel je tak zodpovědný 
za všechny případné škody, což si 
ekonomicky nemůže nikdo dovolit,“ 
vysvětluje Zikmund. Podle jeho slov 
nejde ani tak o nebezpečí střetu ob-
řího zvířete s člověkem, jako o hos-
podářské škody a případné dopravní 
nehody. „Napadení člověka zubrem 
opravdu není běžné,“ dodává.

Od roku 2015 Miloslav Zikmund sice 
již není oborníkem na Židlově, ale 
pracuje na divizním ředitelství jako 
provozní technik pro rybářství a mys-
livost, zubří rodinka je však stále jeho 
velkým koníčkem. A lesnictví a mys-
livost, zdá se, v jeho rodině zakotvi-
ly, protože syn se vydal v otcových 
stopách a studuje střední lesnickou 
školu.

Po úspěšné loňské premiéře po-
kračuje státní podnik ve spolupráci 
s organizátory běžeckých mítinků, 
které sportování v přírodě propagují 
již ve svém názvu. Seriál Běhej lesy 
svůj letošní ročník zahájí v sobotu 
22. dubna v CHKO Brdy na území 
ve správě VLS a celý ročník vyvrcho-
lí na podzim posledním běžeckým 
mítinkem v lokalitách ve správě di-
vize Horní Planá. Běhej lesy Boletice 
bude mít v sobotu 16. září epicent-
rum v rekreačním zařízení Olšina a již 
podle ohlasů na profilu běžeckého 
mítinku na sociálních sítích bude 
o šumavskou premiéru velký zájem. 
O popularitě sportování v úvodním 
závodu na Brdech pak svědčí fakt, že 
závod byl více než měsíc a půl před 
startem vyprodán a volná startovní 
čísla nezbyla ani po navýšení jeho 
kapacity na 1500 startovních pozic.

Novinkou v podnikovém kalendá-
ři akcí je pak sportovní seriál Kolo 

pro život. Jde o největší seriál zá-
vodů horských kol v Čechách, který 
se v posledních letech stále více za-
měřuje na rodiny s dětmi a širokou 
veřejnost v jednotlivých regionech 
Česka pod sloganem „Co Čech, to 
cyklista“. V roce 2016 se šestnácti 

závodů zúčastnilo rekordních 25 000 
závodníků a závodnic.

Kolo pro život u VLS odstartuje ve 
stejný den a ve stejné lokalitě jako 
Běhej lesy. Zatímco Běhej lesy Brdy 
budou mít startovní point ve Skoři-
cích, úvodní mítink horských kol s ná-
zvem Trans Brdy vyrazí z Dobřichovic 
a závodníky na své trase do středních 
Brd přivede.

Druhý mítink Kola pro život u VLS 
se pak odehraje na Libavé a v jejím 
okolí. Závod Oderská mlýnice bude 
tuzemskou obdobou „královských 
horských“ etap Tour de France a zá-
vodníkům nabídne krev, pot a slzy 
na pověstném krpálu nad obcí Odry. 
Kdo nevyjel Mlýnici, jako by ani nebyl 
českým bikerem.

Celkem se s partnerskou podporou 
Vojenských lesů a statků v letošním 
roce odehraje sedm běžeckých mí-
tinků Běhej lesy a šestnáct závodů 
Kolo pro život. Jednotlivé akce najde-
te v Kalendáriu na straně 26. Pokud 
máte zájem se zúčastnit, kontaktujte 
kolegu Dominika Kafku z ŘSP, e-mail: 
dominik.kafka@vls.cz.

„PÁN ZUBRŮ“ 
MILOSLAV ZIKMUND
Největší obratlovec Evropy udělal z Miloslava Zikmunda 
jednoho z mediálně nejznámějších lidí Vojenských lesů 
a statků. Přitom se rodák z Dolní Krupé nedaleko Ralska 
k myslivosti dostal spíše shodou okolností.

U VLS SE BUDE BĚHAT 
I JEZDIT NA KOLE PRO ŽIVOT
Vojenské lesy a statky jsou v letošním roce partnery dvou sportovních seriálu pro 
širokou veřejnost. Oba patří k nejpopulárnějším mítinkům ve své kategorii, oba 
se snaží propagovat sportování v přírodě. A oba přivedou veřejnost do unikátních 
lesních lokalit ve správě VLS.

Miloslav Zikmund

1988 – 1992 
Střední lesnická škola Trutnov

1992 
nastoupil k VLS jako lesník 
na LS Dolní Krupá

2000 
oborník na Židlově

2009 – 2015 
dálkové studium ČZU

2015 
provozní technik pro myslivost 
a rybářství divize VLS Mimoň
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ZPRÁVA O STAVU LESNÍ 
PEDAGOGIKY VLS

Přehled akcí 
LP 2014

počet 
akcí

počet 
účastníků

Přehled akcí 
LP 2015

počet 
akcí

počet 
účastníků

Přehled akcí 
LP 2016

počet 
akcí

počet 
účastníků

Klasické akce 
v lese 63 2.119

Klasické akce 
v lese 106 3.131

Klasické akce 
v lese 196 7.609

Hromadné 
akce (výstavy, 
veletrhy)

35 10.170
Hromadné 
akce (výstavy, 
veletrhy)

62 14.942
Hromadné 
akce (výstavy, 
veletrhy)

33 24.143

Celkem 98 12.289 Celkem 168 18.073 Celkem 229 31.752

Dalším důležitým rozhodnutím bylo 
zřídit místa divizních lesních peda-
gogů, jejichž pracovním úkolem je 
naplňovat požadavky koncepce lesní 
pedagogiky. Hlavní myšlenkou celé 
změny byla potřeba pozvednout úro-
veň lesní pedagogiky podniku tak, 
aby svým rozsahem byla adekvátní 
velikosti, významu a historii Vojen-
ských lesů a statků ČR, s. p.

Rok 2016 pak byl u VLS ve znamení 
masivního nárůstu klasických akcí 
v lese pro malé skupinky – do lesa 
jsme „dostali“ více jak dvojnásobné 
množství dětí, než v roce 2015 (2015 – 
3.131, 2016 – 7.609 dětí)

Počet zaměstnanců, kteří absolvo-
vali kurz lesní pedagogiky na SLŠ 
v Hranicích, vzrostl z původních 19 
osob (počátek roku 2015) na 50 
zaměstnanců (2/2017). Z nich cel-
kem 5 absolvovalo i  nástavbový 
kurz pro práci se specifickými sku-
pinami (sociálně znevýhodnění, 
důchodci, apod.).

Výrazně vzrostl počet školských za-
řízení, která s  námi spolupracují. 
Situace je v současnosti taková, že 
na mnoha divizích již poptávka po 
programech LP převyšuje nabídku. 
Lesní pedagogiku propagujeme ve 
veřejném prostoru jednotnou kolekcí 
letáků s nabídkou jednotlivých divizí.

Páteř práce tvoří klasické akce, kte-
ré pořádáme v  lese. Jejich počet 
neustále roste meziročně o desítky 
procent. Lesní pedagogové VLS také 
participují na dobře vybraném port-
foliu hromadných akcí, od účasti na 
soutěži YPEF, přes spolupráci s Nada-
cí Dřevo pro život na akcích Do lesa 
s lesníkem, přes prezentační mítin-
ky jako je Natura Viva, Festival dře-
va, Flora Olomouc až po tematické 

Udržet vzrůstající trend klasických akcí v lese pro malé 
skupinky, zahrnutí programů lesních pedagogů VLS 
na divizích do krajských EVVO katalogů a tím i do 
dotačních programů, dále rozvíjet dětské webové 
stránky a spustit mobilní aplikaci. To jsou hlavní cíle 
podnikových lesních pedagogů na letošní rok, které 
vyplývají ze situační zprávy za léta 2015 až 2016 a vý-
hledu na letošek.

Lesní pedagogika u VLS v roce 2015 
zaznamenala řadu významných změn. 
Na začátku tohoto roku bylo na ŘSP 
zřízeno funkční místo „lesní peda-
gog“. Jeho úkolem bylo vypracovat 
a uvést v život jednotnou koncepci 

lesní pedagogiky na následující roky, 
která by standardizovala aktivity LP na 
jednotlivých divizích, navrhla základní 
vybavení a pomůcky pro LP a stala 
se hlavním informačním zdrojem pro 
lesní pedagogy našeho podniku. 

výstavy jako byla úspěšná akce „Les, 
příběh stromů a lidí“ v Národním ze-
mědělském muzeu v Praze.

Co je však hlavní, lesní pedagogi-
ka Vojenských lesů se stává mezi 
dětmi, pedagogy i dalšími cílovými 

skupinami značkou s dobrým zvu-
kem. Za to je třeba poděkovat všem 
divizním lesním pedagogům i jejich 
pomocníkům z řad zaměstnanců VLS.

Jan Kobr, 
vedoucí lesních pedagogů VLS
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DUBEN

Pletení pomlázky a rybí hody na 
RZ Olšina
sobota 15. 4. 2017
Gastronomická akce prezentující ry-
bářskou produkci VLS a také rekreační 
zařízení Olšina.

Běhej lesy Brdy
sobota 22. 4. 2017
Třetí ročník úspěšného běžeckého se-
riálu pro širokou veřejnost bude po 
úspěšné loňské premiéře na Brdech 
zahajovat na přírodních běžeckých 
tratích v této lokalitě ve správě VLS.

Kolo pro život – Trans Brdy
sobota 22. 4. 2017
Největší seriál závodů horských kol 
v Čechách, který se v posledních le-
tech stále více zaměřuje na rodiny 
s dětmi a širokou veřejnost v jednotli-
vých regionech Česka pod sloganem 
„Co Čech, to cyklista“.

Chovatelská přehlídka 
divize Horní Planá
pátek 28. a sobota 29. 4. 2017
Tradiční chovatelská akce, jejíž součás-
tí je doprovodný myslivecký i naučný 
program především pro děti.

Kolo pro život – Hustopeče
sobota 29. 4. 2017
Největší seriál závodů horských kol 
v Čechách, jehož partnerem jsou VLS.

KVĚTEN

Rybářské závody divize Horní Planá
sobota 6. 5. 2017
Oblíbená regionální událost na rybní-
ku Malá Olšina u rekreačního zařízení 
VLS.

Natur Expo, BVV
čtvrtek 11. – neděle 14. 5. 2017
Oborová výstava trvale udržitelného 
hospodaření v krajině na brněnském 
výstavišti se letos koná společně s Ná-
rodní výstavou myslivosti.

Kolo pro život – Mladá Boleslav
sobota 13. 5. 2017
Největší seriál závodů horských kol 
v Čechách, jehož partnerem jsou VLS.

Týden lesů u VLS
pondělí 8. – neděle 14. 5. 2017
Světový týden věnovaný lesům a les-
nictví pořádají VLS stejně jako jiné 

lesnické organizace po celém světě 
osvětové akce pro veřejnost a přede-
vším pro školní kolektivy. Akce jsou ce-
lostátně koordinovány pracovní skupi-
nou lesní pedagogiky působící v rámci 
českého ministerstva zemědělství.
 
Přehlídka trofejí divize Plumlov
sobota 20. 5. 2017
Tradiční akce pro mysliveckou veřej-
nost pořádaná druhým rokem v pen-
zionu Gril Tour v Protivanově.

Kolo pro život – Jestřebí hory
Sobota 20. 5. 2017
Největší seriál závodů horských kol 
v Čechách, jehož partnerem jsou VLS.

Natura Viva Lysá nad Labem
středa 24. – neděle 28. 5. 2017
Tradiční výstava české myslivosti a ry-
bářství s masovou návštěvností, na 
které se VLS prezentují již také tradičně 
jednou za dva roky. Součástí našich 
aktivit zde je také prezentace lesní pe-
dagogiky VLS.

Den dětí na Olšině
čtvrtek 25. 5. 2017
Jedna z nejnavštěvovanějších akcí pro 
děti na Českokrumlovsku již přesáhla 
hranice regionu a sjíždějí se na ni škol-
ní kolektivy z širšího okolí Jihočeského 
kraje.

Běhej lesy Karlštejn
sobota 27. 5. 2017
Závod, který byl letos vyhlášen běžec-
kou sportovní událostí roku v kulisách 
přírody kolem Berounky. VLS jsou jeho 
partnerem.

Chovatelská přehlídka trofejí divi-
ze Karlovy Vary
sobota 27. 5. 2017
Podruhé s podtitulem ČLOVĚK-LES- 
ZVĚŘ. Tradiční akce nejen pro mys-
liveckou veřejnost v areálu střelnice 
VLS v Lučinách.

Pohádkový les v Rychtářově
sobota 27. 5. 2017
Tradiční akce pro děti z  okolí 
Rychtářova a  Vyškovska spojená 
s  ukázkami lesnických činností for-
mou aktivní hry pro děti. VLS jsou 
spolupořadatelem.

Rybářské závody divize Lipník 
nad Bečvou
sobota 27. 05. 2017
Oblíbená regionální rybářská akce 

VLS na Libavé zaměřená především 
na děti a dorost.

ČERVEN

Dětský den pro základní školy 
v okolí Plumlova
pátek 2. 6. 2017
Tradiční akce VLS pro děti prvního 
stupně ze základních škol Plumlov, 
Myslejovice, Krumsín a Drahany, spo-
jená s exkurzí do vojenského pro-
storu. Ukázky hlavních lesnických 
činností – těžba, odvoz dřeva, úklid 
klestu a zalesnění. Ukázky vojenské 
techniky s  předvedením armádní 
činnosti.

Dětský den s vojáky ve Vícově
sobota 3. 6. 2017
Tradiční akce pro děti i dospělé spo-
jená s ukázkami vojenské techniky 
a činností armády – výsadkářů. Vojen-
ské lesy se na akci podílí organizačně.

Dětské rybářské závody divize 
Horní Planá
sobota 3. 6. 2017
Oblíbená regionální událost na ryb-
níku Malá Olšina u rekreačního zaří-
zení VLS je oblíbenou společenskou 
akcí pro dětské rybáře.

Kolo pro život – Orlík
sobota 3. 6. 2017
Největší seriál závodů horských kol 
v Čechách, jehož partnerem jsou VLS.

Do lesa s lesníkem
úterý 6. 6. 2017
Projekt seznamuje děti i učitele zá-
kladních škol s  trvale udržitelným 
hospodařením lesníků v českých le-
sích. Akci organizují VLS ve spoluprá-
ci s nadací Dřevo pro život.

Les, myslivost a kůň na Libavé
sobota 10. 6. 2017
Akce divize VLS Lipník nad Bečvou 
pořádaná ve spolupráci s Armádou 
ČR, na které se prezentuje myslivost, 
lesní pedagogika, vojenská techni-
ka, závody chladnokrevných koní, ale 
také výstava loveckých psů. Součástí 
akce v přírodním areálu Heřmánky 
je také chovatelská přehlídka trofejí 
z místních honiteb VLS.

Lesnický den v Ralsku & Pohár 
VLS
pátek 16. a sobota 17. 6. 2017
41. ročník tradiční akce VLS pořádané 

v areálu Skelná huť u Mimoně je nej-
větší lesnickou oborovou prezentací 
pro veřejnost. Součástí programu je 
také dvoudenní národní šampionát 
dřevorubců.

Otevření rybářské bašty Olšina
sobota 17. 6. 2017
Prezentace nové expozice VLS (Ptáci 
ve VÚ Boletice) na baště Olšina s do-
provodným programem.

Běhej lesy Lednice
sobota 17. 6. 2017
Další mítink ze seriálu Běhej lesy, jehož 
partnerem jsou VLS.

Kolo pro život – Vrchlabí
sobota 17. 6. 2017
Největší seriál závodů horských kol 
v Čechách, jehož partnerem jsou VLS.

ČERVENEC

Kolo pro život – Bikemaraton 
Holešov
sobota 1. 7. 2017
Největší seriál závodů horských kol 
v Čechách, jehož partnerem jsou VLS.

Kolo pro život – Praha – Karlštejn
sobota 22. 7. 2017
Největší seriál závodů horských kol 
v Čechách, jehož partnerem jsou VLS.

Kolo pro život – Šumava, Zadov
sobota 29. 7. 2017
Největší seriál závodů horských kol 
v Čechách, jehož partnerem jsou VLS.

SRPEN

Běhej lesy Bílá
sobota 12. 8. 2017
Další mítink ze seriálu Běhej lesy, jehož 
partnerem jsou VLS.

Kolo pro život – Železné hory, 
Chrudim
sobota 19. 8. 2017
Největší seriál závodů horských kol 
v Čechách, jehož partnerem jsou VLS.

Kolo pro život – Karlovy Vary
sobota 12. 8. 2017
Největší seriál závodů horských kol 
v Čechách, jehož partnerem jsou VLS.

ZÁŘÍ

Gigathlon na Olšině
sobota 2. a neděle 3. 9. 2017
Sportovní akce v  kulisách lokality 
v okolí šumavského újezdu Boletice. 
Epicentrem bude rekreační zařízení 
VLS Olšina.

Kolo pro život – Plzeň
sobota 2. 9. 2017
Největší seriál závodů horských kol 
v Čechách, jehož partnerem jsou VLS.

Olšinská dvanáctka
pátek 8. 9. 2017
Třetí ročník vnitropodnikového spor-
tovně-společenské akce formou 
teambuildingového klání jednotli-
vých organizačních složek státního 
podniku ve dvanácti disciplínách.

Kolo pro život – Znojmo
sobota 9. 9. 2017
Největší seriál závodů horských kol 
v Čechách, jehož partnerem jsou VLS.

Chovatelský den VLS 2017
pátek 15. 9. 2017
Prezentace produkce divize země-
dělské výroby pro širokou veřejnost 
spojená s prodejem hovězího masa 
na farmě Malý Hlavákov.

Běhej lesy Boletice
sobota 16. 9. 2017
Premiérový mítink seriálu v kulisách 
lokality v okolí šumavského újezdu 
Boletice. Epicentrem bude rekreační 
zařízení VLS Olšina.

Vráž 2017
pátek 22. 9. 2017
Vnitropodnikové střelecké závody na 
parcourové střelnici Vráž na 80 terčů 
jsou tradiční akcí VLS na začátku my-
slivecké sezóny.

Festival dřeva Ostrava
sobota 23. 9. 2017
Festival, který chce ukázat dřevo ve 
všech jeho podobách.  VLS jsou part-
nerem akce.

Běhej lesy – Jizerská 50
sobota 23. 9. 2017
Finálový mítink ze letošního seriálu 
Běhej lesy, jehož partnerem jsou VLS.

Kolo pro život – Oderská Mlýnice
sobota 23. 9. 2017
Největší seriál závodů horských kol 
v Čechách, jehož partnerem jsou VLS.

Festival dřeva Ústí n. L.
čtvrtek 28. 9. 2017
Festival, který chce ukázat dřevo ve 
všech jeho podobách. VLS jsou part-
nerem akce. 

Svatováclavské vytrubování
čtvrtek 28. 9. 2017
Každoroční lokální podzimní mysli-
vecká akce divize VLS Karlovy Vary 
u lesní kaple u obce Kyselka spojená 

s tradičními mysliveckými ceremoni-
ály. Prezentace mysliveckých trubačů 
VLS Doupovští slivoni.

Kolo pro život – Nové Město na 
Moravě
sobota 30. 9. a neděle 1. 10. 2017

ŘÍJEN 2017

Oslavy Lesa na Floře Olomouc
pátek 6. a sobota 7. 10. 2017
Největší lesnická akce v Olomouc-
kém kraji je součástí výstavy Flora 
Olomouc. VLS se na ní prezentují 
lesní pedagogikou.

Celostátní soutěž barvářů
čtvrtek 12. 10. – neděle 15. 10. 2017
Prezentace soutěže loveckých psů 
při dohledávání zvěře. Soutěž pro-
běhne v areálu RZ Olšina, VLS jsou 
jejím partnerem.

Zvěřinové hody na Olšině
sobota 14. 10. 2017
Gastronomická akce prezentující my-
sliveckou produkci VLS a také rekre-
ační zařízení VLS Olšina.

Hubertské slavnosti v Plumlově 
2017
sobota 14. 10. 2017
Prezentace trubačů VLS, přehlídka 
loveckých psů, ukázky vábení jelenů 
i dravých ptáků, ale i program pro 
děti. Akce je jednou z nejvýznam-
nějších regionálních společenských 
událostí v regionu kolem vojenského 
újezdu Březina.

Seminář – 10 let po Kyrillu
čtvrtek 19. 10. 2017
Zhodnocení výsledků hospodaření 
na kalamitních plochách po orkánu 
Kyrill u divize VLS Horní Planá, sou-
časného stavu lesa a poučení z této 
kalamitní situace doplněná venkovní 
exkurzí. Akce je určena pro odbor-
nou veřejnost.

Výlov Dolanského rybníku
sobota 28. 10. 2017
Tradiční akce pro veřejnost na Čes-
kokrumlovsku – sváteční výlov jed-
noho z „čistých“ horských rybníků 
na Šumavě se všemi ceremoniály, 
prodejem čerstvých ryb, rybích po-
choutek a bohatým doprovodným 
programem včetně komentovaným 
výkladem pro děti i dospělé, ukáz-
kou živých ryb a samozřejmě lesní 
pedagogikou.

KALENDÁŘ AKCÍ VLS 2017
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ZANIKLÉ OBCE V BRDECH, ČÁST 1:
KOLVÍN, PADRŤ A ZABĚHLÁ
V prvním díle seriálu o zaniklých obcích, osadách a hájovnách na území VLS ČR 
si připomeneme bývalé obce v jihozápadní části divize Hořovice, a sice brdské 
vesnice Kolvín, Padrť a Záběhlá.

Všechny tyto vsi potkal ve 20. století 
stejný osud: v roce 1928 se ocitly na 
hranici nově vzniklého dělostřelecké-
ho cvičiště. Za války byly okupačními 
úřady jejich obyvatelé vystěhováni 
(vojenský prostor byl podstatně rozší-
řen směrem k jihozápadu), ale domy 
zůstaly stát. Zůstat směli jen zaměst-
nanci Vojenských lesních podniků. Po 
válce se mohli všichni obyvatelé do 
svých domovů vrátit, ne však nadlou-
ho. V roce 1952 byl vojenský prostor 
opět rozšířen, obyvatelé vesnic Padrť, 
Kolvín, Přední a Zadní Záběhlá zcela 
vystěhováni a vesnice byly definitiv-
ně srovnány se zemí. Přímo na jejich 
území pak vznikly vojenské střelnice, 
jejichž činnost byla v devadesátých 
letech postupně utlumována a po-
sléze ukončena.

Pojďme si nejprve něco říci o nejstar-
ší obci, kterou je Kolvín. Tato obec 
vznikla již ve 14. století v souvislos-
ti se založením nedalekého hrádku 
Drštka, ke kterému ves patřila. První 
písemná zmínka je z roku 1381. Poz-
ději – jako součást původního miro-
šovského panství – sdílela jeho osud, 
takže i s ním patřila k Rožmitálu, poz-
ději ke Zbirohu. Farností náležela do 
Skořic a okresem do Rokycan. Do 
školy chodily kolvínské děti původně 
též do Skořic; v roce 1894 se obec 
zmohla na vlastní školu, která ale 
byla postavena nákladem zbirož-
ského velkostatku. V té době – tedy 

koncem 19. století – žilo v Kolvíně 
nejvíc obyvatel – kolem šesti set. Po 
útlumu železářství v Padrti se počet 
obyvatel soustavně snižoval. Kolvín 
leží na jihozápadním svahu vrchu Pal-
cíř v nadmořské výšce 630 – 660 m, 
tedy v poměrně drsných přírodních 
podmínkách; zemědělství nemoh-
lo příliš lidí uživit, a tak zůstali ti, co 
pracovali v lese, anebo docházeli do 
průmyslových závodů na Rokycan-
sku. V roce 1927 žilo trvale v Kolvíně 
393 obyvatel. Ve stejné době vznik-
la v Brdech dělostřelecká střelnice 
a obec Kolvín byla jako jediná zcela 
obklopena jejím územím. Pohnuté 
dějiny prošly Kolvínem za II. světové 

války, kdy na západním okraji obce 
byl postaven rozsáhlý koncentrační 
tábor s rozlohou asi 4 hektary; 4 řady 
baráků po třech světnicích, přičemž 
v jedné světnici mohlo spát na palan-
dách 16 osob. Němci zde zamýšleli 
umístit válečné zajatce; území lágru 
bylo obehnáno dvojím plotem z ost-
natého drátu a v každém rohu se ty-
čila kulometná věž… Přírodní živly 
však plány Němců razantně změnily: 
15. listopadu 1941 přišla ničivá vich-
řice, která vyvrátila v jihozápadních 
Brdech odhadem 1,5 – 1,8 mil. m3 
dřeva (přesná čísla nejsou k dispo-
zici). Do lágru byli umístěni nuceně 
nasazení lidé, kteří pomáhali při zpra-
cování kalamity.

Zcela zvláštním fenoménem v rámci 
Brd a celého Podbrdska je pak bývalá 
obec Padrť, ležící v mělké, protáhlé 
pánvi s rozsáhlými rybníky. Padrťské 
rybníky se nacházejí nad touto býva-
lou obcí, obklopené lesy, v nadmoř-
ské výšce 635 m. Severně položený 
Dolejší rybník má rozlohu 66 ha, již-
něji položený Hořejší rybník 115 ha. 
Obě vodní plochy jsou odděleny hrá-
zí Hořejšího rybníka. Svou rozlohou 

patří mezi největší rybníky západních 
a středních Čech a nejvýše polože-
né rybníky v Čechách vůbec. Jedná 
se o rybníky pramenné – ze široké 
kotliny do nich ústí větší množství 
drobných potůčků. Z Dolejšího rybní-
ka pak vytéká Padrťský potok, hlavní 
zdroj říčky Klabavy, která odtud ko-
lem loveckého zámečku Tři Trubky 
teče do Strašic, Dobříva, Rokycan 
a dále do Berounky. Kolem břehů 
rybníků se vyskytují rozsáhlá pod-
máčená stanoviště travin a rákosin, 
navazující pak na rašelinné lesní po-
rosty se zajímavým bylinným patrem. 
Rovněž z ornitologického hlediska 
je zdejší lokalita velmi zajímavá; vy-
skytuje se zde velké množství druhů 
vodních ptáků; v okolí hnízdí orel 
mořský, čáp černý a další druhy.

Čemu vděčí za vznik tyto vodní plo-
chy v tak odlehlé, nehostinné konči-
ně? Území, na němž rybníky vznikly, 
ležely na hranici dvou panství - mi-
rošovského a rožmitálského. Od po-
loviny 16. století získal obě panství 
osvícený šlechtic Florián Gryspek 
z Gryspachu, známý mimo jiné jako 
vynikající hospodář na svých majet-
cích. Ten zřejmě nechal vybudovat 

oba rybníky (na místě řídkých bažina-
tých lesů, kde vzhledem k poloze se 
již pravděpodobně před založením 
rybníků vyskytovala rašelinná jezír-
ka) zejména jako rezervoár vody pro 
nově založené železárny při potoku 
vytékajícím z rybníků. V roce 1565 se 
již uvádí existence rybníků „Hořejší 
a Dolejší Padrť“ v urbáři Gryspeko-
vých panství. Ve stejné době pak 
vzniká pod hrází Dolejšího rybníka 
železářské středisko Padrť. Vybudo-
vána zde byla vysoká pec, čtyři hutě 

a pět hamrů. Při každém hamru byly 
postaveny dělnické domky jako zá-
klad obce Padrť, osídlené původně 
Němci a Francouzi z Vestfálska. Ham-
ry byly v činnosti do roku 1874, kdy 
byl jejich vlastníkem smutně proslulý 
Dr. B. Strousberg. Ještě v tomto roce 
žilo v Padrti přes 600 obyvatel; od té 
doby již jen ubývali. Skromná škola 
zde byla od nepaměti; za 1. republiky 
pak byla vybudována nová, moderní. 
V té době již zde žilo pouze kolem tří 
set obyvatel zhruba v 65 domcích, 
ale zato se z vesničky stalo oblíbené 
výletní sídlo a letovisko, vzletně na-
zývané „Perla Brd“. Neveliká planina 
uprostřed lesů s malebnými rybníky 
a upravenými pruhy políček a luk, 
působící šumavským dojmem, lákala 
četné návštěvníky a osobnosti, které 
si zde pronajímali letní byty. Takže 
zde pobývali např. básníci Vladimír 
Holan (který zde v květnu 1945 na-
psal báseň „Rudoarmejci“), Karel 
Toman, dále filolog Jan Gebauer, 
herec Eduard Vojan a mnozí další. 
Díky letním hostům a stoupajícímu 
turistickému ruchu se zde za první 
republiky uživily čtyři hostince. Pláno-
vaný projekt výstavby turistické chaty 
Klubu českých turistů se nakonec ne-
uskutečnil kvůli vzniku dělostřelecké 
střelnice.

Před vznikem vojenského prosto-
ru, tj.  do roku 1927, patřila Padrť 
i s rybníky ke zbirožskému collore-
do-mannsfeldskému panství, farností 
do Skořic a do soudního a politické-
ho okresu Rokycany. V roce 1928, 
po odkoupení lesních pozemků stá-
tem, byla pod hlavičkou Vojenských 
lesních podniků zřízena lesní správa 
Padrť se sídlem v Padrti č. 1 (poblíž 
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křižovatky u hráze Dolejšího rybníka) 
o rozloze 2395 ha lesní půdy. Správa 
byla zrušena v roce 1953 v souvislos-
ti s vystěhováním a demolicí vesnic 
uvnitř rozšířeného vojenského pro-
storu. Území správy bylo pak rozdě-
leno mezi LS Mirošov, Strašice a Ne-
pomuk. Hospodaření na rybnících 
bylo svěřeno nejprve lesní správě 
Nepomuk, od roku 1994 pak lesní 
správě Mirošov.

V padrťské bezlesé enklávě leží ješ-
tě sousední obec Záběhlá - ta však 
již patřila k rožmitálskému arcibis-
kupskému panství, soudnímu okre-
su Březnice a  politickému okresu 
Blatná. Její vznik je časově shodný 
se vznikem obce Nepomuk – kolem 
roku 1730 sem za výhodných podmí-
nek pozvala správa arcibiskupského 
velkostatku dvanáct českých rodin 
(na rozdíl od Nepomuka, který byl 
osídlen Němci z panství Kout), které 
měly posílit nedostatečné pracov-
ní síly v této končině. Lidé zde – na 

lesních loukách - museli nejprve vy-
rvat lesu kus půdy, aby měli na čem 
hospodařit, a pak pracovali zdejší 
muži především v arcibiskupských le-
sích a polích. Robota zde byla prý ob-
zvlášť tvrdá – místním se přezdívalo 

„Mozoláci“ a jejich ves „Mozolov“ – 
k  tomuto názvu se váže legenda 
o tom, jak si (neúspěšně) stěžovali 
vrchnosti na svou dřinu a argumen-
tovali právě svými mozoly… Původní 
víska se však přesto časem rozrostla; 
kromě původní Zadní Záběhlé vznikly 
poblíž osady Přední Záběhlá a V Bu-
dách a koncem 19. století zde žilo 
téměř 600 obyvatel v 76 domech. 
Do doby první republiky pak počet 
obyvatel klesl na 447; zato však byla 
v roce 1923 vystavěna nová patrová 
škola, aby místní děti nemusely do-
cházet do Padrtě. Do roku 1922 byla 
komunikace přes Přední Záběhlou, 
Padrť a Kolvín důležitou a vlastně je-
dinou spojnicí mezi Příbramskem, 
Rožmitálskem a Rokycanskem (Plzeň-
skem); až v roce 1922 byla dostavě-
na nová silnice z Věšína přes Teslíny 
a Míšov do Borovna. V roce 1930 pak 
nákladem pražského arcibiskupství 
byla postavena na Zadní Záběhlé roz-
měrná kaple. Za zmínku ještě stojí, že 
až do doby zrušení obce (1952) zde 
nebyla zavedena elektřina.

Dnešní dominantou v  Přední Zá-
běhlé jsou dva mohutné prastaré 
duby, chráněné jako „Významné 
stromy VLS“. Jinak toho zde nezby-
lo mnoho, vlastně nic - vše včetně 
školy, kaple i pomníku padlým bylo 
zlikvidováno…

Osud všech těchto obcí byl zpečetěn 
rozhodnutím „strany a vlády“ v led-
nu 1952. Přes odpor obyvatel bylo 
rozhodnuto o rozšíření vojenského 
prostoru, vysídlení obyvatel a zrušení 
obcí. Obyvatelé si buď našli nové 

bydliště sami, nebo využili „finských 
domků“, které budovaly převážně 
Vojenské lesy pro své zaměstnance 
v několika obcích po obvodu Brd.

Pokud dnes navštívíme popisované 
končiny, kde před pětašedesáti lety 
stály tyto obce, jen těžko můžeme 
uvěřit tomu, co vidíme na dobových 
fotografiích: upravené vesničky, 
v jejich okolí drobná políčka, louky 
a pastviny oddělené mezemi a re-
mízky. Jen místy najdeme v terénu 
základy některých stavení, sklepy, 
zbytky zdiva a podobně; dosud se 
zde najdou zplanělé zahradní dřevi-
ny i byliny. Jinak vše postupně zarost-
lo, jak zastavěné území, tak bývalé 
zemědělské pozemky – později la-
dem ležící vojenské střelnice. Jen po 
okrajích jsou místy louky, které byly 
vždy obhospodařovány. Se vznikem 
CHKO Brdy se začíná s údržbou zdej-
šího bezlesí – loni už se na padrťských 
pláních páslo stádo krav…

Václav Pernegr, 
vedoucí lesní správy Obecnice
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TRADIČNÍ SETKÁNÍ 
S BÝVALÝMI KOLEGY

SPOLEČENSKÝ VEČER VLS 
TEPAL SKVĚLOU ATMOSFÉROU
V sobotu 4. března se odehrál další Společenský večer Vojenských lesů a statků. 
Pravidelná událost, která si v podnikovém kalendáři našla v předjarním čase již své 
místo, tentokrát však neměla formát divadelního představení, nýbrž neformálního 
plesu, na kterém se na plesové konvence až tak nedbá.

Na bezmála čtyři stovky návštěvníků 
čekal v Národním domě na Vino-
hradech bohatý program s hudební 
produkcí, tombolou i rautem a pře-
devším řada setkání s lidmi z okruhu 
Vojenských lesů a statků. Roli průvod-
ce večerem „si střihla“ zpěvačka Ilona 
Czáková, která také se svou swingo-
vou formací The Time Orchestra vy-
plnila první část večera repertoárem 
oscilujícím od klasických swingových 
hitů z pera Glena Millera po její au-
torskou tvorbu.

Ještě předtím však přítomné přivítal 
ředitel VLS Josef Vojáček, který všem 
přítomným na daný večer „zakázal 
práci.“ Po vystoupení trubačů VLS 
následovalo předtančení „Vášnivý 
valčík“ v podání taneční školy Stan-
dardKlub Praha. Na koncert Ilony 
Csákové pak navázalo předtančení 
v podání Dancing Center Beethoven 
DC Chomutov, chomutovských ta-
nečních virtuozů mezinárodní street-
dancové scény.

A přišel druhý vrchol hlavního večera. 
Zpěvačka Aneta Langerová s kapelou 
definitivně zaplnila taneční parket 
do posledního čtverečního metru 
a navodila atmosféru, ve které se již 
nevyprázdnil ani během následující 
produkce skupiny Queenie, skvěle 
„revivalující“ hity slavné britské roc-
kové formace, ani během závěrečné 
produkce dýdžeje.

Deset šťastlivců si večer z tomboly 
ze secesního paláce na Královských 
Vinohradech stěhovalo domů ceny 
začínající mysliveckou kuchařkou 
a konče motorovou sekačkou. Vý-
těžek tomboly přitom byl určen na 
vnitropodnikovou charitu – připadl 
dcerám a vdově Miloslava Lehečky 
z divize VLS Karlovy Vary, který tragic-
ky zahynul v loňském roce při těžbě 
dřeva.

Z podniku

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 
PODEPSÁNA
Již 13. prosince loňského roku uza-
vřela odborová organizace Vojen-
ských lesů a statků kolektivní smlouvu 
s vedením státního podniku. Doku-
ment podepsali zástupci odborářů 

na slavnostním setkání s ředitelem 
VLS Josefem Vojáčkem v  hotelu  
Internacional. Text smlouvy nalezne-
te jako přílohu tohoto vydání.

SLEVY CK ALEXANDRIA 
PRO ZAMĚSTNANCE VLS
Jedná se o další ročník benefitní na-
bídka cestovní kanceláře Alexandria 
na léto 2017 se speciálními slevami 
pro zaměstnance VLS, jejich rodinné 
příslušníky a spolucestující skupiny. 
Alexandria se specializuje především 
na pobytové zájezdy do Bulharska, 
Řecka a Španělska.

CK Alexandria učinila Vojenským le-
sům a statkům nabídku slev z celého 
spektra pobytových zájezdů, které na 
léto nabízí (nabídku zájezdů najde-
te v přílohách) Pro zaměstnance VLS 
a jejich rodinné příslušníky, případně 

spolucestující skupiny nabízí cestovní 
kancelář speciální (vyšší) slevy:
– 18% z katalogových cen zájezdů 

uvedených v nabídce
– 16 % z katalogových cen ostatních 

leteckých zájezdů z nabídky CK 
Alexandria

– 10  % z  katalogových cen zájez-
dů s  vlastní a  autobusovou 
dopravou

– 4  % z  last minute nabídek CK 
Alexandria

V případě zájmu se obraťte se na kte-
réhokoliv zástupce CK Alexandria 

- pro uplatnění slevy se můžete pro-
kázat podnikovou kartou nebo potvr-
zením o zaměstnání u VLS, které vám 
vystaví personální oddělení.

Slevový program CK Alexandria vy-
chází z otevřené spolupráce obou 
subjektů a je tedy nezávaznou nabíd-
kou, kterou zaměstnanci VLS mohou, 
ale nemusí využít. Z bonusového pro-
gramu pro státní podnik nevyplývají 
žádné závazky. Speciální nabídku CK 
Alexandria (19 procent sleva) najdete 
na podnikovém intranetu.

Je to v předvánočním čase již tradiční 
společenská událost, která se ode-
hrává ve velké zasedací síni ředitel-
ství státního podniku v Praze. Vedení 
podniku společně s šéfem odborové 
organizace ředitelství Josefem Duf-
kem sem sezve na přátelské setkání 
bývalé zaměstnance ŘSP, kteří byli po 
desítky let hybateli událostí v podni-
ku, svou práci i zkušenosti však již pře-
dali dalším generacím a nyní užívají 
zaslouženého odpočinku.

Na svou práci ale ani zde většina 
z nich nazapomněla, jak vždy doka-
zuje jejich živý zájem o dění ve Vo-
jenských lesích a statcích. O tom je 
ostatně vždy přijde informovat ředitel 
Vojenských les a statků Josef Vojáček, 
který jim také poděkuje za jejich pří-
nos bezmála devadesátileté historii 
podniku a předá jim malý dárek před 
blížícím se svátečním časem.



DUBEN
životní výročí 40 let
PECKOVÁ Lenka LS 14 Mirošov
ČEFELÍNOVÁ Jitka ŘD Hořovice
VOHRYZKA Roman ZS K.Vary Bražec
životní výročí 45 let
OCELKOVÁ Jaroslava SOS Libavá
DUŠÁK Martin LS Chvalšiny
ČOCHRAČ Petr LS Bruntál
DEMETEROVÁ Drahuše SOS 61 úklid
životní výročí 50 let
ZBONČÁKOVÁ Lenka LS Velký Újezd
ŠTELCOVÁ Iva LS Rychtářov
TŘÍSKA Hanuš SOS Libavá
STÍSKAL Rostislav LS Bruntál
ŠÍMA Michal LS 12 Obecnice
životní výročí 55 let
POŽIVIL Miloš Valeč
KARABA Stanislav SOS Bražec, Hradiště
TESAŘOVÁ Miloslava SOS Bražec, Hradiště
ROĎAN Petr SOS Mimoň
LOUDA Vladimír ŘD Mimoň
RAJTR Jaroslav LS Hamr
LAJTOCH Libor Ing. SOS Mimoň
VODVÁRKA Roman SOS Mimoň
životní výročí 60 let
JUŘENA Dalibor SOS Květušín
SEDLÁK Bedřich* Ing. SOS Brno
DOBIÁŠ Štefan SOS Praha
VYHNIS Vladimír JUDr. SOS Praha
MACHALA Ctibor Ing. SOS Libavá
PROBOŠT Milan SpS Mimoň
FLEIŠMANN František SPS Horní Planá
PENDLOVÁ Jana ŘD Horní Planá
HASPEKL Jan SOS Mimoň
TRČKA Josef SOS Libavá
ŠRÁM František SOS Mimoň
životní výročí 65 let
STANĚK František SOS Praha
Gorolová Marta SOS 61 úklid
Bartoš Miloslav SOS Brno

pracovní výročí 25 let
DAVIDOVÁ Eva SOS Libavá
LOUDA Vladimír ŘD Mimoň
MAZAL Jaroslav LS Rychtářov
VYBOŠTOKOVÁ Marie SOS Libavá
pracovní výročí 30 let
NEVIMOVÁ Hana ZS Heroltovice
NEVIMOVÁ Svatava LS Potštát
pracovní výročí 35 let
BENÍŠEK Drahomír LS Libavá
ZÁBRANSKÝ Josef ZS Heroltovice
pracovní výročí 40 let
ADÁMEK Antonín ZS Heroltovice

BLAHOPŘEJEME K VÝZNAMNÉMU VÝROČÍ

KVĚTEN
životní výročí 40 let
KOBR Jan ŘSP
RŮŽIČKOVÁ Renata SOS Brno
FRÖHLICH Oldřich SOS Květušín
BLAŽEK Jan LS Hamr
GALASOVÁ Ilona LS Velký Újezd
životní výročí 45 let
ŠICOVÁ Nadežda SOS Brno
ŠÍMOVÁ Lenka LS 12 Obecnice
DOHNAL Zdeněk SOS Mimoň
ŠLECHTA Josef LS Hamr
životní výročí 50 let
HERBST Roman SOS Bražec, Hradiště
POHLÍDAL Oldřich SOS Brno
COUFAL PETR SOS Brno
DOUBRAVA Radomír SOS Libavá
FIŠER Roman Klášterec
KOVÁŘ František SpS Mirošov
TOMÁŠ Vladimír LS Bruntál
BIROŠOVÁ Květoslava SOS 61 úklid
HALUŠKA Miroslav SOS 61 úklid
KALENDOVÁ Jiřina SOS 61 úklid
ZEMÁNKOVÁ Jitka SOS Mimoň
ŠPAČKOVÁ Radomíra SOS Mimoň
životní výročí 55 let
HÁK Roman ŘD Hořovice
TOPINKOVÁ Pavlína SOS Praha
OSTROŽLÍK Rudolf Valeč
TRNKA Vít SOS Praha
ROŽNOVSKÁ Jarmila LS Chvalšiny
POLÁK Vlastimil ZS Heroltovice
ROZA Zdeněk SOS Mimoň
ZUPKOVÁ Miluše SOS 61 úklid
životní výročí 60 let
ŠRÁMEK Karel LS 11 Jince
ČARKOVÁ Alžběta SOS Praha
DURKAJ Ján SOS Praha
MALÍŘOVÁ Milena SOS Brno
ZÁBRANSKÝ Josef ZS Heroltovice
KMOCHOVÁ Dana SOS Mimoň
PODLIPNÝ Vladimír SOS Květušín
životní výročí 65 let
POTUŽNÍK Miroslav SOS Bražec, Hradiště
KALINA Josef SOS Květušín
TICHÁ Ludmila SOS Bražec, Hradiště
SLOVÍK Juraj SOS Květušín
FRÖHLICH Oldřich SOS Květušín
MRKUS Josef SOS Mimoň
REJNYŠ Zdeněk SOS Mimoň
životní výročí 70 let
KOLEK Josef SOS Bražec, Hradiště
DRNEC Jiří SOS Bražec, Hradiště
HUDEC Bohumil SOS Mimoň
životní výročí 75 let
KALOUS Jiří SOS Praha
ANGELOVIČOVÁ Anna Dolní Lomnice

pracovní výročí 30 let
VRTAL Tomáš LS Myslejovice
pracovní výročí 35 let
BROŽ Václav ŘSP

ČERVEN
životní výročí 40 let
DUSPIVA Roman LS Chvalšiny
TEKBASOVÁ Gabriela SOS Libavá
životní výročí 45 let
ZACHOVÁ Adriana SpS Mirošov
FÜRSTER Marcel SOS Libavá
ONDRÁŠEK Stanislav LS Arnoštov
JEŘÁBEK Vratislav LS Libavá
TRECHA Borek SOS Brno
životní výročí 50 let
MACHÁLKOVÁ Soňa SOS Květušín
IZAIÁŠOVÁ Šárka SOS Praha
PABOUČEK Petr LS 12 Obecnice
KOTAČKA Václav LS Velký Újezd
VOŘÍŠKOVÁ Lenka ŘSP
KUDLÁČKOVÁ Alena SOS Mimoň
životní výročí 55 let
MAJEROVÁ Jitka SOS Brno
KRAUS Petr LS 16 Nouzov
MINISTR Rostislav DMS Lipník-US
GÄRTNER Alois SOS Praha
ROUBOVÁ Květa SOS 61 úklid
VRTAL Milan SOS Brno
životní výročí 60 let
HOLÝ Zdeněk SOS Bražec, Hradiště
GRÖH Jan SOS Praha
JEČMEN Luboš SOS Bražec, Hradiště
KALANDRA Petr SOS Mimoň
KRÁTKÝ Zdeněk SOS Bražec, Hradiště
MARTINOVSKÁ Zdeňka SOS Květušín
VYKOUKAL Stanislav SOS Brno
KADLEČKOVÁ Noemi SOS 61 úklid
životní výročí 65 let
JANDA Stanislav SOS Praha
HAVEL Josef SOS Praha
TOUFAR Petr SOS Brno
TREFIL František SOS Mimoň
životní výročí 70 let
KUBU František SpS Mirošov
HŮRKA František SOS Bražec, Hradiště
KOUT Pavel SOS Mimoň
STRÁŽNICKÝ Petr LS Rychtářov
životní výročí 75 let
KÁBRT Jaroslav SOS Mimoň

pracovní výročí 25 let
MAŠEK Vladimír LS 16 Nouzov
RIEGEROVÁ Ivana ŘD Karlovy Vary
ZNOJIL Petr LS Žárovice
pracovní výročí 30 let
SPOUSTA Václav LS 17 Strasice
pracovní výročí 35 let
PEKLO Tomáš SpS Mirošov

Vítěz soutěže
minulého kola

– Jan Jeniš –
s fotografií „Příchod zimy na Libavou“. 

Gratulujeme.

Jan Sotona, šéfredaktor

Příspěvek do rubriky „fotosoutěž“
posílejte prosím na e ‑mail:

jan.sotona@vls.cz
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divize Karlovy Vary Vás zvou na

tradiční chovatelskou  
přehlídku trofejí

ČLOVĚK, LES A ZVĚŘ
Kdy: Sobota 27. května 2017 od 9:00 do 16:00 hod

Kde: Areál střelnice Lučiny (obec Doupovské hradiště) 50.2323786N, 13.0188222E

Čeká Vás bohatý program pro celou rodinu:
 Přehlídka loveckých trofejí z honitby Hradiště za uplynulou sezónu 

 Lesní pedagogika – naučná stezka, poznávací hry, tvořivá dílna a další aktivity 
 10. ročník trubačské soutěže „Parforsní kňour“

 Technika - AČR, hasičský záchranný sbor Karlovy Vary, mulčovací fréza RoboPOWER 
 Chladnokrevní koně 

 Včelaři 
 Prodejní stánky a bohaté občerstvení 


