
 

 

 

 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Akce BOLETICE RACE otevře šumavský újezd 
a jeho okolí v červnu veřejnosti 

 
Praha, 12. dubna 2016 - Běžecké a cyklistické závody donedávna ještě nepřístupnou Šumavou, či souboj dračích 
lodí na nejvýše položeném chovném rybníku v Čechách – jihočeské Olšině. K tomu bohatý doprovodný program 
pro celou rodinu v kulisách unikátní přírody Českokrumlovska, která byla pro veřejnost desítky let uzavřena. To 
bude sportovně-společenská akce BOLETICE RACE, která se odehraje 2. července ve vojenském újezdu Boletice 
na Šumavě a v jeho okolí. 
 
Pořadatelem BOLETICE RACE jsou Vojenské lesy a statky ČR, s. p. (VLS), která spravuje boletický výcvikový prostor 
s okolními lokalitami, a akce je pilotním projektem „otevírání“ vojenských lokalit veřejnosti.  
 
„Společensko-sportovní akce v Boleticích je pilotním projektem, kterým chceme veřejnosti představit a přiblížit uni-
kátní přírodní lokality vojenských újezdů, kam neměl běžný smrtelník desítky let přístup. Souvisí s procesem optima-
lizace vojenských újezdů, kterým se od počátku letošního roku veřejnosti otevřela celá řada lokalit,“ vysvětlil ředitel 
VLS Josef Vojáček. 
 
Optimalizace vojenských újezdů od letošního roku zcela otevřela veřejnosti lokalitu vojenských Brd, které armáda 
opustila a vznikla zde Chráněná krajinná oblast, ze stávajících vojenských prostor, které dál slouží výcviku armády, 
se navíc vyčlenila rozsáhlá území, která nově budou přístupná veřejnosti. To je právě případ Boleticka, kde od no-
vého roku přešla rozsáhlá území do civilního režimu. 
 
„Chceme veřejnosti představit jak tyto otevřené lokality, tak i přírodu ve vojenském území,“ doplnil Josef Vojáček. 
 
Premiérový ročník BOLETICE RACE nabídne veřejnosti tři soutěžní disciplíny - cyklistický závod (68 km a 41 km), 
běžeckou dvacítku (20 km) a dračí lodě (200 m), které budou probíhat na rybníku Olšina o rozloze 138 hektarů. 
Zcela jedinečné cyklistické a běžecké trasy vedou chráněným územím nebo vojenským prostorem Boletice. Spo-
lečně s veřejností na nich své síly změří také armádní sportovci z Dukly. Sportovcům se naskytnou na závodních 
tratích úchvatné výhledy do neposkvrněné šumavské krajiny a také se objeví na místech, která mají své neuvěři-
telné kouzlo. Cyklistický závod například povede kolem Adolfova kamene, na trati čeká závodníky stoupání až na 
1 236 m vysoký vrchol Knížecího stolce a také se pojede v těsné blízkosti pramene řeky Blanice. V lokalitách, kte-
rými se budou pohybovat, mohou zahlédnout rysa ostrovida či tetřívka obecného. 
 
Epicentrem celé akce bude právě unikátní areál u rybníku Olšina. U nejvýše položeného chovného rybníku v Česku 
se nachází rekreační areál Vojenských lesů a statků, odkud budou jednotlivé závody startovat a který poskytne 
zázemí pro bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Na hlavním pódiu budou pod taktovkou moderátora a 
sportovního komentátora Petra Svěceného bavit mimo jiné Xindl X, Olga Lounová, či známý stand-upový komik 
Daniel Čech. Uvidíte také ukázky dřevorubeckých sportů. Rodinný charakter boletické akce by měl umocnit bohatý 
doprovodný program pro děti. Ty si budou moci zazávodit v dětském běžeckém a cyklistickém závodě na tratích 
připravených výhradně pro ně. Na hlavní louce se budete moci setkat s lesní pedagogikou, která zábavnou formou 
ukazuje veškeré krásy přírody, a představím jim také unikátnost okolní přírody.  
 
 



Záštitu nad celou akcí, jenž má otevřít armádní prostory veřejnosti, převzal ministr obrany Martin Stropnický, 
který přislíbil osobní účast a předběžně se počítá s tím, že osobně vyrazí na jednu ze závodních tratí. 
 
Více informací, profil tratí, časový harmonogram a propozice naleznete na www.boleticerace.cz. 
 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. jsou státním podnikem s více než 80. letou tradicí. Celkem spravují přes 140 tisíc 

hektarů pozemků, z nichž většinu tvoří unikátní lesní lokality, které patří k nejzachovalejším v celé Evropě. Jedná se 

převážně o území sloužící k výcviku armády, nebo bývalé vojenské újezdy, které byly dlouhodobě uchráněny inten-

zivních civilizačních vlivů. VLS ve všech spravovaných lokalitách hospodaří trvale udržitelným způsobem a plní 

podmínky mezinárodního certifikačního systému PEFC, který stanovuje přísná ekologická, společenská a sociální 

kritéria v lesním hospodaření. 

 
 
 

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


