
 

 

 

 
 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Steaky, guláš, prodej masa, výstavy i soutěže,  
Chovatelský den VLS 2015 na Karlovarsku se blíží 

 

4. září 2015 - Steaky a guláš, prodej vyzrálého hovězího masa z našeho BIO-chovu, výstava zvířat i ze-
mědělské techniky a samozřejmě tombola. To je XIX. Chovatelský den, který připravila divize zeměděl-
ské výroby Vojenských lesů a statků ČR, s. p. pro veřejnost na pátek 19. září. Srdečně zveme všechny 
návštěvníky na naši biofarmu Malý Hlavákov v Doupovských horách na Karlovarsku – v jedné 
z nejcennějších přírodních lokalit celé Evropy. 

Již 19. ročník Chovatelského dne představí veřejnosti zemědělskou produkci Vojenských lesů a statků ČR, 
s.p. u zemědělské správy Bražec na Karlovarsku. Akce začíná v 9.00 hodin a na programu bude výstava 
chovného skotu, výstava zemědělské techniky, ale také ochutnávky produktů z masných plemen skotu 
z chovu VLS ČR. Kdokoliv se může zúčastnit v soutěži odhadu váhy vystavených zvířat a na závěr čeká 
návštěvníky tombola s věcnými cenami. 

Součástí chovatelského dne bude tradičně také prodej 14 dnů vyzrálého doupovského hovězího masa. 

Biofarma v Malém Hlavákově se nachází na jihovýchodním okraji vojenského újezdu Hradiště u Karlových 
Varů. Příjezdová cesta bude značena ukazateli od odbočky na Verušičky z hlavního silničního tahu Praha - 
Karlovy Vary. Zemědělská výroba VLS ČR je zařazena do systému ekologického zemědělství a specializuje 
se na chov skotu masných užitkových plemen a výrobu BIO mléka. Zemědělství podniku respektuje pří-
rodní zákonitosti se zachováním krajinných prvků a udržováním přirozené úrodnosti půdy. VLS splňují u 
chovu skotu nejvyšší standardy hodnocení welfare, který je ukazatelem zdravých a humánních podmínek 
chovu hospodářských zvířat. 

Divize zemědělské výroby VLS ČR hospodaří na šesti a půl tisících hektarech zemědělské půdy v rámci tří 
zemědělských správ v chráněné oblasti Šumava, v Oderských vrších Nízkého Jeseníku a právě na Karlo-
varsku. 

Zemědělská správa Bražec, která je hostitelem Chovatelského dne VLS 2015, totiž působí v druhém nej-
větším čedičovém pohoří Evropy Doupovské hory, jež patří mezi nejcennější a ekologicky nejhodnotnější 
lokality našeho kontinentu. Vyskytuje se zde 57 druhů savců a přes 260 druhů ptáků. Počet rostlinných 
druhů, včetně vzácných, je až dvojnásobný než v běžné kulturní krajině. Doupovské hory jsou jako sou-
část vojenského újezdu Hradiště lokalitou, která je dlouhodobě uchráněna od intenzivní lidské činnosti. 

 
 

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

 
 


