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Redakce 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na sklonku roku se Vám dostává opět do rukou časopis zaměstnanců VLS ČR, s. p. Jsem 
potěšen, že poslední čísla se začínají více věnovat přímému dění uvnitř podniku. Nemám nic 
proti prezentaci významných památek, zajímavých lokalit, popř. prezentaci území s určitým 
stupněm ochrany životního prostředí. Tyto informace zajisté obohatí každé číslo a mají své 
místo v našem periodiku. Nicméně jsem přesvědčen, že časopis by měl hlavně informovat 
o vlastním životě podniku u jednotlivých organizačních složek. Dobře se to určitě říká, nicméně 
skutečnost je jistě složitější. Redakční rada má zajisté značný problém obstarávat patřičný 
počet aktuálních článků. Tímto bych chtěl poděkovat všem členům redakční rady, neboť jsem 
si vědom náročnosti tohoto úkolu. Velký dík patří i Vám, kteří svými články obohacujete náš 
časopis a zároveň poskytujete informace svým méně nebo více vzdáleným kolegům. Rádi uve-
řejníme jakýkoliv článek, který rozšíří náš časopis a přivítáme i nové přispěvovatele, neboť 
jenom díky Vašim příspěvkům si bude časopis udržovat svou kvalitativní úroveň.

Dovolím si již dnes s jistotou napsat, že i rok 2012 se zařadí mezi ty úspěšné v historii naší 
firmy. Nebýt každoročního problému s usycháním smrku v oblasti severní Moravy a přemno-
žení chroustů u LS Lipník (divize Mimoň), mohli bychom konstatovat, že se nám vyhnuly kala-
mity abiotické i biotické. I přes vynaložení veškerého úsilí se nám nedaří trend odumírání 
lesních porostů zastavit. Není to naší nedůsledností, ale zde je opravdu příroda silnější než 
člověk.

Všechny organizační složky se podílí na tvorbě hospodářského výsledku. Některé přinášejí 
zisk větší, jiné naopak hospodaří s plánovanou ztrátou. Nejdůležitější je, aby konečné číslo za 
celý státní podnik bylo když ne vyšší, tak alespoň na úrovni plánovaného hospodářského vý-
sledku. To se nám v posledních letech každoročně daří naplňovat. Tímto bych chtěl poděkovat 
Vám všem, kteří se svým každodenním svědomitým přístupem zasazujete o splnění tohoto 
úkolu.

Jsem si vědom, že současné, velice příznivé ekonomické situaci, částečně napomohl i pro-
blém celého lesnického odvětví v naší republice, z kterého chvilkově těží i ostatní menší vlast-
níci lesů. Mimořádně vysoké ceny dřevní hmoty a odsoutěžená nízká cena práce 
u dodavatelských subjektů zajisté nepotrvá do nekonečna. Věřím, že stabilní, silná firma, kte-
rou jistě VLS ČR, s. p. jsou, překoná a zvládne i případný výkyv v budoucím období. K tomu 
potřebujeme mít několik předpokladů. Za nejdůležitější považuji vyrovnaný a relativně spoko-
jený kádr vlastních zaměstnanců. Dovolím si tvrdit, že ten máme. Dále potřebujeme jak zázemí, 
tak strojní vybavení. To máme také. Disponujeme-li současně dostatečným množstvím lesů 
a pozemků svěřených nám státem do práva hospodaření, pak je pouze na nás, jak s tím vším 
naložíme. Věřím, že jako dosud. Zodpovědně a s ekonomickým ziskem.

Dovolte mi, milé kolegyně a kolegové, ještě jednou Vám poděkovat za odvedenou práci 
ve prospěch VLS ČR, s. p. v roce 2012 a popřát Vám i Vašim blízkým hodně zdraví, osobní, 
rodinné a pracovní pohody v roce následujícím.

Slovo má...

Ing. JIří JaNOTa
ředitel podniku VLS ČR, s. p.



Od roku 1999 jsou uskutečňovány prověrky v souladu s metodickým pokynem Vojenského lesního úřadu Praha (VLsÚ) a stát-

ního podniku VLS ČR Praha k provádění soustavných prověrek, plnění závazných a doporučujících ustanovení lesních hospodářských 

plánů (LHP), dodržování ostatních ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 

ve znění pozdějších předpisů a s ním souvisejících právních předpisů a hodnocení dlouhodobých výsledků v péči o stav lesa ve vo-

jenských lesích v působnosti Ministerstva obrany ČR, a to po pěti letech platnosti LHP a po skončení platnosti LHP, tj. po 10-ti letech. 

Tento metodický pokyn byl upravován v roce 2006, 2007, 2009, 2010 a 2012 a nyní je evidován pod značkou MP 2012/22 vydaným 

dne 13. května 2012. Ke změnám došlo i v oblasti oceňování, kdy při získání známky 1,51 a vyšší náleží vybraným pracovníkům 

lesních správ a divizí mimořádné odměny za dlouhodobé výsledky v péči o stav lesa dle přílohy č. 6 Mzdového řádu.

AktUáLně

Výsledky proVěrek lHC 
proVedenýCH VlsÚ a Vls 

V roCe 2012

LS Břehyně - Velký a Malý Bezděz
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Prověrky v roce 2012 byly 
provedeny na těchto lesních 
hospodářských celcích 
(LHC):

•  po deseti letech platnosti LHP: Mirošov 

a strašice (divize Hořovice), Velký 

Újezd a Bochoř (divize Lipník nad Beč-

vou),

•  po pěti letech platnosti LHP: nouzov 

(divize Hořovice), Horní planá a Ho-

mole (divize Horní Planá), Břehyně 

(divize Mimoň) a Borohrádek (divize 

Plumlov).

a dále VLsÚ provedl důsledné téma-

tické kontroly na dodržování ustanovení zá-

kona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném 

znění a jeho prováděcích předpisů na LHC: 

Háje (divize Hořovice), arnoštov (divize Horní 

Planá), Valeč (divize Karlovy Vary), Myslejovice 

a Rychtářov (divize Plumlov) a Potštát u divize 

Lipník nad Bečvou, při kterých byly zjištěny jen 

drobné nedostatky. Přehled o výsledcích pro-

věrek LHP za období 2006 až 2012 podává 

tabulka na následující dvoustraně.

nejčastějšími zjištěnými nedo-

statky a komisemi uloženými opat-

řeními jsou:

•  včas zpracovávat nahodilou těžbu, vě-

novat zvýšenou pozornost výskytu ků-

rovců a včas asanovat kůrovcové stromy 

a dříví atraktivní pro kůrovce;

•  dodržovat minimální podíl melioračních 

a zpevňujících dřevin u obnovovaných 

porostů v souladu s doporučeními dle 

příslušných hospodářských souborů 

a při zalesňování dbát na výsadbu dře-

vin odpovídající danému lesnímu typu;

•  požádat VLsÚ o prodloužení lhůt pro 

zalesnění holin nebo pro zajištění les-

ních porostů;

•  důsledně provádět kontroly zalesně-

ných porostů, případné nezdary ihned 

vylepšovat tak, aby porosty byly zajiš-

těny v zákonných lhůtách;

•  provádět důslednou ochranu kultur 

proti buřeni;

•  důsledně dbát na provádění potěžeb-

ních úprav, asanovat výrobní činností 

vzniklé erozní rýhy i poškozenou lesní 

dopravní síť;

•  pravidelně kontrolovat funkčnost oplo-

cenek a případné závady neprodleně 

odstraňovat (včetně odstraňování ne-

funkčního pletiva);

•  odstraňovat nefunkční betonová  

oplocení;

•  provést kontrolu a obnovu prostoro-

vého rozdělení lesa;

•  včas provádět potřebné činnosti 

k ochraně lesních kultur proti škodám 

zvěří, včetně plnění plánů lovu;

•  včas provádět výřez plevelných dřevin 

tak, aby negativně neovlivňoval vývoj 

porostu a cílových dřevin;

•  výchovné zásahy realizované harvestory 

provádět s intenzitou odpovídající po-

třebám porostů;

•  dozalesnit či vylepšit části porostů;

•  dbát na důsledné vedení evidence zá-

sahů v lesních porostech;

•  klest po těžbě ukládat tak, aby nevzni-

kaly neproduktivní plochy;

•  na holinách ponechávat pouze kvalitní 

výstavky či nárosty;

•  včas opravovat nebo obnovovat kont-

rolní a srovnávací plochy;

•  a dokončit již vykázané výchovné  

zásahy.

Prověrky v roce 2013 budou 
provedeny na LHC:

•  po deseti letech platnosti LHP: Bližší 

lhota (divize Horní Planá), klášterec 

nad ohří (divize Karlovy Vary) a lipník 

u divize Mimoň,

•  po pěti letech platnosti LHP: dražice 

(divize Horní Planá) a dolní lomnice 

(divize Karlovy Vary), Žárovice, slav-

kov a ketkovice u divize Plumlov.

a dále budou v roce 2013 provedeny 

VLsÚ tématické kontroly plnění závazných 

ustanovení lesního zákona na LHC: Jince 

(divize Hořovice), Chvalšiny (divize Horní 

Planá), Hradčany a Stráž pod Ralskem 

u divize Mimoň a Libavá u divize Lipník 

nad Bečvou. Termíny všech plánovaných 

kontrol budou s příslušnými divizemi stan-

dardně projednány a v dostatečném před-

stihu prověřovaným organizačním 

jednotkám VLS ČR, s. p. oznámeny.

V roce 2012 nebylo Vojenským lesním 

úřadem s VLS ČR, s. p. zahájeno žádné 

správní řízení a ani nám nebyla rozhodnu-

tím VLsÚ uložena pokuta.

Text a fota: Ing. Vladislav Seidl, 

ekolog VLS ČR, s. p.

AktUáLně
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AktUáLně

Přehled o výsledcích prověrek LHP za období 2006 až 2012 podává následující tabulka:

lHC divize
platnost

lHp
rok

Vedení 
evidencí

plnění
lHp

ochrana 
lesa

Venkovní
šetření

plnění 
opatření

Minulá
prověrka

Výsledek
prověrky

Velký Újezd Lipník nad Bečvou 5 2007 1,93 2,00 1,85 1,78 2,00 1,73 1,74

Nouzov Hořovice 5 2012 1,91 2,00 1,97 1,76 2,00 1,68 1,74

Strašice Hořovice 10 2012 2,00 2,00 1,93 1,76 2.00 1,61 1,74

Bochoř Lipník nad Bečvou 10 2012 1,80 2,00 2,00 1,81 NR -- 1,73

Jince Hořovice 10 2011 1,91 2,00 1,97 1,73 2,00 1,60 1,71

Nouzov Hořovice 10 2007 1,85 2,00 1,92 1,72 2,00 1,76 1,68

Homole Horní Planá 5 2012 1,91 2,00 1,90 1,71 -- -- 1,68

Stráž p/R. Mimoň 10 2011 1,91 2,00 1,97 1,70 2,00 1,73 1,68

Lipník Mimoň 5 2008 1,93 2,00 1,94 1,70 2,00 1,73 1,68

Dolní Krupá Mimoň 5 2009 1,91 2,00 1,91 1,70 2,00 1,70 1,67

Stráž p/R. Mimoň 5 2006 1,93 2,00 1,94 1,70 2,00 1,73 1,67

Háje Hořovice 10 2010 1,80 2,00 1,99 1,72 1,80 1,53 1,65

Velký Újezd Lipník nad Bečvou 10 2012 1,69 2,00 1,96 1,70 2,00 1,74 1,64

Chvalšiny Horní Planá 5 2011 2,00 2,00 1,95 1,65 2,00 1,42 1,64

Libavá Lipník nad Bečvou 10 2011 1,79 2,00 1,79 1,70 2,00 1,51 1,63

Rychtářov Plumlov 5 2010 1,91 2,00 1,89 1,67 2,00 1,63 1,63

Obecnice Hořovice 5 2009 1,91 2,00 1,87 1,66 2,00 1,60 1,63

Dražice Horní Planá 10 2008 1,85 2,00 1,94 1,66 2,00 1,56 1,63

D. Lomnice Karlovy Vary 10 2008 1,85 2,00 1,94 1,66 2,00 1,73 1,62

Valeč Karlovy Vary 5 2010 1,80 2,00 1,88 1,68 1,89 1,43 1,61

Strašice Hořovice 5 2007 1,93 1,80 1,93 1,66 2,00 1,72 1,61

Hradčany Mimoň 10 2006 2,00 2,00 1,84 1,64 2,00 1,76 1,61

Hradčany Mimoň 5 2011 1,71 2,00 1,83 1,68 2,00 1,61 1,60

Slavkov Plumlov 10 2008 1,85 2,00 1,85 1,65 2,00 1,63 1,60

Mirošov Hořovice 10 2012 1,91 2,00 1,87 1,64 2,00 1,59 1,60

Bores Lipník nad Bečvou 5 2009 1,91 2,00 1,81 1,64 -- -- 1,60

Jince Hořovice 5 2006 1,93 2,00 1,93 1,62 2,00 1,71 1,60

Klášterec Karlovy Vary 5 2008 2,00 2,00 1,84 1,62 2,00 1,54 1,59

Mirošov Hořovice 5 2007 2,00 2,00 1,92 1,60 2,00 1,72 1,59

Břehyně Mimoň 5 2012 1,91 2,00 1,90 1,61 2,00 1,54 1,58

Horní Planá Horní Planá 5 2012 1,91 2,00 1,97 1,60 2,00 1,41 1,58

Žárovice Plumlov 10 2008 1,85 2,00 1,93 1,60 2,00 1,70 1,56

arnoštov Horní Planá 5 2010 1,80 2,00 1,88 1,63 1,80 1,51 1,55

Potštát Lipník nad Bečvou 10 2010 1,89 2,00 1,71 1,61 2,00 1,59 1,55

Hlubočky Lipník nad Bečvou 5 2009 1,91 2,00 1,83 1,67 1,50 1,62 1,54

Borohrádek Plumlov 5 2012 1,82 1,80 1,97 1,60 2,00 1,53 1,54

Bližší Lhota Horní Planá 5 2008 1,85 2,00 1,88 1,58 2,00 1,69 1,54

Břehyně Mimoň 10 2007 1,93 2,00 1,82 1,58 2,00 1,76 1,54

Myslejovice Plumlov 10 2010 1,91 2,00 1,90 1,64 1,50 1,61 1,53

Borohrádek Plumlov 10 2007 1,93 2,00 1,86 1,62 1,67 1,53 1,53

Nepomuk Hořovice 10 2009 1,93 2,00 1,90 1,59 1,67 1,48 1,51

Bruntál Lipník nad Bečvou 10 2009 1,91 2,00 1,92 1,54 2,00 1,71 1,51

Libavá Lipník nad Bečvou 5 2006 2,00 -- 1,92 1,52 2,00 1,69 1,51

Chvalšiny Horní Planá 10 2006 1,93 2,00 1,90 1,50 1,67 1,61 1,42

Horní Planá Horní Planá 10 2007 1,85 2,00 1,96 1,52 1,50 1,52 1,41

Způsob hodnocení:
do 0,69 nedostatečný / 0,70 – 0,99 vyžadující zlepšení / 1,00 – 1,50 dobrý / 1,51 – 1,80 velmi dobrý / 1,81 – 2,00 výtečný
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AktUáLně

lHC divize
platnost

lHp
rok

Vedení 
evidencí

plnění
lHp

ochrana 
lesa

Venkovní
šetření

plnění 
opatření

Minulá
prověrka

Výsledek
prověrky

Velký Újezd Lipník nad Bečvou 5 2007 1,93 2,00 1,85 1,78 2,00 1,73 1,74

Nouzov Hořovice 5 2012 1,91 2,00 1,97 1,76 2,00 1,68 1,74

Strašice Hořovice 10 2012 2,00 2,00 1,93 1,76 2.00 1,61 1,74

Bochoř Lipník nad Bečvou 10 2012 1,80 2,00 2,00 1,81 NR -- 1,73

Jince Hořovice 10 2011 1,91 2,00 1,97 1,73 2,00 1,60 1,71

Nouzov Hořovice 10 2007 1,85 2,00 1,92 1,72 2,00 1,76 1,68

Homole Horní Planá 5 2012 1,91 2,00 1,90 1,71 -- -- 1,68

Stráž p/R. Mimoň 10 2011 1,91 2,00 1,97 1,70 2,00 1,73 1,68

Lipník Mimoň 5 2008 1,93 2,00 1,94 1,70 2,00 1,73 1,68

Dolní Krupá Mimoň 5 2009 1,91 2,00 1,91 1,70 2,00 1,70 1,67

Stráž p/R. Mimoň 5 2006 1,93 2,00 1,94 1,70 2,00 1,73 1,67

Háje Hořovice 10 2010 1,80 2,00 1,99 1,72 1,80 1,53 1,65

Velký Újezd Lipník nad Bečvou 10 2012 1,69 2,00 1,96 1,70 2,00 1,74 1,64

Chvalšiny Horní Planá 5 2011 2,00 2,00 1,95 1,65 2,00 1,42 1,64

Libavá Lipník nad Bečvou 10 2011 1,79 2,00 1,79 1,70 2,00 1,51 1,63

Rychtářov Plumlov 5 2010 1,91 2,00 1,89 1,67 2,00 1,63 1,63

Obecnice Hořovice 5 2009 1,91 2,00 1,87 1,66 2,00 1,60 1,63

Dražice Horní Planá 10 2008 1,85 2,00 1,94 1,66 2,00 1,56 1,63

D. Lomnice Karlovy Vary 10 2008 1,85 2,00 1,94 1,66 2,00 1,73 1,62

Valeč Karlovy Vary 5 2010 1,80 2,00 1,88 1,68 1,89 1,43 1,61

Strašice Hořovice 5 2007 1,93 1,80 1,93 1,66 2,00 1,72 1,61

Hradčany Mimoň 10 2006 2,00 2,00 1,84 1,64 2,00 1,76 1,61

Hradčany Mimoň 5 2011 1,71 2,00 1,83 1,68 2,00 1,61 1,60

Slavkov Plumlov 10 2008 1,85 2,00 1,85 1,65 2,00 1,63 1,60

Mirošov Hořovice 10 2012 1,91 2,00 1,87 1,64 2,00 1,59 1,60

Bores Lipník nad Bečvou 5 2009 1,91 2,00 1,81 1,64 -- -- 1,60

Jince Hořovice 5 2006 1,93 2,00 1,93 1,62 2,00 1,71 1,60

Klášterec Karlovy Vary 5 2008 2,00 2,00 1,84 1,62 2,00 1,54 1,59

Mirošov Hořovice 5 2007 2,00 2,00 1,92 1,60 2,00 1,72 1,59

Břehyně Mimoň 5 2012 1,91 2,00 1,90 1,61 2,00 1,54 1,58

Horní Planá Horní Planá 5 2012 1,91 2,00 1,97 1,60 2,00 1,41 1,58

Žárovice Plumlov 10 2008 1,85 2,00 1,93 1,60 2,00 1,70 1,56

arnoštov Horní Planá 5 2010 1,80 2,00 1,88 1,63 1,80 1,51 1,55

Potštát Lipník nad Bečvou 10 2010 1,89 2,00 1,71 1,61 2,00 1,59 1,55

Hlubočky Lipník nad Bečvou 5 2009 1,91 2,00 1,83 1,67 1,50 1,62 1,54

Borohrádek Plumlov 5 2012 1,82 1,80 1,97 1,60 2,00 1,53 1,54

Bližší Lhota Horní Planá 5 2008 1,85 2,00 1,88 1,58 2,00 1,69 1,54

Břehyně Mimoň 10 2007 1,93 2,00 1,82 1,58 2,00 1,76 1,54

Myslejovice Plumlov 10 2010 1,91 2,00 1,90 1,64 1,50 1,61 1,53

Borohrádek Plumlov 10 2007 1,93 2,00 1,86 1,62 1,67 1,53 1,53

Nepomuk Hořovice 10 2009 1,93 2,00 1,90 1,59 1,67 1,48 1,51

Bruntál Lipník nad Bečvou 10 2009 1,91 2,00 1,92 1,54 2,00 1,71 1,51

Libavá Lipník nad Bečvou 5 2006 2,00 -- 1,92 1,52 2,00 1,69 1,51

Chvalšiny Horní Planá 10 2006 1,93 2,00 1,90 1,50 1,67 1,61 1,42

Horní Planá Horní Planá 10 2007 1,85 2,00 1,96 1,52 1,50 1,52 1,41
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LeSniCtVí

Právní předpisy druhé poloviny minu-
lého století přikazovaly vedení lesní hospo-
dářské evidence, včetně grafických zákresů. 
Na státní legislativu pak navazovaly vnitřní 
směrnice a metodické pokyny, které de-
tailně či obecně popisovaly požadavky na 
vedení grafické evidence u Vojenských lesů. 
Poslední v řadě je směrnice VLS ČR, s. p. 
číslo 18/2001, třetí revize z roku 2010. 

Jednou ze součástí lesní hospodářské 
evidence je také plocha provedené těžby 
a s ní spojená plocha zalesňovací povin-
nosti. Právě ke zjištění této plochy se po-
stupně využívaly různé techniky a nástroje 
měření. Za pomocí lesnických buzol, 

pásem, optických a později i laserových 
dálkoměrů se tvary holin vynášely pře-
vážně do mapových měřítek 1:5 000 (hos-
podářská mapa) nebo jako pracovní 
náčrty do měřítka 1:1 000 a teprve z na-
kresleného tvaru se plocha zjišťovala me-
todou vložených trojúhelníků, případně 
planimetrováním (planimerovací mřížkou, 
nitkovým planimetrem, polárním planime-
trem). Vlastní grafická evidence holin 
a zalesnění se vedla v papírových obryso-
vých mapách 1:10 000, případně v pra-
covních mapkách měřítka 1:5 000, pro 
jednotlivá oddělení (zejména složitější 
tvary z nahodilých těžeb).

Míra přesnosti zákresů byla dána jed-
nak kvalitou mapových podkladů, jednak 
použitou technikou, ale především schop-
nostmi a pečlivostí konkrétního lesnického 
personálu. V každém případě byl výsledek 
do určité míry orientační.

Kvalitativním krokem k přesnější evi-
denci bylo zavedení samostatných grafic-
kých vrstev v podnikovém informačním 
systému PDS_ProPla v roce 2008. To 
umožnilo zakreslovat údaje z terénu 
přímo do digitálních map a automatizovat 
výpočet ploch a vzdáleností sw nástrojem. 
Grafická evidence holin se u lesních hos-
podářských celků s platností lesního hos-
podářského plánu od 1. 1. 2009 musí vést 
v tomto informačním systému v digitální 
podobě, na ostatních celcích bude tato 
povinnost vznikat postupně, a to zároveň 

s obnovou LHC. PDS_ProPla umožňuje 
kromě grafických zákresů lesní hospodář-
ské evidence další škálu grafických vý-
stupů a evidenci.

Zavedení grafických vrstev v sw 
PDS_ProPla byl ale stále pouze určitý evo-
luční krok, nikoliv posun v přesnosti zá-
znamu. Skutečný pokrok nastal až 
s příchodem GPS technologie, konkrétně 
přístrojů TRIMBLE JUNO SB na jaře tohoto 
roku. Nejedná se samozřejmě o zařízení, 
se kterým by bylo možno s centimetrovou 
přesností vyznačovat katastrální hranice, 
ale to ani není cílem. Jde o zařízení s dob-
rým poměrem výkon/cena, přiměřenou 

VýVOj VE VEDENí GRaFICKé 
EVIDENCE U VLS a PRVNí 
PROVOZNí ZKUŠENOSTI 
S teCHnOLOgií gPS

Laserový dálkoměr
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lesnickou přesností, přičemž ani jeho pří-
padná ztráta neuvrhne odpovědného 
technika do existenčních potíží.

Přístroj Trimble Juno SB je univer-
zální GPS přijímač pro sběr dat v terénu. 
Přijímá i signály ze stacionárních družic 
a umožňuje přijímat neplacené satelitní 
korekce SBaS v reálném čase. Odolnost 
přístroje proti poškození je zvýšena pou-
žitím odolného pouzdra OtterBox. Sou-
částí zařízení je fotoaparát.

GPS přístroj je vybaven uživatelským 
programem TopoL Mobile, který byl mo-
difikován pro podmínky VLS tak, aby ko-
munikoval s podnikovým informačním 
softwarem PDS_ProPla.

Celý proces, počínaje přípravou uži-
vatelských lesnických map, přes měření 
v lese až po zpracování dat, provádějí pra-
covníci na lesních správách:
•  mapové podklady pro GPS připravuje 

uživatel GPS přístroje v podnikovém in-
formačním softwaru PDS_ProPla; 

•  měření probíhá přímo v lese nad lesnic-
kou mapou (obrysovou, porostní, orto-
fotomapou); 

•  data získaná v terénu pomocí GPS pří-
stroje uživatel zpracuje v softwaru 
PDS_ProPla, kde si je může kdykoliv 
prohlédnout a využít pro další práci. 

Přechod na rutinní měření holin a dal-
ších objektů pomocí GPS přístrojů se 
u VLS odvíjí standardním způsobem.
•  všichni, kdo už mají nové LHP, takže 

„musí“ vést grafickou evidenci a mají 
chuť do nových věcí, ti už začali GPS 
přístroj používat, 

•  ti, kdo mají nové LHP, ale nemají chuť 
do nových věcí, zakreslují do ProPly na-
dále ručně, 

•  ti, kdo nemají nové LHP, ale mají chuť 
do nových věcí, už začali, 

•  ti, kdo nemají nové LHP a nemají chuť 
do nových věcí, vyčkávají.

Protože měření pomocí GPS zařízení 
má oproti klasickým metodám měření 
řadu výhod, i když ne vždy je možné GPS 
přístroje ve specifických podmínkách lesa 
použít, bude se postupně zvětšovat první 
skupina a zbylé postupně zaniknou. 

Provozní zkušenosti těch, kteří již při-
jali GPS zařízení „za své“, jsou vesměs 

LeSniCtVí

Optický dálkoměr

GPS zařízení a pouzdro OtterBox

GPS zařízení v pouzdře
7
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dobré. Dle jejich informací výhody tohoto 
zařízení nejlépe vyniknou při měření ne-
pravidelných ploch či orientaci v terénu 
(tj. identifikace porostní skupiny, orien-
tační zjištění hranice majetku nebo hra-
nice katastru). Podmínkou pro získání co 
nejpřesnějších hodnot je dodržení správné 
technologie měření a maximální omezení 
vlivů, které mohou negativně ovlivnit jeho 
přesnost. 

Jedním z důležitých faktorů, které 
ovlivňují přesnost měření, je příjem sig-
nálu z několika satelitů a tak je vhodné 
zařízení oživit s dostatečným předstihem 
před požadovaným začátkem měření 
(ideálně zapnout při opuštění budovy 
správy a položit za čelní okno auta, aby 
cestou do lesa stačil „pochytat“ dosta-
tek satelitů pro zahájení přesného mě-
ření), aby v terénu nedocházelo 
k časovým ztrátám. 

Možnosti využití GPS v kombinaci 
s PDS_ProPla jsou značné. Na jedné 
straně jsou definované evidenční povin-
nosti, ale kdo má další potřeby či zájmy, 
nemusí se omezovat pouze na tyto zále-
žitosti. Bez problémů lze pořizovat další 
evidence a vrstvy, namátkou zaměřování 
významných stromů, semenných sadů, 
mysliveckých zařízení, přezimovacích 
obůrek, upřesňování ploch o které se 
smluvně staráme, plánování a  následné 
zakreslování skutečného stavu oplocenek 
na příští rok atp. 

aby bylo možné grafické vrstvy se-
hrávat z lesní správy do informačního sys-
tému na divizi je nutné udržet určitou 
kázeň a systém tím, že uživatelé u těchto 
grafických vrstev budou používat jed-
notné definice náčrtu (systém značek, 
barev a tvarů čar), a to v rozsahu všech 
kategorií náčrtů mimo kategorii 
„Ostatní“.

Jisté je, že po překonání prvotních 
potíží se zavedením přístroje do rutinní 
praxe bude GPS významný pomocník na-
šich pracovníků v provozu. 

 Autoři: 
Ing. P. Čeperová, 

Ing. J. Pour 
a Ing. M. Hůlka

Grafické vrstvy vedené v PDS_Pla

Holina a její zákres do obrysové mapy

Příprava uživatelských mapových podkladů v sw PDS_ProPla 
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Dne 20. 9. 2012 se na Olšině po pěti 
letech uskutečnilo pod záštitou ČLS se-
tkání, které mělo za úkol představit po-
rosty postižené vichřicí Kyrill z ledna 2007 
a jejich současnou tvář u dvou různých 
institucí. Na straně jedné u Vojenských 
lesů a statků ČR, s. p., Vojenský újezd Bo-
letice, kde byl přístup zcela lesnický (co 
nejrychleji poničené porosty vyklidit, dříví 
zužitkovat a opět uměle obnovit sadbou). 
a na straně druhé Národní park Šumava, 
kde se zpracovávalo dříví pouze v zónách, 
které to umožňovaly.

První den probíhal na Rekreačním za-
řízení Olšina, kde se sešlo cca 80 poslu-
chačů z různých organizací (VLS ČR, s. p., 
LČR, s. p., NP Šumava, MŽP, pracovníci 
z kraje, obcí, VOŠL a SLŠ Písek, …). Zde 
probíhaly celý den různé přednášky, 
které popisovaly činnosti po orkánu Ky-
rill. Ing. J. Kubišta, ÚHÚL – historie 
a současnost kalamit, Ing. J. Topka – 
podrobné vylíčení zpracování kalamity 
u VLS, Doc. Jurásek, Ing. Novák z VÚLHM 
– poznatky z experimentálního výzkumu 
nově zalesněných holin, množství živin 

v půdě a sazenicích, využití plastových 
chráničů při zvyšování podílů listnáčů na 
hranici 6. – 7. LVS. Ing. R. Ulrich, MU Brno 
– Úspěšnost obnovy lesa na kalamitních 
holinách na základě vyhodnocení letec-
kých snímků. Ing. P. Jirkovský, LČR, LZ 
Boubín – zpracování kalamity Kyrill a vývoj 
porostů na LZ Boubín. Ing. Klewar 
z ÚHÚLu – výsledky výzkumu ohledně mi-
grace lýkožrouta smrkového z NP Šumava 
do sousedních lesních majetků. Ing. 
Mánek a kolegové z NP Šumava – pro-
blémy se zonací a možnostmi zpracování 
kůrovcového dříví, návrh nové zonace, 
(která počítá se zachováním bezzásaho-
vých zón), vliv kalamity na lesní ekosys-
témy, možnosti přestavby lesních porostů 
v NP Šumava, porovnání kalamity z roku 
2007 s rokem 1868 – 1883 na území NPŠ.

Druhý den probíhal již v terénu, kde 
cca 50 účastníků navštívilo během dopo-
ledne Vojenský újezd Boletice a nejposti-
ženější lokalitu. Jedná se o nejvyšší místo 
vojenského újezdu Boletice mezi Kníže-
cím Stolcem a Lysou, kde vznikla 80 ha 
holina. Nyní zalesněná plocha s pestrou 

dřevinnou skladbou, obnovenou melio-
rační sítí a množstvím zpevňujících prvků 
MZD. Odpoledne byla naplánována cesta 
k majetkům NP Šumava, kde byl prezento-
ván zcela odlišný přístup ke kalamitě od 
roku 2007 až do dneška. Na nejvyšším 
místě celé Šumavy – Plechý byl dokonalý 
pohled na většinu majetku, kterou spra-
vuje NP. Zakončením celého dne, který byl 
věnován venkovním pochůzkám po mís-
tech, která v roce 2007 byla postižena 
kalamitou, byla návštěva lesů kláštera 
Schlägel v Rakousku a ukázka hospoda-
ření ve výběrném lese.

Text: Ing. Z. Kalita
Foto: Ing. J. Flíček

pět let po kyrillu 
– STaV LESNíCH EKOSySTéMU 
PO KaLaMITě

Pohled z Lysé na VÚ Boletice

Odrůstající kultury na kalamitních plochách 
pod Knížecím Stolcem
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Stejně jako v roce 2011, tak i letos, organizovalo 
Ministerstvo zemědělství ČR (MZe ČR) rekognoskační 
lety především pro zástupce státních správ lesů 
a vlastníků a správců lesů. Těchto letů se zúčastnili 
i zástupci provozních jednotek VLS ČR, s. p. a to pře-
devším v oblastech, kde máme výrazné zastoupení 
lesních pozemků, k nimž máme právo hospodařit. 
Není jednoduché rekognoskační lety organizovat, po-
něvadž je komplikují klimatické podmínky a ve vojen-
ských újezdech i výcvik vojsk. Cílem těchto letů bylo 
monitorování stavu a vývoje kůrovců a lety též byly 
využity jako protipožární hlídky.

rekognoskační lety 
V ROCE 2012

Divize Horní Planá
Divize 

Karlovy Vary
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•  divize Plumlov 31. července 2012  
(2 zaměstnanci),

•  divize Hořovice 14. srpna 2012  
(1 zaměstnanec),

•  divize Karlovy Vary 22. srpna 2012  
(2 zaměstnanci),

•  divize Horní Planá 23. srpna 2012  
(2 zaměstnanci),

•  divize Mimoň 11. září 2012  
(2 zaměstnanci).

rekognoskační lety 
V ROCE 2012

LeSniCtVí

Rekognoskační lety byly uskutečněny u těchto organizačních jednotek VLS ČR, s. p.:

Věřím, že pro provozní personál byly tyto lety přínosem a že i příští rok je MZe ČR bude opět organizovat.
Text a fota: Ing. Vladislav Seidl

SLŠ Nová Pec

SLŠ Bukovina
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Od 1. listopadu 2002 mají Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
platná osvědčení (certifikáty) o účasti v regionální certifikaci lesů 
systémem PEFC (Program vzájemného uznávání certifikačních 
systémů – Program for the Endorsement of Forest Certifica-
tion schemes), které nám byly prodlouženy do 30. září 2015 pro 
40 vlastních LHC a pro LHC Bores (1 084 ha), na kterém VLS ČR, 
s. p. hospodaří na základě podnájemní smlouvy s VUSS Olomouc. 
Pro jednotlivé LHC jsou vydána osvědčení v české i v anglické verzi, 
která jsou k dispozici v digitální podobě na webových stránkách: 
www.vls.cz/dokumenty/certifikáty/lesnictví. Pro možnost použí-
vání loga PEFC jsme s PEFC ČR podepsali licenční smlouvu o pou-
žívání ochranné známky a loga PEFC.

Certifikát osvědčuje, že se v lesích regionu Česká republika 
hospodaří v souladu s principy trvale udržitelného hospodaření 
v lesích (TUH). Kritéria certifikace lesů jsou popsána v dokumen-
tech Českého systému certifikace lesů (CFCS), jež jsou spravované 
organizací PEFC Česká republika. Tato je též řídícím orgánem regi-
onální certifikace lesů v ČR. PEFC ČR je zaregistrovaná jako záj-
mové sdružení právnických osob podporujících TUH a zastupujících 
vlastníky a správce lesů, dřevozpracující průmysl, odborářské orga-
nizace, odborné státní a soukromé instituce, univerzity, ekolo-
gická hnutí apod. Členství v PEFC ČR je otevřené a jejím členem je 
i náš podnik.

Cílem certifikace lesů je podpora TUH v lesích a impulsem pro 
zavádění certifikace lesů byla devastace tropických pralesů a zá-
věry konference o životním prostředí (Rio de Janeiro 1992) a mi-
nisterských konferencí (Helsinky 1993, Lisabon 1998 a Vídeň 
2003). V současné době je podle systému PEFC v ČR certifikováno 
více než 70 % lesů (necelých 1,9 miliónu ha).

Další specifická úloha v Českém systému certifikace lesů pří-
sluší Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR (sdru-
žení), reprezentující vlastníky a správce lesů, jejichž lesní majetky 
představují více než 50 % výměry lesů celého regionu ČR. Sdru-
žení žádá o regionální certifikaci lesů a také zajišťuje posuzování 
shody hospodaření s kritérii TUH. Zakládajícím členem Sdružení je 
i náš podnik spolu s Lesy ČR, s. p., Sdružením vlastníků obecních 
a soukromých lesů (SVOL) a Sdružením majitelů lesů a podnika-
telů v lesním hospodářství (SMPLH).

Politika Sdružení je:
1)  podpora TUH v lesích,
2)  otevřenost certifikačního systému pro všechny vlastníky lesa,
3)  podpora víceúčelového využívání lesa,
4)  zvyšování odborné úrovně hospodaření v lese,

5)  certifikace lesa jako nástroj zvyšující stabilitu životního prostředí 
člověka,

6)  důvěryhodnost certifikačního systému.

Strategickými cíli Sdružení jsou:
1)  TUH v lesích,
2)  účast co největšího počtů vlastníků lesa v procesu certifikace,
3)  dosahování trvalé produkce dříví jako obnovitelného přírodního 

zdroje,
4)  zajištění ostatních veřejně prospěšných funkcí lesa v zájmu ob-

čanů ČR při současném respektování vlastnických práv.

CeRtiFikACe LESů 
SySTéMEM PEFC U 
VLS ČR, S. P.

LeSniCtVí
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Certifikačním orgánem, který provádí certifikační audity 
a vydává certifikáty a je pro tuto činnost akreditován oficiálním 
akreditačním orgánem České republiky – Českým institutem 
pro akreditaci (ČIa), byla Bureau Veritas Czech CS (BVC) a od 
roku 2012 to je auditorská firma 3eC. Vlastní certifikace spo-
čívá v hodnocení (auditu) hospodaření v lesích třetí (nezávis-
lou) stranou podle stanovených ekologických, ekonomických 
a sociálních standardů. Výsledkem takového hodnocení je vy-
dání písemného osvědčení (certifikátu) prokazující shodu způ-
sobu hospodaření se stanovenými standardy. auditorská firma 
každoročně provádí dozorové audity na hospodaření v lese 
a dodržování kritérií TUH v lesích a u VLS ČR, s. p. již byly pro-
vedeny na:

•  v roce 2002 lHC Mirošov (divize Hořovice), lHC potštát 
(divize Lipník nad Bečvou),

•  v roce 2003 lHC Břehyně (divize Mimoň),
•  v roce 2004 lHC nepomuk (divize Hořovice),
•  v roce 2005 lHC Bližší lhota (divize Horní Planá),
•  v roce 2006 lHC arnoštov (divize Horní Planá),
•  v roce 2007 lHC Valeč (divize Karlovy Vary), lHC Žárovice 

(divize Plumlov) a lHC potštát (divize Lipník nad Bečvou),
•  v roce 2008 lHC obecnice (divize Hořovice) a lHC Velký 

Újezd (divize Lipník nad Bečvou),
•  v roce 2009 lHC strašice a lHC Mirošov (divize Hořovice),
•  v roce 2010 lHC rychtářov (divize Plumlov),
•  v roce 2011 nebyl audit proveden na žádném  

lHC Vls čr, s. p.,
•  v roce 20012 lHC Jince (divize Hořovice), lHC Chvalšiny 

(divize Horní Planá), lHC Žárovice (divize Plumlov) a lHC 
Velký Újezd (divize Lipník nad Bečvou). Většinou bez zjiš-
těných nedostatků, výjimečně s drobnými závadami.

Mimo tyto audity ještě každoročně probíhá získávání a posu-
zování informací od orgánů státní správy lesů a České inspekce 
životního prostředí, popř. dalších subjektů a dále jsou prováděna 
venkovní šetření na dodržování kritérií TUH v lesích pobočkami 
Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) na LHC, které od-
povídají výměrově alespoň 10% certifikovaných lesů v regionu ČR. 
U VLS ČR, s. p. tato šetření již byla provedena na:

•  v roce 2002 lHC Horní planá 1,99 (divize Horní Planá), 
lHC dolní krupá 1,97 (divize Mimoň), lHC libavá 2,00 
(divize Lipník nad Bečvou),

•  v roce 2003 lHC Chvalšiny 2,00 (divize Horní Planá), lHC 
rychtářov 1,996 (divize Plumlov),

•  v roce 2004 lHC klášterec nad ohří 1,98 (divize Karlovy 
Vary), lHC Velký Újezd 1,976 (divize Lipník nad Bečvou),

•  v roce 2005 lHC Hradčany 1,917 (divize Mimoň), lHC 
Hlubočky 1,98 (divize Lipník nad Bečvou),

•  v roce 2006 lHC obecnice 2,00 (divize Hořovice), lHC 
Myslejovice 2,00 (divize Plumlov), lHC Bores 2,00 (Lip-
ník nad Bečvou),

•  v roce 2007 lHC Chvalšiny 2,00 (divize Horní Planá), lHC 
dražice 2,00 (divize Horní Planá) a lHC slavkov 2,00 (di-
vize Plumlov),

•  v roce 2008 lHC Vls čr, s. p. nebyly kontrolovány,
•  v roce 2009 lHC nepomuk 1,91 (divize Hořovice), lHC 

dolní lomnice 2,00 (divize Karlovy Vary), lHC Bochoř 
2,00 (divize Lipník nad Bečvou) a lHC libavá 2,00 (divize 
Lipník nad Bečvou),

•  v roce 2010 lHC Bližší lhota 1,91 (divize Horní Planá), 
lHC dražice 2,00 (divize Horní Planá) a lHC Bores 2,00 
(divize Lipník nad Bečvou),

•  v roce 2011 lHC nouzov 1,92 (divize Hořovice) a lHC 
Bruntál 2,00 (divize Lipník nad Bečvou),

•  a v roce 2012 lHC Háje 2,00 (divize Hořovice), lHC ar-
noštov 2,00 (divize Horní Planá), lHC Myslejovice 1,913 
a lHC slavkov 2,00 (divize Plumlov), lHC potštát 2,00 
a lHC Hlubočky 2,00 (divize Lipník nad Bečvou).

Maximální hodnocení šetření je 2,00 a úroveň plnění kritérií 
TUH v lesích je hodnoceno ve 3 stupních:

0 –  významné porušení legislativy regulující hospodaření v lesích, 
závažné neshody zpravidla systémového charakteru nebo 
opakované,

1 –  částečné plnění kritéria, méně závažné nebo ojedinělé ne-
shody,

2 –  splnění kritéria, případně drobné, rychle odstranitelné nedo-
statky.

V roce 2013 bude firmou 3EC proveden dozorový audit 
ohledně dodržování kritérií TUH v lesích na 1 – 2 LHC a pobočky 
ÚHÚL provedou venkovní šetření na dodržování kritérií TUH  
na dalších 2 – 3 LHC VLS ČR, s. p.

Text a certifikáty: Ing. Vladislav Seidl, ekolog VLS ČR, s. p.
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Jako každý rok, tak i letos na podzim 
u všech divizí VLS proběhly podzimní vý-
lovy rybníků. Lovili jsme jak násadové, tak 
tržní ryby. Násadové ryby se většinou pře-
sazují do dalších rybníků, tržní ryby jsou 
určeny k prodeji nebo jimi nasazujeme 
naše rybářské revíry. Na každé divizi měla 
veřejnost možnost zúčastnit se výlovu jed-
noho hlavního rybníka, při němž se prodá-
valy živé ryby a povětšinou bylo připraveno 
i nějaké občerstvení. a jak tyto hlavní vý-
lovy u divizí dopadly?

Jako první se lovil dne 10. 10. rybník 
Javorenský (výměra 8 ha) na divizi Karlovy 
Vary. Za pěkného slunného dne se poda-
řilo slovit 4 800 kg kapra a 200 kg lína. 
Výlov probíhal hladce a bez problémů.

Dne 19. 10. proběhl výlov rybníka 
Osina (výměra 2,4 ha) na divizi Plumlov. 
Výlov byl koncipován také jako akce pro 
veřejnost z okolních obcí a děti z nejbližší 
školy (dle toho, který rybník se loví). Vzhle-
dem ke krásnému počasí byla účast hojná 
a cca 400 kg ryb se prodalo přímo na hrázi 

a pro většinu kupujících již poslouží jako 
tradiční vánoční kapr. Souběžně s výlovem 
proběhla kontrola SVS (VÚ Hlučín) zamě-
řená na chov ryb a jejich prodej, včetně 
porážky a dodržování hygienických před-
pisů. Přestupky proti platné legislativě ne-
byly u divize Plumlov zjištěny. Celkem se 
z rybníka vylovilo 3 400 kg ryb, z toho 
2 800 kg kapra, 100 kg amura, 300 kg can-
dáta, štiky, lína a 200 kg bílé ryby.

Jako třetí se z plánu výlovů hlavních 
rybníků lovil dne 24. 10. náš druhý největší 
rybník Olšina (výměra 106 ha) na divizi 
Horní Planá. Nejvýše položený rybník se 
v krásném počasí lovil poprvé pomocí me-
chanického keseru a třídící linky. Celkem 
bylo vyloveno 27 000 kg kapra a 2 000 kg 
amura. Dále bylo vyloveno 1 000 kg ved-
lejší ryby, především candáta a štiky. Na 
rybníku Olšina probíhal stánkový prodej ži-
vého kapra a vakuovaného pstruha. Cel-
kem se prodalo 500 kg kapra a 20 kg 
pstruha duhového. Po celé dva roky zde 
probíhal sportovní rybolov.

Dne 30. 10. se lovily u VLS celkem 
3 hlavní rybníky. U divize Lipník nad Beč-
vou v zimní atmosféře probíhal výlov ryb-
níka Heřmánky Horní (výměra 3 ha). I přes 

podziMní VýloVy 
HlaVníCH ryBníků 
u Vls čr, s. p.

RyBářStVí

Osina – Plumlov, foto: Holátko
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RyBářStVí

ledovou krustu, která se přes noc vytvořila 
na lovišti a cca 5 cm sněhu, se podařilo cel-
kem vylovit 5 800 kg ryb. Z toho bylo 
5 290 kg kapra, 181 kg amura, 89 kg štiky, 
80 kg candáta, 10 kg sumce a 150 kg 

cejna. Z výlovem jako každý rok pomáhala 
v rámci praxe jedna třída SLŠ Hranice. Při 
výlovu též probíhalo focení našich zaměst-
nankyň do připravovaného kalendáře na 
rok 2014. Celkem se při výlovu prodalo 
600 kg ryb.

U divize Mimoň se lovil rybník Plouž-
nický (výměra 5 ha). Celkem se slovilo 
4 250 kg kapra. Z toho bylo na hrázi pro-
dáno 1 200 kg. Počasí bylo taktéž zimní, 
sněžilo.

Výlov našeho největšího rybníka, Hor-
ního Padrťského (výměra 114 ha), na di-
vizi Hořovice, probíhal v termínu 30. – 31.10. 
První den výlovu zamrzla částečně hladina 
loviště a proto byl úlovek z prvního dne 

menší než jsme očekávali. Druhý den nám 
již počasí přálo, ale dolovit rybník jsme 
museli až ve čtvrtek 1. 11. Vyloveno bylo 
celkem 50 000 kg kapra, radost nám udě-
lalo 500 kg tržního candáta, 150 kg štiky, 
poprvé máme také k prodeji asi 200 kg 
okouna. Po výlovu je rybník ponechán vy-
puštěný z důvodu plánovaného odbah-
nění loviště.

Celkem se u VLS při výlovech hlavních 
rybníků slovilo 72 200 kg ryb. Na našich 
sádkách v Mirošově a ve Chvalšinách má 
veřejnost možnost zakoupit tyto ryby, pro-
dej bude probíhat až do Vánoc.

Text: Lukáš Kovár

podziMní VýloVy 
HlaVníCH ryBníků 
u Vls čr, s. p.

Heřmánky Horní – Lipník nad Bečvou Horní Padrťský – Hořovice, foto: Zachar

Olšina – Horní Planá, 
foto: Vosika
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ZAjíMAVOSt

VLS ČR, s. p. divize Karlovy Vary hos-
podaří celkem na 21 rybnících o celkové 
výměře 46,27 ha produkční plochy. Hlavní 
produkční rybou je kapr a to převážně do 
velikosti násady pro zarybňování sportov-
ních revírů. 

Naším největším rybníkem je Krásný 
rybník o výměře 11,6 ha při maximální hla-
dině, délka hráze je 100 m, hráz má v nej-
širším místě 28 m. Rybník se nachází cca 
2 km jižně od vesnice Bražec (na výřezech 
historických map - německy Bergles).

O stáří vodního díla svědčí zákresy na 
starých mapách I. Josefínského vojenského 
mapování z let 1764 – 1783 (mapa č. 1) 
a dokonalejšího II. Františkovo vojenského 
mapování z let 1836 – 1852 (mapa č. 2).

Po výlovu Krásného rybníka v roce    
2011 nám stále protékala voda výpustným 
zařízením a nedařilo se ji zastavit. Z vněj-
ších stran hráze jsme nebyli schopni 
přesně určit místo protékání. Pomohla 
nám až průmyslová kamera. Na monitoru 
se při snímkování vnitřní stěny výpustného 
potrubí ukázala porucha. Příčinou bylo 
neodborně provedené prodloužení pů-
vodní dřevěné výpustné trouby rourou 
betonovou. V místě špatného napojení si 
našla voda cestu. 

Oprava byla úspěšně provedena. 
Během prací byla vyjmuta původní dře-
věná výpustná trouba. Padla otázka: „ Jak 
je dřevo z odstraněné výpusti staré?“

abychom dostali hodnověrnou odpo-
věď, odebrali jsme vzorek velikosti cca 
20 x 20 x 30 cm a hranolek zelenkavé 
barvy jsme zaslali na Ústav Nauky o dřevě 
při Lesnické fakultě Mendelovy univerzity 
v Brně. Tam vzorek podrobili dendrochro-
nologické analýze. 

Základem dendrochronologické ana-
lýzy jsou rozdílné vlastnosti jednotlivých le-
tokruhů. Závisí na růstových podmínkách 
– počtu vegetačních dnů v konkrétním roku, 
průměrné roční teplotě, ročním úhrnu srá-
žek, intenzitě slunečního svitu a mnoha dal-

ších vlivech. Vyhodnocením vlastností 
zaslaného vzorku byla vytvořena letokru-
hová křivka (v grafu červeně) a tu porovnali 
se standardem jedle v ČR (modře). V níže 
uvedené závěrečné zprávě jsou veškeré in-
formace. 

Ve zkratce napsáno: „Výpusť je vyro-
bena z kmene jedle bělokoré (abies alba), 
stromu starého v roce pokácení 125 let, 
strom byl zmýcen na podzim r. 1498! Co 
z toho plyne?

PaMěť DřEVa

„Krásný rybník byl dokončen nejpravděpodobněji roku 1499, tedy před 
513 lety!!! Je o 90 let starší než slavný rybník Rožmberk !!!“
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ZAjíMAVOSt

ZáVěReČná 
ZPRáVA
karlovy Vary – dřevo z hráze 
rybníka

Studovaný materiál
V dubnu 2012 byl dodán vzorek dřeva 

z hráze rybníka pro dendrochronologic-
kou analýzu. Vzorek byl v Dendrochrono-
logické laboratoři Ústavu nauky o dřevě 
zpracován podle standardní dendrochro-
nologické metodiky (Cook, Kairiukstis 
1990, Rybníček 2004).

Synchronizace
U vzorku byly změřeny letokruhové 

sekvence. Z letokruhových křivek byla se-

stavena průměrná letokruhová křivka, 
kterou bylo možné spolehlivě dendro-
chronologicky datovat podle české jed-
lové standardní chronologie do roku 1498 
(Tab. 1, Obr. 1).

Datování
Datovaný vzorek obsahoval podkorní 

letokruh, bylo tedy možné určit přesný rok 
zmýcení stromu (Tab. 2).
Poznámka: Při překrytí datované křivky 
se standardní chronologií stodvaceti le-
tokruhy je kritická hodnota Studentova 
t-rozdělení při 0,1 % hladině významnosti 
3,373 (Šmelko – Wolf 1977). Hodnoty 
našich t-testů mají vyšší hodnotu než 
3,373, což svědčí o spolehlivosti dato-
vání (Tab. 1). Správnost datování potvr-

zuje také shoda standardní chronologie 
s průměrnou letokruhovou křivkou ve 
většině extrémních hodnot (Obr. 1).

Za vstřícnost a nezištnost při zpraco-
vání vzorku dřeva z výpustě Krásného ryb-
níka patří poděkování doc. Dr. Ing. Petru 
Horáčkovi z Lesnické a dřevařské fakulty 
Mendelovy univerzity v Brně a jeho kole-
gům Ing. Michalu Rybníčkovi, Ph.D. a Ing. 
Tomáši Kolářovi, kteří zaslaný vzorek zpra-
covali a informace vyhodnotili. 

Jen tak máme možnost se potkat 
s pětisetletou historií a umem našich 
předků. Poklona patří tvůrcům díla, které 
ve funkčním stavu přežilo víc než 500 let.

Budou i naše výtvory také tak 
úspěšné?

Ing. Jiří Illichmann

standardní 
chronologie

t.test 1 
(podle Baillie & 

Pilcher)

t.test 2 
(podle Hollsteina)

souběžnost 
křivek  

v procentech

překrytí křivek 
v rocích

datování

karlovy_vary_prum

Jedle-ČR 2005 10,1 11 74 125 1498

laboratorní kód č. vzorku dřevina délka konec datování

L7760 1 jedle 125+1swk 1498 léto 1499

Obr. 1: Synchronizace průměrné letokruhové křivky (červeně) s českou jedlovou standardní  
chronologií Jedle-ČR 2005 (modře).

tab. 2: Datování vzorků.

tab. 1: Výsledky korelace průměrné letokruhové křivky se standardní chronologií
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V červnu letošního roku byl dokon-
čen tříletý projekt výstavby fóliovníků pro 
pěstování krytokořenného sadebního 
materiálu novou technologií ve školce 
Lhota. Jedná se o technologii pěstování 
krytokořenného sadebního materiálu, 
kdy je sadební materiál pěstován v plas-
tových sadbovačích na pěstebních rá-
mech vše v technologii BCC. Semenáčky 
jsou pěstovány na vzduchovém polštáři, 

který zajišťuje proudění vzduchu pod 
nimi, aby mohlo docházet k tzv. vzdu-
chovému ořezávání kořenů a tím se za-
mezilo deformacím kořenového systému, 
toto zároveň umožňuje zcela vynikající 
prokořenění sazenic v sadbovačích.

Fóliovníky byly postaveny dva v cel-
kové hodnotě investice 18 miliónů Kč, 
které v plné výši investoval náš podnik. 
Oba jsou plně automatizované, jsou vy-

baveny čidly, která měří vzdušnou vlh-
kost, teplotu, sluneční svit, rychlost 
a směr větru. Čidla jsou napojena na cen-
trální počítačovou jednotku, která řídí 
větrání a zajišťuje přes automatické ovlá-
dání oken příznivé klima pro vzcházení 
a pěstování semenáčků. Fóliovníky jsou 
99 m dlouhé, 13 m široké a 8 m vysoké. 
Ve fóliovnících je umístěna závěsná por-
tálová závlaha, přes závlahu se aplikuje 

ŠkOLkAřStVí

PROVOZ nOVé teCHnOLOgie 
PěSTOVáNí KRyTOKOřENNéHO 
SaDEBNíHO MaTERIáLU ZAHájen
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ŠkOLkAřStVí

veškerá rostlinná výživa, hnojiva a další 
přípravky zajišťující dobrý zdravotní stav 
semenáčků včetně fungicidních

Venkovní úložiště jsou zpevněné plo-
chy se dvěmi mostovými závlahami, kdy 
na jednu venkovní plochu můžeme umís-
tit produkci ze dvou fóliových krytů 
(z jedné rotace). Zde se semenáčky do-
pěstovávají až do výsadby schopného 
stavu.

První výsev smrkových semen do 
sadbovačů byl proveden v období od 
16. července do 1. srpna. Oseté sadbo-
vače byly umístěny do fóliovníků na pěs-

tební rámy. Zhruba po šesti týdnech byly 
rámy se sadbovači přemístěny na ven-
kovní plochy s mostovou závlahou, aby 
bylo zajištěno jejich dostatečné vyzrání 
před nástupem zimy. Na úložišti budou 
semenáčky pěstovány do stáří jeden 
a půl roku. Na podzim roku 2013 budou 
tyto semenáčky připraveny k výsadbě. 
Ve fóliovnících se budou pěstovat kryto-
kořenné semenáčky smrku, borovice, 
buku a dubu. Sazenice smrku budou ex-
pedovány ve věku 1,5 roku. Ostatní 
druhy sazenic budou prodávány jako jed-
noleté. V příštím roce počítáme s expe-

dicí 1,3 miliónů kusů. V následujících 
letech by se produkce měla ustálit na 
předpokládaných 1,8 miliónu kusů, kdy 
budeme provádět osetí fóliových krytů ve 
třech rotacích podle druhu pěstovaného 
sadebního materiálu. Předpokládáme ex-
pedici hlavně v podzimních měsících, ale 
v současné době se zabýváme mož-
nostmi expedice i v jarních měsících, což 
by umožnilo lesním divizím využívat po-
tenciál této nové technologie v jiném ve-
getačním období než je podzim. 

Text a fota: Ing. Hana Peterková
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V říjnu uspořádala Správa lesních ško-
lek tradiční školkařské dny, které byly již 
šesté v pořadí. Na Školkařském středisku 
Osina se tento den konal 4. října a ve 
Lhotě byl tento den zahájen generálním 
ředitelem Ing. Janotou dne 16. října. 
Během obou školkařských dnů si návštěvníci 
mohli při prohlídce středisek prohlédnout 
pěstovaný prostokořenný i krytokořenný sa-

dební materiál. Školkařského dne ve Lhotě 
se zúčastnilo i několik firem, které zde 
prezentovaly svoji nabídku produkce po-
třebné pro školkařské provozy. Byly to 
firmy zabývající se prodejem substrátů, 
závlah, školkařské techniky a dalších 
školkařských potřeb. Novinkou školkař-
ského dne ve Lhotě byla prohlídka nové 
technologie pro pěstování krytokořen-

ného sadebního materiálu. Návštěvníci 
mohli vidět nově vybudované fóliovníky, 
jejichž výstavba byla dokončena v letoš-
ním roce.

Počasí nám na obou školkařských 
dnech přálo, po prohlídce školek byl čas 
na přátelské posezení. Budeme se těšit na 
další ročník.

Text a fota: Ing. Hana Peterková

ŠkOLkAřStVí

ŠKOLKařSKé 
Dny

Osina – ukázka práce traktoru s postřikovačem
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Osina – prohlídka školky

Zahájení školkařského dne ve Lhotě

Lhota – prohlídka úložiště sadebního materiálu s mostovou závlahou

Lhota – prohlídka školky

Lhota – prohlídka fóliovníku

ŠkOLkAřStVí
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ZAjíMAVOSti nA úZeMí VLS

PTaČí OBLaSTI U VLS ČR, s. p. 

ČáSt iV.

Cílem ochrany Ptačí oblasti (dále jen „PO“) 
Českolipsko – Dokeské pískovce a mok-
řady je:
•  zachování a obnova ekosystémů vý-

znamných pro druhy ptáků, pro které je 
ptačí oblast vyhlášena, a to v jejich při-
rozeném areálu rozšíření;

•  zajištění podmínek pro zachování popu-
lací výše uvedených druhů ve stavu pří-
znivém z hlediska ochrany přírody.

K hlavním ohrožujícím faktorům 
v této PO patří zarůstání podmáčených 
luk náletovými dřevinami nebo souvislým 

rákosem a dodnes se negativně projevují 
důsledky i dříve realizovaných meliorací 
a rekultivací.

Jen s předchozím souhlasem příslušného 
OOP, mimo současně zastavěné a zastavi-
telné části území obcí, lze v PO Českolip-
sko – Dokeské pískovce a mokřady:
•  vstupovat do litorálních porostů rybníků 

v době od 1. března do 31. července, 
s výjimkou vlastníků a nájemců po-
zemků a uživatelů honiteb za účelem 
péče o vypuštěné kachny;

•  provádět činnosti vyvolávající změnu 

výše ustálené hladiny povrchové a pod-
zemní vody, která by mohla způsobit 
změnu biotopu druhu, pro který je PO 
zřízena;

•  provádět leteckou aplikaci biocidů;
•  měnit druh pozemků a způsoby jejich 

využití;
•  vytyčovat nové turistické a cyklistické 

trasy;
•  organizovat sportovní soutěže a jiné 

akce s hromadnou účastí, realizované 
mimo stálé sportovní areály a vyzna-
čené turistické trasy;

•  provádět celoplošnou přípravu půdy 

Velký a malý Bezděz, foto: Ing. Vladislav SeidlHradčanské rybníky, foto: Ing. Vladislav Seidl

Na pozemcích VLS ČR, s. p. je také vyhlášena Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady (CZ0511007), 
která byla vymezena na ploše 9 409 ha v nadmořských výškách 252 až 602 metrů nad mořem v části okresu 
Mladá Boleslav (Středočeský kraj) a okresu Česká Lípa (Liberecký kraj), nařízením vlády ČR č. 598/2004 Sb. 
a předmětem ochrany jsou zde populace jeřába popelavého, motáka pochopa, lelka lesního, skřivana lesního, 
slavíčka modráčka středoevropského a jejich biotopy. Území leží v Ralské pahorkatině a představuje kombinaci 
suchých stanovišť s borovými porosty na pískovcích, pestrou mozaiku mokřadních biotopů podmáčených luk, 
rákosin, rašelinišť a rybníků (Břehyňský, Novozámecký a i část Máchova jezera). Na našich pozemcích je vyhlá-
šena na převážné části LS Břehyně (LHC Hradčany a LHC Břehyně) u divize Mimoň a to na výměře přibližně 7 984 
ha. Na pozemcích, k nimž mají VLS ČR, s. p. právo hospodařit, je orgánem ochrany přírody (dále jen „OOP“) 
Ministerstvo životního prostředí ČR, respektive jeho odbor výkonu státní správy.
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(včetně mechanické přípravy půdy 
v pruzích), před umělou výsadbou 
shrnováním svrchní humózní vrstvy 
v období od 1. dubna do 31. čer-
vence, pozemků určených k plnění 
funkcí lesa;

•  zavádět intenzivní chovy zvěře;
•  vypouštět uměle odchované kachny;
•  měnit výši vodní hladiny na rybnících 

v době od 1. března do 31. července 
o více než 20 cm v časovém úseku krat-
ším než 14 dnů.

Předchozí souhlas OOP není třeba k čin-
nostem:
•  jde-li o  postupy v souladu s manipulač-

ními řády vodních děl;
•  v případě povodňových, havarijních 

nebo mimořádných klimatických situ-
ací;

•  k zajištění provozní způsobilosti pozem-
ních komunikací;

•  jestliže byly ohlášeny nejméně 15 dnů 
předem příslušnému OOP.

Jeřáb popelavý (grus grus) je vzhledu 
čápa, ale o něco větší, šedavé barvy s čer-
nou hlavou a přední částí krku a červeným 
temenem. Obývá především severní část 
palearktické Eurasie, izolovaně se vyskytuje 
až po severní Středomoří. Vyskytuje se 
v jednotlivých párech a při tahu se sdružuje 
do velkých hejn. Létá s nataženým krkem 
a v hejnech v typických klínovitých forma-
cích. Hlas jeřába je velice zvučný a daleko 
slyšitelný. Při toku jeřábi předvádějí charak-
teristický „tanec“, při kterém se uklánějí 

a vyskakují do výšky. Na hnízdiště přilétají 
ze Středomoří a Malé asie koncem února 
a v březnu a zpět na zimoviště odlétají kon-
cem září a v říjnu. Hnízdním prostředím je-
řába popelavého jsou podmáčená až 
bažinatá území s vodními plochami a s do-
statečnými litorálními porosty přecházející 
v pole, louky a lesíky. V České republice 
hnízdí převážně v nížinách. Kupovité hnízdo 
je veliká hromada rostlinného materiálu ve 
vodních porostech. Snůška obvykle 2 vajec 
probíhá od začátku března do začátku 
května a na vejcích sedí střídavě oba rodiče 
asi 1 měsíc. Mláďata jsou nekrmivá a ro-
diče je vodí dalších 8 až 10 týdnů a až do 
odletu na zimoviště se jeřábí rodina zdr-
žuje pohromadě. Potrava je především 
rostlinná (zelené části rostlin, semena 
a jiné plody) a částečně i živočišná (přede-
vším hmyz, kroužkovci a i menší obrat-
lovci). Potravu sbírá v bažinatých 
porostech, tak na lukách i polích. Největší 
populace tohoto druhu u nás hnízdí na 
Dokesku – cca 10 párů a v celé ČR se vy-
skytuje asi 30 párů. V Červeném seznamu 
ČR je jeřáb popelavý zařazen v kategorii 
kriticky ohrožený druh, v této kategorii je 
chráněn i dle naší legislativy a je chráněn 
i dle přílohy č. I. směrnice č. 79/409/EHS, 
o ptácích. V České republice je předmětem 
ochrany ve vymezených ptačích oblastech 
Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady 
a v PO Rožďalovické rybníky.

Text: Ing. Vladislav Seidl
ekolog VLS ČR, s. p.

Jeřábi popelaví, foto: Lukáš Kovár

Jeřáb popelavý, foto: Lukáš Kovár

ZAjíMAVOSti nA úZeMí VLS
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Pastorela, které rozuměl 
prostý lid a vzal ji za svou

Oprostěte se od trápení se při úklidu 
a shánění dárků a vydejte se do Rožmitálu 
pod Třemšínem, kde v kostele Povýšení 
svatého Kříže osvícenec, filozof, vlaste-
nec, sběratel lidových písní a hlavně učitel 
Ryba roku 1796 složil svou mši.  Rodák 
z Přeštic u Plzně se jako prostý učitel pře-
stěhoval do skoro pustiny. Neměl na 
výběr, potřeboval se uživit a rodina se 
stále rozrůstala. Malé městečko na okraji 
Brd už má svou historickou roli za sebou. 
Nejznamenitějším obyvatelem byl Lev 
z Rožmitálu, pravá ruka krále Jiříka z Po-
děbrad, který jako vyslanec putoval po 
evropských dvorech a panovníkovým 
jménem vyjednával spolek podobající se 
dnešní Evropské unii. 

Ryba byl velmi vzdělaný muž, ne ně-
jaký vesnický kantor, který se proslavil 
čirou náhodou. Jeho povolání nebylo 
moc vážené, komu záleželo na tom, zda 
při pasení dobytka nebo setí obilí umí 
číst a psát? Proto byl i regenschori zdej-
šího kostela. Dřel doslova bídu a o každý 
benefit musel bojovat s úřady, upomínat 
rodiče žáků o materiální podporu. Stačí 
si přečíst některé z dopisů, které velmi 
poníženě psal na vrchnostenské úřady 
a upomínal je o pro nás maličkosti, pro 
Rybu však existenční záležitosti. O pár 
otepí dřeva, příspěvek na stravu..., totéž 
chtěl i po bohatších spoluobčanech, je-
jichž děti vyučoval. Hrál na housle na po-
hřbech, na svatbách, každý krejcar nebo 
naturálie byly vítány. Uměl krom češtiny 
pět jazyků, byl velkým přívržencem jose-
finských reforem. Sbíral lidové písně  
a sám komponoval. Složil mši českou, 
venkovskému lidu srozumitelnou. Za-
tímco v té době byly vánoční hry ryze cír-
kevní a latinské, Ryba dal svátkům zcela 
lidový rozměr v postavách, které v pasto-
relu vystupují, ale i v jejich jednání. Kde 
by předtím zaznělo něco o Jankovi, Tom-
kovi, Ferdovi, Kubovi? I použité hudební 
nástroje byly lidové, basa, píšťala...

každému slovu posluchači 
rozumějí...

Poprvé hru předvedl v roce 1796 
v místním kostele. Lidé v úžasu naslou-
chali velebným tónům sváteční mše, 
v češtině zpívaných partech, jež k nim 

VánOČní téMA

RyBOVa česká Mše 
VáNOČNí JE 
CELOSVěTOVý Hit
Jakub Šimon Jan Ryba nemohl tušit, že skládá doslova  hit, 
když komponoval svou Českou mši vánoční. Přestože na nás 
ze všech stran útočí Merry Christmas,  Jingle Bells či Silent 
Night, mše začínající  Hej mistře! Vstaň bystře, je to nejhezčí 
pro vánoční atmosféru blížících se svátků.
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promlouvaly. Po celý život zvyklí na latinské texty, jimž nerozuměli, 
najednou naslouchali češtině. Další vystoupení se odehrálo 
v Klenčí. J. Š. Baar v Paní komisarce napsal o zdejší premiéře mše: 
Česky, česky zpívá Hadam Krutina! Každému slovu posluchači ro-
zumějí, žádná latina, ale sladká řeč mateřská velebně se ozývá nad 

VánOČní téMA

hlavami osadníků a z kůru letí přímo k oltáři Božímu. 
Možná se předvedení zúčastnila Božena Němcová, Baa-
rova kniha je o ní. 

Ryba jezdil do Prahy, stýkal se s mnoha vlastenci, 
vstřebával do sebe vědomosti, neustále se zdokonaloval 
v jazycích, muzicírování, složil 1300 skladeb. Naprosto za-
padly, většina byla v latině. „Rybovku“ máme na svátky 
vánoční jako samozřejmou kulisu znějící napříč většinou 
rádií, ale než si našla cestu z Rožmitálu do světa, trvalo to 
celou věčnost.

Sebevrahovi odepřeli církevní pohřeb
To již její autor dávno odpočíval pod zemí a dlouho 

v neposvěcené půdě. Stále se zhoršující životní podmínky 
(měl 13 dětí, dospělosti se dožilo jen 7) jej dohnaly k sebe-
vraždě. Šel na setkání s přítelem na nedaleký vrch Voltuše, 
ale asi byl již rozhodnut, na schůzku se přece břitva ne-
nosí. Ryba trpěl v té době těžkými depresemi, velmi ho 
trápily hemeroidy. V lese si 8. 4. 1815 vzal život a jako se-
bevraha ho církev odmítla pochovat. Dlouho ležel v neo-
značeném hrobě morového hřbitova daleko za městem. 

Nakonec byl po 40-ti letech pochován u hřbitovní zdi kos-
tela Povýšení svatého Kříže, jedna z lavic je zdobena jeho 
vyřezaným monogramem. Hrob každoročně navštěvují 
stovky lidí, zrovna jako jeho pamětní místnost v místním 
muzeu. Již po řadu let se nese na Štědrý večer z rožmitál-
ského kostela veselá melodie. Stoupá z původních varhan, 
hrdel zpěváků, k nímž se přidávají i lidé, kteří přišli na mši, 
stojící nejen v kostele, ale i venku. Přenese se přes Rybův hrob 
u hřbitovní zdi, stoupá k nebesům a bude tomu tak i letos.

Text a fota: Vratislav Konečný
Hrob ve Starém Rožmitále

Pamětní deska

Mohyla nad Voltuší
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Na Slovensko jsme vyrazili s kolegy 
z Národního zemědělského muzea 
Ohrada již o den dříve, v úterý, vzhledem 
k dlouhé cestě, kterou jsme měli před 
sebou. Do Zvolena jsme přijeli v pozdních 
večerních hodinách, ubytovali jsme se na 
kolejích zdejší univerzity a vydali se na 

prohlídku nočního Zvolena. K večeři ne-
směla chybět slovenská klasika - brynzové 
halušky s domácí klobáskou. Další den do-
poledne nám ještě zbyl čas na prohlídku 
Zvolenského zámku, v jehož prostorách 
jsou umístěny sbírky Slovenské národní 
galerie. V blízkém parku jsme pak viděli 

pancéřový vlak, který je vzpomínkou na 
Slovenské národní povstání.

Konferenci zahájili v aule Zvolenské 
univerzity představitelé pořádajících orga-
nizací, děkan lesnické fakulty Technické 
univerzity ve Zvoleně a zástupce generál-
ního ředitele firmy LESy Slovenskej repub-
liky, š. p. Banská Bystrica. Následoval blok 
přednášek, který byl rozdělen na dvě po-
loviny. V první části se přednášející věno-
vali zpřístupňování lesů v historii, 
začátkům lesního dopravnictví a sáňko-
vání dřeva. Druhá část se zabývala plave-
ním dřeva po tocích řek a potoků. Ve 

RePORtáž

Konference z oblasti dějin lesního hospodářství proběhla ve dnech 24. - 26. 10. 2012 při příležitosti 85. výročí 
lesního muzejnictví na Slovensku. Místem konání byla Technická univerzita ve Zvoleně a oblast Odštěpného 
závodu Čierny Balog, LESY SR, š. p. Banská Bystrica. Cílem bylo připomenutí bohaté historie lesního dopravnic-
tví na českém a slovenském území.

Ukázka nakládky dříví

Přibližování 
suchým smykem

MEZINáRODNí KONFERENCE 
Z HiStORie LeSníHO DOPRAVniCtVí
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RePORtáž

večerních hodinách jsme pak ještě shlédli 
výstavy Lesníckého a drevárského múzea 
vo Zvoleně.

Ve čtvrtek se konal celodenní výjezd 
do Lesnického skanzenu Vydrovo. Na 
místo jsme dojeli vláčkem Čiernohronskej 
železnice ze zastávky ve Chvatimech. 
V krásné přírodě tohoto jedinečného les-
nického venkovního muzea jsme viděli 
ukázky dopravy dřeva lesní železničkou, 
přibližování dřeva volskými a koňskými po-
tahy, vyklizování dřeva pomocí suchých 
smyků, dále pak dopravu dřeva historickou 
lanovkou Laso Cabel a pro srovnání lanov-
kou Larix 550. Další zastávkou byl symbo-
lický lesnický hřbitov, kde jsou vzpomenuti 
slovenští občané, kteří zahynuli při práci 
v lese nejen na Slovensku, ale i po celém 
světě. Na závěr jsme si prohlédli unikátní 
lesní kapličku, která je obložena jedlovou 
kůrou a interiér zde zdobí dřevořezby s les-
nickou a mysliveckou tématikou.

Páteční program konference byl opět 
přednáškový, tentokráte více zaměřený na 
technické vymoženosti v dopravě dřeva. 
Přednášky se věnovaly hlavně lesním želez-
nicím, automobilové dopravě, traktorům, 
lesním lanovkám i vzdušné dopravě. Po-
slední blok pojednával o významných osob-
nostech lesního dopravnictví. Konference 
skončila v odpoledních hodinách a nás če-
kala dlouhá cesta domů… Celá akce se 
nesla v přátelském duchu a přinesla další 
poznatky z historie lesního dopravnictví.

Text a fota: Ing. Petra Čunátová

Lesnický skanzen Vydrovo Lanovka STEYER

Dovoz dřeva volským potahem

Historický dopravní prostředek Kaťuša
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Na konci srpna jsem se zúčastnila ex-
kurze do Německa, kterou pořádalo Sdru-
žení lesních školkařů. Cílem exkurze bylo 
navštívit několik německých školek, výstava 
Baumschultechnik a prohlídka firmy Gra-
moflor, zabývající se výrobou substrátů.

Většina německých školek se nachází 
v oblasti Schleswig – Holstein v okolí 
města Pinnenberg. Školky zde pěstují 
okrasné dřeviny, lesní dřeviny, dřeviny pro 
krajinou výsadbu, alejové stromy, některé 
se zabývají i pěstováním vánočních 
stromků a dalších okrasných rostlin.

Školky jsou do této oblasti soustředěny 
díky příznivým klimatickým a půdním pod-
mínkám a dodávají sadební materiál do ce-
lého Německa. Navštívené německé školky 
jsou na vysoké úrovni, využívají moderních 
technologií. Lesní školky pěstují převážně 
dvouletý sadební materiál, asi polovina pro-
dukce je pro předem známé odběratele.

V průběhu exkurze jsme navštívili 
devět školkařských provozů.

První školkou, kterou jsme navštívili, 
byla školka Lorberg, která využívá rozpěs-
tovaný sadební materiál, který dále do-
pěstovává do větších rozměrů, pěstuje jak 
listnaté tak jehličnaté dřeviny do velikosti 
alejových stromů. U této firmy si tak mů-
žete koupit např. hotový čtyři metry vy-
soký habrový plot.

Další navštívenou školkou, také okras-
nou, byla školka Jeddeloh Pflanzen, která 
je zaměřena na produkci pro zahradní 
centra. Využívá technologie pěstování 
,,pot in pot,, kdy jsou obaly umístěny 
v zemi a do nich je zasazen další obal 
s rostlinou. Rostliny jsou pěstovány nejčas-
těji v obalech o objemu 1,3 a 5 l. Jsou zde 
pěstovány i stromy v obalech 35 l. 

Školka Diderk Heinje byla třetí navští-
venou školkou, která pěstuje přes 4000 

různých druhů rostlin, od květin, přes 
okrasnou zeleň, rododendrony…

Škoka H. G. Reinke se specializuje na 
pěstování rostlin v kontejnerech (foto), sa-
dební materiál je pěstován v různých ty-
pech obalů. Ve školce je využíváno 
moderních způsobů produkce, je zde 
mnoho m2 foliovníků a zasklených ploch. 
Pěstují se zde jak klasické lesní dřeviny, 
tak i okrasné dřeviny, především dřeviny 
pro živé ploty a keře.

Školka, která pěstuje prostokořenný 
sadební materiál je lesní školka Franze 
Lüdemanna, pěstuje jak semenáčky, které 
dodává do dalších školek, tak i sazenice, 
část produkce této školky je dodávána do 
Skandinávie. Sazenice jsou expedovány 
nejčastěji dvouleté. Navštívili jsme také 
lesní školku Schrader, která pěstuje ve 
volné půdě především sadební materiál 
domácích dřevin, část produkce směřuje 

NěMECKé ŠKOLKařSTVí a VýSTaVa 
BauMsCHuleteCHnik

Pěstovaný habrový plot – 4 m vysoký, ve školce Lorberg

RePORtáž
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také do Skandinávie. Pěstuje především 
buk, dub, smrk, jedli a douglasku. List-
náče jsou v Německu dotovány, tím je 
ovlivněna i produkce lesních školek. Sa-
dební materiál ze školky je expedován pře-
vážně do Bavorska. Sazenice jsou také 
prodávány převážně dvouleté.

Ve školce Hennig Pein nás mile pře-
kvapili nápisem „Srdečně vítáme“. V této 
školce se pěstují lesní dřeviny a vánoční 
stromky. Využívá se zde moderních tech-
nologií, traktory jsou vybaveny GPS navi-
gací, jsou zaznamenávány i fáze 
jednotlivých prací, např. hloubka podře-
závání sazenic.

Školky Lorenz von Ehren jsou největší 
specializované školky na produkci stro-
mové a keřové zeleně v Evropě. Pro další 
pěstování kupují výpěstky, rostliny nej-
méně třikrát přesazují. U čerstvých výsa-
deb je kapková závlaha, při druhém 
přesazení je závlaha již pouze individuální. 
Pěstují se zde soliterní a alejové stromy do 
obvodu až 100 cm. Některé rostliny jsou 
i sedmkrát přesazené a i 40 let staré. Pěs-
tují zde i speciality pro náročné zájemce. 
40% produkce směřuje na export (Rusko, 
Ukrajina, Francie, Velká Británie).

Poslední navštívenou školkou byla 
školka Ralpha Lüdemanna, která je zamě-
řena na produkci prostokořenných seme-
náčků a sazenic lesních dřevin, které jsou 
pěstovány na volné ploše. Technologickou 
specialitou je elektronická sortimentační 
třídička sazenic, kdy jsou sazenice tříděny 
podle nastavených parametrů. Paramet-
rem může být objem kořenového sys-
tému, délka kmínku sazenice, průměr 
krčku a další. Sazenice jsou jednotlivě 
vkládány do pohyblivého kazetového 
pásu, jsou kamerou ,,nadceňovány“ a na 
základě vyhodnocení nastavených para-
metrů je sazenice tříděna, padne do pří-
slušného zásobníku sazenic, sazenice 
v zásobnících jsou evidovány a počítány. 
Obsluha třídičky zajišťuje vložení jednotli-
vých sazenic na pás a poté odběr vytřídě-
ných sazenic ze zásobníků a jejich 
svazkování. Pro obsluhu třídičky je třeba 
5-ti pracovníků. Třídička se může uplatnit 
u velkoproducentů sazenic. 

Firma Gramoflor, kterou jsme také 
navštívili, má sídlo ve Vechtě, zabývá se 
především výrobou profesionálních sub-
strátů a také doplňkovými výživovými pro-
dukty pro rostliny. Rašelina pro výrobu 
substrátů je těžena na rašeliništích, které 

RePORtáž

Těžba borkované rašeliny – firma Gramoflor

Těžba rašeliny frézováním – firma Gramoflor

Technologie pěstování „pot in pot“
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jsou zpět rekultivovány pomocí obnovení 
rašelinotvorného procesu. Rašelina je tě-
žena borkováním i frézováním. Složení 
výsledného substrátu je opakovaně kont-
rolováno v celém procesu výroby. Tato 
firma dodává substráty i do České repub-
liky. Zákazník si může nechat připravit 
substrát na míru, kdy si sám zvolí složení 
výsledného substrátu.

Jedním z cílů exkurze byla výstava 
Baumschultechnik, která je mezinárodním 

veletrhem školkařské techniky, technolo-
gií a pomůcek pro školkařskou činnost. Je 
pořádána jednou za 5-6 let, naposledy 
byla v roce 2006. Výstava je zaměřena na 
ukázky inovací pro školkařství, jsou zde 
představovány novinky z oboru. Prezento-
valo se zde okolo 300 firem, které se za-
bývají strojním vybavením pro školky, 
softwarovými produkty pro práci ve škol-
kách, chemickými prostředky, substráty 
a dalšími potřebami pro školky. Výstava 

byla velkou inspirací a ukázala úroveň 
a trendy evropského školkařství.

Bližší informace si můžete přečíst na 
webových stránkách veletrhu: www.
baumschuletechnik.de

Návštěva německých školek, veletrhu 
i firmy na výrobu substrátu byla velmi pří-
nosná. Dozvěděli jsme se zde mnoho no-
vých poznatků a na výstavě viděli řadu 
novinek.

Text a fota: Ing. Hana Peterková

RePORtáž

Lesní školka – pěstování semenáčků

Prostokořenné sazenice v lesní školce

Výstava Baumschuletechnik – vyzvedá-
vač alejových stromů

Automatická třídička sazenic
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AkCe PRO VeřejnOSt

Pasování na lovce jelenáře

Svatováclavské troubení 2012

Požehnání

Trubači VLS ČR, s. p. - divize Lipník nad Bečvou

Dne 27. 9. 2012 proběhla ve městě Li-
bavá myslivecká slavnost - VI. ročník Svato-
václavského troubení. Organizátorem akce 
byly VLS ČR, s. p. divize Lipník nad Bečvou, 
jejichž trubači přivítali v půl osmé večer ná-
vštěvníky, především myslivce – lovecké 
hosty, kteří strávili delší či kratší časový úsek 
v období letošní jelení říje v honitbě Libavá. 

Za zvuků praskajících ohňů, jež osvětlovaly 
majestátní trofeje ulovených jelenů, a za 
zvuků loveckých hlaholů a fanfár, byly ředi-
telem divize VLS ČR, s. p. Lipník nad Beč-
vou Ing. Petrem Skočdopolem předány 
přítomným loveckým hostům pamětní listy, 
jež jsou úspěšným lovcům udělovány při 
příležitosti ulovení jelena v honitbě Libavá. 

Dva z přítomných byli při příležitosti ulovení 
svého prvního trofejového jelena pasováni 
na lovce jelenáře. Slavnostní večer vyvrcho-
lil požehnáním české myslivosti a myslivec-
kému hospodaření v honitbě Libavá od 
přítomných kněží PHDr. Jana Korneka 
a Mgr. Vladimíra Ziffera.

Ing. Jan Jeniš 

Vi. ROČník 
SVaTOVáCLaVSKéHO 
trouBení na liBaVé
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RePORtáž

Stalo se příjemnou tradicí, že se jed-
nou ročně koná společná ředitelská po-
rada kolegů z VLS a VLM. Ta letošní 
proběhla na našem území pod záštitou 
divize Mimoň.

 Počasí nám mimořádně přálo, o to 
více jsme si mohli společně užívat bohatý 
program. Hned ráno jsme vyrazili do naší 
lesní školky ve Lhotě, kde nám ochotní 
kolegové pod vedením Ing. Pavla Draštíka, 
předvedli fóliovníky pro pěstování  kryto-
kořenného sadebního materiálu novou 
technologií. Jedná se o technologii pěsto-
vání, kdy semenáčky jsou pěstovány na 
vzduchovém polštáři, který zajišťuje prou-
dění vzduchu pod nimi, aby mohlo dochá-
zet k tzv. vzduchovému ořezávání kořenů 
a tím se zamezilo deformacím kořeno-
vého systému. Tato technologie zároveň 

umožňuje vynikající prokořenění sazenic 
v sadbovačích.

Ze školky jsme vyrazili do Milovic. 
Zde, i za podpory VLS, vzniká zábavně – 
naučný park Mirakulum. Iniciátor celého 
projektu pan antoš nás provedl celým are-
álem parku, který nyní čítá kolem sedmi 
hektarů rekultivované plochy. Park nabízí 
zábavu a vyžití malým i dospělým. Nabízí 
spoustu atrakcí, v jejichž středu se tyčí vel-
kolepý hrad. Návštěvníci mohou objevo-
vat skryté chodby, užívat si obří houpačky, 
kolotoče nebo velké pískoviště a mnoho 
dalších nápaditých a neobvyklých atrakcí. 
Pro jejich stavbu byla zvolena přírodní ar-
chitektura s interaktivními prvky podněcu-
jícími dětskou představivost. Mezi 
stavebním materiálem převládá akátové 
dřevo, které pro tento účel oplývá nejlep-

šími vlastnostmi. Vedle akátu jsou v are-
álu využity i další přírodní materiály jako 
kameny či konopná lana. Park stále roste 
a zdokonaluje se. Během příštího roku 
bude dobudován vodní svět s kaskádami, 
brouzdališti a fontánami. a také, ve spo-
lupráci s naší kolegyní Ing. Veronikou Hu-
bíkovou, rozsáhlá lesní naučná stezka 
podporující lesní pedagogiku.

S obědem na nás čekali ve Středo-
věké krčmě v Dětenicích. Pro všechny 
účastníky porady to byl velký zážitek. 
Všem, kdo ještě neochutnal jejich „pohos-
tinnosti a vřelého jednání“, návštěvu 
z vlastní zkušenosti doporučuji.

Odpolední část programu jsme zahá-
jili plavbou na lodi po Máchově jezeře. 
I když bylo trochu chladno, byl to krásný 
zážitek. Pokochali jsme se výhledem po 
vodní hladině, nad kterou se významně 
tyčí hrad Bezděz a sdělili kolegům z VLM 
své poznatky z roku 2011, kdy jsme se po-
díleli na projektu „Lesnický park Bezděz“. 
Zbytek odpoledne a podvečer vyplnily pra-
covní povinnosti. V hotelu Port v Doksech, 
kde jsme byli i ubytováni, nám zajistili po-
třebné zázemí k poradám.

Věřím, že jsme kolegům z VLM při-
pravili zajímavý program. Naše společné 
porady slouží zejména k tomu, abychom 
se vzájemně obohacovali a předávali si 
cenné rady a zkušenosti. a za sebe už se 
moc těším na tu příští, která se bude 
konat na Slovensku.

Text: Hana Politzerová, DiS.
Fota: Ing. Ján Chlpáň, Ing. Anton 

Bodnár a Hana Politzerová, DiS.

TRaDIČNí řEDITELSKá PORaDa 
VlM sr, š. p. a Vls čr, s. p.
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SeRiáL

S prohlídkou města začneme 
v samém srdci historického centra na ná-
městí. Hned na začátku si ale musíme 
ujasnit, že tahle Kouřim, ve které se mo-
mentálně nacházíme, je v podstatě už 
třetím historickým stanovištěm města. Po-
mineme-li pravěké osadníky, pak Kouřim 
první, tedy nejpůvodnější město, bychom 

dnes museli hledat (a také tak za chvíli 
činit budeme) na protilehlém vrchu, v ma-
pách značeném hradiště Stará Kouřim. 
Tady prý spočinul se svým kmenem voj-
voda Lech, odtud pak vládl i Radslav 
z kmene Zličanů, kterého porazil kníže 
Václav v bitvě u Štolmíře (a nebýt toho, 
mohla být nakonec Kouřim třeba i naším 

hlavním městem) a tuto osadu získali po-
sléze do držení Slavníkovci. Její zánik se 
v podstatě kryje s vyvražděním tohoto 
rodu na Libici.

Po vypálení a zpustošení původního 
hradiště se osídlení přesunulo na protileh-
lou ostrožnu, tzv. vrch sv. Jiří, kde byl po-
staven hrad, dokonce s vlastní mincovnou, 
patřící Děpolticům. Jejich mocenské am-
bice je ovšem přivedly do slepé uličky 
dějin a celá historie Kouřimi, tedy dobytí 
a vypálení hradu, se na novém místě opa-
kovala v roce 1223. Dnes už tu nenajdeme 
žádné stopy osídlení a dokonce ani koste-
lík sv. Jiří, který byl rozebrán na stavební 
materiál na počátku 19. stol. Jediná hma-
tatelná památka na druhou etapu kouři-
mských dějin je plastika Kouřimští lvi 
(mimochodem nejstarší volná plastika 
z území Čech), kterou bychom mohli vidět 
v Lapidáriu NM v Praze a její repliku 
v Muzeu Kouřimska.

Cestou
NECESTOU

Za dávných časů žili v pravlasti Slovanů bratři Čech a Lech. V zemi ale 
vypukly boje, a tak se bratři se svými rodinami vydali na západ hledat 
nový domov. Když dorazili až k hoře Říp, vystoupil Čech na horu, roz-
hlédl se po kraji a rozhodl, že se zde usadí. Po nějakém čase se jeho 
bratr Lech s rodinou vydali dál. Protože ale mezi oběma kmeny pano-
valy přátelské vztahy, dohodli se, že Lech se usadí někde poblíž, aby si 
v případě potřeby mohli přijít na pomoc. Po třech dnech cesty našli 
ostrožnu nad zelenavým údolím potoka a to místo se jim velice zalíbilo. 
I usnesli se, že tam zůstanou. A aby bratr Čech věděl, kde je jejich nový 
domov, rozdělali velký oheň, jehož kouř byl vidět až k Řípu. Podle toho 
velkého dýmu se od těch dob místo nazývá Kouřim.

Kaple Panny Marie pomocné

Kaple sv. Víta

Kouřimští lvi
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a jako Fénix z popela povstala Kou-
řim znovu, tentokrát jako královské 
město, ovšem už v třetí lokalitě na dalším 
vršku. Tady už pak zůstala a podle mohut-
nosti chrámu i hradeb uvidíme, že jistě ve 

středověku patřila k mnohem významněj-
ším městům než v současnosti.

ale konec povídání, vydejme se po 
stopách historie sami. Náměstí je obklo-
peno domy středověkého původu, které 
mívaly směrem do náměstí zdobené štíty 
a podloubí. Ty byly po velkém požáru na 
začátku 19. stol. z protipožárních důvodů 
odstraněny. Zachována zůstala spleť pod-
zemních chodeb, které ovšem neuvidíte. 
Zato si můžete všimnout kašny, postavené 
na místě původního morového sloupu, ze 
kterého zůstala zachována socha P. Marie 
uprostřed. Opodál trůní obří kámen Pro-
kopa Holého, který sem byl dopraven 

v rámci vzpomínkových akcí k 500. výročí 
bitvy u Lipan.

Zeleň, sochy a pomníky nás asi nepře-
kvapí, ale o takový geografický střed Ev-
ropy člověk moc často nezakopne. 
a právě Kouřimské náměstí se takovým 
bodem pyšní. On sice ten vypočítaný 
střed není přímo na náměstí, ale o něko-
lik set metrů dál, ale tady zas ho každý 
snadno najde.

Na jižní straně dominuje náměstí bu-
dova historické radnice, dnes sídlo Muzea 
Kouřimska. Pokud byste jej navštívili, udě-
lali byste si z velkého modelu města jasno 
o jeho poloze a nahlédli byste aspoň 
trošku do podzemí. Muzeum je ovšem 
přes zimu zavřené, takže jeho návštěva 
bude možná až na jaře.

Stejně tak je to i s kostelem sv. Ště-
pána a přilehlou zvonicí. Ovšem i exteri-
éry obou těchto staveb vás jistě nadchnou. 
Stavba raně gotického chrámu probíhala 
současně s budováním královského města 
a byla zakončena vysokými věžemi, které 

byly v posledním patře propojeny krytým 
dřevěným mostkem. Pod nejstarší částí 
chrámu se nachází nejvzácnější poklad – 
kaple sv. Kateřiny. Její hvězdicovitá klenba 
podpírající celé kněžiště chrámu je napro-
stým unikátem v celé kontinentální Ev-
ropě. Po obvodu chrámu je instalováno 
16 renesančních náhrobních desek. Kolem 
chrámu byl původně hřbitov, z něhož se 
zachovala jen část ohradní zdi a tři téměř 
zničené náhrobky. Při pohledu na monu-
mentální památku se ani nechce věřit, že 
po třicetileté válce zde stály pouze ruiny 
bez střechy, se zřícenou hlavní klenbou 
a polorozpadlými věžemi.

V těsném sousedství chrámu se tyčí 
goticko-renesanční zvonice, nabízející také 
svou raritu. Zvony Marie a Štěpán jsou ve 
zvonici zavěšené vzhůru nohama a místo 
tahání za provaz je do pohybu uvádí šla-
pání na pedály. Podobné uspořádání mů-
žete u nás vidět jen v Rovensku pod 
Troskami.

Od kostela pak přes poeticky nazvaný 
Ptačí ryneček zamíříme do údolí říčky Kou-
řimky. Přejdeme mostík a pokračuje mír-
ným stoupáním úvozovou cestou. Míjíme 
odbočku vlevo (ve směru bílých šipek) na 
okraj bývalého lomu, odkud je pěkný po-
hled na město. a pak už vidíme před 
sebou obrovský balvan uprostřed polí. Je 
to takzvaný Lechův kámen, na kterém prý 
vojvoda odpočíval a který jasně dokazuje, 
že uvedená pověst o nejstarších dějinách 
Kouřimi nelhala. Pro výletníky s vyhraně-
ným smyslem pro historii doplňme, že 
v předkřesťanských dobách sloužil kámen 
jako obětiště, zatímco v křesťanských tu 
byly upalovány čarodějnice.

SeRiáL

Kašna se sochou
Panny Marie

Kouřim

Kostel sv. Štěpána

Geografický střed Evropy
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U kamene se cesta stáčí vpravo 
a přes zbytky obranných valů nás vede 
do centra bývalého hradiště Stará Kou-
řim. Nadšenci si cestou mohou zkusit 
najít ten skutečný střed Evropy. Leží asi 
300 m severovýchodně od Lechova ka-
mene, u silnice na Svojšice. Na tomto 
místě se protíná padesátá rovnoběžka 
severní šířky s patnáctým poledníkem vý-
chodní délky a proto je právě odsud 
přesně měřitelný tzv. pravý sluneční čas. 
Nějaký extra pomník ale nehledejte, bod 
označuje tyč uprostřed pole.

Na samém vrcholu bývalého Hradiště 
stojí barokní kaple sv. Víta a ve východní 
části najdete Libušino jezírko. V okolí našli 
archeologové množství hrobů i základy ja-
kési svatyně staré přes tisíc let. Posléze zde 
až do 18. stol. stávala šibenice. Nikoho asi 
nepřekvapí, že nedaleký rybník se jmenuje 
Strašík. až k němu naše cesta nevede, stáčí 
se zpět směrem do údolí, kolem říčky k mos-
tíku a zpět do města.

 Kdo ještě není úplně vyčerpaný, může 
se vydat od náměstí na druhou stranu, kolem 
okruhu zachovalých městských hradeb. 
Z celkové délky 1250 m je nejzajímavější se-
verozápadní část, dochovaná i s příkopem 
a vnějším valem. Možná si všimnete i části 
zdi z kvádrů, která se poměrně výrazně odli-
šuje od okolního kamene. Je to jediný pozů-
statek cisterciáckého probošství sv. Martina, 
vypáleného husity. Na památku pěti řehol-
ních bratří, kteří při tom zahynuli, byla posta-
vena i kaple P. Marie Pomocné na protější 
straně ulice. Má symbolický pětiboký půdo-
rys a pět hvězd na kříži. Její autorství bylo 
připisováno Janu Blažeji Santinimu. 

 a pokud přijedete ve správný termín, 
například v čase předvánočním nebo vánoč-
ním, můžete navštívit i muzeum lidových 
staveb, které je jinak přes zimu zavřené. 
Třeba potkáte Mikuláše, Lucii nebo jinou 
z postav, které byly s adventem dříve spo-
jeny, a určitě vás svátečně naladí výzdoba 
rázovitých chaloupek a vánoční zvyky, které 
známe jen z čítanek.

 Kouřim je prostě krásné městečko, 
jehož návštěva pohladí a duši občerství. Na 
všech cestách vás budou provázet infor-
mační tabule s reáliemi i pověstmi a i na ob-
čerstvení těla se najde dostatek míst. 
a pohled na zamrzlé pohádkové náměstí 
z oken cukrárny od voňavé kávy je výbornou 
tečkou za zimním putováním.

Text a fota: Ing. Karel Pazourek

SeRiáL

Libušino jezírko

Opevnění

Lechův kámen
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PODěkOVání
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OCeňOVání

Slavnostní udělení ocenění proběhlo ve středu 17. října v rekreačním zařízení VLS ČR, s. p. Olšina. Rekreační zařízení Olšina leží při 
jižním okraji Vojenského výcvikového prostoru Boletice, na hrázi stejnojmenného rybníka Olšina, který je nejvýše položeným chov-
ným rybníkem v Čechách. 
Po oficiálním zahájení akce trubači z Horní Plané a uvítání všech zúčastněných ředitelem státního podniku ing. Jiřím Janotou pro-
běhlo předání ocenění zaměstnancům (spojené s finanční odměnou a věcným darem). ředitel podniku spolu s předsedkyní CPV 
VLS ČR, s. p. ČMOSa Zuzanou Fojtíkovou poděkoval všem oceněným za jejich dlouholetou práci pro podnik a popřál jim pevné 
zdraví a mnoho osobních úspěchů v dalších letech.
Slavnost předání ocenění pak pokračovala společným obědem. Po obědě byl pro oceněné i účastníky připravený výlet do Českého 
Krumlova spojený s prohlídkou státního hradu a zámku. Po návratu na Olšinu následoval neformální společenský večer s bohatým 
rautem a moderovanou degustací moravských vín, který provázela živá hudba. 

Mgr. Hana Vlčková

OCENěNí ZaMěSTNaNCů 2012
Říjen je již tradičně u Vojenských lesů a statků ČR spojený s oceňováním zaměstnanců, kteří se významnou měrou zasloužili 
o rozvoj podniku. U příležitosti výročí 28. října bylo pro rok 2012 navrženo na ocenění následujících dvacet zaměstnanců.

Za ředitelství státního podniku
•  Ing. Alena Kuncová, finanční účetní, oddělení účetnictví, 

u podniku od roku 2002
•  Vítězslav Urbánek, projektant, oddělení stavební správy, 

u podniku od roku 1977

Za správu lesních školek
•  Jan Fridrich, lesní dělník, středisko Lhota,  

u podniku od roku 1993
•  Jarmila Šmudlová, lesní dělník, středisko Osina-Krumsín, 

u podniku od roku 1977

Za divizi zemědělské výroby
•  Václav Šesták, traktorista, ZS Heroltovice, stř. Heroltovice, 

u podniku od roku 1981
•  Miroslav Bernátek, hlídač, dělník v zemědělství, ZS Herolto-

vice, stř. Slavkov, u podniku od roku 1970

Za divizi správy ostrahy a služeb
•  Miloš Sochor, technik ostrahy, SOS Brno,  

u podniku od roku 2005
•  Marta Bartošová, bezpečnostní pracovník, SOS Hradiště, 

u podniku od roku 2005
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Za divizi Hořovice
•  Jaroslav Hájek, nadlesní, LS Strašice,  

u podniku od roku 1980
•  Lubomír Ježek, dřevorubec, LS Obecnice,  

u podniku od roku 1982 

Za divizi Mimoň
•  Marcel Vaníček, lesní, LS Břehyně,  

u podniku od roku 1986
•  Jindřich Holoun, dřevorubec, LS Dolní Krupá,  

u podniku od roku 1976

Za divizi Plumlov
•  Josef Sychra, dřevorubec, LS Žárovice,  

u podniku od roku 1996
•  Ing. Jiří Korhon, ekonom, ŘD Plumlov,  

u podniku od roku 1975 

Za divizi Horní Planá
•  Petr Čarek, lesní dělník, LS Chvalšiny,  

u podniku od roku 1973
•  Zdeňka Šlaková, všeobecná účetní, ŘD Horní Planá,  

u podniku od roku 1975

Za divizi karlovy Vary
•  Ing. Václav Jirák, vedoucí lesní správy, LS Klášterec  

nad Ohří, u podniku od roku 1973
•  Bedřich Pavlík, strojník pracovních strojů, LS Dolní  

Lomnice, u podniku od roku 1968

Za divizi Lipník nad Bečvou
•  František Fojtík, lesní, LS Potštát,  

u podniku od roku 1969
•  Ing. Jiří Friedl, vedoucí lesní správy, LS Velký Újezd,  

u podniku od roku 1974
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nABíDkA REKREaČNíCH 
a KRáTKODOBýCH LáZEňSKýCH 
poBytů

VZ Měřín

VLL Jeseník VLL Karlovy Vary – Sadový pramen

VZ Ovčárna

Dlouholetá spolupráce mezi VLRZ a VLS ČR, 
s. p. pokračuje i v roce 2013.
Celopodnikový výbor odborových organizací VLS ČR, s. p. za jišťuje 
pro zaměstnance rekreační pobyty, které zahrnují ubytování, 
stravování – polopenze, plná penze – dle vlastního výběru.

Bližší informace získáte a objednávku učiníte prostřednictvím 
předsedů odborových organizací příslušných divizí nebo 
u předsedkyně CPV.

Františkovy Lázně
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typ pobytu ubytování počet nocí

ld sadový pramen ld Chopin

poznámkaHlavní sezóna
5.5. – 5.10.

Vedlejší sezóna
31.3. – 4.5

6.10. – 16.11.

Mimosezóna
20.1. – 30.3.

17.11. – 18.12.

Hlavní sezóna
5.5. – 5.10.

Vedlejší sezóna
31.3. – 4.5.

6.10. – 16.11.

Mimosezóna
13.1. – 30.3.
17.11. - 18.12.

Minikúra

2 2.400 2.160 1.920 2.160 1.920 1.800
•  cena je uvedena za osobu 

a pobyt
•  příplatek za jednolůžkový 

pokoj dle počtu nocí 200 Kč/
noc

•  pobyt s polopenzí - příplatek 
za oběd 190 Kč/osoba/noc

3 3.600 3.240 2.880 3.240 2.880 2.700

4 4.800 4.320 3.840 4.320 3.840 3.600

5 6.000 5.400 4.800 5.400 4.800 4.500

paušální léčebný 
pobyt

1/1
6/13/20

1.344 1.216 1.088 1.216 1.088 960 •  cena je uvedena za osobu 
a noc

•  pobyt s polopenzí - příplatek 
za oběd 190 Kč/osoba/noc1/2 1.216 1.088 960 1.088 960 896

krátká relaxace
1/1

2
2.384 2.176 1.808 2.176 1.968 1.600 •  cena je uvedena za osobu 

a pobyt
•  pobyt s plnou penzí1/2 2.176 1.968 1.600 1.968 1.760 1.496

pobyt pro 
diabetiky

1/1
6

11.040 10.080 9.120 10.080 9.120 8.160 •  cena je uvedena za osobu 
a pobyt

•  pobyt s plnou penzí1/2 10.080 9.120 8.160 9.120 8.160 7.680

preventivně 
léčebný pobyt

1/1
6

9.384 8.568 7.752 8.568 7.752 6.936 •  cena je uvedena za osobu 
a pobyt

•  pobyt s plnou penzí1/2 8.568 7.752 6.936 7.752 6.936 6.528

pobyt pro 
seniory

1/1
13

1.176 1.072 976 1.072 976 872 •  cena je uvedena za osobu 
a noc (senior nad 60 let)

•  pobyt s polopenzí - příplatek 
za oběd 190 Kč/osoba/noc1/2 1.072 976 872 976 872 816

Ceníky pro krátkodobé lázeňské pobyty zaměstnanců VLS ČR, s. p. v zařízeních VLRZ 
platné od 3. ledna 2013 do 2. ledna 2014

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH, pokud služba dle právních předpisů podléhá dani z přidané hodnoty. Uvedené ceny nezahrnují 
místní poplatek za lázeňský pobyt. Krátkodobé lázeňské pobyty se poskytují pro dospělé osoby a děti od 15 let. Bližší informace 
o jednotlivých typech pobytů jsou uvedeny na: www.volareza.cz – tuzemsko – lázně – VLL Karlovy Vary – Pobyty pro Vás.

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení / Vojenská lázeňská léčebna karlovy Vary

typ pobytu

počet dní (nocí)

poznámka4 dny (3 noci) 7 dní (6nocí)

1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj

Krátkodobý lázeňský 
pobyt 4.800 4.320 9.600 8.640 • pobyt s plnou penzí

Poprvé ve Františkových 
Lázních 3.840 3.600 7.680 7.200

•  pobyt s plnou penzí
•  možnost polopenze  

(-80 Kč/den)

VLL Františkovy Lázně 
pro seniory 3.600 / 3.360 3.360 / 3.120 7.200 / 6.720 6.720 / 6.240 •  za lomítkem jsou uvedeny 

ceny s polopenzí

FIT program 4.320 4.080 8.640 8.160
•  pobyt s plnou penzí
•  možnost polopenze  

(-80 Kč/den)

Cyklistika a relaxace 4.320 4.080 8.640 8.160
•  pobyt s plnou penzí
•  možnost polopenze  

(-80 Kč/den)

Vojenská lázeňská léčebna Františkovy Lázně

Ceny jsou uvedeny za osobu a pobyt. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH, pokud služba dle platných právních předpisů podléhá 
dani z přidané hodnoty. Uvedené ceny nezahrnují místní poplatek za lázeňský pobyt. Krátkodobé lázeňské pobyty se poskytují pro 
dospělé osoby a děti od 15 let. Bližší informace o jednotlivých typech pobytů jsou uvedeny na www.volareza.cz – tuzemsko – lázně 
– VLL Františkovy Lázně – Pobyty pro Vás.
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typ pobytu délka
pobytu

počet dní (nocí)

poznámka
Hlavní sezóna

1.5. - 30.9.
Vedlejší sezóna

16.1. - 30.4.   1.10. - 11.12.

1 lůžkový 
pokoj

2 lůžkový 
pokoj

1 lůžkový 
pokoj

2 lůžkový 
pokoj

Tradiční lázeňská 
léčba *

8 dní 
(7 nocí) 8.512 7.280 7.896 6.664 • pobyt s plnou penzí

Preventivní ozdravný 
pobyt *

8 dní 
(7 nocí) 7.616 6.048 6.832 5.264 • pobyt s polopenzí

aktivní Senior * 8 dní 
(7 nocí) 9.520 7.952 8.736 7.168 • pobyt s polopenzí

Lady 8 dní 
(7 nocí) 7.609 6.041 7.147 5.803 • pobyt s polopenzí

Vítejte v Teplicích 4 dny 
(3 noci) 3.726 3.054 3.387 2.715 •pobyt s  plnou penzí

Duo senior 4 dny 
(3 noci) 7.473 6.804 •pobyt s polopenzí 

   (cena za 2 osoby v apart.)

Singl senior 4 dny 
(3 noci) 3.729 3.393 • pobyt s  polopenzí

Vojenská lázeňská léčebna teplice - Lázeňský dům jUDitA

Vojenská lázeňská léčebna jeseník - Lázeňský dům ALBAtROS, Penzion SiLeSie

Ceny jsou uvedeny za osobu a pobyt. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH, pokud služba dle platných právních předpisů podléhá dani 
z přidané hodnoty. U pobytů s polopenzí možnost dokoupení oběda za 140 Kč/osoba/noc. Uvedené ceny nezahrnují místní poplatek 
za lázeňský pobyt. Krátkodobé lázeňské pobyty se poskytují pro dospělé osoby a děti od 18 let. * Na vstupní lékařské prohlídce je 
nezbytné předložit Vyjádření obvodního lékaře o vhodnosti lázeňské léčby. Bližší informace o jednotlivých typech pobytů jsou uvedeny 
na www.volareza.cz – tuzemsko – lázně – VLL Teplice – Pobyty pro Vás. 

Ceny jsou uvedeny za osobu a pobyt. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH, pokud služba dle platných právních předpisů podléhá dani 
z přidané hodnoty. Uvedené ceny zahrnují plnou penzi. Krátkodobé lázeňské pobyty se poskytují pro dospělé osoby a děti od 15 let.

prograM lázeňsko - rehabilitační 
program

preventivní 
ozdravný pobyt

seniorský 
pobyt 55+

7 dnů / 6 nocí 7 dnů / 6 nocí 7 dnů / 6 nocí

lázeŇský důM  alBatros *** 

Dvoulůžkový pokoj LUX 6.600 6.240 6.000

Dvoulůžkový pokoj 5.856 5.520 5.280

Jednolůžkový pokoj 6.288 5.952 5.664

Přistýlka (dvoulůžkový pokoj LUX, 
jednolůžkový pokoj) 5.424 5.088 4.848

penzion  silesie *

Jednolůžkový pokoj s příslušenstvím 5.280 4.968 4.704

Jednolůžkový pokoj bez příslušenství 4.992 4.656 4.368

Dvoulůžkový pokoj bez příslušenství 4.800 4.464 4.224

Lůžko ve třílůžkovém pokoji s příslušenstvím 5.088 4.752 4.320

Přistýlka 
(jednolůžkový pokoj, dvoulůžkový pokoj) 4.320 4.080 3.840
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Vzpomínka

Dne 15. 10. 2012 zemřel při výkonu povolání, při večer-
ním doprovodu loveckého hosta, zaměstnanec lesní správy 
Valeč, kolega a kamarád, vážený pan Vladimír Pechman.

U Vojenských lesů a statků sloužil 41 let. Nastoupil 
k VLS Velichov nyní VLS ČR, s. p. divize Karlovy Vary, na lesní 
správu Valeč, jako technik na polesí Ořkov. Postupně praco-
val jako lesní na Lú Střelnice, vedoucí polesí Ořkov a technik 
lesní správy Valeč.

S manželkou alenou vychovali dva syny, staršího Vladi-
míra, který pracuje u Lázeňských lesů Karlovy Vary jako ve-
doucí pily Březová a mladšího Petra, který pracuje 
u Vojenských lesů a statků divize Karlovy Vary na lesní správě 
Dolní Lomnice, jako lesní na Lú Doupov.

 Velkou láskou byla pro Vladimíra Pechmana jeho ro-
dina, zaměstnání, myslivost a v posledních letech jeho černý 
labrador „Flemi“.

Tichou připomínkou na Vladimíra Pechmana je prostý 
kámen z masivu Doupovských Hor, umístěný na jeho oblíbe-
ném místě, v lese pod Ořkovským rybníčkem.

Miroslav Holas

CELOPODNIKOVÁ ORGANIZACE ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY
Celopodnikový výbor VLS ČR s.p. Praha, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6

Tel.č.: 581 724 236, mobil 606 574 760, E-mail: zuzana.fojtikova@vls.cz,
 
                                 Letní dětský tábor *Itálie*Lido Adriano- rezidence Belvedere
                                                   05.07.-14.07.2013 , 12.07.-21.07.2013
Lido Adriano leží přibližně 15 km jižně od historického města Ravenny. Typickým znakem jsou písčité pláže s pozvolným vstupem do moře. V letovisku 
Lido Adriano nechybí ani síť kaváren, cukráren, barů, restaurací, diskoték a různých obchůdků se suvenýry.

Residence Belvedere je šestiposchoďová budova s výtahem, vybavena dvěma bazény a velkým parkovištěm. Apartmány jsou složeny z manželské 
ložnice, menším pokojem s dvěma postelemi nebo palandou, koupelnou se sprchovým koutem a dvěma balkony. Pro děti jsou rezervována spodní patra s nejb-
ližším přístupem k moři. Residence Belvedere je oddělena od pláže pouze travnatou plochou.

Cena 6 500,- zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem z nástupních míst ( do nástupního místa si dopravu rodiče zajistí na vlastní náklady), 
ubytování v 6-ti lůžkových apartmánech, plnou penzi + pitný režim (začínáme večeří, končíme večeří), závěrečný úklid, služby delegáta, služby zdravotníka, 
vedoucí, pojištění proti úpadku CK, pojištění léčebných výloh.

Bližší informace získáte a objednávku učiníte prostřednictvím předsedů odborových organizací 
příslušných divizí, nebo u předsedkyně CPV. 
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POVíDkA

BLAHOPřejeMe K VýZNaMNéMU ŽIVOTNíMU VýROČí

ŽiVotní Výročí 50 let
NOCIaR Zdeněk Ing. bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač SOS Bražec, Hradiště

ČíŽEK Jaroslav  bezpečnostní pracovník SOS Květušín

DaVIDOVá Eva  bezpečnostní pracovník SOS Libavá

JENIŠ Dalibor  bezpečnostní pracovník SOS Libavá

ŽiVotní Výročí 55 let
SOLaR antonín  harvestory SpS Mirošov

HaJDUČEK Pavel  bezpečnostní pracovník SOS Libavá

BUCHaČOVá Marie bezpečnostní pracovník SOS Brno

LNěNíČKOVá Renata  lesní dělník Stř. Bukovina

KáLaLOVá Dagmar  bezpečnostní pracovník SOS Květušín

BOLJEŠIK anton  bezpečnostní pracovník SOS Brno

LIŠKa Vladimír Ing. bezpečnostní pracovník SOS Libavá

HOLá Jitka  technik správy služeb SpS Horní Planá

ŽiVotní Výročí 60 let
MaTěJů Petr  bezpečnostní pracovník SOS Mimoň

MICHLíČEK Jiří  bezpečnostní pracovník SOS Praha

KREJČIříK Miroslav  bezpečnostní pracovník SOS Brno

JURINa Hubert  bezpečnostní pracovník SOS Libavá

PROCHáZKa Petr  bezpečnostní pracovník SOS Bražec, Hradiště

ZVaRDOň Václav  bezpečnostní pracovník SOS Bražec, Hradiště

BRaBLC Ondřej  bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač SOS Brno

ŽiVotní Výročí 65 let
BOŠEK Jaroslav Ing. bezpečnostní pracovník SOS Květušín

MáČaL antonín Ing. bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač SOS Brno

praCoVní Výročí 25 let
ZEMaNOVá Miroslava  technik ostrahy SOS Mimoň

praCoVní Výročí 30 let
ŠaFRáNEK František  strojník pracovních strojů LS Dolní Lomnice

ČaREK František  dřevorubec LS Chvalšiny

praCoVní Výročí 40 let
VLČEK Karel  technik v zemědělství ZS Karlovy Vary, Bražec

BLAHOPřejeMe K PRaCOVNíMU VýROČí

PR
O

SI
N

EC
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BLAHOPřejeMe K PRaCOVNíMU VýROČí

BLAHOPřejeMe K PRaCOVNíMU VýROČí

SPOLeČenSká RUBRikA

ŽiVotní Výročí 50 let
GáL Ján  bezpečnostní pracovník SOS Květušín

HaNUDEĹOVá Marie  bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač SOS Brno

RULCOVá Blanka  bezpečnostní pracovník SOS Mimoň

ŠVEHLa Karel  bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač SOS Mimoň

ŽiVotní Výročí 55 let
aDaMICKý Pavel  manipulační dělník SpS Bochov

HýŽa Jindřich Ing. vedoucí správy LS Žárovice

SKLář Jiří  automechanik SpS Lipník nad Bečvou

KOřáN Zdeněk  lesní LS Obecnice

ŽiVotní Výročí 60 let
HENyCH Jiří Ing. bezpečnostní pracovník SOS Praha

KOZLER Jaromír  dělník v zemědělství ZS Karlovy Vary, Bražec

PIKULa Jaroslav Ing. technik ostrahy SOS Libavá

ŠPaLEK Pavel  bezpečnostní pracovník SOS Praha

KRUMPOLEC Jiří  lesní mechanizátor LS Potštát

MUŽáTKO Milan  lesní mechanizátor LS Libavá

DOLEJŠOVá Eva  lesní dělník LS Klášterec

PEKNý Tomáš  opravář zemědělských strojů ZS Heroltovice

ŽiVotní Výročí 65 let
VINKLáREK Miloš bezpečnostní pracovník SOS Praha

HříDEL Bedřich bezpečnostní pracovník SOS Bražec, Hradiště

UNGR Jaroslav  lesní dělník LS Strašice

praCoVní Výročí 20 let
BENEŠ Martin  bezpečnostní pracovník SOS Bražec, Hradiště

DOUBEK Karel  hlídání a údržba zelených ploch SOS Bražec, Hradiště

FLEIŠMaNN František  řidič motorových vozidel SpS Horní Planá

KOMíNEK Pavel  výrobce dřevařařských polotovarů MS Lhota

POSPíŠIL Otakar Bc. nadlesní LS Dolní Krupá

SOLaNSKý Martin  lesní dělník, dřevorubec LS Myslejovice

praCoVní Výročí 25 let
EDER Karel  traktorista-operátor Dolní Lomnice

LUNDáK Oldřich  dřevorubec LS Břehyně

praCoVní Výročí 30 let
SKLář Jiří  automechanik SpS Lipník nad Bečvou

praCoVní Výročí 35 let
VELEŠíK Pavel  bezpečnostní pracovník SOS Libavá

VOTRUBa František  bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač SOS Bražec, Hradiště

ČíŽEK Jaroslav  traktorista, lesní dělník LS Rychtářov 45
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BLAHOPřejeMe K VýZNaMNéMU ŽIVOTNíMU VýROČí

ŽiVotní Výročí 50 let
KOMáREK Josef  lesní dělník Stř. Osina - Krumsín

SONDEJ anton Ing. technik ostrahy SOS Mimoň

KLUČKa Jan Ing. technik správy SOS SOS Bražec, Hradiště

MOHELNíK Milan  traktorista operátor, řidič SpS Plumlov

VONDRa Milan  dřevorubec LS Mirošov

ŽiVotní Výročí 55 let
ŠMEJDíř Stanislav  bezpečnostní pracovník SOS Praha

VRáNa Karel  bezpečnostní pracovník SOS Mimoň

BICaN Milan  výrobce dřevařských polotovarů SpS Mirošov

JaNíČKOVá Jarmila  uklízečka SOS Libavá

ŠaFRáNEK František  strojník pracovních strojů LS Dolní Lomnice

VáŠKO Jindřich  dřevorubec LS Klášterec

ZUBíK Jiří  traktorista ZS Heroltovice

ŽiVotní Výročí 60 let
BUKVář Karel Ing. vedoucí ZS Bražec ZS K.Vary Bražec

GERŠI Josef Ing. bezpečnostní pracovník SOS Libavá

VaLíČEK Zdeněk Ing. bezpečnostní pracovník SOS Brno

BaJNOK Peter  bezpečnostní pracovník SOS Květušín

OROS Jan Ing. bezpečnostní pracovník SOS Květušín

HUSáKOVá Jindra  mzdová účetní řD Horní Planá

LEINER Oldřich  manipulant SpS Mimoň

ŠULC Vladimír  bezpečnostní pracovník SOS Mimoň

ŽiVotní Výročí 65 let
KaPLaN Ivan  výrobce dřevařských polotovarů SpS Bochov

HLISNíK Lubomír Ing. bezpečnostní pracovník SOS Praha

VyTOPIL Jaroslav  lesní dělník LS Myslejovice

HROCH Jiří  bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač SOS Mimoň

praCoVní Výročí 20 let
GaLaSOVá Miroslava  lesní dělník LS Potštát

KaBEŠ Milan  správce ICT řD Mimoň

praCoVní Výročí 25 let
WIRKNEROVá Marieta  lesní dělník LS Klášterec

Ú
N

O
R

BLAHOPřejeMe K PRaCOVNíMU VýROČí
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Kdo vyhrál?
Vítězem soutěže z minulého čísla je: Petr Třešňák.
Za redakci gratulujeme.

Příspěvky do rubriky „Fotosoutěž" posílejte prosím na email: 

hana.politzerova@vls.cz

1

2

3
1. Podzimní nostalgie

2. Sýkora

3. Daněk

FOtOSOUtěž

BLAHOPřejeMe K PRaCOVNíMU VýROČí
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FOtOSOUtěž

4

6

8

5

7

4. Sojka

5. Zátiší

6. Východ slunce nad Máchovým jezerem

7. Stopař

8. Kozlováci
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Po dešti – Petr Třešňák
vítězná fotografie minulého kola fotosoutěže


