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Vážené dámy, vážení pánové, 

milí kolegové,

máme za sebou náročný rok. Rok, ve kterém dále eskalovaly pro-
blémy spojené s vláhovým deficitem, s nímž se více či méně potýká 
celá Evropa a kdy se lesnictví ve spojení s klimatickými změnami 
stalo předmětem celospolečenské diskuse. Rok, v němž se všechny 
lesnické divize Vojenských lesů od jara do zimy potýkaly s nahodilými 
těžbami, ty moravské samozřejmě nejvíce, a plnily úkoly v pěstební 
činnosti, které z hlediska objemů nemají v historii státního podniku 
srovnání.

Trochu v kontrastu k obecným mediálním a laickým útokům bych 
Vám chtěl za dobře odvedenou práci a nasazení upřímně poděkovat. 
Opravdový charakter člověka se projeví v době krize a lesníci VLS 
opět prokázali, že se k problémům staví čelem.

V „nelesnických“ činnostech bych pak rád vyzdvihnul mimořádný 
výkon servisních činností, kde se bezmála všechny organizační jed-
notky podílely na výrazném rozšíření služeb poskytovaných naším 
podnikem pro resort obrany. „Strážáci“ se těší u našeho zakladatele, 
kterým je Ministerstvo obrany ČR, stále větší důvěře, a díky kvalitě 
poskytnutých služeb se jim daří posilovat svou pozici v tvrdé konku-
renci s privátními subjekty.

Výkonům, které Vojenské lesy a statky v roce 2018 odváděly, není 
skoro co vytknout. Bohužel v branži, kde jsou rozmary přírody jedním 
z dominantních faktorů, někdy ani to nestačí. V důsledku téměř celo-
republikové kalamity, došlo ve třetím a čtvrtém kvartálu k masivnímu 
propadu cen dříví v celoevropském měřítku. Tato mimořádná situace 
bude mít zásadní dopad do ekonomiky všech lesnických subjektů 
na trhu, Vojenské lesy a statky nevyjímaje. 

Pro překlenutí tohoto období bude nezbytné přijmout dočasná 
úsporná opatření u všech organizačních složek. Budeme nuceni 
ještě důsledněji zvažovat efektivitu a momentální nezbytnost každé 
investice a optimalizovat fungování podniku v reálných podmínkách 
na trhu. 

Za sebe Vám mohu slíbit, že se pokusím udělat maximum k udržení 
dobrého jména Vojenských lesů a věřím, že budu moci počítat i s Vaší 
podporou. 

Vážení kolegové, dovolte, abych Vám popřál hodně rodinné pohody, 
pracovních úspěchů, zdraví a sil v roce 2019. Rád bych věřil, že to 
bude rok, v němž se karta v podobě klimatických podmínek začne 
obracet v náš prospěch. To dnes nemůže nikdo zaručit, vím ale, že 
máme les plný lesníků „srdcařů,“ kteří svou pílí mohou podniku vý-
razně pomoci i v této situaci. 

Lesu zdar!

Lorem ipsum

Petr Král / ředitel VLS ČR, s.p. 
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Kometa z Ralska
Astrologové po celé planetě vyhledávají pro pozorování 
vesmíru místa vzdálená od civilizace, aby se vyhnuli 
světelnému znečištění noční oblohy. Přednosta ústavu 
Nukleární medicíny prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc., jehož 
koníčkem je fotografování vesmírných těles, si z toho důvodu 
oblíbil největší tuzemskou oboru Židlov, kterou spravují 
vojenské lesy v Ralsku. 
A  při focení Polárky se mu povedl neuvěřitelný záběr – ve 
chvíli, kdy zmáčknul spoušť svého aparátu, „škrtnul“ o oblohu 
meteorit, který na fotografii vytvořil nejznámější hvězdě 
nočního nebe pomyslný chvost. 
„Při náhodném záběru Polárky se na fotografii zachytil meteor 
jak se do ní poměrně přesně "strefuje". Pravděpodobnost 
zachycení takového jevu je prakticky nulová. Kdybych 
měl podobné štěstí v  loterii, mohl bych v  Ralsku postavit 
hvězdárnu,“ směje se profesor Šámal a dodává: „Když padá 
hvězdička, má si člověk něco přát. Když se přitom padající 
hvězda strefí do Polárky, je kouzlo ještě mnohem silnější 
a snad působí i přes tu fotografii.“ 
Kdo ví, třeba vám pohled na jeho záběr přinese hodně štěstí 
v nadcházejícím roce…

FOTO VYDÁNÍ
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DO ČELA VLS 
NASTOUPIL PETR KRÁL
Od 1. listopadu nastoupil do čela 
Vojenských lesů a statků ČR ředitel 
divize Horní Planá Petr Král, poté co 
jej jmenoval novým šéfem státního 
podniku ministr obrany Lubomír 
Metnar na návrh výběrové komise, 
jež volila mezi dvanácti účastníky 
tendru na ředitele. Ve funkci vystřídal 
Josefa Vojáčka, který na konci léta 
převzal vedení Lesů České republiky. 

Dvaačtyřicetiletý Petr Král vystudo-
val střední lesnickou školu v Písku 
a Mendelovu zemědělskou a  les-
nickou univerzitu v Brně, kde ab-
solvoval obor lesní inženýrství. Od 
roku 1999 do roku 2003 pracoval 
v akciové společnosti Lesy Český 
Krumlov, další tři roky působil jako 
obchodník a vedoucí výroby ve fir-
mě Allwood, kterou založila skupi-
na českých a moravských městských 
společností spravujících obecní lesy. 
K Vojenským lesům a statkům na-
stoupil Petr Král jako ekonom divize 
v Horní Plané v roce 2006, od března 
2015 byl ředitelem divize. Rozhovor 
s ředitelem Králem najdete na str. 8.

DŘEVORUBCI VLS UKONČILI SEZÓNU 
ÚSPĚCHEM
V polovině října se dřevorubci VLS 
zúčastnili posledního letošního závo-
du a sezónu zakončili úspěšně v kon-
kurenci 23 českých a 3 slovenských 
závodníků.

V kácení se za vítězným Martinem 
Pňačkem seřadili na stříbrné pozici 
vedoucí lesní výroby VLS Pavel Češka 
a na bronzové příčce Jaroslav Štelc. 
Nováček sportovního dřevorubectví 
z divize Plumlov, který v červnu na 
Skelné huti vybojoval překvapivě titul 
vicemistra republiky, i na Vltavském 
poháru potvrdil svůj rychlý vstup mezi 
národní špičku. Ve své silné disciplí-
ně, kombinovaném řezu, se umístil 
na třetí pozici. Pavel Češka zase zís-
kal zlato v přesném řezu, kdy ziskem  
247 bodů zaostal pouhých 6 bodů za 
světovým rekordem, jehož držitelem 
je s 253 body od srpnového mistrov-
ství světa Slovák Jaroslav Kukuc.

Po čtyřech disciplínách se tak za bez-
konkurenčně nejlepším slovenským 

závodníkem Matúšem Sitárikem se-
řadili na druhé pozici Pavel Češka 
a na čtvrté Jaroslav Štelc. Závěrečné 
odvětvování však tradičně s celkovým 
pořadím řádně zamíchalo. Zatímco 
Pavla Češku odsoudily čtyři chyby 
k  pádu až na 13. příčku, Jaroslav 
Štelc, ačkoliv se také jedné chyby 
nevyvaroval, poskočil na výslednou 
třetí pozici a získal tak pro VLS bron-
zovou medaili. 

Za VLS se soutěže zúčastnili i dva juni-
orští dřevorubci z divize Karlovy Vary, 
Marek Knotek a Josef Truhlář, kteří se 
umístili na 21., resp. 25. místě. 

Vltavský pohár je jedním z nejpres-
tižnějších tuzemských mítinků ve 
sportovní práci s motorovou pilou. 
Jeho výsledky se započítávají do no-
minačního boje pro účast v národní 
reprezentaci.

DĚTI Z BAKOVA POMOHLY MYSLIVCŮM Z RALSKA
Celkem čtyři tuny kaštanů a žaludů 
dodaly pro zimní přikrmování zvěře 
kolegům z divize VLS v Mimoni děti 
z okolí bývalého severočeského vo-
jenského výcvikového prostoru. Lví 
podíl na úspěchu sběračské akce 
měli žáci ze základní školy v Bakově 
nad Jizerou na Mladoboleslavsku. 
Zde se do sběru zapojilo 63 dětí, 
které nasbíraly rekordních 3 129 ki-
logramů plodů. Nejvíce se přitom 
zapojila třída 3.B, kde se sběr údaj-

ně „zvrhnul“ v „kaštanovou horečku,“ 
v níž celé rodiny mezi sebou bojovaly 
o prvenství a sběračské lokality se ne-
zřídka stávaly rodinným tajemstvím. 
Všechny sběrače VLS odměnily ma-
lým dárkem.

Kaštany byly předány zaměstnancům 
a budou použity pro zimní přikrmo-
vání spárkaté zvěře - srnců, daňků, 
jelenů a černé zvěře. Vojenské lesy je 
použijí v období nouze, tedy jakmile 

napadne sněhová pokrývka a zvěř si 
nebude schopna sama najít potra-
vu. K nasbíraným plodům bude zvěři 
předkládáno objemové krmivo, tzn. 
seno a senáž, které zvěř bere jako ná-
hradu za chybějící byliny a výhonky 
keřů, a nepostradatelná bude také 
minerální kamenná sůl, z níž si zvěř 
bere chybějící minerální látky.

BOUŘE FABIENNE 
ZNIČILA VÝZNAMNÝ 
STROM VLS
Škody na lesních porostech po bouři 
Fabienne, která se poslední zářijový 
víkend prohnala střední Evropou, ne-
byly nijak dramatické – cca 20 metrů 
krychlových dříví. 

Na Libavé, která byla z lesních lokalit 
ve správě VLS nejvíce postižena, však 
padla mohutná jedle bělokorá, kte-
rá aspirovala na zápis mezi národní 
památné stromy, jež jsou chráněny 
podle zákona o  ochraně přírody 
a krajiny. Mohutný stoosmdesátiletý 
strom na lesní správě Potštát měřil 
úctyhodných 38 metrů, jeho obvod 

kmene u země přesahoval 5 metrů 
a byl zapsán v seznamu Významných 
stromů VLS. Jde o jedince, které stát-
ní podnik vytipoval jako historicky 
pamětihodné, hodnotné z hlediska 
krajinářského, druhově významné či 

pozoruhodné svým tvarem nebo ve-
likostí. V lokalitách VLS je evidováno 
celkem 11 památných stromů, v ka-
tegorii Významné stromy VLS je pak 
na všech divizích dohromady vedeno 
čtyřicet jedinců.

LESNÍ PEDAGOGIKA NENÍ JEN PRO DĚTI
Zájem o přírodu nezná věkové kate-
gorie a nikdy není pozdě se dozvě-
dět něco nového o životě v lese. Pro-
gramy lesních pedagogů Vojenských 
lesů a statků proto baví nejen děti, 
ale i seniory. Své by o tom mohla vy-
právět lesní pedagožka šumavské 
divize VLS Růžena Heřmánková, 
která je pravidelným návštěvníkem 
domova seniorů v Horní Plané, kde 
se na ni jeho obyvatelé vždy velmi 
těší. Naposledy s ní dali tamní senio-
ři hlavy dohromady při společných 
listopadových setkáních, při nichž 
se zaměřili na naučné hry o příro-

dě. Například v pátek 2. listopadu si 
připomněli jednotlivé druhy stromů, 
keřů a bylin prostřednictvím obráz-
ků a debatovali především o jejich 
využití. Pexeso a pexetrio se stromy, 
bylinami, houbami či zvířaty zpestřily 
společně strávené chvíle při hře ve 
skupinkách nebo ve dvojicích, ale 
také při pouhém rozpoznávání našich 
nejznámějších druhů rostlin a živo-
čichů. „Bylo znát, že ani ve vyšším 
věku neopouští naše seniory hravý 
duch, trpělivost a snaha dotáhnout 
„věc“ do úspěšného konce,“ popsala 
Růžena Heřmánková.

VLČICI V RALSKU ZABIL 
JINÝ VLK
Koncem října nalezli v lesích u Hrad-
čan kolegové z divize Mimoň mrtvou 
vlčici, která podle všeho podlehla 
zraněním ze souboje s jiným zvíře-
tem, jak tomu nasvědčovala zranění 
i stopy na místě nálezu. Následná 
pitva vyloučila zavinění člověka, ale 
také prvotní hypotézu, že šelma po-
šla na důsledky boje s prasetem di-
vokým. Podle odborníků šlo o útok 
jiné šelmy, pravděpodobně také vlka. 
Zcela vyloučit však nejde ani souboj 
se psem.

Testy dále vyloučily podezření na ná-
kazu mrtvé šelmy vzteklinou a po-
tvrdily, že patřila ke genetické linii 
vlčí smečky, která se na území Ralska 
dlouhodobě pohybuje. Ta žila dopo-
sud podle všeho izolovaně bez kon-
taktu s jinými vlky, kteří se pohybují 
na severu Čech například v příhranič-
ních horách. Právě teritoriální konflikt 
se zástupcem jiné smečky by podle 
odborníků mohl být vysvětlením celé 
veřejně sledované události úmrtí šel-
my, která v naší přírodě nemá přiro-
zeného nepřítele.
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Přicházíte po období výrazné 
prosperity, kdy se lesnický sektor 
potýká s  problémy, které plní 
i  sdělovací prostředky. Jak tyto 
okolnosti změní situaci u VLS?
Ta změna bude značná. VLS byly 
v posledních letech podnikem, kte-
rý rok za rokem navyšoval své hos-
podářské výsledky a  lámal jeden  
historický rekord za druhým. Od tře-
tího kvartálu letošního roku se naše 
ekonomická situace jako mávnutím 
proutku dramaticky změnila. A jde 
o změnu, na kterou budeme muset 
razantně zareagovat všichni – od ře-
ditele podniku až po každého mana-
žera na dané divizi. 

Co to bude znamenat?
Musíme se zaměřit na všechny plány 
a procesy v rámci státního podniku. 
Reagovat bude třeba jak například 
výrazným zásahem do plánu investic, 
který v řadě případů bude zname-
nat jejich pozastavení či omezení, 
tak i změnou nastavení obchodního 
modelu.

V rámci obchodního modelu VLS 
vygenerovaly v roce 2017 rekordní 
výsledek díky rámcovým smlouvám, 
které pomohly udržet ziskovost, 
zatímco ceny na trzích klesaly. Půjde 
o přehodnocení i v těchto oblastech?
Určitě nebudeme utíkat z modelu 
velkých rámcových smluv a bude-

me se s partnery snažit vykomuniko-
vat oboustranně dobré podmínky. 
Je třeba nahradit v situaci, kdy je trh 
nasycen, výpadek poptávky na ve-
řejných trzích. Ukazuje se, že v dané 
situaci nejsme schopni zobchodovat 
přes veřejné aukce takové množství 
dříví jako v minulosti. Šanci naopak 
vidím v optimálním využití regionál-
ních trhů v okolí našich lokalit. Tam 
bychom měli posílit odbyt na bázi 
vztahů jednotlivých divizí s místními 
odběrateli.

A  jak by měly vypadat úspory 
v  oblasti investic? Co bude 
rozhodovat o  tom, zda se budou 
realizovat, odloží se či dokonce 
zruší?
Určitě mohu všechny ubezpečit, že 
nepůjde o  bezmyšlenkovité škrty 
v tabulce s výdaji. Naopak se otevře 
prostor pro všechny, kdo umějí uva-
žovat v investiční činnosti efektivně. 
Podporu chceme dát v daném obdo-
bí těm investicím, které budou gene-
rovat ekonomický přínos, tedy zvýší 
výnosy podniku či sníží nákladovost 
daných činností.

Příkladem takové investice je třeba 
dokončená nová moderní odbyto-
vá hala na středisku lesních školek 
ve Lhotě, jejíž provoz eliminuje ztráty 
při skladování sadebního materiálu 
a zefektivní tak pěstební činnost.

U  investic, které nemají bezpro-
střední vliv na ekonomickou efek-
tivitu podniku, dostanou zelenou 
téměř výlučně ty, jejichž financování 
bude významně pokryto dotačními 
tituly. Tam by bylo ze střednědobé-
ho i dlouhodobého hlediska často 
škoda, abychom propásli možnosti 
financovat některé projekty v rámci 
aktuálně vypsaných dotačních titulů 
ze strukturálních fondů EU.

Na Horní Plané jste řešil důsledky 
orkánu Kyrill. Dají se tehdejší 
zkušenosti aplikovat na současné 
kalamity?
Velmi omezeně. Kyrill byl v rámci divi-
ze Horní Planá prvním velkým zpraco-
váním rozsáhlé kalamity s masovým 
nasazením moderních technologií. 
Na druhou stranu to byla lokální jed-
norázová živelná událost, u níž jsme 
v řádu hodin věděli, jaký je rozsah 
problému, který musíme řešit. Nedá 
se to tedy moc srovnat s problémy 
na moravských lesnických divizích, 
protože Kyrill přišel, nadělal škody 
a dále nikam nepostupoval.

V jakém stadiu je situace na Libavé 
a Plumlově?
Nahodilé těžby na obou divizích byly 
i roce 2018 extrémní. Na Libavé snad 
již hlavní nápor odeznívá, na Plum-
lově dokončíme masivní nahodilé 
těžby v roce 2019. Naši lidé na obou 
divizích odvádějí neuvěřitelný kus 
práce a patří jim velké poděkování.

Jaké jsou vedle aktuálních problémů 
vaše střednědobé a  dlouhodobé 
cíle?
Střednědobé cíle se budou odvíjet 
od počasí. I  tak největším úkolem 
bude zajištění obnovy porostů na 
Moravě, uchránění porostů před 
kůrovci u českých divizí a zajištění 
odbytu vyrobených sortimentů. Rád 
bych se také zaměřil na zefektivně-
ní všech procesů v rámci podniku. 
Velké potíže, které je třeba řešit, 
nám způsobuje stále intenzivnější 
tlak ochrany přírody na ekonomiku 
podniku. Zajímavou příležitost vidím 
v oblasti služeb poskytovaných re-
sortu obrany. Zde je divize ostrahy 
a služeb úspěšná, díky dobré práci si 
vydobyla renomé a je na dobré cestě 
k další expanzi, což posiluje pozici 
Vojenských lesů a statků v rámci ce-
lého resortu.

RozhovorRozhovor

NEPOPULÁRNÍ, ALE 
BOHUŽEL NEZBYTNÉ - 
BUDEME MUSET ŠETŘIT
ŘÍKÁ NOVÝ ŘEDITEL VLS PETR KRÁL

Rodák z Českého Krumlova nepochází z lesnické rodiny, otec byl stavební technik 
a matka prodavačka, ale již jako kluka jej prý zajímalo vše, co se točí kolem my-
slivosti. A tak se přihlásil na střední lesnickou školu v Písku a poté na Mendelovu 
univerzitu v Brně, kde absolvoval obor lesní inženýrství. Vypracoval se postupně 
od vedoucího manipulačního skladu až na vedoucího výroby u jiné lesnické spo-
lečnosti. K VLS nastoupil na Šumavě jako harvestorový technik. Na této pozici 
zůstal pouze týden, protože vyhrál výběrové řízení na ekonoma divize v Horní 
Plané. Po devíti letech na této pozici, byl jmenován ředitelem šumavské lesnické 
divize VLS a ve čtvrtek 1. listopadu nastoupil do čela Vojenských lesů a statků. 
Dvaačtyřicetiletý Petr Král, kterého na doporučení výběrové komise jmenoval 
jako nového ředitele ministr obrany Lubomír Metnar jako „muže zevnitř,“ přišel 
řídit státní podnik ve velmi složité době, kdy se lesnický sektor potýká s problémy 
vyvolanými klimatickými změnami.

Je to výhoda, že přicházíte řídit VLS 
zevnitř podniku, či to má i nějaké 
nevýhody?
Nevýhody mě nenapadají. Někdy 
se říká, že se manažer, který přijde 
zvnějšku, dokáže na vnitropodniko-
vé procesy podívat s odstupem. Já 
věřím, že jsem ten odstup neztratil 
ani na divizi v Horní Plané.

Výhodou je, že mám přehled o vnitř-
ních postupech, procesech i aktuální 

situaci v podniku. Podle mého názoru 
znám dobře souvislosti mechanismů, 
které fungují uvnitř. Patrně to byla při 
rozhodování výběrové komise a pana 
ministra, pro mne konkurenční výho-
da, že mohu sednout ke stolu a jet.

 Na druhou stranu i já znám podnik 
jako celek do určité míry z optiky 
divize v Horní Plané a vnímám, že 
každá z organizačních jednotek má 
svá výrazná specifika. Všech šest les-

nických divizí je rozdílných - hospo-
daří v jiných přírodních podmínkách 
a zabývají se odlišnými problémy, 
na které budeme hledat východiska. 
K řešení problémů chci přistupovat 
s respektem a mám se zde rozhodně 
stále co učit. Úplně specifická je pak 
situace „nelesnických“ organizačních 
složek. Divize ostrahy a služeb i ze-
mědělci řeší zcela odlišné provozní 
problémy než my lesníci a velmi se 
na spolupráci s nimi těším.

9
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REKORDNÍ OBJEM 
ZALESNĚNÍ V ROCE 
2018
Na rok 2018 bylo projektováno zalesnění v množství cca 20 mil. ks sazenic, 
z toho 4,5 mil. ks krytokořenných, což představuje 22,5 % z celkového množství 
sadebního materiálu.

Sadební materiál je zajišťován z pro-
dukce vlastní Správy lesních školek 
(37 %), nákupem sadebního mate-
riálu na základě uzavřené rámcové 
smlouvy (13 %) a nákupem služby 
pěstební činnosti včetně dodávky 
sadebního materiálu, který je od 
podzimu roku 2015 do roku 2018 
využíván výhradně na divizi Lipník 
nad Bečvou (50 %).

K 30. listopadu 2018 bylo reálně vy-
sázeno 18 700 tis. ks sazenic. Z toho 
11  600 tis.ks na divizi Lipník nad 
Bečvou. Předpoklad je, že ke konci 
roku bude zalesněno 19 200 tis. ks 
sazenic.

V  jarním období bylo zalesněno 
12 200 tis. ks sazenic, což bylo cel-
kem přibližně 64 procent celkové-
ho plánovaného objemu, převážně  
prostokořenných a  v  podzimním  
období zbývajících 7 000 tis. ks sa-
zenic (36 %), převážně naopak kry-
tokořenných.

Výsledky použití 
krytokořenného sadebního 
materiálu

VLS sledují ujímavost sadebního ma-
teriálu dle jeho typu (prostokořenný 
nebo krytokořenný) u hlavních druhů 

dřevin – smrk ztepilý, borovice lesní, 
buk lesní a duby, jejichž zalesněná 
plocha tvoří cca 90 % z celkové plo-
chy umělé obnovy lesa.

V následujícím srovnání jsou uvede-
ny plochy zalesnění výše uvedených 
druhů dřevin a typů sadebního ma-
teriálu xx2 (sazenice prostokořen-
né) a xx5 (sazenice krytokořenné). 
Označení se uvádí dle Seznamu čísel-
ných znaků VLS, kde xx = dvoumístné 
označení dřeviny.

Vzhledem k tomu, že nezdar zales-
nění je v evidenci lesní výroby VLS 
uváděn v ploše (ha) dle typu sadeb-
ního materiálu, jsou veškeré číselné 
údaje v tabulkách uváděny v ploše 
zalesnění (ha).

Je posuzována plocha celkové umělé 
obnovy lesa, tj. prvního i opakova-
ného zalesnění a nezdaru na prvním 
i opakovaném zalesnění.

Hodnocení je prováděné kontinuál-
ně od podzimního zalesňování roku 
2014.

Tabulka č.1: Struktura zajištění sadebního materiálu lesních dřevin v roce 2018 v tis. ks

Způsob zajištění sadebního materiálu

Sazenice 
celkem

Z toho 
krytokořenné

tis. ks tis. ks

Správa lesních školek VLS 7 400 1 600

Nákup sadebního materiálu (rámcová smlouva) 2 600 200

Nákup služby včetně dodávky sadebního materiálu 10 000 2 700

Celkem 20 000 4 500

Tabulka č.2 – srovnání nezdaru prostokořenné a krytokořenné sadby v období podzim 2014 / jaro 2015

Dřevina
ZH podzim 2014 ZH jaro 2015 ZH celkem ZH KK NEZ 2015 Podíl NEZ na ZH 2014/2015

PK KK PK KK PK KK % PK KK PK KK Celkem

SM 5,24 180,48 565,71 11,85 570,95 192,33 25% 255,33 21,95 45% 11% 36%

BO 5,18 13,16 132,57 0,00 137,75 13,16 9% 41,77 5,24 30% 40% 31%

BK 50,31 145,07 251,98 11,05 302,29 156,12 34% 106,47 40,45 35% 26% 32%

DB 10,75 19,84 35,56 0,00 46,31 19,84 30% 12,99 3,11 28% 16% 24%

Celkem 71,48 358,55 985,82 22,90 1 057,30 381,45 27% 416,56 70,75 39% 19% 34%

Posuzována je plocha nezdaru zales-
nění vykazovaná ke konci vegetač-
ního období (obvykle v měsíci září) 
vztažená k ploše zalesnění jarního 
období aktuálního roku a podzimní-
ho období předchozího roku.

Závěr

Z vyhodnocení ujímavosti sadebního 
materiálu u VLS v letech 2014 – 2018 
vyplývá, že podíl nezdaru zalesnění 
krytokořenné sadby (12 %) je polo-
viční než podíl nezdaru prostokořen-
né sadby (29 %). Je otázkou, zda je 

tento rozdíl dán pouze typem pou-
žitého sadebního materiálu nebo na 
něj má vliv také příznivější podzim-
ní období, kdy je převážná většina  
(78 %) výsadby krytokořenných saze-
nic prováděna.

Je nezbytné se zabývat podílem 
celkového nezdaru v průměrné výši  
25 %, který je za sledované období 
o cca 10 % vyšší než jeho průměrná 
výše v letech 2007 – 2010. Podíl ne-
zdaru je zčásti jistě ovlivněn rekord-
ním suchem v průběhu roku 2015, 
kdy se z důvodu extrémně nízkého 

úhrnu srážek, jednalo o největší su-
cho od roku 1961. V mezidobí od 
roku 1961 do roku 2015 se významné 
sucho projevilo také v letech 1973, 
1983, 1992 a 2003. V roce 2003 vy-
kázaly VLS nezdar zalesnění ve výši 
22 %.

Ing. Pavel Češka, Ph.D. 
vedoucí oddělení lesní výroby 

 
Zdroj použitých dat: IS Seiwin - 
modul Lesnická výroba a mzdy

Tabulka č.3– srovnání nezdaru prostokořenné a krytokořenné sadby v období podzim 2015 / jaro 2016

Dřevina
ZH podzim 2015 ZH jaro 2016 ZH celkem ZH KK NEZ 2016 Podíl NEZ na ZH 2015/2016

PK KK PK KK PK KK % PK KK PK KK Celkem

SM 7,45 151,68 557,58 19,27 565,03 170,95 23% 177,95 15,74 31% 9% 26%

BO 0,68 17,93 143,72 2,91 144,40 20,84 13% 40,06 2,78 28% 13% 26%

BK 38,74 145,06 397,91 18,58 436,65 163,64 27% 80,00 22,59 18% 14% 17%

DB 5,60 18,97 51,41 0,00 57,01 18,97 25% 10,21 2,45 18% 13% 17%

Celkem 52,47 333,64 1 150,62 40,76 1 203,09 374,40 24% 308,22 43,56 26% 12% 22%

Tabulka č.4 – srovnání nezdaru prostokořenné a krytokořenné sadby v období podzim 2016 / jaro 2017

Dřevina
ZH podzim 2016 ZH jaro 2017 ZH celkem ZH KK NEZ 2017 Podíl NEZ na ZH 2016/2017

PK KK PK KK PK KK % PK KK PK KK Celkem

SM 49,55 211,82 627,39 1,78 676,94 213,60 24% 178,01 31,17 26% 15% 23%

BO 4,04 26,22 106,73 15,84 110,77 42,06 28% 38,74 9,65 35% 23% 32%

BK 29,58 202,55 447,74 32,47 477,32 235,02 33% 107,40 26,20 23% 11% 19%

DB 10,54 13,96 71,29 0,00 81,83 13,96 15% 16,15 2,41 20% 17% 19%

Celkem 93,71 454,55 1 253,15 50,09 1 346,86 504,64 27% 340,30 69,43 25% 14% 22%

Tabulka č.5 – srovnání nezdaru prostokořenné a krytokořenné sadby v období podzim 2017/ jaro 2018

Dřevina
ZH podzim 2017 ZH jaro 2018 ZH celkem ZH KK NEZ 2018 Podíl NEZ na ZH 2017/2018

PK KK PK KK PK KK % PK KK PK KK Celkem

SM 171,88 189,75 682,30 8,16 854,18 197,91 19% 149,78 23,39 18% 12% 16%

BO 1,62 27,14 167,43 40,86 169,05 68,00 29% 63,47 10,99 38% 16% 31%

BK 39,35 297,14 518,04 40,03 557,39 337,17 38% 103,44 17,54 19% 5% 14%

DB 19,39 15,62 88,36 0,10 107,75 15,72 13% 18,47 5,20 17% 33% 19%

Celkem 232,24 529,65 1 456,13 89,15 1 688,37 618,80 27% 335,16 57,12 20% 9% 17%

Tabulka č.6 – srovnání nezdaru prostokořenné a krytokořenné sadby v období podzim 2014 / jaro 2018

Dřevina
ZH podzim 2014-2017 ZH jaro 2015-2018 ZH celkem ZH KK NEZ 2015-2018 Podíl NEZ na ZH 2014/2018

PK KK PK KK PK KK % PK KK PK KK Celkem

SM 234,12 733,73 2 432,98 41,06 2 667,10 774,79 23% 761,07 92,25 29% 12% 25%

BO 11,52 84,45 550,45 59,61 561,97 144,06 20% 184,04 28,66 33% 20% 30%

BK 157,98 789,82 1 615,67 102,13 1 773,65 891,95 33% 397,31 106,78 22% 12% 19%

DB 46,28 68,39 246,62 0,10 292,90 68,49 19% 57,82 13,17 20% 19% 20%

Celkem 234,12 733,73 2 432,98 41,06 2 667,10 774,79 23% 761,07 92,25 29% 12% 25%
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VÝSLEDKY PROVĚREK LHC 
V ROCE 2018
Desetiletými prověrkami u Vojenských lesů prošly 
v roce 2018 čtyři lesní správy, pětileté kontroly pak 
čekaly tři lesní správy. Všech sedm lesních hospodář-
ských celků prokázalo mimořádné výsledky, u většiny 
z nich došlo v porovnání s předchozí kontrolou ke 
zlepšení. 
Kontroly v  souladu s metodickým 
pokynem Vojenského lesního úřa-
du Praha (VLsÚ) a státního podniku 
VLS ČR Praha k provádění soustav-
ných prověrek, plnění závazných 
a doporučujících ustanovení lesních 
hospodářských plánů (LHP), dodr-
žování ostatních ustanovení zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon) ve znění pozdějších před-
pisů a s ním souvisejících právních 
předpisů a hodnocení dlouhodo-
bých výsledků v péči o stav lesa ve 
vojenských lesích v působnosti Mi-
nisterstva obrany ČR, a to po pěti 
letech platnosti LHP a po skončení 
platnosti LHP, tj. po 10ti letech jsou 
uskutečňovány od roku 1999. Ten-
to metodický pokyn byl upravován 
v roce 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 
2013, 2016 i 2017 a nyní je evido-
ván pod spisovou značkou VLS-IMS-
-MP-2017-0297-1900 vydaným dne 

13. června 2017. Při získání známky 
1,51 a  vyšší náleží vybraným pra-
covníkům lesních správ a divizí mi-
mořádné odměny za dlouhodobé 
výsledky v péči o stav lesa dle přílohy 
č. 4 Mzdového řádu.

Prověrky v roce 2018 
byly provedeny na těchto 
lesních hospodářských 
celcích (LHC):
- po deseti letech platnosti LHP: Dol-
ní Lomnice (divize Karlovy Vary), Žá-
rovice, Slavkov a Ketkovice (divize 
Plumlov),

- po pěti letech platnosti LHP: Bližší 
Lhota (divize Horní Planá), Klášterec 
nad Ohří (divize Karlovy Vary) a Lip-
ník (divize Mimoň).

A  dále VLsÚ provedl tématické 
kontroly na dodržování ustanove-

ní zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
v platném znění a jeho prováděcích 
předpisů na LHC: Jince (divize Ho-
řovice), Chvalšiny (divize Horní Pla-
ná), Hradčany, Břehyně a Stráž pod 
Ralskem (divize Mimoň), Myslejovice 
a Rychtářov (divize Plumlov) a Liba-
vá u divize Lipník nad Bečvou, při 
kterých byly zjištěny pouze drobné 
nedostatky.

Lesnictví

V roce 2019 budou 
prověrky provedeny  
na LHC:

- po deseti letech platnosti LHP: Ne-
pomuk (divize Hořovice) a Bruntál 
u divize Lipník nad Bečvou;

- po pěti letech platnosti LHP: Obec-
nice (divize Hořovice), Dolní Krupá 
(divize Mimoň) a Hlubočky a Bores 
u divize Lipník nad Bečvou.

A dále budou v roce 2019 zaměst-
nanci VLsÚ provedeny tématické 

kontroly plnění závazných ustano-
vení lesního zákona na LHC: Mirošov, 
Strašice a Nouzov (divize Hořovice), 
Horní Planá a Homole (divize Horní 
Planá), Borohrádek (divize Plumlov) 
a Velký Újezd a Bochoř u divize Lipník 
nad Bečvou. Termíny všech pláno-
vaných kontrol budou s příslušnými 
divizemi standardně projednány 
a v dostatečném předstihu prově-
řovaným organizačním jednotkám  
VLS ČR, s. p. oznámeny.

Základní šetření budou provedena 
na LHC: Háje (divize Hořovice), Dra-

žice (divize Horní Planá), Myslejovice 
(divize Plumlov) a LHC Potštát u divi-
ze Lipník nad Bečvou.

Závěrečná šetření se uskuteční na 
LHC: Nepomuk (divize Hořovice) 
a Bruntál u divize Lipník nad Bečvou.

V roce 2018 nebylo Vojenským les-
ním úřadem s VLS ČR, s. p. zahájeno 
žádné správní řízení a ani nám nebyla 
rozhodnutím VLsÚ uložena pokuta.

Ing. Vladislav Seidl,  
ekolog VLS ČR 

LHC Divize Platnost
LHP Rok Vedení 

evidencí 
Plnění  

LHP
Ochrana 

lesa
Venkovní

šetření
Plnění 

opatření
Minulá 

prověrka
Výsledek
prověrky

Dražice Horní Planá 5 2013 1,87 2,00 1,95 1,88 2,00 1,63 1,84

Obecnice Hořovice 10 2014 1,98 2,00 1,94 1,85 2,00 1,63 1,83

Bochoř Lipník n/B 5 2017 1,82 2,00 2,00 1,84 2,00 1,73 1,80

Břehyně Mimoň 9 2016 2,00 2,00 1,88 1,81 2,00 1,58 1,79

Bores Lipník n/B 10 2014 1,82 2,00 1,99 1,81 2,00 1,60 1,78

Strašice Hořovice 10 2017 2,00 2,00 1,87 1,80 2,00 1,74 1,78

Homole Horní Planá 10 2017 2,00 2,00 1,97 1,77 2,00 1,68 1,77

Ketkovice Plumlov 5 2013 2,00 2,00 2,00 1,77 2,00 -- 1,77

Háje Hořovice 5 2015 2,00 2,00 1,96 1,77 2,00 1,65 1,76

Jince Hořovice 5 2016 1,91 2,00 1,91 1,83 1,83 1,71 1,76

Stráž p/R Mimoň 5 2016 1,77 2,00 1,85 1,83 2,00 1,68 1,76

Slavkov Plumlov 5 2013 1,91 1,81 1,95 1,82 2,00 1,60 1,75

Lipník Mimoň 5 2018 1,82 2,00 1,99 1,78 2,00 1,69 1,75

Potštát Lipník n/B 5 2015 1,91 2,00 1,90 1,78 2,00 1,55 1,74

Velký Újezd Lipník n. B. 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

Velký Újezd Lipník n/B 5 2017 1,91 2,00 1,94 1,76 2,00 1,74 1,73

Nouzov Hořovice 5 2017 1,91 2,00 1,95 1,75 2,00 1,74 1,73

Bochoř Lipník n/B 10 2012 1,80 2,00 2,00 1,81 -- -- 1,73

Horní Planá Horní Planá 10 2017 1,82 2,00 1,93 1,76 2,00 1,58 1,72

Rychtářov Plumlov 10 2015 1,80 2,00 1,95 1,76 2,00 1,63 1,72

Dolní Krupá Mimoň 10 2014 1,91 2,00 2,00 1,74 2,00 1,67 1,72

Bruntál Lipník n/B 5 2014 2,00 2,00 1,97 1,72 2,00 1,51 1,72

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

Arnoštov Horní Planá 10 2015 1,82 2,00 1,92 1,76 1,89 1,55 1,70

Žárovice Plumlov 5 2013 1,80 2,00 1,70 1,77 2,00 1,56 1,69

Bližší Lhota Horní Planá 5 2018 2,00 2,00 1,93 1,70 2,00 1,60 1,69

LHC Divize Platnost
LHP Rok Vedení 

evidencí 
Plnění  

LHP
Ochrana 

lesa
Venkovní

šetření
Plnění 

opatření
Minulá 

prověrka
Výsledek
prověrky

Lipník Mimoň 10 2013 1,93 2,00 2,00 1,70 2,00 1,68 1,69

D. Lomnice Karlovy Vary 10 2018 2,00 1,91 1,75 1,74 2,00 1,64 1,68

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

Chvalšiny Horní Planá 10 2016 1,80 2,00 1,89 1,73 2,00 1,64 1,76

Klášterec n/O Karlovy Vary 5 2018 1,91 2,00 1,79 1,72 2,00 1,63 1,66

Valeč Karlovy Vary 10 2015 2,00 2,00 1,72 1,71 2,00 1,61 1,66

Mirošov Hořovice 5 2017 2,00 2,00 1,86 1,68 2,00 1,60 1,66

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

Velký Újezd Lipník n/B 10 2012 1,69 2,00 1,96 1,70 2,00 1,74 1,64

D. Lomnice Karlovy Vary 5 2013 1,91 2,00 1,86 1,68 2,00 1,62 1,64

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

Libavá Lipník n/B 10 2011 1,79 2,00 1,79 1,70 2,00 1,51 1,63

Klášterec n/O Karlovy Vary 10 2013 1,80 2,00 1,88 1,68 2,00 1,59 1,63

Žárovice Plumlov 10 2018 1,91 2,00 1,83 1,68 2,00 1,77 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

Nepomuk Hořovice 5 2014 2,00 2,00 1,94 1,64 2,00 1,51 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

Hlubočky Lipník n/B 10 2014 1,80 2,00 1,90 1,68 1,89 1,54 1,61

Hradčany Mimoň 10 2016 1,75 2,00 1,88 1,67 2,00 1,60 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

Myslejovice Plumlov 5 2015 1,91 2,00 1,90 1,64 2,00 1,53 1,61

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

Bližší Lhota Horní Planá 10 2013 1,80 2,00 1,93 1,65 2,00 1,54 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 n/B 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

Slavkov Plumlov 10 2018 2,00 2,00 1,84 1,62 2,00 1,75 1,60

Klášterec n/O 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

Borohorádek Plumlov 10 2017 1,91 2,00 1,91 1,59 2,00 1,54 1,56

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

Potštát Lipník n. B. 10 2010 1,89 2,00 1,71 1,61 2,00 1,59 1,55

Hlubočky Lipník n/B 5 2009 1,91 2,00 1,83 1,67 1,50 1,62 1,54

Ketkovice Plumlov 10 2018 2,00 2,00 1,92 1,61 1,67 1,77 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

Libavá Lipník n/B 5 2016 1,91 2,00 1,88 1,57 2,00 1,71 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 n/B 10 2009 1,91 2,00 1,92 1,54 2,00 1,71 1,51

Libavá Lipník n/B 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

Lesnictví
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kdykoliv narušen stresem či dalšími 
faktory snižujícími rezistenci. Proto 
u zvířat s latentní infekcí stále existu-
je možnost vylučování původce do 
vnějšího prostředí nebo opětovné-
ho propuknutí onemocnění. Je tedy 
nadále aktuální věnovat pozornost 
prevenci. Pro chovy domácích prasat 
prevence zavlečení nákazy spočívá 
v dodržování zásad biologické bez-
pečnosti.

Možnost snížení prevalence Aujesz-
kyho choroby a tuberkulózy redukcí 

populace divokých prasat prověřila 
studie provedená v  jižním a cent-
rálním Španělsku. Po snížení stavu 
divokých prasat o 50% byl výsledek 
rozdílný. Zatímco u tuberkulózy do-
šlo ke snížení prevalence až o 48% 
tak u Aujeszkyho choroby nemělo 
snížení populace významný vliv na 
seroprevalenci této nákazy.

Rizikovou skupinu pro nakažení vi-
rem Aujeszkyho choroby předsta-
vují lovečtí psi. Ti se mohou dostat 
do kontaktu se syrovým masem 

nebo vnitřnostmi divokých prasat 
ať už náhodou nebo při lovu. Jsou  
zdokumentované případy úhynu 
loveckých psů za neurologických 
symptomů na Aujeszkyho chorobu 
pět dnů po honu na divoká prasata 
v Belgii (Cay, Letellier, 2009), nebo 
úhyn sedmi psů na dvou farmách, 
kde byla diagnostikovaná Aujeszky-
ho choroba (Quiroga et al., 2010). 
Také SVS ČR dokumentuje na svých 
stránkách 10 případů onemocnění 
loveckých psů na Aujeszkyho cho-
robu v letech 2013 – 2017. 

Přestože byly vyvinuty inaktivova-
né vakcíny proti Aujeszkyho choro-
bě u psů, nebyly však příliš účinné 
(Pansaert a  kol., 1980). Prevence 
onemocnění loveckých psů spočívá 
hlavně v omezení kontaktu psů s di-
vokými prasaty a zamezení krmení 
psů syrovým masem či vnitřnostmi 
z divočáka. Tepelné ošetření masa 
určeného ke krmení psů je rozho-
dující, virus je totiž poměrně citlivý 
k vyšším teplotám. Naopak v chla-
zeném a mraženém mase (+4 až -20 
stupňů) zůstává virus aktivní 5-7 mě-
síců. V zevním prostředí je relativně 
odolný a délka přežívání závisí hlavně 
na teplotě a pH. V pH 6-8 při teplotě 
25 stupňů přežívá 40 dnů. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že 
v  rámci monitoringu Aujeszskyho 
choroby u divokých prasat v honit-
bách VLS ČR bylo vyšetřeno 4120 
vzorků krve od divokých prasat.  
Výsledky séroprevalence v honitbách 
divizí Hořovice, Lipník nad Bečvou, 
Horní Planá a Plumlov jsou nižší než 
celostátní průměr, v honitbách di-
vizí Karlovy Vary a Mimoň vyšší než  
celostátní průměr. Z  logistického 
a administrativního hlediska se pro 
Vojenský veterinární ústav jedna-
lo o velmi náročnou a ekonomicky 
nákladnou akci. Povedlo se naplnit 
i  druhý, neméně důležitý cíl, a  to 
motivaci lovců k  vyššímu odlovu 
černé zvěře, jako jednoho z důleži-
tých aspektů zabránění rozšiřování 
afrického moru prasat. Celkem se 
v honitbách VLS ČR ve sledovaném 
období ulovilo o cca jednu třetinu víc 
černé zvěře než v minulých letech. 

mjr. MVDr. Pavel Branich,  
plk. MVDr. Vladimír Žákovčík

Vojenský veterinární ústav
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MONITORING AUJESZKYHO 
CHOROBY V HONITBÁCH VLS
Aujeszkyho choroba (Pseudorabies) je infekční onemocnění způsobené herpe-
svirem 1, jehož přirozeným hostitelem a současně rezervoárem je prase. Virem 
Aujeszkyho choroby se mohou nakazit téměř všechny druhy savců kromě člověka 
a primátů. 

Primárním hostitelem viru jsou pra-
sata, u  nichž se nákaza projevuje 
především nervovými a dýchacími 
příznaky s nejzávažnějším průběhem 
u selat. Ostatní druhy zvířat vykazují 
obvykle nervové příznaky doprová-
zené silným svěděním. Onemocnění 
u všech druhů, kromě prasat, končí 
vždy úhynem. 

Aujeszkyho choroba je celosvěto-
vě rozšířené onemocnění. V letech 
1991-1998 bylo ve Francii diagnosti-
kováno 423 pozitivních divokých pra-
sat na Aujeszkyho chorobu z celkem 
12 025 vzorků (Albina et al., 2000), 
v Belgii byla zjištěna 30% prevalen-
ce (Cay, Letellier, 2009), ve Slovin-
sku 31% prevalence ( Vengust et al., 
2006), v Chorvatsku byla v roce 1999 
Aujeszkyho choroba diagnostiková-
na u  54,5% odlovených divokých 
prasat (Zupanič et al., 2002). Také na 
Floridě byl proveden monitoring Au-
jeszkyho choroby u divokých prasat 
s 5,9% - 58,2% seroprevalenci.

Na území ČR byl v období od 10. 10. 
2017 do 31. 12. 2017 prováděn ploš-
ný monitoring Aujeszkyho choroby 
prasat v populaci prasat divokých. Šlo 
o sérologické vyšetření přítomnosti 
protilátek ve vzorcích krve odebrané 
od všech divokých prasat ulovených 
na území ČR v tomto období. Důvo-
dem tohoto testování bylo doplnění 
a aktualizace výsledků monitoringu 
Aujeszkyho choroby uskutečněné-
ho v  letech 2011 až 2013. Dalším 
významným důvodem byla redukce 
populace prasat divokých podpoře-
ná výplatou zástřelného za prasata 
divoká, ze kterých byly odevzdány 
vzorky na vyšetření na Aujeszkyho 
chorobu (SVS ČR). Redukce popula-
ce byla nezbytná s ohledem na výskyt 
afrického moru prasat u černé zvěře 
v České republice.

V celé ČR bylo při tomto monitorin-
gu vyšetřeno celkem 82 114 prasat 
divokých. Průměrná hodnota pro-
centa pozitivních prasat v celé ČR 
činí 21,4%. Vyšetření u prasat ulove-
ných v letech 2011 až 2013 přineslo 
pozitivní výsledek u celkem 1 850 
divokých prasat z celkem 5 627 vy-
šetřených (33,0%) (SVS ČR). Je tedy 
možné konstatovat mírně klesající 
trend procenta pozitivních, který 
koreluje i s hodnotou zjištěnou při 
monitoringu v roce 2004, kdy po na-
mátkovém sérologickém vyšetření 
42 divokých prasat bylo zjištěno 20 
pozitivních vzorků (47,6 %) (Šatrán 
a kol., 2004).

V  honitbách, které spravuje VLS, 
bylo vyšetřeno v rámci celonárod-
ní akce v období říjen až prosinec 
2017 celkem 4 210 vzorků s 18,4% 
séroprevalenci Aujeszkyho choro-
by. V letech 2011-2012 byla zjiště-
na na tomto území séroprevalence 
29,5%. Tyto hodnoty kopírují celore-
publikový průměr. Vzorky pocházely  
z 6 divizí rozdělených do 24 lesních 
správ. Z hlediska organizačního se 
jednalo o logisticky a administrativ-
ně náročnou akci, a to jak pro lovce, 
tak pro veškerý personál Vojenského 
veterinárního ústavu. Lovci byli po-
vinni vypisovat žádanky o vyšetření 
vzorků spolu se žádostí o proplacení 
vzorkovného. Veterinární personál 
pak musel zajistit transport vzorků do 
laboratoře, vyšetření vzorků a samo-
zřejmě také proplacení vzorkovného. 
Vzorky byly vyšetřeny v akreditované 
laboratoři Vojenského veterinárního 
ústavu v Hlučíně imunoenzymatickou 
metodou ELISA. 

Největší výskyt Aujeszkyho choroby 
byl zaznamenán v divizi Karlovy vary 
(24%), nejmenší pak v divizi Hořovice 
(9%). Nejvíce odlovených prasat ko-
lem 1000 kusů bylo v divizi Karlovy 

Vary a Lipník nad Bečvou, v ostatních 
divizích kromě Hořovic byly počty 
zhruba poloviční. Vysoké počty po-
zitivních zvířat vykazují také všech-
ny LS v Divizi Karlovy Vary (LS Dolní 
Lomnice, LS Klášterec nad Ohří a LS 
Valeč) a Mimoň (LS Břehyně, Dolní 
Krupá a Hamr), u kterých můžeme 
posoudit výsledek jako objektivní 
vzhledem k velkému objemu vyšet-
řených vzorků. Nejvyšší procentuální 
hodnotu pozitivních prasat vykazuje 
lesní správa Břehyně v Ralsku, kde 
mohou být výsledky zkreslené stati-
sticky malým množstvím vzorků. Pod 
celonárodním průměrem se potom 
nacházejí lesní správy v divizích Ho-
řovice, Lipníku nad Bečvou a Horní 
Planá (kromě LS Nová Pec).

Díky ozdravovacímu programu v cho-
vech domácích prasat, který skončil 
na území dnešní České republiky  
31. 12. 1987, je naše republika prostá 
Aujeszkyho choroby v chovech do-
mácích prasat. V roce 2004 uznala 
náš stát prostý této nákazy i Evrop-
ská unie (Šatrán a kol., 2004). Z vý-
sledků popsaného monitoringu však 
vyplývá, že u zhruba 1/4 divokých 
prasat se vyskytují protilátky proti viru 
Aujeszkyho choroby. Cirkulace viru 
v populaci divokých prasat nezname-
ná, že všechna sérologicky pozitivní 
prasata jsou nezbytně aktivními vylu-
čovateli viru. Toto riziko však existu-
je vzhledem k vlastnostem původce 
onemocnění (herpes virus z čeledi 
Herpesviridae), kterou je schopnost 
latence.

Divoká prasata na rozdíl od ostatních 
druhů nákazu přežívají a po uzdra-
vení u nich přechází infekce do la-
tentního stádia. Latentní infekce je 
charakterizována bezpříznakovou 
přítomností viru v hostitelském or-
ganismu. Tento rovnovážný stav mik-
ro- a makroorganismu však může být 
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LESNÍ SPRÁVA V OBECNICI 
PROŠLA PO 80 LETECH OBNOVOU
V září t.r. byla ukončena rekonstruk-
ce areálu lesní správy v Obecnici. 
Myšlenka celkové adaptace všech 
zdejších objektů vznikla v roce 2011; 
v průběhu několika let se vyvíjely růz-
né záměry, načež byl zadán projekt, 
který zpracoval pan Ing. Jan Špaček. 
V  září 2017 byl celý areál předán 
k provedení práce firmě KOMPAKT 
Příbram s.r.o. Do roka byly - v souladu 
se zadáním smlouvy o dílo - všech-
ny práce hotovy. Některé budovy 
ve špatném stavu byly demolová-
ny, ostatní byly skutečně „zgruntu“ 
opraveny. V přízemí hlavní budovy 
tak vznikla velká zasedací místnost 
a prostory pro budoucí informač-
ní centrum. První patro patří kan-
celářským prostorům lesní správy 
a v podkroví se nacházejí tři menší 
byty resp. inspekční pokoje. Mimo 
hlavní budovu jsou zde pak garáže, 
skladovací prostory a nové sběrné 
a prohlížecí místo (chladicí box s pří-
slušenstvím) na zvěřinu. Příští rok nás 
ještě čeká dovybavení informačního 
centra a dokončení areálu lesní pe-
dagogiky na přilehlé zahradě. Celou 

rekonstrukci se podařilo realizovat ve 
vynikající kvalitě, takže vznikly rovněž 
prostory, které hořovické divizi dosud 
chyběly. Za to patří dík řediteli divize 
Ing. Švadlenovi, stavebnímu techniku 
Romanu Hákovi, Ing. Liboru Barákovi 
z ŘSP a samozřejmě projektantovi, 
dodavatelské firmě a dalším zúčast-
něným.

 Na závěr trocha historie: až do roku 
1938 sídlila lesní správa Obecnice 
v objektu čp. 16 odkoupeném od Co-
lloredo-Mannsfeldského dobříšské-
ho velkostatku (dům po přestěhování 
lesní správy odkoupil zaměstnanec 
VLP p. Šimon Uzel, jehož potomci 
tam bydlí dodnes). V roce 1937 za-
čala stavba nového objektu (tj. toho, 
který byl nyní – po 80 letech – rekon-
struován) na loukách při příbramské 
silnici, za budovou nové školy. Záro-
veň s budovou správy byly v tomto 
roce vystavěny též myslivna Žernová 
u Lázu a hájovny Slanina a Prokop, 
rovněž pak podobné objekty u dal-
ších správ v Brdech. Všechny stavby 
byly ze dřeva, srubového typu, a to 

z toho důvodu, že v té době bylo dříví 
velmi levné a šlo špatně na odbyt. 

V roce 1976 a 2003 byly v hlavní bu-
dově provedeny dílčí opravy, ale ta 
„generální“ nastala právě až nyní.

Václav Pernegr,  
vedoucí LS Obecnice

HRADIŠTĚ SLAVILO 65 LET
Slavnostního nástupu k výročí největ-
šího českého výcvikového prostoru 
se 4. října v Radošově zúčastnily ar-
mádní jednotky i civilní zaměstnanci 
resortu obrany, včetně lesníků VLS.

O vzniku výcvikového prostoru u Kar-
lových Varů rozhodla československá 
vláda v roce 1953. Vojenský újezd 
vznikl na území po odsunutém ně-
meckém obyvatelstvu, dnes má po 

optimalizaci rozlohu přes 320 kilo-
metrů čtverečních, na kterých den-
ně cvičí česká armáda, její spojenci 
z NATO, ale také hasiči a další bez-
pečnostní složky.

Vzniku výcvikového prostoru padly 
za oběť dvě desítky obcí, které se 
v Doupovských horách rozkládaly, 
včetně střediskového města Doupov. 
Dříve intenzivně obdělávaná krajina 
se za desítky let díky vlivům přírody 
změnila v unikátní lesostepi, které 
jsou domovem celé řady vzácných ži-
vočišných a rostlinných druhů. Vysky-
tuje se zde například 57 druhů savců 
a přes 260 druhů ptáků. Geologicky 
homogenní čedičové pohoří dnes 
patří mezi nejcennější a ekologicky 
nejhodnotnější území střední Evropy.

Vojenské lesy a statky, které v Doupo-
vských horách hospodaří, na území 

vojenského újezdu a v přilehlých lo-
kalitách provozují jednu z největších 
ucelených honiteb v Evropě.

Slavnostního aktu k  výročí zápa-
dočeského vojenského újezdu se  
v  radošovském vojenském areálu 
zúčastnil náměstek ministra obrany 
Pavel Beran, přednosta újezdního 
úřadu Petr Vašíček, náčelník SOVZ 
Hradiště Martin Kuna, ale také zá-
stupce ředitele VLS Zdeněk Mocek. 
Ten v projevu připomenul, že vojen-
ský újezd zde dává práci již čtvrté ge-
neraci vojenských lesníků, kteří zde 
našli domov i smysl své existence. 
Proto také mezi nastoupenými vojen-
skými jednotkami nechyběla formace 
zaměstnanců VLS a vlajkonoši čestné 
stráže mezi bojovými zástavami nesli 
také standartu vojenských lesníků.

RYBNÍKY VYDALY
SVÉ BOHATSTVÍ
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U rybníka byl pak v teplotách ata-
kujících bod nula s ohledem na kli-
matické podmínky zájem především 
o teplé nápoje. A na své si zde přišly 
především děti, vedle lesní pedago-
giky byl největší zájem o návštěvu 
v lovišti, které rybáři VLS mimořád-
ně otevřeli zvědavým návštěvníkům. 
U prodejních stánků se pak stály fron-
ty na kapry, amury a štiky.

Odpoledne po ukončení doprovod-
ného programu pak ředitel divize 
Horní Planá Petr Král vylosoval z řad 
návštěvníků tři výherce vánočního 
kapra. Celkem Olšina vydala tři sta 
metráků ryb. 

Na Padrtích i přes restrikce 
v CHKO hlásí velký úlovek

Přes náročné podmínky, které musí 
brdský porybný Martin Zachar s ko-
legy plnit v souvislosti s ochranou 
přírody v  nově vzniklé chráněné 
krajinné oblasti, listopadový výlov 
Hořejšího Padrťského Rybníka při-
nesl mezi kolegy z hořovické divize 
spokojenost.

„I  přes složité podmínky chovu 
v  chráněné krajinné oblasti jsme 
s úlovkem spokojeni, šlo o nadprů-
měrný výsledek,“ uvedl ředitel divize 
Petr Švadlena, který výlov osobně sle-
doval s ředitelem VLS Petrem Králem 
i hosty z ministerstva obrany.

Dvojice Padrťských rybníků v srdci 
CHKO Brdy, které patří k  nejvýše 
položeným chovným rybníkům v re-
publice, se loví střídavě ob jeden 
rok. Letos rybářům na Brdech přálo 
i počasí. V úterý 6. listopadu se nad 
většinou republiky vyjasnilo nebe 
a teploty začaly stoupat, což rybám 
v síti příliš nesvědčí. Nad Padrťskou 
kotlinou v srdci středních Brd se však 
držel celé dopoledne příkrov mlhy, 
kterým jen občas 

Hlavní lovnou rybou na Padrtích je 
kapr, dále pak amur, vojenské lesy 
zde však v minulých letech výrazně 
zvýšily podíl dravých ryb – štik a can- 
dátů.

Krásný, Heřmánky, Hrubá louka, No-
vodvorský III. Ale také Ploužnický ryb-
ník, Hvězdov II a Děvínský. Všechny 
tyto rybníky letos zaměstnaly rybáře 
VLS. Největší pozornost však tradičně 
lákaly výlovy Olšiny a Padrtí.

Tradiční sváteční výlov na 
Olšině

140hektarová Olšina se loví již tra-
dičně ve velkém s  doprovodným 
programem pro veřejnost, předloni 

se dvoudenního výlovu zúčastnilo na 
6 tisíc lidí, den před státním svátkem 
28. října však počasí návštěvnosti ne-
přálo. Nad Českokrumlovskem se vá-
lely těžké mraky, z nebe padal déšť 
a teploty se pohybovaly jen kousek 
nad nulou. I tak se hosté u Olšiny 
střídali po celý den, vedle češtiny se 
mezi nimi ozývala také němčina, kte-
rá dokazovala, že unikátnost výlovu 
horského rybníka, který patří k nej-
výše položeným v republice, získává 
věhlas také na rakouské a německé 
straně hor. Výlov si nakonec nene-
chaly ujít asi dva tisíce lidí, v nepřejíc-
ných klimatických podmínkách však 
často na hrázi moc dlouho nepobyli. 
Zato restaurace v rekreačním zařízení, 
která nabízela speciální menu s ry-
bími specialitami z candáta, pstruha 
i kapra, ale také rybí polévku., pras-
kala ve švech a již před polednem se 
zde na volná místa stály fronty. 

Akce VLS Rybářství

Ženský element brdské fišparty

Listopadový výlov Padrtí v náhorní kotlině Brdské pahorkatiny nebývá 
často pro „ořezávátka.“ Nezřídka se loví mezi kusy ledu a „fišparta“ zde 
dostává v náročných klimatických podmínkách zabrat. 
O to více návštěvníky překvapí, že mezi drsnými chlapy již druhým 
rokem v partě rybářů mohou spatřit ženu. Je jí brdská lesní pedagožka 
Petra Večeřová, které za její výkon patří velká poklona.
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VÁGNEROVA CESTA 
Z BRD DO AFRIKY
Po celý rok jsme si připomínali historii a události dlouhých devadesáti let, která 
uplynula od založení současného státního podniku Vojenské lesy a statky ČR. 
A devadesát let uběhlo i od narození lesníka, který v Brdech u VLS Hořovice 
začínal, aby se později vypracoval na uznávaného zoologa, vědce, spisovatele 
a velkého znalce Afriky, Ing. Josefa Vágnera.

Josef Vágner se narodil 26. května 
1928 v malé obci Ždírnice, okres Trut-
nov. Měšťanskou školu navštěvoval 
v Čisté u Horek a poté nastoupil na 
střední školu chemicko–textilní ve 
Dvoře Králové nad Labem. Násle-
dující rok (1944) Němci školu zavřeli 
a studium Josef Vágner mohl dokon-
čit až po válce. V roce 1947 byl přijat 
na Vyšší lesnickou školu v Trutnově 
a absolvoval ji s vyznamenáním (r. 
1951). V té době již pracoval jako 
revírník Městských lesů Pilníkov.  
31. října 1951 byl povolán k dvouleté 
vojenské prezenční službě a po je-
jím zakončení nastoupil 2. listopadu 
roku 1953 do zaměstnání u národ-

ního podniku Vojenské lesy a statky, 
Podnikového ředitelství (PŘ) v Ho-
řovicích, jako technik LS Nepomuk. 
V roce 1954 byl jmenován vedou-
cím lesní správy Mirošov, která rok 
předtím vznikla sloučením LS Dobřív, 
LS Kolvín a části LS Padrť. Než byla 
postavena nová budova v Mirošo-
vě, sídlo správy zůstávalo v Dobřívě. 
V Mirošově bylo vybudováno sídliště 

s byty pro zaměstnance VLS a hos-
podařilo se na polích vystěhovaných 
vesnic Kolvína, Padrtě a Záběhlé. 

Josef Vágner byl po celý život váš-
nivým myslivcem a lovcem. Během 
jeho působení v Brdech ho tato jeho 
záliba přivedla i do problémů, když 
„z nerozmyšlenosti“ (jeho vlastní slo-
va) v květnu 1954 střelil starého tetře-
va a v důsledku tohoto nešťastného 
výstřelu mu na rok byl pozastaven 
výkon práva myslivosti. 

V roce 1955 postihla Brdy kalamita, 
kdy jen na území LS Mirošov bylo 
třeba zpracovat okolo 13.000 plm 
dřeva a rozmnožil se také kůrovec. 
Vše se podařilo s přispěním brigády 
vojáků ČSLA a najatých dělníků ze 
Slovenska včas zlikvidovat. V té době 
již ale měl Josef Vágner za sebou ně-

kolik osobních sporů s podnikovým 
ředitelem VLS Hořovice, ing. Bořivo-
jem Rárou, jehož práci, hospodaření 
a jednání s podřízenými často ve-
řejně kritizoval. Nakonec byl Vágner 
obviněn z několika porušení pravidel 
účetnictví, dokonce i z krádeže sena 
a ředitelem 6. 2. 1957 zproštěn funk-

Profil Profil

Zkoušky barvářů 
Obecnice 1986
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Již během své práce u VLS Hořovice 
byl Josef Vágner v roce 1954 přijat 
k dálkovému studiu Lesnické fakulty 
Vysoké školy zemědělského a lesní-
ho inženýrství při Českém vysokém 
učení technickém (ČVUT). Vzdělával 
se i nadále, postgraduálně vystudo-
val tropické lesnictví (1965) a v roce 
1974 se stal kandidátem zeměděl-
sko-lesnických věd.

V padesátých letech začal pracovat 
v Klubu chovatelů barvářů a spolu 
s kolegy se tehdy snažil o zavedení 
tohoto plemene pro všechny státní 
honitby s vysokou jelení zvěří. Později 
byl dlouholetým předsedou klubu.

V roce 1965 se Josef Vágner stal ře-
ditelem Východočeské zoologické 
zahrady ve Dvoře Králové nad Labem 
a další roky práce zasvětil poznávání 
Afriky a budování safari ZOO. Větši-
na veřejnosti má jeho osobu spoje-
nu právě s touto činností, ve které 
dosáhl nebývalých úspěchů, stal se 
i světově uznávaným vědcem a zoo-
logem. Podnikl sedm velkých a dvě 
menší expedice do Afriky a Asie, 
přivezl z nich téměř dva tisíce kusů 
zvěře.

Své zkušenosti zúročil kromě vybu-
dování safari se zaměřením na afric-
kou zvířenu také v mnoha odborných 
pracech, knihách, článcích a před-
náškové činnosti. 

Následky zranění, která při svých vý-
pravách utržil, a prodělané tropické 
nemoci ho nakonec přinutily v roce 
1983 odejít do invalidního důchodu. 

Na Brdy ovšem nikdy nezanevřel 
a místa, kde jako mladý lesník začínal, 
pokud mu to čas a později i zdraví 
dovolilo, nepřestával navštěvovat. 
Svého posledního jelena složil v ho-
nitbě VLS Hořovice, LS Mirošov...

Ing. Josef Vágner zemřel 6. května 
roku 2000.

Děkuji Nadaci Josefa a  Zdeny 
Vágnerových a  jmenovitě paní  
Ing. Lence Vágnerové za poskytnutí 
fotografií a dokumentů z archivu 
jejího otce.

Petr Ježek, VHSB z.s.

Profil Profil

Jak vznikala východočeská safari

ZOO ve Dvoře Králové vznikla po II. světové válce na pětihektarové 
květinové zahradě arizované Neumannovy vily. Několik klecí a výběhů 
bylo osazeno především nenáročnými středoevropskými zvířaty (lišky, 
jezevci, sovy, straky, srny aj.). Následně byl přestavěn skleník na první 
expozici exotické zvěře s opicemi, lvem, cibetkami a ptáky. V roce 1953 
už zoo měla plochu 6,5 ha a vystavovala 59 druhů ptáků, 26 druhů 
savců a jeden druh plazů. V roce 1956 získala zoo tygry bengálské, 
na začátku 60. let byla zoo rozšířena na tři desítky hektarů a stala se 
druhou největší v Československu. 
Boom v její historii přichází s rokem 1965 a nástupem Josefa Vágnera, 
který prosadil orientaci na africkou faunu. Mezi lety 1968 až 1983 je 
zde budován koncept africké safari. Vágner uspořádal osm expedic 
do Afriky, jejichž cílem byl dovoz africké fauny, a díky nimž v zoo při-
bylo na 2000 nových zvířat, především kopytníků. Už roku 1972 tak 
disponovala zoo například největším stádem žiraf na světě.
V dubnu 1975 však byla celá zoo uzavřena a v noci z 29. na 30. dubna 
1975 bylo celé stádo žiraf bez potřebné diagnostiky postříleno pro 
podezření z kulhavky a slintavky. Vágner v tom spatřoval cílenou akci 
československé kontrarozvědky s cílem ho profesně diskreditovat. 
Chov žiraf sice byl obnoven, ale nikdy již nedosáhl původní velikosti. 
Vágner v čele zoo skončil v roce 1984, v druhé polovině 90. let ješ-
tě neúspěšně usiloval o privatizaci zoo, ta je však i dnes dceřinou  
akciovkou Královéhradeckého kraje. 

ce. Proti obviněním se Josef Vágner 
ohradil, podal písemné vysvětlení, 
ale přesto byl k 31. srpnu 1957 jeho 
pracovní poměr u VLS ukončen. Na 
druhou stranu též ing. Rára byl z Pod-
nikového ředitelství Hořovice záhy 
přeložen do Velichova a následně do 
Lipníka nad Bečvou, kde nastoupil 
jako řadový úředník tamního PŘ. 

Po odchodu z Mirošova Josef Vágner 
krátce pracoval pro Agroprojekt Pl-
zeň, poté pro Státní lesy Karlovy Vary, 
ale z rodinných důvodů se vrátil zpět 
do rodného kraje, kde v letech 1958 
– 1964 působil jako učitel na lesnické 
učňovské škole (LUS) ve Špindlerově 
Mlýně, Labské (v roce 1961 byla škola 
přemístěna do Svobody nad Úpou).

Pamětníků postupně ubývá, 
nezůstává jich již mnoho... 
Jedním z posledních je Ing. 
Josef Liška, který byl zaměst-
nancem VLS divize Hořovice 
v letech 1954 – 1991. Vedoucí 
LS Mirošov, Josef Vágner býval 
jeho nadřízeným a pan Liška 
dodnes vzpomíná na jeho 
svérázný humor. On sám poz-
ději po dlouhá léta pracoval 
v Mirošově jako správce.
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VYHOŘELÝ LIBUŠÍN SE OTEVŘE 
V ROCE 2019 VEŘEJNOSTI. I DÍKY VLS.

Před dvěma lety, 15. listopadu 2016 
v třeskutém mrazu zahájily VLS v kně-
hyňských lesích v Prostřední Bečvě 
těžbu dřeva na obnovu vyhořelé 
národní kulturní památky Libušín na 
Pustevnách. Hrubá stavba již stojí 
a před koncem nastávajícího roku 
by měla být opět otevřena veřejnosti. 

Tři sta šedesát kubíků jedlové a smr-
kové kulatiny na obnovu památky, 
která lehla popelem v březnu 2014, 
darovaly Valašskému muzeu v příro-
dě v Rožnově pod Radhoštěm Lesy 
ČR, Vojenské lesy a statky pak zajistily 
těžbu a dopravu. Stejně jako v době, 
kdy slavná stavba architekta Jurkovi-
če vznikala, šlo o stromy s čepovým 
průměrem 40–45 cm, vybírané v nad-
mořské výšce nad 500 metrů, těžené 
v době vegetačního klidu a přibližo-
vané koňmi.

Dalšího půl roku pak tesaři připra-
vovali z  materiálu stavební prvky 
dřevěné chaty, v červnu 2018 začala 
na Pustevnách stavba. Dřevěná část 
chaty byla dokončena letos v dubnu, 
nyní, na přelomu roku, je kompletní 
celá hrubá stavba. 

„Finišujeme dokončovací práce na 
střeše jídelny a její věži i celou řadu 
nejrůznějších dodělávek na roube-
ných objektech. K nim patří, kromě 
překládaných stropů, hlavně různé 
ozdobné konzoly, balkóny a jejich 

ozdobná zábradlí, schodiště, různé 
zdobení štítů v podobě vyřezávaných 
latěk nebo destiček apod.,“ upřesňu-
je vedoucí stavby Martin Šrámek. Po 
novém roce začne třetí fáze obnovy 
– dokončení všech uměleckořemesl-
ných detailů a technických instalací. 

K opětovnému zprovoznění objektu 
pro veřejnost by pak mělo dojít ke 
konci roku 2019. „Jsme rádi, že jsme 
s obnovou Libušína mohli pomoci 
a těšíme se na konečný výsledek,“ řekl 
výrobní náměstek VLS Libor Strakoš.
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STROMKY Z RALSKA OPĚT 
POTĚŠILY DĚTI Z DOMOVŮ
Každoročně před adventem vyberou 
kolegové z divize VLS Mimoň v mla-
dých lesních porostech v rámci vý-
chovných zásahů pěkné borovičky 
a rozvezou je do dětských domovů 
v Libereckém kraji. 

Stromky z Ralska letos zamířily cel-
kem do osmi dětských domovů v Li-
bereckém kraji – do Dubé-Deštné, 
České Lípy, Dětského centra Sluníčko 
v Liberci, do Hamru na Jezeře, Semil 
a Frýdlantu, ale také do Krompachu. 
Do každého z nich kolegové z Mimo-
ně posílali jeden velký „generální“ 
stromeček, ale také několik menších 
boroviček pro každou "rodinku." 

„Je to tradice, kterou v Ralsku drží-
me už déle než deset let. Stromky 
dětem dodáme i rozvezeme zdarma 
tak, aby je měly před prvním adven-
tem," vysvětlil ředitel divize Roman 
Vohradský.

Letos jejich dlouholetou aktivitu oce-
nila také zpravodajská redakce České 
televize, která se do Ralska vydala 
natáčet společně s dětmi z dětského 
domova v Hamru na Jezeře, které 
se rozhodly vybrat stromek s naším 
lesním Lubošem Zelinkou. Výběr 
borovičky tak byl 28. listopadu v pří-
mém dopoledním přenosu na ČT24 
i večerních Událostech.

RALSKEM PROVÁDÍ DĚTI NOVÁ 
GEOLOKAČNÍ HRA
Naučná stezka Jeřáb v Ralsku má další „funkcionalitu.“ 
Je určená především vyznavačům „kešek“ a dalších 
geolokačních her, a také rodičům, kteří chtějí nalákat 
do přírody své ratolesti, které často dávají přednost 
počítači.

Hru vytvořila společnost Geofun, 
specializující se na geolokační ap-
likace, ve spolupráci s lesním peda-
gogem Janem Kobrem. Jejími hrdiny 
jsou dvě postavy spojené s VLS a Ral-
skem. Tím prvním je maskot podni-
kových lesních pedagogů ježek Emil, 
druhým pak jeřáb Filip, představující 
dětem vzácného obyvatele zdejší lo-
kality kolem rybníka Břehyně – jeřába 
popelavého. 

Hru určenou pro mobilní telefony 
s geolokací „Pátrání po jeřábovi Fi-
lipovi“ mezi prvními otestovali na 

začátku listopadu studenti primy 
z Gymnázia Mimoň spolu s lesními 
pedagogy Vojenských lesů a statků 
Honzou Kobrem a Evou Zikmundo-
vou. A skvěle se při tom bavili, přes-
tože ralské dobrodružství je spíše 
než pro velké kolektivy určené pro 
rodiče s dětmi. Předně však všímaví 
gymnazisté na trase nezaznamenali 
žádný funkční zádrhel, a tak je hra 
od jejich návštěvy v ostrém provozu. 

Hlavním účelem aplikace je hravou 
a zábavnou formou představit dětem 
unikátní přírodní oblast mezi vrchem 

Ralsko a Bezdězem, která je domo-
vem zubrů, vlků, ale také celé další 
řady vzácných živočišných a rostlin-
ných druhů. Sekundárním cílem pak 
je pomoci především rodičům vylá-
kat děti z domova od počítačů do pří-
rody. Hra se totiž řídí modulem GPS 
v telefonu a nefunguje, pokud hráč 
skutečně neabsolvuje trasu přírodou. 
Ta začíná před Informačním centrem 
VLS v Hradčanech a má dvě varianty. 
Delší měří přes 10 kilometrů, kratší 
i s bonusy pak 5 kilometrů.

Hra se aktivuje na výchozím bodu 
a malý dobrodruh se od průvodce, 
kterým je ježeček Emil, dozví, že se 
ztratil jeřáb Filip. Ježkovi Emilovi se 
už dlouho neozval a ten má o něj 
strach, vždyť už tam v lese párkrát vi-
děli vlka! Bojí se, že se mu něco stalo. 
Sám ale na jeho hledání a záchranu 
nestačí a potřebuje nutně pomoc! 
A kdo mu pomůže, nebude litovat, 
protože Emil zná své ralské králov-
ství jako svoje boty a bude jeho prů-
vodcem po zdejších kopcích, lesních 
cestách i kolem rybníků.

Aplikace na hráče mluví, ukazuje mu 
zajímavosti, dává mu úkoly a přede-
vším ho zábavnou formou informuje 
o Ralsku.

EPILOG POD BEZDĚZEM 
NADCHNUL BIKERY
Nádherný závěr seriálu Kolo pro ži-
vot si užili poslední zářijovou sobotu 
v Ralsku malí i velcí milovníci cyklisti-
ky. Premiérového závodu v kulisách 
unikátní přírodní lokality ve správě 
VLS se zúčastnilo 1571 závodníků.

V kulisách bývalého vojenského pro-
storu mezi Bezdězem a Ještědským 
hřebenem se mítink nejpopulárněj-
šího českého bikerského seriálu jel 
totiž úplně poprvé. Hostitelem 15ti 
stovek malých i velkých závodníků 
byly Vojenské lesy a statky ČR a lo-

kalita, kde státní podnik hospodaří, 
bikery podle prvních ohlasů doslova 
nadchla.

Na tratě v lesích Ralska závodníci vy-
ráželi z bývalé přistávací plochy na 
letišti Hradčany v srdci této přírod-
ní lokality, kde pro ně organizátoři 
připravili bohatý doprovodný pro-
gram. Jeho součástí byl také stan 
lesních pedagogů VLS, kde se Jan 
Kobr a Eva Zikmundová se svými po-
mocníky Davidem a Terezou věno-
vali především malým závodníkům.  

Ti se zde dozvěděli mnoho informací 
o myslivosti, či práci dřevorubce, ale 
čekaly zde na ně i hry. 

MTB závody v Ralsku ostatně, zdá se, 
nadchly i děti zaměstnanců divize, 
jak ukazuje obrázek desetileté dcery 
Veroniky stavebního technika Pavla 
Císaře.
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MEZINÁRODNÍ FINÁLE YPEFU 
LETOS NA OLŠINĚ
Finálové kolo mezinárodní vědo-
mostní soutěž YPEF (Mladí lidé v ev-
ropských lesích) budou letos hostit 
VLS na Olšině. YPEF se rozběhne 
v  lednu a únoru místními koly po 
celé republice. Možnost zapojit se 
a otestovat své vědomosti o příro-
dě a lesnictví nabídnou lesní peda-
gogové VLS již tradičně také dětem 
z okolí šesti lesnických divizí státního 
podniku. 

Vojenské lesy a statky jsou partnerem 
již pátého ročníku mezinárodního 

vědomostního klání, jehož cílem je 
zlepšit povědomí u mladé genera-
ce o evropských lesích. Soutěž YPEF 
je určena pro mladé lidi se zájmem 
o přírodu. Soutěžící jsou rozdělení do 
dvou věkových kategorií. V soutěžní 
den místního kola na soupeřící týmy 
čeká nejprve písemný vědomostní 
test, na který navazuje praktické po-
znávání přírodnin. 

Vítězný tým z každého místního kola 
postoupí do regionálního kola, od-
kud má v případě vítězství možnost 

se probít do národního finále. Tým, 
který vyhraje národní kolo, bude 
reprezentovat Českou republiku 
v mezinárodním finále. To se letos 
odehraje na domácí půdě a hostí jej 
VLS v rekreačním zařízení Olšina. 

ODBORY ZVOU OPĚT NA DĚTSKÝ 
TÁBOR U MOŘE
V letošním roce zorganizoval Celo-
podnikový výbor odborových orga-
nizací VLS dětský letní tábor u moře 
v  městečku Lido Adriano v  Itálii. 
Rekreačního pobytu se zúčastnilo 
celkem 105 dětí ze všech divizí VLS. 
Vedoucí dětského tábora připra-
vili pro děti spoustu her a soutěží, 
tradičně se stavělo z písku na pláži, 
závodilo v bazénu i na souši. Druhý 
turnus letos bojoval o poklad „Pev-
nosti Boyard,“ včetně lovení klíčů 
z „bandasek hnusů“.

Součástí pobytu byl i zájezd do zá-
bavného parku Mirabilandia. Vodní 
atrakce, automobilovou show a adre-
nalinové dráhy si mohl každý užít do 
sytosti.

Za organizaci a zdárný průběh ce-
lého pobytu patří všem vedoucím 
poděkování!

A je tu dobrá zpráva:  
děti už se mohou těšit na tábor 
v příštím roce – jedeme zase!!!

Zuzana Fojtíková 
předsedkyně CPV ČMOSA  

a ZV ZO ČMOSA

„JEŽÍŠKOVA VNOUČATA“ 
DAROVALA STROM SENIORŮM
Lesníci VLS z Horní Plané splnili společně s žáky místní 
školy předvánoční přání obyvatelům tamního do-
mova důchodců, kteří toužili po vánočním stromu 
s ozdobami.
Splnění přání seniorům z hornoplán-
ského domova v rámci veřejnopráv-
ního projektu Ježíškova vnoučata VLS 
ve spolupráci s Českým rozhlasem 
a Základní a mateřskou školou Hor-
ní Planá společně proměnili v před-
vánoční mezigenerační happening. 
Jedličku do domova důchodců za-
jistil vedoucí lesní správy Horní Pla-
ná Lukáš Janovský a stromek v úterý 

4. prosince předala seniorům lesní 
pedagožka Růžena Heřmánková 
s provozním technikem divize VLS 
Zdeňkem Kalitou a  zástupkyněmi 
Českého rozhlasu. 

Krátce nato dorazilo na místo i dva-
cet žáků a žákyní sedmé třídy základ-
ky v Horní Plané, kteří se společně 
s třemi desítkami obyvatel domova 

důchodců pustili do výroby vánoč-
ních ozdob a dekorací z přírodních 
materiálů.

JESLIČKY OD MALÝCH 
MYSLIVCŮ Z PLANÉ 
Děti z mysliveckého kroužku v Horní 
Plané zamířily s  lesní pedagožkou 
Růženou Heřmánkovou do proslu-
něného a pohádkově zasněženého 
lesoparku na Dobré Vodě. Tam je 
čekalo splnění dalšího praktického 
úkolu v rámci soutěže Malý adept 
myslivosti. Společně s pány Milotou 
a Vítovcem se postaraly o instalaci 
jesliček a slaniska v blízkosti malé 

louky nad lesoparkem. Všichni spo-
lečně v nich pak poprvé zakrmili tím, 
co si pro zvěř přinesli. Zopakovali si 
při tom, co do krmelců patří a co ne, 
a jak často chodit zakrmovat. K jes-
ličkám se nyní budou vypravovat pra-
videlně nejen v rámci mysliveckého 
kroužku, ale i s paní vychovatelkou 
během svého pobytu v družině nebo 
se svými rodiči a kamarády. 

PRÁZDNINY NA OLŠINĚ 2019
DRUHÝ ROČNÍK 
LETNÍHO TÁBORA VLS
Po úspěšné premiéře o uplynulých 
letních prázdninách pořádají Vojen-
ské lesy v roce 2019 opět v režii pod-
nikových lesních pedagogů letní dět-
ský tábor ve stanovém táboře, který 
je součástí rekreačního zařízení VLS 
na šumavské Olšině. Prozatím jsou 
stanoveny dva letní turnusy

28. července – 4. srpna 2019
turnus zajišťuje divize Mimoň

11. – 18. srpna 2019
turnus zajišťuje divize Lipník n. B.

Každý z turnusů je určen pro děti za-
městnanců a jejich kamarády ve věku 

8 – 12 let. Zajištěna bude doprava kli-
matizovaným autobusem, stravování 
formou plné penze včetně zajištění 
celodenního pitného režimu a uby-
tování v  dvoulůžkových stanech. 
V nabitém týdenním programu je 
počítáno se sportovními soutěžemi, 
aktivitami v lese i u rybníka, ale také 
s rozvíjením tábornických dovednos-
tí. V kalendáři každého turnusu bude 
opět celodenní výlet. 

Více informací získáte u Evy 
Zikmundové, tel.: 739 484 239, 
e-mail: eva.zikmundova@vls.cz 
(turnus Mimoň), a Romany Kleva-
rové, tel.: 739 485 201,  
e-mail: romana.klevarova@vls.cz

LIDO ADRIANO 2019 
Letní dětský tábor u moře v Itálii

Turnusy: 5. – 14. července 2019 
  (odjezd pátek: Mimoň, Olomouc, Prostějov)
  12. – 21. července 2019 
  (odjezd pátek: Praha, Plzeň, Horní Planá)
Cena:  6.990,- Kč

Kontakt a objednávky:  Zuzana Fojtíková, předsedkyně CPV ČMOSA, 
mobil: 606 574 760, e-mail: zuzana.fojtikova@vls.cz, nebo u předsedů 
odborových organizací příslušných divizí

Další informace: www.odboryvls.cz,  FCB: TáboryVLS.

Lido Adriano leží přibližně 15 km 
jižně od historického města 
Ravenny. Residence Belvede-
re je vybavena dvěma bazény. 
Apartmány jsou složeny z man-
želské ložnice, menšího pokoje 
s dvěma postelemi nebo palan-
dou, koupelnou se sprchovým 
koutem a dvěma balkony.
Cena zahrnuje dopravu klimati-
zovaným autobusem z nástupních míst, 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, vstupenku do zábavného parku Mirabilan-
dia. Pojištění LV a úrazu není v ceně zájezdu!
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DLOUHOLETÁ SPOLUPRÁCE MEZI 
VLRZ A VLS POKRAČUJE
Celopodnikový výbor odborových 
organizací VLS ČR, s. p. zajišťuje pro 
zaměstnance rekreační pobyty za 
smluvní ceny.

Pobyty je možno využít k rekreaci, ve 
vybraných zařízeních i jako rekondič-
ní pobyt s nárokem na placené volno 
dle Kolektivní smlouvy.

V  roce 2018 se v VLL Františkovy 
Lázně vybudoval nový bazén a byl 

rozšířen prostor pro laser. Nově jsou 
vybavena 2 pracoviště zařízením The-
rapy Master.

VLL Jeseník, Silesie je po rekonstrukci. 
Každý pokoj má své sociální zařízení, 
v přízemí je vybudováno nové wellness 
centrum. Nově je vybudována Thermo-
-spa vana k aplikaci tělových zábalů.

Bližší informace získáte a objednáv-
ku učiníte prostřednictvím předsedů 

odborových organizací příslušných 
divizí, nebo u předsedkyně CPV.

Kompletní nabídku najdete na na-
šem podnikovém intranetu.

Zuzana Fojtíková
předsedkyně CPV ČMOSA 

a ZV ZO ČMOSA

HOTEL BEDŘICHOV*** superior

TYP UBYTOVÁNÍ OBDOBÍ

20. 12.–1. 1. ,
4. 2.–17. 3. 2. 1.–3. 2. 30. 6.–30. 8. 18. 3.–29. 6. ,

31. 8.–19. 12.

HOTEL (ubytování se snídaní) Dospělí Děti Dospělí Děti Dospělí Děti Dospělí Děti

Apartmán dvoulůžkový (prodává se pouze celý apartmán) 2 652 2 526 2 466 2 432

Apartmán čtyřlůžkový (prodává se pouze celý apartmán) 4 800 3 780 3 396 2 964

Jednolůžkový pokoj 1 050 525 1 003 502 925 463 814 407

Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji 995 498 935 468 857 429 776 388

Lůžko ve třílůžkovém pokoji 961 481 905 453 827 414 734 367

Lůžko ve čtyřlůžkovém pokoji 935 468 888 444 810 405 717 359

Přistýlka v pokoji 300 150 300 150 300 150 300 150

DEPANDANCE (ubytování bez snídaně) celoročně

Dvoulůžkové studio 986

Třílůžkové studio 1 428

Čtyřlůžkové studio 1 836

Přistýlka 300

STRAVOVÁNÍ

Typ Dospělí Děti

Snídaně (u hotelu v ceně ubytování) 111 60

Oběd 128 77

Večeře 128 77

Vánoční / silvestrovský příplatek 700 / 800 350 / 450

Příplatek celiakie (bezlepková dieta) 40 40

POPLATKY, SLEVY A PŘÍPLATKY

Neobsazené lůžko v pokoji 240

Místní poplatek za rekreační pobyt povinný ze zákona č. 565/1990 Sb. – ve výši stanoveným místním úřadem

Pronájem trezoru pro úschovu cenin 20

Dítě do 2 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu

Dětská postýlka zdarma

Poplatek za zvíře – při ubytování na hotelu / depandanci 200

HOTEL OVČÁRNA POD PRADĚDEM***

TYP UBYTOVÁNÍ OBDOBÍ

20. 12.–2. 1.
16. 1.–30. 4.

3. 1.–15. 1.
1. 7.–30. 9.

1. 5.–30. 6.
1. 10.–19. 12.

HOTEL (ubytování se snídaní) Dospělí Děti Dospělí Děti Dospělí Děti

Apartmán čtyřlůžkový (prodává se pouze celý apartmán) 4 596 4 140 3 708

Apartmán dvoulůžkový (prodává se pouze celý apartmán) 2 406 2 152 1 726

Jednolůžkový pokoj 731 439 689 413 646 388

Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji 706 424 663 398 621 373

Lůžko ve třílůžkovém pokoji 680 408 638 383 595 357

Lůžko ve čtyřlůžkovém pokoji 646 388 604 362 561 337

Přistýlka v pokoji 408 245 374 224 340 204

STRAVOVÁNÍ

Typ Dospělí Děti

Snídaně (v ceně ubytování) 111 61

Oběd 140 89

Večeře 157 98

POPLATKY, SLEVY A PŘÍPLATKY

Neobsazené lůžko v pokoji 200

Dítě do 2 let zdarma bez nároku na stravu a ubytování

Dětská postýlka 100

Poplatek za zvíře 200

Místní poplatek za rekreační pobyt povinný ze zákona č. 565/1990 Sb.,ve výši stanovené místním úřadem

Vojenská lázeňská léčebna Karlovy Vary – lázeňský hotel Sadový Pramen***

Typ pobytu Typ ubytování Počet nocí OBDOBÍ
Poznámky

14. 4.–28. 9. 29. 9.–2. 11. 20. 1.–13. 4. , 
3. 11.–8. 12.

Wellness pobyt

1-lůžkový

3 4 329 4 200 3 939

pobyt s polopenzí, 
cena je uvedena za 

pobyt dle počtu nocí

4 5 772 5 600 5 252

5 7 215 7 000 6 565

2-lůžkový

3 4 089 3 873 3 765

4 5 452 5 164 5 020

5 6 815 6 455 6 275

Léčebně relaxační pobyt
1-lůžkový

7
10 038 9 730 9 128

pobyt s polopenzí
2-lůžkový 9 478 8 967 8 722

Relaxační pobyt
1-lůžkový

6
7 686 7 428 6 906

pobyt s polopenzí
2-lůžkový 7 212 6 774 6 558

Krátká relaxace
1-lůžkový

2
2 480 2 392 2 220

pobyt s polopenzí
2-lůžkový 2 320 2 176 2 104

Vojenská lázeňská léčebna Teplice – lázeňský hotel Judita***

Typ pobytu Typ ubytování Počet nocí
OBDOBÍ

Poznámky
1. 5.–30. 6.
1. 9.–30. 9.

1. 3.–30. 4.
1. 7.–31. 8.

1. 10.–31. 10.

6. 2.–28. 2.
1. 11.–12. 12.

Aktivní senior
1-lůžkový

7
11 781 11 270 10 766

pobyt s plnou penzí
2-lůžkový 11 018 10 514 10 003

Lady pobyt
1-lůžkový

7
10 003 9 499 8 995

pobyt s polopenzí
2-lůžkový 9 247 8 736 8 232

Preventivní ozdravný pobyt
1-lůžkový

7
10 577 10 073 9 562

pobyt s polopenzí
2-lůžkový 9 814 9 310 8 806

Tradiční lázeňská léčba
1-lůžkový

7
12 803 12 299 11 788

pobyt s plnou penzí
2-lůžkový 12 040 11 536 11 032

Vítejte v Teplicích
1-lůžkový

3
4 986 4 770 4 554

pobyt s plnou penzí
2-lůžkový 4 662 4 446 4 230
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vě divize VLS Horní Planá. Součástí 
je doprovodný myslivecký program 
i naučný program především pro děti.

27. 4. 2019
Běhej lesy Lednice
Zámek Lednice
První mítink aktuální sezóny ze seriálu 
runnerských závodů pro širokou veřej-
nost Běhej lesy.

KVĚTEN

11. 5. 2019
Rybářské závody divize Horní Planá
Regionální událost na rybníku Malá Ol-
šina u rekreačního zařízení VLS je ob-
líbenou společenskou akcí pro rybáře 
a obyvatele z Českokrumlovska.

17.–18. 5. 2019
Chovatelská přehlídka divize 
Hořovice
Rybářská bašta u Padrťských rybníků
Přehlídka trofejí a shozů z aktuální lo-
vecké sezóny z honiteb ve správě brd-
ské divize VLS pořádaná na Rybářské 
baště u Padrťských rybníků.

Přehlídka trofejí VLS Plumlov
Odborná přehlídka ulovených kusů 
trofejové zvěře v rámci VLS Plumlov 
s propagací myslivosti. Tradiční akce 
pořádaná VLS Plumlov.

25. 5. 2019
Člověk, les a zvěř 2019
Přehlídka trofejí a shozů z aktuální 
lovecké sezóny z honiteb ve správě 
karlovarské divize VLS pořádaná na 
střelnici Lučiny.
Cílová skupina: veřejnost
Pozice: VLS jsou pořadatelem

Společenský večer VLS
Společenská akce pro zaměstnance 
VLS ve formě divadelního představení.

Natura Viva
Výstaviště Lysá n. L.
24. mezinárodní výstava myslivosti, 
rybářství, včelařství a pobytu v přírodě, 
která se koná na výstavišti v Lysé nad 
Labem s účastí lesní pedagogiky VLS.

Pochod krále Šumavy z Olšiny
RZ Olšina
Tradiční turistická akce milovníků Šu-
mavy je určena pro místní obyvate-
le a turisty. Jde o turistický pochod 
střední náročnosti se startem a cílem 
v rekreačním zařízení VLS Olšina.

13.–17. 5. 2019
Týden lesů u VLS
Světový týden věnovaný lesům a les-
nictví pořádají VLS stejně jako jiné 
lesnické organizace po celém světě 
osvětové akce pro veřejnost a přede-
vším pro školní kolektivy. Akce jsou 
celostátně koordinovány pracovní 
skupinou lesní pedagogiky působící 
v rámci českého ministerstva zeměděl-
ství. Lesní pedagogové VLS v tomto 
období zrealizují desítky akcí, které 
komunikují vybrané komunikační sdě-
lení daného ročníku Týdne lesů.

18. 5. 2019
Běhej lesy Karlštejn
Mořina
Další mítink ze seriálu Běhej lesy.
Cílová skupina: tisíce závodníků a ná-
vštěvníků, veřejnost jako celek pro-
střednictvím medií.

30. 5. 2019
Dětský den na Olšině 2019
Jedna z nejnavštěvovanějších akcí pro 
děti na Českokrumlovsku již přesáhla 
hranice regionu a sjíždějí se na ni škol-
ní kolektivy z širšího okolí Jihočeského 
kraje. Tradičně ji hostí rekreační zaří-
zení Olšina.
Cílová skupina: cca 2000 dětí, veřej-
nost v Jihočeském kraji prostřednic-
tvím regionálních medií.
Pozice: VLS jsou společně s újezdním 
úřadem VÚ Boletice a Armádou ČR 
pořadatelem.

ČERVEN

1. 6. 2019
Dětské rybářské závody na Olšině
RZ Olšina
Rybářské závody určené pro děti, ko-
nané na rybníku Malá Olšina u rekre-
ačního zařízení VLS.

1. 6. 2019
Běhej lesy Vysočina
Milovy
Další mítink ze seriálu Běhej lesy, jehož 
partnerem jsou VLS.

1. 6. 2019
Rybářské závody divize Lipník nad 
Bečvou
Vojenské lesy a statky, s. p., divize Lip-
ník nad Bečvou ve spolupráci s místní 
organizací Českého rybářského svazu 
Hranice pořádá tradiční závody mlá-
deže v lovu ryb udicí.

Dětský den s VLS Plumlov
Plumlov
Prezentace lesnické činnosti s odbor-
nou exkurzí. Prezentace Armády ČR, 
Police ČR a hasičů. Soutěže pro děti 
s pohybovými i znalostními aktivitami. 
Ukázka lesnické, vojenské, policejní 
i hasičské techniky.

Dětský den s vojáky ve Vícově
Vícov
Prezentace Armády ČR, pohybová 
i znalostní aktivity pro děti i dospělé.

LEDEN/ÚNOR

YPEF 2017 (Young people in eu-
ropean forest/Mladí lidé v evrop-
ských lesích)
Divize, RZ Olšina
Leden/únor – místní kola u VLS, kvě-
ten – regionální kola, červen – národní 
finále, 23.–27. září – mezinárodní finále
Mezinárodní evropská vědomostní 
soutěž o  lesích, lesnictví a přírodě 
pro starší žáky ZŠ a studenty střed-
ních škol. VLS se jako partner podílí 
na akci nejen materiálně, ale lesní pe-
dagogové VLS přímo organizují také 
místní kola v rámci divizí VLS. Soutěž 
je v Česku stále populárnější a počet 
soutěžících týmů v posledních roční-
cích meziročně stoupá o stovky pro-
cent. Letošní mezinárodní finále hostí 
ve dnech 23.–27. září VLS v rekreačním 
zařízení na Olšině.

BŘEZEN

13. 3. 2019
Dřevěná stavba roku
BVV Brno
Odborná soutěž zacílená především 
do oborové komunity architektů a na 
firmy ve stavebnictví propagující větší 
využívání dřeva jako stavebního mate-
riálu při stavbách obytných, rekreač-
ních, administrativních i průmyslových 

staveb. Tradiční akce pořádaná Nadací 
dřevo pro život. VLS jsou partnerem 
akce.

DUBEN
 
Do lesa s lesníkem – divize Hořovice
divize Hořovice
Osvětová akce lesní pedagogiky VLS 
ve spolupráci s Nadací dřevo pro život, 
určená žákům 5. tříd ZŠ – cca 130 dětí.

20. 4. 2019
Velikonoční bílá sobota na Olšině
RZ Olšina
Oslava velikonočních svátků s plete-
ním pomlázek a rybími hody v rekre-
ačním zařízení VLS Na Šumavě.

22. 4. 2019
Den země – Osečná
Ralsko
Tradiční akce divize VLS Mimoň pro 
200 žáků ZŠ Osečná

Den země na divizi Plumlov
Plumlov
Tradiční akce pořádaná zájmovými 
sdruženími v Prostějově a v Lipce se 
zaměřením na odborné znalosti dětí 
se zkouškou jejich dovedností a pro-
pagační činností v oblasti ochrany pří-
rody. VLS jsou spolupořadatelem akcí 
na více místech.

Den země Beroun
Beroun
Program lesní pedagogiky v režii divi-
ze VLS Hořovice na akci u příležitosti 
mezinárodního výročí věnovaného 
přírodě a udržitelnému způsobu ži-
vota na planetě v režii města Beroun.

26.–27. 4. 2019
Chovatelská přehlídka divize Hor-
ní Planá doprovázená zvěřinovými 
hody na Olšině
RZ Olšina
Tradiční chovatelská akce především 
pro mysliveckou veřejnost v areálu 
rekreačního zařízení VLS Olšina je 
přehlídkou trofejí a shozů uplynulé 
lovecké sezóny v honitbách ve sprá-

KALENDÁRIUM VLS 2019
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8. 6. 2019
Armáda, lesnictví a myslivost na 
Libavé
Heřmánky na Libavé
Prezentace Armády ČR a její techniky 
ve spojení s myslivostí, závody chlad-
nokrevných koní a výstavou loveckých 
psů je nejnavštěvovanějším dnem 
otevřených dveří v újezdu Libavá pro 
veřejnost. Součástí akce v přírodním 
areálu Heřmánky je také chovatelská 
přehlídka trofejí z místních honiteb 
VLS, které jsou domovem nejkvalitněj-
ší populace jelena evropského v ČR.

22. 6. 2019
Běhej lesy Slavkovský les
Kladská, Mariánské lázně
Další mítink ze seriálu Běhej lesy, jehož 
partnerem jsou VLS.

21.–22. 6. 2019
Lesnický den v Ralsku & Pohár VLS 
2019
Skelná huť v Ralsku
43. ročník tradiční akce VLS pořádané 
v areálu Skelná huť u Mimoně je nej-
větší lesnickou oborovou prezentací 
pro veřejnost. Součástí programu je 

také dvoudenní národní šampionát 
dřevorubců – Pohár VLS – MČR v práci 
s motorovou pilou.

Do lesa s  lesníkem  – Lipník nad 
Bečvou
Osvětová akce lesní pedagogiky VLS 
ve spolupráci s Nadací dřevo pro život, 
určená žákům 5. tříd ZŠ.

Do lesa s lesníkem – Horní Planá
Osvětová akce lesních pedagogů VLS 
ve spolupráci s Nadací dřevo pro život, 
určená žákům 5. tříd ZŠ – cca 130 dětí.

Střelecké závody lesníků
Střelecké závody jsou tradiční akcí 
VLS.

ČERVENEC

5.–14. 7. 2019, 12.–21. 7. 2019
Letní dětský tábor VLS v Itálii
Lido Adriano
Letní tábor odborů pro děti zaměst-
nanců VLS, který probíhá ve dvou 
turnusech.

20. 7. 2019
Běhej lesy Brdy
Parkoviště VLS Kolvín nad Skořicemi
Běhej lesy je největší sportovně-spole-
čenskou akcí v bývalé vojenské lokalitě 
ve středních Brdech.
Mítink ze seriálu běžeckých závodů 
pro širokou veřejnost se zde běží již 
počtvrté.

20.–21. 7. 2019
Dny řemesel a setkání kovářů
– Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě,
Rožnov pod Radhoštěm
Tradiční akce pořádané Valašským 
muzeem v přírodě se účastní lesní 
pedagogové VLS.

Letní tábor VLS – Olšina
RZ Olšina, stanový tábor
Tři týdenní turnusy na RZ Olšina

SRPEN

5.–11. 8. 2019
Letní tábor Dukla – Olšina
Týdenní turnus na RZ Olšina pro děti 
z armádních sportovních oddílů

10. 8. 2019
Běhej lesy Bílá
SKI areál Bílá, Beskydy
Další mítink ze seriálu Běhej lesy, jehož 
jsou VLS partnerem.

Karlův krok 2019
Boží dar
Nordic-walkingový pochod Krušnými 
horami, kterého se VLS účastní pro-
střednictvím LP.

31. 8. 2019
Běhej lesy Jizerská
Bedřichov
Mítink ze seriálu Běhej lesy, jehož jsou 
VLS partnerem.

Myslivosti zdar
Valašské muzeum v přírodě, Rožnov 
pod Radhoštěm
Tradiční akce ve skanzenu se znalost-
ními aktivitami pro děti v souladu s les-
ním prostředím.

ZÁŘÍ

12. 9. 2019
Olšinská dvanáctka 2019
RZ Olšina
Čtvrtý ročník vnitropodnikového spor-
tovně-společenské akce formou „team 
building“ klání jednotlivých organi-
začních složek státního podniku ve 
dvanácti disciplínách.

14. 9. 2019
Běhej lesy Boletice – noční závod
RZ Olšina
Závěrečný mítink seriálu Běhej lesy se 
poběží již potřetí v lokalitách ve správě 
VLS, tentokrát však poprvé přes noc. 
Epicentrem závodu je tradičně rekre-
ační zařízení VLS Olšina.

19. 9. 2019
Školkařský den VLS 2019
Odborná lesnická akce – prezentace 
produkce prostokořenného a kryto-
kořenného sadebního materiálu les-
ních dřevin Správy lesních školek VLS 
na školkařských střediscích ve Lhotě 
u Staré Boleslavi.

Chovatelský den VLS 2019
Prezentace produkce divize země-
dělské výroby pro širokou veřejnost 
spojená s prodejem hovězího masa 
z BIO produkce VLS, regionálních po-
travin, prezentací chovu VLS, země-
dělské techniky, ochutnávkami a zá-
bavným programem pro děti. Akce 
na farmě Malý Hlavákov je praktickou 
prezentací ekologického zemědělství 
a humánního chovu hospodářských 
zvířat v režii VLS.

24.–27. 9. 2019
Mezinárodní finále YPEF 2019
RZ Olšina
Mezinárodní evropská vědomostní 
soutěž o  lesích, lesnictví a přírodě 
pro starší žáky ZŠ a studenty střed-
ních škol. Letošní mezinárodní kolo 
se bude konat v prostorách RZ Olšina.

Festival dřeva Ostrava 2019
Slezskoostravský hrad Ostrava
Tradiční prezentace dřeva jako obno-
vitelného materiálu, součástí akce je 
také lesní pedagogika VLS.

Vyhlášení vítězů soutěže Stavby 
s vůní dřeva
BVV Brno
Odborná architektonická soutěž po-
sluchačů českých a slovenských sta-
vebních fakult vysokých škol, která je 
má motivovat k většímu využití dřeva 
jako stavebního materiálu z obnovi-
telných zdrojů v českém stavebnictví 
bude tradičně mít finále na brněn-
ském výstavišti. VLS jsou partnerem 
akce v režii Nadace dřevo pro život.

ŘÍJEN

Oslavy lesa na Floře Olomouc
Smetanovy sady, Olomouc
Největší akce lesních pedagogů Olo-
mouckého kraje je součástí výstavy 
Flora Olomouc. VLS se na ní tradič-
ně podílejí v režii divize Lipník nad 
Bečvou.

Zvěřinové hody na Olšině
RZ Olšina
Gastronomická akce prezentující mys-
liveckou produkci VLS a také rekreační 
zařízení VLS Olšina.
Cílová skupina: veřejnost v českokrum-
lovském regionu, návštěvníci regionu
Pozice: VLS jsou pořadatelem
28. 9. 2019
Svatováclavské vytrubování
Lesní kaple nad Kyselkou

Každoroční lokální podzimní mysli-
vecká akce divize VLS Karlovy Vary 
u lesní kaple u obce Kyselka spojená 
s tradičními mysliveckými ceremoni-
ály. Prezentace mysliveckých trubačů 
VLS Doupovští slivoni.

Hubertské slavnosti v Plumlově
Plumlov
Prezentace trubačů VLS, přehlídka 
loveckých psů, ukázky vábení jele-
nů i dravých ptáků, ale program pro 
děti – to vše je na programu slavností 
Sv. Huberta, v Plumlově na Prostě-
jovsku. Akce je jednou z nejvýznam-
nějších regionálních společenských 
událostí v regionu kolem vojenského 
újezdu Březina.

Cílová skupina: veřejnost z  měst 
a obcí v regionu VÚ Březina, místní 
myslivecká veřejnost
Pozice: VLS jsou společně s obcí po-
řadatelem.

26. 10. 2019
Výlov Dolanského rybníku
Boletice
Tradiční podzimní akce spojená s do-
provodným programem.
Cílová skupina: veřejnost v  čes-
kokrumlovském regionu, návštěvníci 
regionu.

LISTOPAD

Výlov Dolejšího Padrťského ryb-
níku
Největší rybářská událost na Brdech, 
výlov slavného vodního díla v srdci 
CHKO Brdy.

PROSINEC

Oceňování zaměstnanců VLS
Tradiční vnitropodniková událost pro 
nejlepší zaměstnance jednotlivých 
organizačních složek.
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Družstvo žen přivezlo z mezinárodní 
střelecké soutěže zlato, muži bronz. 
V individuální kategorii zvítězila Věra 
Bližňáková v kombinaci (samopal + 
pistole) i ve střelbě z pistole, Luděk 
Kollár skončil druhý v kombinaci.

Družstva zaměstnanců divize ostra-
hy a služeb VLS bodovala také na 
27. ročníku mezinárodní střelecké 
soutěže Zlatý lev 2018, která se ode-
hrála v pátek 19. a sobotu 20. října 
v Chebu. Uspěli tak v konkurenci tři-
adevadesáti družstev na prestižním 
mítinku, který probíhá jako otevřený 
armádní evropský šampionát.

Muži z řad strážní služby VLS se umís-
tili na třetí příčce v kategorii kombi-
nované střelby ze samopalu a pistole 
s nástřelem 521 bodů. Nejlepšího vý-
sledku z tříčlenného pánského týmu 
dosáhl Luděk Kollár v kombinaci, v níž 

nástřelem 187 bodů vybojoval stříbr-
nou medaili a skončil na čtvrté příčce 
celkového bodování.

Excelentními výsledky se však prezen-
tovaly především ženy. Konsolidova-
ným nástřelem 518 bodů vyhrály kom-
binaci, zvítězily také v soutěži střelby ze 
samopalu (274 bodů) a druhou příčku 
obsadily ve střelbě z velkorážní pistole.

Věra Bližňáková k tomu připojila dvě 
zlata v individuální soutěži (kombinace 
a střelba ze samopalu), Jaroslava Šu-
listová připojila se samopalem v ruce 
stříbro a bronz z kombinované střelby.

Z podniku

SKOTSKÁ (HRA)  
NA LEDU
Vánoční večírek VLS proběhl i letos tradičně sportov-
ně, tentokrát však v netradiční hře s kořeny v ostrovním 
Skotsku – curlingu.

Čtyřčlenné týmy se 11. prosince sešly 
v Curling Aréně Praha. Hráči potěžkali 
kameny, vyzkoušeli smetáčky, vyslech-
li instruktáž a šlo se na věc. Nejlépe 
se ve stále více populárním ledovém 
sportu, na který nepotřebujete brusle, 
zorientoval tým ve složení Petr Pradáč, 
Milena Bartošíková, Ivan Stieber a Fi-

lip Pavel. Stříbro si odnesla čtveřice 
Markéta Máchová, Eva Matušinco-
vá, Roman Oberstein a Petr Šedina, 
„ředitelský“ tým ve složení Petr Král, 
Libor Strakoš, Magda Světíková a Mar-
tin Štrougal skončil třetí. Bez ohledu 
na umístění však nevšední hra slavila 
úspěch u všech účastníků.

„STRÁŽÁCI“ OPĚT BODOVALI

BOWLING
Vítězství v tradičním bowlingovém 
turnaji Unie armádních sportovních 
klubů i letos vybojovaly VLS. 

Tým ve složení Vladislav Seidl, Petr 
Dvořák a  Soňa Vohánková nedal 
soupeřům mnoho šancí, a společně 
s manažerem Josefem Dufkem tak 
opět převzali putovní pohár z rukou 
předsedy unie Imricha Bugára.

01

02

Vítěz soutěže
minulého kola
– Michal Frnoch –
s fotografií „Motýli“. 

Gratulujeme.

Jan Sotona, šéfredaktor

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

jan.sotona@vls.cz
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