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Při pohledu na „devadesátku“, která bude náš podnik celým letošním 

rokem provázet, si v plné míře uvědomuji relativitu času. Devadesát 

let, to je již jedno obmýtí – pro nelesníky – doba, za kterou dosáhne les 

své „zralosti“. Stromy, které byly v roce 1928 zasazeny, dávají užitek až 

naší generaci a mezitím se o ně staraly čtyři generace předchozí. Je 

tedy devadesát let hodně nebo málo? Z pohledu lidského života je 

to jistě doba úctyhodná. Ale z pohledu lesa? Vždyť jen deset „sklizní“ 

lesa uběhlo od doby, kdy na území našeho státu vládli Přemyslovci 

a jen pět „sklizní“ od doby vlády Rudolfa II. Vždy, když chodím po 

lese, si v duchu říkám: „Kdyby tak ty stromy mohly vyprávět…“. Ale 

nemohou. Je na nás, abychom dokázali historii zaznamenat. 

Z tohoto pohledu jsem velice rád, že VLS vydávají svůj vlastní zaměst-

nanecký časopis. V podobě, v jaké ho většina z Vás zná, vychází od 

roku 2006. Do života ho svým úvodním slovem uváděl současný ředi-

tel státního podniku, Josef Vojáček. Nebyl to však úplný prvopočátek. 

List vojenských lesů a statků, jak se nazýval, vycházel již několik let 

předtím za vedení bývalého ředitele Jana Uhra. Ačkoliv se v průběhu 

času šéfredaktoři, redaktoři, předsedové a členové redakčních rad 

měnili, účel časopisu zůstává stále stejný, zaznamenat informaci a po-

dělit se o ni. Za dobu existence se v časopise objevily tisíce příspěvků 

od jistě stovek autorů, a byť se nám některé mohou zdát méně či více 

důležité, jsem přesvědčen, že jejich hodnotu docení až budoucnost.

Žijeme v době nových médií. Vše digitalizujeme, publikujeme, sdí-

líme, … Je však otázkou, jakou hodnotu budou mít tyto informace 

za desítky, stovky, tisíce let. A především, zda je naši potomci budou 

schopni po nás „přečíst“. Většina z nás, včetně mě, už není téměř 

schopna otevřít data, které jsme měli uložené na „pětačtvrtkových“ 

nebo „třiapůlkových“ disketách. Operační systémy, softwary a for-

máty souborů měníme jak na běžícím pásu. A to se vracíme zpět jen  

o 20 let. Jistě, ani papír, není nezničitelný, ale texty na něm zazname-

nané přetrvají staletí. 

Přeji Vojenským lesům a časopisu zaměstnanců VLS, aby dalšího mil-

níku, 100 let, dosáhly v minimálně stejné kondici, v jaké se dočkaly 

té „devadesátky“.

Pavel Česka / předseda redakční rady

Slovo má
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ROČNÍK 2008
Stromem roku je jasan ztepilý.

Hlavní materiál se věnuje třem desít-
kám let v hospodářské úpravě u VLS.

Představuje se lesní správa Žárovice.

Začíná seriál Vladislava Seidla o chrá-
něných územích u VLS.

Hlavním tématem druhého čísla jsou 
stavební opravy, údržba a investiční 
činnost

Bilancují se škody vichřice Emma 
u VLS.

Představuje se ekologické zeměděl-
ství VLS a lesní správa Velký Újezd.

Dubnové vydání otevírají chovatelské 
přehlídky moravských divizí VLS na 
Libavé a Lipníku.

Dvoustrana je věnována otevření na-
učné stezky Jeřáb v Ralsku.

V  květnovém vydání jsou poprvé 
prezentovány ekonomické výsledky 
podniku.

„Král brdských smrků padl“ hlásá ti-
tulek o škodě u červeného potoka, 
která byla důsledkem vichřice Emma.

Ohlédnutí za uplynulou loveckou se-
zonou obstarává předseda redakční 
rady Roman Vohradský v červnovém 
čísle.

Představuje se lesní správa Chvalšiny 
a lesní pedagogika u divize Plumlov

Letní vydání otevírá reportáž z Les-
nického dne v Ralsku, trojstrana patří 
vítězi dřevorubeckého šampionátu 
Hubertu Bartákovi.

Roman Vohradský publikuje rozsáhlý 
rozhovor s bývalým ředitelem VLS 
Stanislavem Bizoněm.

Hlavní materiál čísla č. 9 je věnován 
zemědělcům a především Chovatel-
skému dni VLS 2008.

Na střeleckém dni podle reportáže 
VLS oslavily 80 let podniku.

Hlavním tématem října je Evropský 
týden lesů.

V rámci chráněných lokalit se obje-
vuje Vlásenický potok.

Poprvé jsou hlavním tématem ča-
sopisu VLS výsledky prověrek LHC, 
dvoustrana patří ocenění pracovníků.

Vánoční vydání se poprvé věnuje 
koncepčněji lesní pedagogice u VLS.

V rámci informací o ochraně přírody 
u VLS je prezentován Hradčanský 
rybník

ROČNÍK 2009
Trubači z divize VLS v Lipníku nad 
Bečvou prezentovali své umění ve 
Španělském sále Pražského hradu na 
akci Kanceláře prezidenta republiky.

 „Jsme u  cenového dna?“ ptá se 
v únorovém vydání časopisu vedou-
cí odboru obchodu Robert Kadlec 
v článku o cenovém pádu na trhu 
s dřívím.

Pavel Polák z lipnické divize publikuje 
odborný text o metodě dvojsadby 
a jejím významu při zalesňování těžko 
obnovitelných kalamitních holin.

Pavel Češka v březnu publikuje text 
o modelu sortimentace stojícího dříví.

Marie Vašíčková s Romanem Vohrad-
ským vyzpovídali v rozhovoru třetího 
ředitele v historii VLS Jana Uhra.

Výrobní náměstek Jaroslav Melichar 
bilancuje hlavní činnosti podniku dle 
jednotlivých lesnických úseků za rok 
2008.

Dalším lesnickým tématem je zales-
ňování kalamitních holin z roku 2007 
na divizi Horní Planá.

Historické okénko se věnuje 50. vý-
ročí provozu údolní nádrže Lipno 
a předcházejícímu odlesnění této 
lokality.

Hlavním tématem květnového vydání 
jsou organizační změny u podniku, 
které zavádějí novou strukturu na 
ŘSP i jednotlivých divizích.

ROČNÍK 
2006 
Vydávání časopisu VLS startuje úvod-
níkem ředitele Josefa Vojáčka.

Na dvanácti stranách únorového čísla 
se objevuje jako hlavní materiál infor-
mace o soustavě Natura 2000 u VLS. 

Březnové vydání oznamuje, že do 
oprav cest půjde více peněz a duben 
bilancuje program na návrat tetřeva 
hlušce do Brd.

Hlavním tématem května je obnova 
přestárlých porostů a v letním dvoj-
čísle se čtenáři dozvídají, co je lesní 
pedagogika.

V podzimním vydání najdou čtenáři 
informace o budování podnikového 

intranetového portálu, v říjnu o soci-
álních programech u VLS.

A hlavním tématem závěru roku jsou 
rady, jak na to, aby zvěř v lesích ne-
škodila.

 

ROČNÍK 2007
Novoroční pozdrav ředitele Josefa 
Vojáčka otevírá první číslo zaměstna-
neckého časopisu VLS, který sestavila 
jako šéfredaktorka Marie Vašíčková 
s redakční radou ve složení Roman 
Vohradský (předseda), Jan Jeniš, 
Jiří Flíček, Ivana Reigerová, Jaroslav 
Ponikelský, František Uher a Václav 
Pernegr.

Na úskalí otevření vojenských újezdů 
veřejnosti upozorňuje text vedoucí-
ho oddělení správy majetku Zdeňka 
Vykydala.

Představuje se nový program eviden-
ce Významných stromů VLS a také 
lesní správa Hamr na divizi Mimoň.

Poslední dvojstrana v obrazech pre-
zentuje důsledky orkánu Kyrill u VLS 
na Horní Plané.

Dvoustrana druhého vydání je věno-
vána kalamitě, stejný prostor dostá-
vá Integrovaný manažerský systém, 
který byl u podniku zaveden o pět 
let dříve.

Ekonomický náměstek Zdeněk Mo-
cek v březnovém čísle publikuje svou 
analýzu dávající do souvislosti pro-
duktivitu práce a průměrný výdělek.

Další materiál hodnotí první etapu 
přípravy strážní služby u VLS.

Na stránkách se rozjíždí polemika 
nad aktivitami občanského sdružení 
Brdy – Res publica 4/2007

V dubnu začíná seriál představující 
historické památky na územích VLS 
– hradem Děvín u Hamru na Jezeře.

Roman Vohradský publikuje svůj roz-
hovor s bývalým ředitelem podniku 
Václavem Růžičkou.

Na stránkách časopisu začíná nejdéle 
funkční rubrika, pomineme-li úvod-
ník – fotosoutěž.

V květnu se Václav Brož věnuje bez-
pečnosti a ochraně zdraví při práci, 
časopis reflektuje aktuální problém, 

že při zpracování kalamity po orkánu 
Kyrill chybí vagóny.

Pavel Češka v šestém časopise publi-
kuje informaci o zpracování kalamity 
z  ledna 2007 a ochraně lesa před 
kůrovcem.

Číslo reflektuje také chovatelskou 
přehlídku karlovarské divize, která se 
odehrála poprvé pod širým nebem 
na střelnici Lučiny.

Letní číslo srovnává účinnost jednot-
livých metod boje proti kůrovci – od 
lapáků, přes otrávené trojnožky až 
po lapače.

Jiří Křivánek ve svém miniseriálu 
o zaniklých řemeslech představuje 
smolaření.

Dominantní část vydání č. 9 se věnuje 
fondům evropské unie a možnostem 
čerpat prostředky v období 2007 – 
2013.

Zářijové číslo se fotoreportáží vrací 
k Lesnickému dni v Ralsku a nadšené 
reakci dětí na jeho program.

V rámci památek se v říéjnu předsta-
vuje zřícenina hradu Egerberk u Kláš-
terce nad Ohří, strana je vyčleněna 
pro prezentaci lesní správy Arnoštov.

Jaroslav Melichar v listopadu bilan-
cuje orkán Kyrill s desetiměsíčním 
dostupem.

Prezentován je dynamický nákupní 
systém u VLS.

Odborný text posledního čísla roku 
popisuje využití maloplošné skupi-
novité obnovy melioračních a zpev-
ňujících dřevin.

Vánočním tématem pak je vánoční 
strom od VLS, který podnik dodal do 
prostor nádvoří Národního divadla 
v Praze.
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Odborný text je věnován výskytu 
tetřívka obecného v Doupovských 
horách.

Představuje se zemědělská správa 
Květušin a  také jilm, coby nejvíce 
ohrožená dřevina na území VLS.

Hlavním tématem čísla je ochrana 
zdraví při práci.

O dopadech globální hospodářské 
krize na Olšině debatovalo vedení 
státního podniku s vedoucími lesních 
správ.

Představuje se lesní správa Mirošov 
z Brd a redakce se loučí s Františkem 
Hůrkou, vedoucím lesní správy Straši-
ce, který odchází do důchodu.

Tématem babího léta 2009 je kůro-
vec u VLS. Článek Pavla Češky bilan-
cuje vývoj celkových těžeb a „naho-
dilek“ u podniku v období let 2000 
– 2009.

Říjnové vydání se věnuje Certifikaci 
lesů systémem PEFC u VLS.

Odborný text je věnován záchraně 
jedle v Doupovských horách a téma-
tem je také lesní estetika.

Z časopisu a VLS odešli předseda RR 
Roman Vohradský a šéfredaktorka 
Marie Vašíčková. Nahradili je Pavel 
Češka a Pavla Kasslová.

Manažerský systém je hlavním téma-
tem listopadu 2009.

Lesnickým specializovaným téma-
tem je zalesnění velkoplošných holin 
po větrných kalamitách Kyrill a Ema.

Výrobní náměstek Jaroslav Melichar 
v úvodníku zdůrazňuje, že v druhém 
pololetí došlo k oživení poptávky, 
nabádá však k obezřetnosti.

A protože se blížili Vánoce, našli na 
stránkách časopisu čtenáři také člá-
nek o jmelí.

A nad tradiční „péefkou“ čtenáři našli 
informaci o jmenování Jiřího Janoty 
do funkce ředitele VLS.

ROČNÍK 2010
První vydání oznamuje změnu sídla 
VLS Hořovice, kde se divize ze zámku 
stěhuje do Jinců.

Představuje se Vrch Třemošná a skal-
ní kaple o Borečku v Ralsku.

Únorový medailon se pak věnuje Mi-
roslavu Chlupsovi a je vzpomínkou 
na bývalého vedoucího lesní správy 
Obecnice k jeho 91 narozeninám.

Výsledky divize zemědělské výroby 
dominují prvnímu jarnímu číslu.

Představuje se lesní správa Mysle-
jovice.

Poprvé se v tomto ročníku objevují 
blahopřání k životním jubileím za-
městnanců podniku

Časopis v dubnu oznamuje hospo-
dářský výsledek za krizový rok 2009 
před daněním 98 milionů korun.

Na opatrný optimismus z loňského 
roku navazuje květnový časopis hlav-
ní zprávou, která oznamuje návrat 
poptávky po dříví po ekonomické 
krizi.

V odborném mysliveckém textu jsou 
prezentovány přezimovací obůrky 
na Libavé

Pavel Češka představuje koncepci 
šlechtitelského programu VLS pro 
zachování a reprodukci genových 
zdrojů

Odborný text je věnován zpracování, 
zalesnění a ochraně kalamitních holin 
v oblasti Jírovský les.

Lýkožrout u VLS v roce 2010 – to je 
hlavní téma říjnového vydání.

Reportáž z cvičení Nákaza na ZS He-
roltovice představuje v listopadu čte-
nářům vizi, jak by vypadala likvidace 
škod epidemie na divizi zemědělské 
výroby.

ROČNÍK 2011
Nastupuje do funkce šéfredaktorky 
časopisu Hana Politzerová.

Rozsáhlý článek je publikován o be-
kyni mniška, škůdci jehličnatých dře-
vin, jehož výskyt v daném období 
gradoval v okolí Brna.

Mysliveckým, tématem měsíce je 
sledování siky japonského pomocí 

telemetrického zařízení v  Hradišti 
a informace o stoupajících počtech 
odstřelu

Zimním tématem je pokus o reintro-
dukci tetřeva hlušce v Brdech. Autor 
Václav Pernegr konstatuje neúspěch 
třináctiletého projektu na návrat to-
hoto vzácného živočišného druhu do 
středočeských hor

Rozsáhlý text se věnuje rybářství 
u VLS, jeho součástí jsou počty ryb-
níků, výměry a produkce na jednot-
livých divizích.

Dvoustrana je věnována památným 
stromům na Brněnce na divizi Plum-
lov

Vydání připomíná 75. výročí vzniku 
divize Plumlov

Tématem vydání jsou výsledky vě-
decké zprávy VÚLHM o zkoumaných 
územích po orkánu Kyrill na plochách 
v okolí Knížecího stolce a Lysé.

Václav Pernegr publikuje poznámky 
k ochraně přírody a krajiny po opuš-
tění středních Brd armádou.

V  rámci hospodářských výsledků 
v letním vydání ohlásily VLS 164 mi-
lionů zisku před zdaněním.

Článek Jana Jeniše poprvé široce na-
stoluje problémy srážkových deficitů 

na divizi Lipník nad Bečvou a chřad-
nutí smrkových porostů na Libavé.

Velkou událostí je vypuštění zubra 
evropského z karantény do lesů Žid-
lova v dubnu toho roku.

V podzimním vydání rozsáhla repor-
táž reportuje informace z národnost-
ní soutěže mysliveckých trubačů na 
Olšině.

Událostí vydání pak je otevření roz-
hledny na Knížecím Stolci.

Zimní vydání reflektuje první pro-
vozní zkušenosti s technologií GPS 
v rámci grafické evidence

Ve Lhotě zahájili školkaři ostrý provoz 
nové technologie pěstování kryto-
kořenného sadebního materiálu ve 
fóliovníku.

ROČNÍK 
2013
Z mysliveckých témat je publikován 
rozbor efektivity provozu přezimova-
cích objektů pro jelení zvěř.

Lesnická rubrika se pak zaměřuje na 
problematiku prosychání a chřadnutí 
jasanu a olší, s nímž se setkávají pře-
devším lesníci divize Karlovy Vary.

Zemědělská výroba publikuje číslech 
o své produkci za rok 2012.

Letní vydání oznamuje hospodářský 
zisk VLS za rok 2012 ve výši 339 mili-
onů před tvorbou rezerv a zdaněním.

Reportáž přináší informace z histo-
ricky první akce „Les, myslivost a kůň 
na Libavé.“

Lesnictví i  myslivost na Doupově 
v sobě pojí odborný text o počet-
ním stavu srnčí zvěře a škodách na 
mladých lesních porostech od Miro-

slava Holase z LS Valeč v podzimním 
vydání.

Velkým je pětistránkový text od Vác-
lava Pernegra o začátcích lesního 
hospodaření v Brdech vycházející 
z deníku lesního hajného Jana Pun-
čocháře.

Tématem zimy jsou tradiční výsled-
ky prověrek lesních hospodářských 
celků.

Podzimní výlovy Dolanského rybníka, 
Hrubé louky Ploužnického a Čermná 
horní bilancoval porybný lipnické di-
vize Lukáš Kovár.

ROČNÍK 2012
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ROČNÍK 
2014

Rok 2014 začal na stránkách časopisu 
VLS tradičním hodnocením lesnic-
kých činností z pera Pavla Češky v jar-
ním vydání. Následný plán pěstební 
a  těžební činnosti se pak zmiňuje 
především o vysokých nahodilých 
těžbách na divizi Lipník n. B. v dů-

sledku vláhového deficitu a napadení 
kultur václavkou.

Vladimíra Špičková na stránkách 
podnikového časopisu zmiňuje téma 
evropských dotací a bilancuje 19 pro-
jektů VLS za 81 milionů korun.

Totálně jarním článkem pak je repor-
táž ze svahů Doupovských hor o roz-
kvetlých koniklecích – vzácné rostlině 
z arzenálu této unikátní přírodní ob-
lasti ve správě VLS na Karlovarsku.

V letním čísle pak VLS oznámily zisk 
za rok 2013 ve výši 258 milionů před 
zdaněním.

Josef Plaček z plumlovské divize pak 
referuje o aktuálním stavu i výhle-
dech vodního hospodaření v Dra-
hanské vrchovině.

Pavel Češka na piodzim informuje ko-
legy o společném vědeckém projek-
tu s ČZÚ na využití genových zdrojů 
lesních dřevin.

Vladimíra špičková referuje o mož-
nostech a podmínkách čerpání fi-
nancí z evropských fondů v období 
2014 – 2020.

Rozsáhlý odborný text je věnován 
myslivosti a především poznatkům 
a informacím z odborného semináře 
o jelenu sika.

Hezké vánoční svátky a úspěšný nový 
rok v předvánočním čísle poprvé pře-
je zaměstnancům VLS „staro-nový“ 
ředitel VLS Josef Vojáček, který se 
v tomto roce vrátil do funkce.

Tradiční informace o výsledcích pro-
věrek lesních hospodářských celků, 
doplňuje plán pěstební a  těžební 
činnosti na následující rok.

ROČNÍK 2015
Jarní číslo sestavuje zeštíhlená re-
dakční rada ve složení Pavel Češka, 
Pavla Kasslová a Václav Pernegr s no-
vým šéfredaktorem Janem Sotonou.

Reportáž „Mistr a jeho učeň“ spřádá 
životní příběhy dvou generačně roz-
dílných „mágů“ s motorovou pilou 
z Ralska – Jindřicha Fazekaše a Hu-
berta Bartáka.

V úvodníku se představuje nový ředi-
tel divize Mimoň Roman Vohradský.

Jarní číslo připomnělo také zimní 
ledovky na Plumlově a  Doupově, 
jejichž následky museli kolegové li-
kvidovat.

Vydání léta ohlašuje první ze série 
rekordních hospodářských výsledků 

v dějinách podniku – zisk před zda-
něním a tvorbou rezerv ve výši 473 
milionů korun.

Jarní větrné kalamity u divizí Horní 
Planá, Mimoň a Hořovice rekapituluje 
další text.

Rozsáhlý prostor je věnován lesní pe-
dagogice, které se u VLS rozběhla 
podle nové, rozšířené koncepce.

Hlavním materiálem podzimního vy-
dání logicky byly dopady klimaticky 
extrémního léta 2015 na lesní hos-
podaření.

Velký prostor dostává také premi-
érový ročník sportovního víceboje 
divizních týmů na Šumavě.

Začíná také historický seriál o zanik-
lých lesních drážkách na územích ve 
správě VLS.

Na titulce zimního vydání časopis 
totiž přináší profil „fotografujícího 
porybného“ Lukáše Kovára.

Mezi podnikovými událostmi je 
ocenění podniku v prestižní soutěži 
Českých 100 Nejlepších a spuštění 
nového podnikového webu.

ROČNÍK 2016
První vydání se logicky věnuje jako 
hlavní události zrušení vojenského 
újezdu Brdy, a jeho předání veřejnos-
ti, které proběhlo 15. ledna za účasti 
ministrů Stropnického a Brabce.

Rozsáhlý prostor je věnován také 
úspěchu divize ostrahy a služeb – za-
bezpečení lokality okolo vybuchlého 
muničního skladu ve Vrběticích.

Na stránkách časopisu se představu-
je také projekt Živá voda VLS – stami-
lionová investice do malých vodních 
děl na divizích VLS, jejímž hlavním 
účelem je zadržet v těchto lokalitách 
více vody a zvýšit jejich biodiverzitu.

Letnímu vydání dominuje reportáž 
z jubilejního 40. ročníku Lesnického 
dne v Ralsku.

Výročí slavily také dva lesnické parky 
– Křivoklát a z pohledu VLS přede-
vším Bezděz na území Ralska.

Hlavní ekonomickou událostí byl his-
torický rekord v hospodaření státního 
podniku v uplynulém roce, již dru-
hý v řadě, výsledek před zdaněním 
a tvorbou rezerv překonal hranici 600 
milionů korun.

Smutnou zprávu do vnitropodnikové 
rubriky dodali kolegové z Horní Pla-
né. Rozloučili se se zesnulým bývalým 
kolegou Jiřím Píchou.

Hlavní událostí podzimního vydání je 
eskalace kalamit v důsledku sucha na 
moravských lesnických divizích VLS.

VLS podporují vznik specializované-
ho elektronického projektu monito-
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rujícího výskyt kůrovce – Kurovcové 
info.

Článek „Brdy v roce jedna“ bilancuje 
první rok po otevření Brdy veřejnosti. 
Vše nasvědčuje, že se nepotvrdily 
katastrofické scénáře, které věštily 
nápor veřejnosti, jež poškodí unikátní 
přírodní bohatství této lokality.

Z reportáže z druhého ročníku Olšin-
ské dvanáctky je patrné, že v rámci 
vnitropodnikového sportovního klání 
se vyprofilovali dva silní favorité. Hor-
ní Planá ve výsledcích a Karlovy Vary 
coby nejurputnější fanoušci.

V posledním vydání v roce 2016 ve-
doucí lesní výroby Pavel Češka ozna-
muje, že VLS po dvou letech boje 
s klimatickými změnami čeká rok, kdy 
objemy zalesňování překonají všech-
na historická čísla.

Časopis reflektuje, že vojenské lesy 
společně s Lesy ČR zahájily těžbu 
a  dodávky pro obnovu vyhořelé 
kulturní památky – chaty Libušín na 
Pustevnách v Beskydech.

Fotografie mohutné trofeje upozor-
ňuje čtenáře na kardinální úlovek 
čtyřiadvacateráka na Libavé.

ROČNÍK 2017
Na titulce i v profilu uvnitř jarního vy-
dání se představuje „Pán zubrů“ Milo-
slav Zikmund, šéf myslivosti z divize 
VLS Mimoň, který je hlavním výkon-
ným aktérem projektu návratu zubra 
evropského do volné přírody u VLS, 
jež probíhá v oboře Židlov v Ralsku.

V  úvodníku ředitel divize ostrahy 
a  služeb Josef Kankia za „strážá-
ky“ děkuje „lesákům“ za spolupráci 
v rámci podniku, která se mj. proje-
vila při stavbě oplocení kolem areálu 
vybuchlého skladu ve Vrběticích.

Tradiční přehled lesnických výkonů 
reflektuje situaci na Libavé, kde výko-
ny jednotlivých úseků v rámci naho-
dilých těžeb vyvolaných klimatickými 
změnami překonávaly v absolutních 
číslech výkony jiných divizí, jimž se 
problémy vyhnuly.

Představen je společný projekt VLS 
a AOPK ČR na vybudování domu 
přírody Brdy na zámečku Tři Trubky 
v údolí Třítrubeckého potoka.

Vydání reflektuje spuštění nové mo-
bilní mapové aplikace Brd a Ralska, 
kterou státní podnik vytvořil a spustil 
pro veřejnost v rámci optimalizace 
vojenských újezdů.

Pozvánka v časopise sumíruje infor-
mace o chovatelských přehlídkách 
jednotlivých divizí VLS.

Vedoucí lesních pedagogů Jan Kobr 
publikuje zprávu o stavu lesní peda-
gogiky VLS, jejíž součástí je i kvanti-
tativní přehled oslovených dětí – za 
tři roky se téměř ztrojnásobil na více 
než 30 tisíc v roce 2016.

„Dřevorubci VLS ovládli národní šam-
pionát“ hlásá titulek na úvodní straně. 
V reportáži se Skelné huti se čtenář 
dozví, že mistrem republiky je Jind-
řich Fazekaš a vicemistrem zkušený 
Hubert Barták. Družstvo VLS vyhrálo 
také týmovou soutěž.

Dřevorubcům, tentokrát z Doupova 
je věnováno Foto vydání. Kolegové 

v dubnu vytvořily v okolí rozhledny 
Bučina nádherné sochy.

A padl další rekord, tentokrát v eko-
nomických ukazatelích. VLS meziroč-
ně navýšili zisk před zdaněním o 15 
procent a vytvořily další historický 
rekord v řadě, oznamuje článek eko-
nomického náměstka Zdeňka Mocka.

Rozhlednu na Bučině zvolila veřej-
nost v Karlovarském kraji stavbou 
roku.

Na podzim divize Horní Planá potřetí 
vítězí ve vnitropodnikovém klání na 
Olšinské dvanáctce, ohlašuje titulní 
strana podzimního vydání. Redakce 
se ptá, zda je vůbec možné tým šu-
mavských vojenských lesníků porazit.

Po klimaticky nepříznivém létě a vich-
řicích s kalamitami bojovali na Lipní-
ku, v Plumlově i Horní Plané. Časopis 
se tématu věnuje v hlavním mate-
riálu.

Profil vydání prezentuje Milana Pro-
bošta a „jeho“ pyrotechnickou služ-
bu, která u VLS funguje 14 let.

A přichází také jedna smutná zprá-
va – ve věku 78 let zemřel Jan Uher, 
bývalý ředitel VLS.

Novoroční úvodník ředitele VLS Jo-
sefa Vojáčka akcentuje hlavní téma 
lesnictví z posledních let – klimatické 
změny.
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