
 

 

 

 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Program „Živá voda VLS“ na Vyškovsku: 

40 milionů do 13 malých vodních děl v Drahanské vrchovině,  
k tomu desítky studánek a lesních tůní 

 
Plumlov, 16. března 2012 - Vojenské lesy a statky ČR, s. p. (VLS) plánují investovat v letech 2015 a 2016 téměř sto 
milionů korun do výstavby a obnovy malých vodních děl v lokalitách, které tento státní podnik spravuje. Největ-
ší část, přes 40 milionů korun, míří v rámci probíhajícího programu „Živá voda VLS“ na Vyškovsko na Drahanskou 
vrchovinu, kde VLS hospodaří v rámci vojenského újezdu Březina.  
 
Na Vyškovsku celkově půjde o 13 investic do vodních děl. „Pět z nich jsme již realizovali v loni, osm dalších plánu-
jeme na tento rok a následné období,“ uvedl ředitel divize VLS Plumlov Jaroslav Melichar. Na Drahanské vrchovině 
tak v roce 2015 byla dokončena úprava toku Malá Haná za bezmála 4 miliony korun, největší investicí však bylo 
vybudování rybníku Sedlákova louka za 4,7 milionu. Dokončen byl nově také rybník Bělá, Jahodův žleb a vodní 
nádrž Studýnky. Celková investice zatím činila necelých 17 milionů, v rámci oprav byla navíc odbahněna vodní ná-
drž Hrubá louka společně s opravou požeráku a výpustného zařízení. 
 
V realizaci a ve finální fázi příprav jsou pak investice za bezmála 24 milionů. Půjde o 2 vodní nádrže (Kotáry a Křivá 
Bříza) a šest rybníků (Ferdinand, Dalšínek, Plžák, Pod Vyhlídkou, Akátová louka a Ocúnový). Ve všech případech se 
jednalo a bude jednat o malé vodní stavby do 2 hektarů rozlohy. „Primárním účelem staveb není chov ryb, ale za-
držování vody v krajině a zvýšení biodiverzity území. Nádrže dále mají retenční a protipožární funkci,“ dodal ředitel 
Melichar. Další drobné investice plumlovská divize podle něj realizuje a plánuje realizovat také do drobných vod-
ních staveb. „Obnovili jsme na našem území 35 lesních studánek, budujeme vodní tůně sloužící jako napajedla pro 
lesní zvěř i jako životní prostor pro obojživelníky. Jde o drobné investice, které však mají pro optimalizaci vodního 
režimu a rozmanitost přírody v jednotlivých lokalitách nezastupitelný význam,“ vysvětli ředitel plumlovské divize 
VLS. Jednou z nich je například loni vybudovaná vodní tůně Pekařův žleb. 
 
Právě zvýšení objemu vody zadržované v krajině je jedním z hlavních důvodů masivních investic VLS na Vyškovsku. 
Drahanská vrchovina totiž leží ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny, která zadržuje většinu srážek přiná-
šených západními větry. Území je proto chudé na povrchové vodní zdroje i na zásoby podzemních vod. 
Státní podnik přitom počítá, že velkou část investic pokryje z dotací určených na zvýšení biodiverzity krajiny. „U 
většiny těchto investic jsme podali, nebo podáme žádost, o dotační podporu z Operačního programu Životní pro-
středí. Dotace by tak měla pokrýt až 70 procent nákladů,“ uvedl ekonomický náměstek VLS Zdeněk Mocek.  
 
Vojenské lesy a statky ČR jsou státním podnikem s více než 80. letou tradicí. Celkem spravují přes 140 tisíc hektarů 
pozemků, z nichž většinu tvoří unikátní lesní lokality, které patří k nejzachovalejším v celé Evropě. Jedná se pře-
vážně o území sloužící k výcviku armády, nebo bývalé vojenské újezdy, které byly dlouhodobě uchráněny intenziv-
ních civilizačních vlivů. V posledních letech VLS opakovaně vytvořily hospodářský výsledek, kterým v tvorbě zisku 
před zdaněním překonal historické rekordy. 
VLS ve všech spravovaných lokalitách hospodaří trvale udržitelným způsobem a plní podmínky mezinárodního 
certifikačního systému PEFC, který stanovuje přísná ekologická, společenská a sociální kritéria v lesním hospodaře-
ní. 

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



Investice VLS do malých vodních děl na Vyškovsku 2015 - 2016 

 

Dokončeno 
Malá Haná – úpravy toku     3.990 tisíc Kč 
Rybník Sedlákova Louka    4.661 tisíc Kč 
Rybník Bělá      3.559 tisíc Kč 
Rybník Jahodový žleb     1.976 tisíc Kč 
Vodní nádrž Studýnky     2.722 tisíc Kč 
Celkem     16.908 tisíc Kč 
 
Ve výstavbě a plán 
Vodní nádrž Kotáry     2.600 tisíc Kč 
Vodní nádrž Křivá Bříza     2.600 tisíc Kč 
Rybník Ferdinand      3.500 tisíc Kč 
Rybník Dalšínek      2.500 tisíc Kč 
Rybník Plžák      3.500 tisíc Kč 
Rybník Pod Vyhlídkou     4.000 tisíc Kč 
Rybník Akátová louka     2.000 tisíc Kč 
Rybník Ocúnový     3.000 tisíc Kč 
Celkem     23.700 tisíc Kč 
 

 


