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Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové,

rok 2016 byl ale mimořádně nabitý náročnými úkoly ve všech oblas-
tech naší činnosti, změnami, okolnostmi a moderně řečeno „výzvami“ 
všeho druhu.

Přesto bych se zde rád vyhnul rekapitulování i očekávání a využil tento 
prostor k poděkování. Poděkování za nasazení, úsilí a odvedenou 
práci, poděkování, které patří vám všem i všem našim partnerům. 
Nemohu z tohoto místa zdaleka postihnout vše, nicméně rád bych 
klíčové události uplynulého roku zmínil.  Pokud v nich nenajdete 
zrovna sebe, není to tím, že bych si vaší práce vážil méně, přičtěte 
to prostě nedostatku zde přiděleného místa.  Vše se vždy nepodaří, 
ale kdo nic nedělá, nic nepokazí…

Na prvním místě nemohu jinak, než vyslovit své poděkování kolegům 
z Lipníka nad Bečvou a všem, kteří se podílejí na likvidaci kalamity na 
této divizi. Klobouk dolů před jejich úsilím a odhodláním vypořádat 
se s nastalou situací se ctí.

Za pevné nervy a adaptaci na nové podmínky patří uznání a díky 
všem, kteří se podíleli na vyřešení všech problémů, které souvisejí 
s optimalizací vojenských újezdů. Zákonná změna nabyla účinnosti 
k prvnímu dni roku 2016 a přinesla celou řadu úkolů, které jsme 
v průběhu roku plnili. Nové prvky do naší činnosti vnesla především 
v oblasti vztahů se samosprávami měst a obcí, stávajících i nově 
vzniklých, ale i obecně s veřejností. 

Mé uznání patří týmu našich podnikových lesních pedagogů a všem 
jejich spolupracovníkům, kteří se v tomto roce postarali o vynikající 
prezentaci Vojenských lesů a statků u veřejnosti. Zpětná reakce na 
jejich práci od dětí, pedagogů, rodičů i organizátorů akcí, kterých se 
zúčastnili, překypuje samými superlativy. Potvrzuje se, že jde o velmi 
účinnou cestu, jak prakticky reagovat na zkreslený obraz, který les-
nická branže u části veřejnosti má.

Velmi těžké úkoly stály v tomto roce před našimi kolegy z divize 
ostrahy a služeb, několikrát museli v „šibeničních“ termínech zajistit 
plnění zakázek pro našeho zakladatele a vždy se s realitou bravurně 
vyrovnali.

Všichni jsme se během roku museli zabývat změnami v oblasti legis-
lativních úprav, ať už se jednalo o novelu zákona o veřejných zakáz-
kách, elektronickou evidenci tržeb, registr smluv nebo novelu zákona 
o státním podniku. Současně se splněním výrobních úkolů kladně 
hodnotím zavedení elektronického oběhu účetních dokladů včetně 
navazujících evidencí, posílení a rekonstrukci datové a komunikační 
infrastruktury, nový intranet, webovou prezentaci VLS i její dětskou 
část a další a další projekty.

Přeji Vám všem šťastné prožití vánočních svátků a hodně zdraví 
a úspěchů v novém roce.

Lesu zdar     

Josef Vojáček / ředitel VLS ČR, s.p.

Slovo má

Uzávěrka příštího čísla: 
15. března 2017
Neprodejné, vychází nákladem 800 kusů.

Vydává:
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
IČ: 00000205
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Tel.: 220 405 106
Fax: 224 310 921
E-mail: info@vls.cz
Web: www.vls.cz

Obsah

Redakce

Redakce: 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Tel.: 777 723 593
Fax: 224 310 921

Šéfredaktor: 
Jan Sotona

Předseda redakční rady: 
Ing. Pavel Češka Ph.D.

Členové redakční rady:
Ing. Václav Pernegr
Pavla Kasslová

Registrace:
MK ČR E 163 15 pod zn. 14787/2005
ze dne 24. 10. 2005

Foto titulní strana:
Jan Sotona

 3 – Slovo má
 4 – Foto vydání
 6 – Krátce
 8 – Vánoce se stromy z VLS
 9 – VLS spustily stipendijní program 
 10 – Plán lesní výroby 2016
11  – Čeká nás rok historických objemů zalesnění
12  – Výsledky prověrek LHC
 14 – Praktická výuka studentů u VLS
15  – Hospodaření u Saských státních lesů
18  – Obnova Libušína
 21 – Výlovy rybníků
 23 – Interpretační plán CHKO Brdy
 25 – Ukliď Brdy
27  – Lesní pedagogika
28  – Karlovarské kaštanobraní
29  – VLS na kongresu o zemědělství EU
30  – Akce VLS
33  – Ocenění zaměstnanců 
34  – Společenská rubrika
35  – Fotosoutěž



Lorem ipsum4 Lorem ipsum 5

FOTO VYDÁNÍ
Stejně jako před 120 lety…
V  třeskutých mrazech, den po „superúplňku“ 
začala na svazích pod Poustevnami v  Besky-
dech těžba pro obnovu vyhořelé památkově 
chráněné horské chaty Libušín. Stejně jako před  
120 lety dříví na stavbu stahovali koně s  ko-
čími. Dodávku materiálu jako dar pro Valaš-
ské muzeum v přírodě zajišťují společně státní 
lesnické firmy. Zatímco Lesy ČR darovaly dříví,  
Vojenské lesy a statky zajistily zdarma jeho těž-
bu. Více informací naleznete uvnitř čísla. 
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CENA ZA DYNAMICKÝ RŮST A STABILITU
Ve Španělském sále Pražského hradu 
převzal na slavnostním galavečeru 
v pátek 25. listopadu ředitel Vojen-
ských lesů a statků ČR Josef Vojáček 
ocenění pro státní podnik v kategorii 
„Dynamický růst & Stabilita.“ Státní 
podnik, který v roce 2015 opětovně 
ohlásil nejlepší hospodářský výsle-
dek v historii, se během vyhlášení 
prestižní anketní soutěže tak opět za-
řadil mezi nejúspěšnější české firmy. 
V dané kategorii převzaly společně 
s VLS ocenění také mimo jiné firmy 
Central Energy, Sportisimo, S Group 
Holding, ze státních podniků pak 
mezi devíti oceněnými nechyběla 
společnost Řízení letového provozu 
ČR. Absolutním vítězem letošního 
ročníku soutěže Českých 100 nejlep-
ších se stala Škoda Auto. 

„Tento výsledek vnímám jako potvr-
zení, že VLS jdou správným směrem, 
jako ocenění usilovné práce všech 
v našem podniku. Díky tomu jsme 
se ocitli v dobré společnosti – mezi 
českou korporátní špičkou,“ okomen-
toval výsledky ředitel Josef Vojáček.

Slavnostnímu předávání ocenění při-
hlížel plný Španělský sál, mezi sedmi 
stovkami hostů nechyběli předseda 
Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, 
1. místopředsedy vlády a ministra fi-
nancí Andrej Babiš, ministři Jan Mlá-
dek a Michaela Marksová, poslanci, 
senátoři a zahraniční velvyslanci, ale 
také pražská primátorka či zástupci 
oborových svazů.

STUDENTI NA LIBAVÉ
Posluchači 4. ročníku Mendelovy uni-
verzity v Brně navštívili v říjnu Libavou 
v rámci hlavního cvičení ústavu zaklá-
dání a pěstování lesů.

Doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. spo-
lu se svým kolegou Ing. Antonínem 
Martiníkem, Ph.D. požádali kolegu 
Antonína Mičána o přiblížení pro-
blematiky chřadnutí smrku a násled-
ných lesnických opatření v lokalitách 
Vojenských lesů a statků, konkrétně 
divize Lipník nad Bečvou. Exkurze 
s cca 20 ti studenty začala na LS 

Potštát. Studenti prošli a prohlédli 
si rozpadající porosty a spolu s lesní-
kem VLS prodiskutovali nejen příčiny 
kalamitního chřadnutí smrku, ale také 
možná obranná a ochranná opatření 
a výzkum s nimi spojený. V terénu 
si přiblížili nutnou přípravu ploch 
k zalesnění a způsoby používaných 
obnov kalamitních holin. 

Pozitivní tečkou exkurze byla ukázka 
zdařilé obnovy lesa, konkrétně buko-
vých porostů přirozeným zmlazením.

NA LIBAVÉ ULOVEN 
ČTYŘIADVACATERÁK
Významná myslivecká událost se 
odehrála v sobotu 17. září v honit-
bě VLS Libavá. Náš vážený lovecký 
host pan František Chmelík zde ulo-
vil jelena s trofejí čtyřiadvacateráka. 

„Jedná se o význačnou trofej s před-
běžnou bodovou hodnotou 228,5, 
což znamená, že se historicky jed-
ná o druhého nejsilnějšího jelena 
uloveného v honitbách Vojenských 
lesů a statků. Pro srovnání - bodová 
hodnota vedlejší trofeje na snímku 
je 166,00 bodů CIC,“ uvedl k tomu 
vedoucí lesní výroby divize VLS Lip-
ník nad Bečvou Jan Jeniš.

GRANTOVÁ SLUŽBA PODPOŘÍ VÝZKUM 
V LESNICTVÍ
Nový program VLS, který se rozběhl 
od října, má podpořit především vý-
zkumné projekty, které lze aplikovat 
v provozní činnosti podniku, či si v je-
jich rámci mohou zaměstnanci zvýšit 
svou odbornou kvalifikaci.

„Vojenské lesy a statky dlouhodobě 
podporují výzkum a vývoj související 
s  jejich hlavní činností a pravidelně 
investují finanční prostředky do les-
nických a zemědělských výzkumných 
projektů. Založení grantové agentu-
ry je proto logickým pokračováním 

těchto našich aktivit,“ uvedl ředitel 
VLS Josef Vojáček.

Hlavním cílem Grantové služby VLS je 
podpořit výzkumné projekty věnova-
né tématům, která vznikla z provozní 
činnosti státního podniku. Výsledky 
řešených projektů přitom budou 
volně přístupné široké a odborné 
veřejnosti, čímž je bude možné uplat-
nit v rámci celého hospodářského 
odvětví. 

PLUMLOV NA NOVÉ ADRESE
Od 1. října se oficiálně změnilo sídlo 
divize Plumlov ze staré nevyhovující 
budovy na adrese Lesnická 463 na 
novou adresu Žárovice 31. Název di-
vize Plumlov zůstává i nadále stejný, 
neboť Žárovice jsou součástí obce 
Plumlov. 

Nové ředitelství se přestěhovalo do 
zrekonstruované původní myslivny, 
kde bylo pro jeho kapacitní potřeby 
vytvořeno podkroví. Vedlejší stavba 
lesní správy byla opravena a celý 
areál byl sladěn do jednoho stylu. 
Původní myšlenka zde vytvořit sídlo 
divize vznikla již v roce 2010. Delší 
dobu trvalo vydání územního a sta-
vebního povolení. Samotná realizace 
stavby začala v roce 2013 a dokonče-
na byla v srpnu 2015. 

„Skoro celý rok dále trvalo vydání ko-
laudačního souhlasu, neboť se stav-
bou spojená kolaudace veřejného 

vodovodu byla prodloužena, a pro-
to jsme se do nových prostor mohli 
nastěhovat až nyní,“ vysvětlil ředitel 
divize VLS Plumlov Jaroslav Melichar.

Slavnostní zahájení provozu nových 
budov proběhlo v úterý 4. října po 
poledni, kdy byla přestřižena páska 
ředitelem státního podniku Josefem 
Vojáčkem, ředitelem divize Jarosla-
vem Melicharem a lesním správcem 
Jindřichem Hýžou. Před původní bu-
dovou ředitelství divize rostou dvě 
metasekvoje a jejich potomek byl při 
otevření zasazen před novými budo-
vami jako symbol pokračování půso-
bení divize v novém areálu.

Slavnostnímu zahájení přihlíželi nejen 
zaměstnanci VLS, ale také zástupci 
Vojenského úřadu Březina, Vojenské 
akademie Vyškov i zástupci stavební 
firmy.

„STRÁŽÁCI“ OPĚT 
MEDAILOVÍ
Další úspěch si připsali kolegové z di-
vize ostrahy a služeb v říjnu na stře-
lecké soutěži „Aktivní zálohy o pohár 
náčelníka GŠ Armády ČR“. Družstvo 
VLS ve složení ing. Jaroslav  Müller, 
Luděk  Kollár, Vilém  Bauer obsadilo 
v celkovém hodnocení ve své kate-
gorii třetí místo nástřelem 904 bodů. 

Podnikové družstvo žen (Ing. Věra 
Bližňáková, Ing. Jaroslava Šulistová  
a Veronika  Kindlová) pak nástřelem 
253 bodů zvítězilo ve střelbě z pistole 
na dalším střeleckém mítinku, kterým 
byla soutěž Zlatý lev 2016. V kombi-
naci pistole-samopal skončily dámy 
na stříbrné pozici, Veronika Kindlová 
bodovala na medailové pozici také 
v individuálním hodnocení, kde zís-
kala bronz ostrostřelbou z pistole. 
A třetí místo v kombinaci zde vystřílel 
také Luděk Kollár.

Soutěže se zúčastnilo 103 družstev, 
v celkovém pořadí se muži umístili 
na 16. místě (518 bodů) a ženy na 
41. místě (483 bodů).

VLS SE ZAPOJILY DO 
KAMPANĚ REMOBIL
Vojenské lesy a statky spolu s ostat-
ními složkami ministerstva obrany 
podpoří kampaň Remobil, jejíž vý-
těžek je určen na pomoc Jedličko-
va ústavu a podporuje zaměstnání 
handicapovaných. Primárním cílem 
projektu neziskové organizace Rete-
la je sběrem vysloužilých mobilních 
telefonů a jejich recyklací šetřit život-
ní prostředí. 

Sekundárně pak kampaň podporu-
je také zaměstnávání handicapova-
ných osob, protože mobilní přístroje 
vybrané ve sbírce jsou předávány 
k demontáži firmám, které zaměst-
návají handicapované nebo na trhu 
znevýhodněné pracovníky. 

V praxi má kampaň u VLS podobu 
rozmístění sběrných boxů na ŘSP i v 
sídlech všech šesti lesních divizí. Do 
těch mohou zaměstnanci odkládat 
nepotřebné mobilní telefony. 
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VÁNOCE SE 
STROMY Z VLS
Tradičně vánoční stromečky od Vojenských lesů a stat-
ků svítí letos v dětských domovech v Libereckém kraji. 
Ale také na školách na Vyškovsku. Na základní škole 
v Libavé se o výběru stromečku od VLS dokonce hla-
suje. A náměstí v Lipníku nad Bečvou letos ozdobil 
dvacetimetrový strom z lesní správy Potštát.

Divize VLS Mimoň nabízí devíti dět-
ským domovům v Libereckém kraji 
vánoční stromky každoročně od roku 
2006. 

„Většinou chtějí stromky pro každou „ro-
dinku,“ tedy skupinu dětí, a jeden strom 
do společných prostor,“ uvedl ředitel 
divize VLS v Mimoni Roman Vohradský.

„Rádi bychom Vojenským lesům 
a statkům za tento dar poděkovali 
a jménem dětí i zaměstnanců našeho 
zařízení přejeme příjemné prožití vá-
nočních svátků a hodně zdraví, štěstí 
a úspěchů do Nového roku 2017,“ 
napsala VLS v této souvislosti ředi-
telka Dětského domova Krompach 
Regina Stiblíková.

Další stromky z Ralska pak míří do 
škol a mateřských školek v okolí bý-
valého vojenského újezdu.

Vedle zajištění samotného stromu 
pak mimoňská divize nabídla také 
své technické zázemí. Letos takto 
zajistila odvoz vánočního stromu 
pro okresní metropoli Česká Lípa. 
Dvacetimetrový smrk ztepilý dopravil 
na českolipské náměstí T. G. Masary-
ka řidič VLS Jan Černý 21. listopadu 
z Beškova u Dubé. Městu jej zdarma 
věnovali manželé Soukupovi. Bohu-
žel, jejich dar na náměstí nevydržel 
dlouho – ve čtvrtek 1. prosince jej po-
kácel silný nárazový vítr po vytržení 
kotvy z dlažby. Událost z větrného ve-
čera, kdy na Sněžce naměřili nárazo-
vý vítr o rychlosti 137 kilometrů za 
hodinu, se naštěstí obešla bez újmy 
na zdraví a padlý strom byl nahrazen 
o něco menším exemplářem z měst-
ských lesů.

Divize v Lipníku nad Bečvou letos da-
rovala vánoční strom včetně dopravy 
městu, ve kterém sídlí. Pocházel z les-
ního úseku Eliščino na lesní správě 
Potštát a byl vybrán již dlouhou dobu 
dopředu. „Vánoční strom si vyhlížíme 
obvykle již někdy v období září, kdy 
jsou vhodné klimatické podmínky, 
je dobrá světelnost a vzrůst a tvar 
stromu se dají v  lese dobře posou-
dit. Nejlepší a nejvhodnější stromy 
rostou právě ve vojenském prostoru 
Libavá a to na volných dopadových či 
výcvikových plochách. Jedná se totiž 
o tzv. solitery, volně samostatně ros-
toucí stromy, které mívají pravidelný 
tvar a hustě rostoucí větve. Takových 
je samozřejmě po zmíněných plo-
chách dostatek. Problém však nastá-
vá v okamžiku, kdy u většiny z nich 
zjišťujeme, že rostou příliš daleko od 
cesty, po které musí přijet odvozní 
souprava a také jeřáb, určený k jeho 
naložení,“ popsal okolnosti výběru 
ředitel Technických služeb Lipník nad 
Bečvou Dušan Pořízka.

Z Libavé pak putovaly vánoční strom-
ky na obecní úřad Velký Újezd, do 
kostela sv. Jakuba v  Lípníku nad 
Bečvou a samozřejmě také dětem 
– do mateřinek Drahotuše, Klíček 
Struhlovsko Hranice, Výkleky, ale také 
do nízkoprahového denního centra 
Charity Olomouc.

Předvánoční dárek studentům lesnictví:
VLS SPUSTILY STIPENDIJNÍ PROGRAM
Stipendijní program, který má pod-
porovat mladé uchazeče ve studiu 
vybraných lesnických profesí a po-
moci jim pokrýt jeho náklady, spus-
til v minulých dnech státní podnik 
Vojenské lesy a statky ČR (VLS). Pro-
gram je určen pro studenty lesnic-
kých učilišť či oborů vyučujících lesní 
mechanizátory. Student v něm může 
získat podporu až 3.000 korun měsíč-
ně i další bonusy, pokud se zaváže 
po skončení studia nastoupit k VLS.

Stipendijní program je zaměřen 
na mladé studenty kvalifikovaných 
profesí lesních dělníků pro práce 
v těžební činnosti.  „Chceme mladé 
uchazeče podpořit ve studiu těch-
to lesnických profesí, motivovat je 
k dobrým studijním výsledkům a po-
moci jim i  jejich rodinám s finanční 
zátěží, která je se studiem spojena. 
Vedle prospěchových kritérií je sou-
částí dohody také závazek nastoupit 
do pracovního poměru po dokonče-
ní studia k VLS. Ten však na druhou 
stranu dává studentovy perspekti-
vu uplatnění v oboru,“ poznamenal 
k programu ředitel VLS Josef Vojá-
ček.

Žádost o stipendium mohou zájemci 
podávat v průběhu prvního ročníku 
studia, vstupním kritériem pro výběr 

jsou výsledky praktických zkoušek na 
konci prvního ročníku. Během letních 
prázdnin pak bude s vybranými ucha-
zeči podepsána dohoda o přiznání 
stipendia.

Ze stipendijního programu pak může 
student pokrýt náklady na ubytová-
ní během studia až do měsíční výše 
2.000 korun, až jeden tisíc korun pak 
může měsíčně čerpat jako měsíční 
paušál na další výdaje. Při splnění 
prospěchových kritérií mu VLS uhradí 
navíc získání řidičského průkazu na 
osobní a nákladní vozidlo. 

„Přiznané stipendium je samozřejmě 
vázáno na prospěch, plnění dalších 
školních povinností, ale také na ab-
solvování letních brigád u lesní divize 
VLS, kde bude po dokončení studia 
absolvent nastupovat,“ vysvětlila ve-
doucí personálního oddělení VLS 
Miroslava Ferancová.

Student tak nesmí mít neomluvené 
absence, nesmí proti němu být při-
jata kázeňská opatření. Podmínkou je 
také dosažení prospěchového prů-
měru z odborných předmětů včetně 
praxí do 2.0 a získání příslušných kva-
lifikačních zkoušek. Na konci studia 
pak absolvent musí prokázat své zna-
losti v sortimentaci a druhování dříví. 

Bonusový příspěvek na získání ři-
dičských oprávnění je také vázán na 
prospěchová kritéria, která určuje 
individuálně při uzavření smlouvy 
o poskytování stipendia daná divi-
ze VLS. Podnik proplatí zpětně cenu 
kurzu a závěrečné zkoušky, náklady 
na opakování zkoušky nehradí.

9

Zvláštní rituál pak provází výběr 
stromku přímo na základní ško-
le v Městě Libavá. „Žáci si přijdou 
stromek sami vybrat. O tom, který 
to nakonec bude rozhoduje veselé 
hlasování,“ vysvětlila divizní lesní pe-
dagožka Romana Klevarová.

Divize Plumlov pak poskytuje bez-
platně vánoční stromky ZDŠ Plumlov 
(LS Žárovice), Základní a mateřské 
škole Myslejovice a  ZŠ Pustiměř 
(LS Myslejovice), vyškovské veřej-
né knihovně a kostelu v Rychtářově 
včetně jeho výzdoby (LS Rychtářov). 
„Jedná se o stromky o velikosti do 
3 m, zajišťujeme i dopravu na mís-
to určení,“ doplnil provozní technik 
plumlovské divize Roman Dymáček.
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PLÁN LESNÍ VÝROBY 2016 
Před koncem letošního roku Vám přinášíme přehled hlavních činností lesní vý-
roby projektovaných na rok 2017. Za zmínku stojí především opět mimořádně 
vysoký objem těžby na divizi Lipník nad Bečvou. Lze si jen přát, aby klimatický 
průběh roku 2017 byl vůči lesnímu hospodářství příznivější a tyto hodnoty zůstaly 
nepřekonány.

ČEKÁ NÁS ROK HISTORICKÝCH 
OBJEMŮ ZALESNĚNÍ
„Bude to rok, ve kterém překonáme u Vojenských lesů a statků nepříliš lichotivé 
historické rekordy v objemech těžeb i zalesnění,“ komentuje plán lesní výroby na 
rok 2017 vedoucí lesní výroby Pavel Češka. Podle něj se výkony v obou činnostech 
budou v důsledku odumírání smrkových porostů na severní Moravě pohybovat 
až na dvojnásobku objemů, které podnik vykazoval v minulosti.

V čem je plán lesní výroby na příští 
rok specifický?
Především v objemech těžeb a za-
lesňování. To, co jsme byli nuceni 
naplánovat, jsou čísla, která nemají 
v historii našeho podniku jakékoliv 
srovnání. V příštím roce se chystá-
me na zalesnění 2.100 hektarů, což 
je téměř dvojnásobný objem oproti 
tomu, na co jsme byli zvyklí ještě ně-
kdy před deseti lety. Tehdy se plocha 
zalesňovaných lokalit u VLS pohybo-
vala mezi 11 až 12 sty hektarů. 

Rekordní bude i počet sazenic dře-
vin, které se chystáme vysadit. Letos 
jsme ohlásili rekordní výsadbu v ob-
jemu přes 11 milionů, příští rok plá-
nujeme výsadbu 12 675 tisíc sazenic, 
což je historické číslo.

Předpokládám, že je to dáno 
především situací na divizi Lipník 
nad Bečvou?
Přesně tak, jen na Lipníku je na příští 
rok plánováno zalesňování na 1140 
hektarech. To byla pro srovnání dříve 
plocha, na které se zalesňovalo u ce-
lého podniku. Pro výsadbu na Lipníku 
je naplánováno téměř 7,1 milionů 
výsadbyschopných sazenic dřevin. 

Jaká bude jejich skladba?
V celkovém plánu dominují listnaté 
dřeviny, bezmála šest milionů budou 
tvořit sazenice buku, smrku plánu-
jeme 3, 35 milionu a milion a čtvrt 
borovice.

Z toho vyplývá, že na ostatních 
divizích mimo Lipník bude 
opět výroba utlumena. Jaké to 
představuje problémy?
Problémy přináší jak přetěžování 
lesních celků, tak i  jejich nedotěžo-
vání. V souvislosti se situací na se-
verovýchodní Moravě jsou objemy 
těžeb na ostatních divizích na 60 až 

70 procentech objemů  v normál-
ních letech. Utlumením těžby se zde 
dostáváme do situace, kdy se nám 
ne zcela daří obnovovat přestárlé 
porosty. Ty je třeba řešit prioritně. 
Zároveň, s  poklesem především 
mýtních úmyslných těžeb, nemáme 
dostatečně volné ruce k  realizaci 
podrostních způsobů hospodaření 
s využitím přirozené obnovy lesa na 
všech vhodných lokalitách. 

Jaké řešení situace je podle 
Vás do budoucnosti optimální 
pro Libavou, která se potýká 
s dlouhodobým úbytkem srážek?
Jsem přesvědčen, že optimální ře-
šení dnes nezná nikdo, ale hlavní je 
především neztrácet hlavu a nevy-

mýšlet radikální změny. Ozývají se 
hlasy volající po dramatické změně 
dřevin v této lokalitě, což podle mě 
není cesta. Já nevěřím, že je srážkový 
deficit v této oblasti z posledních let 
setrvalým stavem a absolutní rezigna-
ci na smrk bych považoval za chybu. 
Rozhodně bych ale více pracoval 
s dalšími jehličnatými dřevinami  – 
s modřínem, borovicí nebo i dou-
glaskou ve směsích s listnáči. Vyšší-
ho podílu borovice se často bojíme 
z důvodu škod zvěří nebo sněhem 
a námrazou. Je to škoda, protože 
jde o neuvěřitelně variabilní dřevinu 
využitelnou v mnoha přírodních les-
ních oblastech i lesních vegetačních 
stupních.

Činnost Měrná  
jednotka

Plocha              
(ha)

Množství měrné 
jednotky

Těžební činnost

Těžba celkem m3 - 150 000

     - z toho předmýtní úmyslná m3 1 025 28 026

     - z toho předmýtní úmyslná - výběrná m3 5 100

     - z toho předmýtní nahodilá m3 - 8 158

     - z toho mýtní úmyslnáw m3 246 96 342

     - z toho mýtní úmyslná - clonná m3 12 1 250

     - z toho mýtní úmyslná - výběrná m3 109 6 758

     - z toho mýtní nahodilá m3 - 9 366

     - z toho mimořádná m3 0 0

Výchova do 40 let m3 682 4 227

     - z toho prořezávky a prostřihávky - 461 0

     - z toho probírky m3 221 4 227

Výchova nad 40 let m3 810 23 899

Výroba dříví - vlastními m3 - 62 068

Výroba dříví - cizími m3 - 79 562

Prodej dříví na lokalitě P m3 - 8 370

Pěstební činnost

Vyklizování ploch po těžbě m3 333 173 459

Příprava půdy - 124 -

Obnova lesa celkem tis.ks 284 1 714

     - z toho přirozená obnova - 38 -

     - z toho umělá obnova - první tis.ks 176 1 256

     - z toho umělá obnova - opakovaná tis.ks 70 458

Oplocování km 86 79

Ochrana proti zvěři - 1 090 -

Ochrana proti buřeni - 1 295 -

Ochrana proti klikorohu - 292 -

Odstranění škodících dřevin - 136 -

Prostřihávky a prořezávky - 461 -

Zpřístupnění porostů řezem - čistka - 178 -

Ochrana lesa proti zvěři - 12 -

Rekonstrukce lesních porostů - 3 -

Pavel Češka, 
vedoucím lesní výroby VLS ČR
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VÝSLEDKY PROVĚREK LESNÍCH 
HOSPODÁŘSKÝCH CELKŮ
Od roku 1999 jsou uskutečňovány 
prověrky v souladu s metodickým 
pokynem Vojenského lesního úřa-
du Praha (VLsÚ) a státního podniku 
VLS ČR k provádění soustavných 
prověrek, plnění závazných a do-
poručujících 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 předpisů 
a s ním souvisejících právních před-
pisů a hodnocení dlouhodobých 

výsledků v péči o stav lesa ve vojen-
ských lesích v působnosti Minister-
stva obrany ČR, a to po pěti letech 
platnosti LHP a po skončení platnosti 
LHP, tj. po 10ti letech. 

Prověrky v roce 2016 byly provede-
ny na těchto lesních hospodářských 
celcích (LHC):
• po deseti letech platnosti LHP: 
Chvalšiny (divize Horní Planá), Hrad-
čany a Břehyně (divize Mimoň),
• po pěti letech platnosti LHP: Jince 
(divize Hořovice), Stráž pod Ralskem 

(divize Mimoň) a Libavá (divize Lip-
ník nad Bečvou).

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: Nepomuk a Obec-
nice (divize Hořovice), Dolní Krupá 
(divize Mimoň), Hlubočky, Bruntál 
a Bores u divize Lipník nad Bečvou, 
při kterých byly zjištěny jen drobné 
nedostatky.

Přehled o výsledcích prověrek LHP za období 2006 až 2016 podává následující tabulka:

LHC Divize Platnost
LHP

Rok Vedení 
evidencí 

Plnění  
LHP

Ochrana 
lesa

Venkovní
šetření

Plnění 
opatření

Minulá 
prověrka

Výsledek
prověrky

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nejčastějšími zjištěnými nedostatky 
a komisemi uloženými opatřeními 
jsou:
• včas zpracovávat nahodilou těžbu, 
věnovat zvýšenou pozornost výskytu 
kůrovců a včas asanovat kůrovcové 
stromy a dříví atraktivní pro kůrovce; 
• dodržovat minimální podíl me-
lioračních a  zpevňujících dřevin 
u obnovovaných porostů v souladu 
s doporučeními dle příslušných hos-
podářských souborů a při zalesňová-
ní dbát na výsadbu dřevin odpovída-
jící danému lesnímu typu;
• požádat VLsÚ o stanovení nových 
lhůt pro zalesnění holin nebo pro za-
jištění lesních porostů;
• důsledně provádět kontroly zales-
něných porostů, případné nezdary 
ihned vylepšovat tak, aby porosty 
byly zajištěny v zákonných lhůtách;
• opravit nekvalitně provedenou jam-
kovou výsadbu;
• provádět důslednou ochranu kultur 
proti buřeni a okusu;
oplotit zvěří poškozované části po-
rostů pro jejich řádné zajištění;
• důsledně dbát na provádění po-
těžebních úprav, asanovat výrobní 

činností vzniklé erozní rýhy i poško-
zenou lesní dopravní síť;
• včas dotěžovat výstavky v kulturách 
a mlazinách;
• vytěžit usychající a uschlé výstavky;
• pravidelně kontrolovat funkčnost 
oplocenek a případné závady nepro-
dleně odstraňovat (včetně odstraňo-
vání nefunkčního pletiva);
• odstraňovat nefunkční betonová 
oplocení;
• odstranit zjištěné skládky odpadů;
• provést kontrolu a obnovu pro-
storového rozdělení lesa a chybějící 
značení doplnit;
• včas provádět potřebné činnosti 
k ochraně lesních kultur proti škodám 
zvěří, včetně plnění plánů lovu;
• včas provádět výřez plevelných, 
nežádoucích dřevin a křovin a ne-
tvárných jedinců tak, aby negativně 
neovlivňoval vývoj porostu a cílových 
dřevin;

Prověrky v roce 2017 budou prove-
deny na LHC:
• po deseti letech platnosti LHP: 
Nouzov (divize Hořovice) a Horní 
Planá a Homole (divize Horní Planá) 

a Borohrádek u divize Plumlov;
• po pěti letech platnosti LHP: Mi-
rošov a Strašice (divize Hořovice), 
Velký Újezd a Bochoř u divize Lipník 
nad Bečvou.

A dále budou v roce 2017 zaměst-
nanci VLsÚ provedeny tématické 
kontroly plnění závazných ustano-
vení lesního zákona na LHC: Háje 
(divize Hořovice), Arnoštov (divize 
Horní Planá), Valeč (divize Karlovy 
Vary), Myslejovice a Rychtářov (divize 
Plumlov) a Potštát u divize Lipník nad 
Bečvou. Termíny všech plánovaných 
kontrol budou s příslušnými divize-
mi standardně projednány a v do-
statečném předstihu prověřovaným 
organizačním jednotkám VLS ČR, s. 
p. oznámeny.

V roce 2016 nebylo Vojenským les-
ním úřadem s VLS ČR, s. p. zahájeno 
žádné správní řízení a ani nám nebyla 
rozhodnutím VLsÚ uložena pokuta.

Vladislav Seidl,  
ekolog VLS

Způsob hodnocení:
do 0,69   nedostatečný

0,70 – 0,99   vyžadující zlepšení
1,00 – 1,50   dobrý

1,51 – 1,80   velmi dobrý
1,81 – 2,00   výtečný



14 15TémaTéma

HOSPODAŘENÍ U SASKÝCH 
STÁTNÍCH LESŮ 
Začátkem října jsme měli možnost 
zúčastnit se akce ČLS, a sice jejího 
pobočného spolku Pro Silva Bohe-
mica v Krušných horách. Nebudu 
zde popisovat úvodní přednášky ani 
(i když též zajímavou) exkurzi po boží-
darských městských lesích, a rovnou 
přistoupím k tomu nejdůležitějšímu, 
proč se tato akce konala, a to k exkur-
zi u Saských státních lesů (Staatsbet-
rieb Sachsenforst), která proběhla na 
lesní správě (Forstbezirk) Eibenstock.

Přírodní podmínky

Lesní správa Eibenstock se na-
chází v  západním Krušnohoří (Er-
zgebirge) za českou hranicí zhru-
ba proti našim městům Kraslice 
– Horní Blatná. Hospodaří celkem 
na 20.532 ha státního lesa takřka 
v  jednom souvislém komplexu, 
v nadmořské výšce 324 – 1019 m. 
Převedeno do našeho názvoslo-

ví, dominují 5., 6. a na hřebenech 
7. lesní vegetační stupeň. Klima je 
podhorské – průměrná teplota kolem  
5 st. C, srážky 800 – 1200 mm. Podloží 
je tvořenou většinou žulami a fylity. 
Růstové podmínky odpovídajících 
dřevin jsou tedy velmi dobré; roční 
běžný přírůst cca 11,4 m3/ha. 

Stav lesa před rokem 1990

Zastoupení smrku téměř 100%. Holo-
sečný způsob hospodaření, obnova 
pouze smrkem. Smrkové porosty po-
škozeny imisemi – imisní těžby. Časté 
kalamity (vítr, sníh, námraza, kůrovec). 
Lesní půda se surovým humusem, 

žádná bylinná vegetace ani přiroze-
né zmlazení z důvodu nepřiměřeně 
vysokých stavů jelení zvěře (8 a více 
ks/100 ha). Prioritou byl lov trofejo-
vé zvěře s  loveckými hosty. Masívní 
škody okusem a  loupáním. V zimě 
se zvěř stahovala dolů do vesnic, což 
vyvolalo dokonce občanské protestní 
akce. 

Stanovení cílů po roce 
1990

Po uvolnění poměrů bylo konstatová-
no, že současné strukturálně chudé 
smrkové lesy neodpovídají požadav-
kům společnosti: zhoršují stav půdy; 
zužují životní prostor - způsobují úby-
tek druhů (čili snížení biodiverzity); 
jsou náchylné k častým disturbancím 
biotickým, abiotickým i antropogen-
ním; snižují ochranu před povodněmi 
a negativně působí na tvorbu pitné 
vody; rovněž mají omezenou rekre-

PRAKTICKÁ VÝUKA 
STUDENTŮ U VLS
Praktická příprava studentů ve stu-
dijním programu Lesnictví, akredi-
tovaného na Lesnické a dřevařské 
fakultě Mendelovy univerzity v Brně, 
má své nezastupitelné místo v rámci 
uceleného systému vysokoškolské-
ho vzdělávání a profesní přípravy 
na budoucí povolání na různých 
pozicích a úrovních lesnického, ale 
i dřevařského či příbuzných sektorů. 
Studium v bakalářských studijních 
programech má dle vysokoškolského 
zákona za úkol připravit budoucího 
absolventa na praxi tak, aby jeho 
následná uplatnitelnost byla pokud 
možno nejvyšší, současně ale také 
na další studium v navazujících ma-
gisterských studijních programech. 
Tento náročný požadavek vyvolává 
v řadě případů při přípravě a koncep-
ci studijních plánů téměř schizofrenní 
pocity s řadou otázek, jakým směrem 
tedy studium zaměřit, zda více prak-
ticky či více „akademicky“. 

Jednou z metod, jakými se profesní 
příprava studentů ubírá, je realizace 
systému praxí, které studenti v rámci 
tříletého bakalářského studia absol-
vují. První úrovní je tzv. výrobní praxe 
v rozsahu jednoho týdne, zařazená 
v prvním ročníku studia, kdy se stu-
denti pod vedením lesního perso-
nálu na vlastní kůži seznamují s děl-
nickou profesí při jarním zalesňování 
na území Školního lesního podniku 

ve Křtinách. Pro mnohé absolven-
ty   jiných než středních lesnických 
či technických škol je to v řadě pří-
padů první kontakt s lesnickou praxí 
vůbec. Mezi druhým a třetím roční-
kem bakalářského studia je zařazena 
dvoutýdenní praxe, zajišťovaná na 
pracovištích u našich stálých partnerů 
– státních podniků, akciových společ-
ností, obecních lesů, podniků lesnic-
kých služeb apod. Cílem této praxe je 
poznání organizačních a řídících pro-
cesů a systémů, případně kontrolních 
úkonů na vyšších organizačních po-
zicích, tzn. praktické stínování tech-
nických pracovníků, lesníků, revírníků 
apod., kteří v rámci realizace těchto 
praxí plní ve vztahu ke studentům roli 
mentorů. Na základě požadavků ně-
kterých zaměstnavatelů absolventů 
fakulty připravuje LDF do budoucna 

takové úpravy studijních plánů, které 
umožní rozšíření této formy praxe na 
co možná nejdelší časový úsek, který 
vůbec tříleté studium umožní. Třetí 
úrovní praktické výuky je možnost ab-
solvovat část doby studia v rozsahu 

jednoho až šesti měsíců na pracovi-
štích partnerů v rámci tzv. volitelné 
praxe. Tato forma je záležitostí dob-
rovolnou, umožňující našim studen-
tům relativně detailní poznání pra-
xe v různých lesnických provozech 
a rozšíření výsledných kompetencí 
získaných studiem právě formou 
propojení teoretických a praktických 
znalostí a dovedností, aniž by byli 
nuceni studium přerušovat či prodlu-
žovat jeho standardní dobu.

V systému výše popsané praktické 
výuky již několik let hrají významnou 
roli mimo jiné lesnické subjekty také 
Vojenské lesy a statky, s.p., zejména 
pak divize Lipník nad Bečvou a Plum-
lov, jejichž zaměstnanci se s příklad-
nou péčí věnují studentům studijního 
programu Lesnictví jako svým bu-
doucím kolegům. Vstřícný přístup, 
v řadě případů nekonečná trpělivost, 
ochota předávat své praktické zna-
losti či osobité návody na používání 
zdravého selského rozumu v celém 
spektru činností s profesí lesníka 
souvisejících jsou ze strany fakulty 
a především studentů, absolventů 
těchto praxí, vnímány jako významný 
a neocenitelný prvek nejen čistě pro-
fesní přípravy budoucích absolventů. 
Z pozice garanta praxe si dovoluji 
touto cestou vyjádřit upřímné po-
děkování VLS ČR. s.p. za tuto formu 
spolupráce s důvěrou v její pokračo-
vání v letech příštích.

Ing. Jan Dvořák, Ph.D. 
proděkan pro studijní záležitosti 

LDF MENDELU v Brně
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ační hodnotu. Postupně též nabývá 
na významu klimatická změna a s ní 
i rostoucí rizika pro současné lesní 
porosty. 

Na základě těchto skutečností byly 
stanoveny tyto hlavní cíle:

• Nutnost přestavby lesa a přiměřené 
myslivecké strategie

• Vytvoření stabilních a výnosově bo-
hatých smíšených porostů ve struktu-
rách lesa plně tvořivého

• Přizpůsobení lesů klimatické změně

• Zlepšení výnosové situace – cenné 
sortimenty, minimalizace ztrát

• Vytvoření samoregulačního obnov-
ního systému přes přirozenou obno-
vu, udržení genetické rozmanitosti

Zvýšení biodiverzity a rekreačních 
účinků lesa

• Lepší tvorba podzemních vod 
a kvalita vody; zvýšení protipovod-
ňové ochrany

• Udržení vitální populace zvěře 
v udržitelně regenerujícím se pro-
středí

Konkrétně na lesní správě Eiben-
stock byl stanoven cíl takto: 

• do roku 2100 dosáhnout zastoupe-
ní dřevin v horní etáži: SM 45, JD 20, 
BK 20, ostatní (KL, BO, MD, DG, DB, 
TR, JL) 15 %; 

jak toho docílit:

• zastavit holoseče a  hospodařit 
podrostním, výhledově výběrným 
způsobem

• hra se světlem: smrk se zmlazuje 
výhradně přirozeně, buk a  jedle se 

zavádí podsadbami, protože nee-
xistují dospělé porosty ani jednotlivé 
stromy BK a JD

• k provedení podsadeb je zpraco-
ván dlouhodobý plán; v současnosti 
je z 20.532 hektarů porostní plochy 
vytvořena spodní etáž na 6.821 hek-
tarech, tj. 33 %. Z toho zhruba 42 % 
je smrk z přirozeného zmlazení; jedle 
a buk z podsadeb zaujímají plochu 
3203 ha, tj. 47 % a  již téměř 16 % 
z celkové porostní plochy. Každo-
ročně se podsazuje cca 150 – 200 
hektarů jedle a buku.

• V porostech je vytvořena a označe-
na trvalá síť přímých přibližovacích 
linek po spádnicích, které vytvářejí 
pracovní pole o šířce 40 m. Trakto-
ry či vyvážečky, ale ani harvestory 
nesmějí zajíždět mimo tyto linie do 
porostů (dle jejich vlastních výzkumů 
dochází k dlouhodobému poškození 
půdy a kořenových systémů stromů 
při pojíždění technikou v porostech)

• Těžební zásahy v porostech (pro-
světlovací seče) se opakují zhruba 
v pětiletém cyklu podle potřeby pro-
vedení podsadby či PZ, později pod-
le stavu spodní etáže, v průměrné 
intenzitě kolem 50 – 60 m3/ha

• K budoucímu lepšímu zpeněžení 
dříví se cenné dřeviny (klen, třešeň) 
vyvětvují; rovněž u buku se předpo-
kládá péče o porostní zásobu - udr-
žení mlazin v zástinu pro jemnější 
větvení

• Přestože umělé obnově podsadba-
mi a kvalitě sazenic je věnována mi-
mořádná pozornost, nedají se zce-
la vyloučit deformace kořenových 
systémů u části obnovy. Proto jsou 
prováděny i podsíje jedlí (buk nikoli – 
biotičtí škodliví činitelé), a pozornost 
je věnována i původu jedlového se-
mene (dle vlastních pokusů nejlépe 
odrůstají semenáčky z východokar-
patských jedlí)

Aby mohly být tyto cíle naplněny, 
muselo být přikročeno především 
k redukci stavů jelení zvěře. Základní 
myšlenka byla taková, že přirozená 
i umělá obnova veškerých dřevin 
musí odrůstat bez jakékoliv ochrany.

Zásady mysliveckého hospodaření 
v saských státních lesích od počát-

ků redukce až po dnešní udržování 
přiměřených stavů jelení zvěře jsou 
následující:

• Lov je v první řadě VÝKON pro sou-
stavné a nepřetržité obhospodařo-
vání lesa

• Pro redukci jelení zvěře musí být 
zásadně myslivost ve vlastní režii

• Odbourání všech restrikcí – plné 
využití zákonných možností lovu

• Každý THP se musí podílet na vý-
konu práva myslivosti jako součást 
výkonu funkce

• Motivace personálu; trvalá a ne-
měnná koncepce toho, že les má 
přednost před zvěří – les je pro nás 
důležitější!

• Průběžné vzdělávání personálu (tré-
nink ve střeleckém kině, nastřelování 
zbraní, semináře apod.)

• Samotný personál vysoký odstřel 
nezvládne - je třeba si vytvořit spo-
lupracovníky z řad trvalých loveckých 
hostů, kteří mají stejná práva a povin-
nosti jako vlastní personál; dostávají 
finanční příspěvek ke svým nákladům 
na provoz myslivosti, který se tvoří 
podle výkonnosti (tzn. kolik odloví 
zvěře)

• Lov trofejové zvěře: neprovádí se 
poplatkový odlov s  loveckými hos-
ty (zdržuje to personál; myslivost je 
služba pro pěstování lesa a ne před-
mět obchodu). Srnci – bez omezení 

pro každého lovce. Jeleni – do 3 kg 
hmotnosti bez omezení pro každé-
ho lovce. Silnější trofeje za mírný 
poplatek. Pro lovecké hosty – podle 
výše odlovu možná prémie ve formě 
odlovu silného jelena. Odbourání 
všech privilegií – jeleni k výročí apod., 
stejné možnosti pro všechny.

• Neplatí žádná kritéria pro průběrný 
odstřel

• Od roku 1993 platí zákaz veškeré-
ho krmení a přikrmování zvěře; smí 
se provádět pouze vnadění malým 
množstvím ovsa a jablek příp. jableč-
nými výlisky, max. 3 kg denně 

• Podpora chovu loveckých psů vyu-
žitelných k dosledu postřelené zvě-
ře a honičů; náhrady za držení psů, 
náklady na veterináře, GPS obojky, 
ochranné vesty apod.

• Myslivost jako společenská záleži-
tost a zábava – ve vrcholné sezóně 2x 
v týdnu naháňka; společná posezení; 
budování myslivecké infrastruktury 
– lovecké chaty, naháňková území 
s krytými střeleckými stanovišti, ka-
zatelny apod.

Po počáteční silné redukci početních 
stavů jelení zvěře v letech 1991 - 96, 
kdy se lovilo ročně na cca 20.000 
hektarech kolem 400 – 600 kusů, se 
již od roku 1995 dal pěstovat buk 

bez oplocení a od roku 2000 rovněž 
jedle. V posledních patnácti letech 
se pohybuje roční odlov kolem 100 
kusů jelení zvěře. Bylo konstatováno, 
že za stavů do 1 kusu jelení zvěře 
na 100 hektarů jsou škody okusem, 
ohryzem a loupáním minimální a to-
lerovatelné.

 Při naší pětihodinové obhlídce les-
ní správy Eibenstock jsme neviděli 
žádnou holinu, žádnou oplocenku, 
žádný nátěr sazenic či individuální 
ochranu. Nevšimli jsme si však ani 
jakýchkoliv škod zvěří, ani na jedli, 
natož na jiných dřevinách. Zato jsme 
viděli velkoplošně podsázené smrko-
vé porosty různého stáří se sníženým 
zakmeněním a u našich průvodců 
mimořádný zápal a odhodlání pro 
společný cíl – zlepšení stavu lesa. 

Václav Pernegr;  
foto: Jiří Lukáš,  
divize Hořovice
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LESY ČR A VLS 
SPOLEČNĚ POMÁHAJÍ 
PŘI OBNOVĚ LIBUŠÍNA
Ve svazích nad Prostřední Bečvou v Beskydech zahájily Vojenské lesy a statky  
15. litopadu těžba dříví pro obnovu vyhořelé kulturní památky Libušín na Pous-
tevnách. Stejně jako před 120 lety, kdy byla slavná chata postavena, dříví staho-
vali koně. Dříví na obnovu Libušína je darem státního podniku Lesy ČR, těžbu se 
zavázaly zajistit Vojenské lesy a statky. Obnova historické dřevěné stavby by měla 
být na Poustevnách dokončena do tří let.

Slunečným mrazivým ránem se ozývá 
zvuk motorové pily a povely kočích 
pro koně, těžební činnost Vojenských 
lesů a statků ve svahu nad Prostřední 
Bečvou sleduje společně s výrobním 
náměstkem VLS Liborem Strakošem 
generální ředitel Lesů České repub-
liky Daniel Szórád, ředitel Valašské-
ho muzea v přírodě Jindřich Ondruš 
a hlouček dalších hostů. Mezi lesními 
dělníky pobíhají fotografové a kame-
ramani. Tak vypadal den, kdy začala 
obnova slavné beskydské dřevostav-
by na Poustevnách. 

„Podstatné je přiblížit se co možná 
nejvíce způsobu těžby v dobách 
původní stavby. Čerpáme přitom 
ze zkušeností našich předků,“ uvedl 
při slavnostním zahájení ředitel Va-
lašského muzea v přírodě Jindřich 
Ondruš.

Celkem bude vytěženo 360 kubíků 
převážně jedlového a smrkového 
dřeva. Způsob, jakým začal „růst 
z popela“ nový Libušín, má přitom 
řadu symbolických spojnic s původní 
stavbou. 

Těžba probíhala ve stejné lokalitě, 
jako kdysi. Dřevo ze svahů v kně-
hyňských lesích totiž před více než 
stoletím použil na slavnou stavbu 

také autor Libušína, architekt Du-
šan S. Jurkovič. Stejná tak je lokalita 
i nadmořská výška okolo 600 me-
trů. Monumentální jedle a  smrky, 
které pro obnovu VLS těžily, navíc 
mají přibližně 120 let. V době, kdy 
Libušín byl dokončen, byly tedy sotva 
odrostlými sazenicemi. A obdobná 
je i volba ročního období pro těžbu, 
stejně tak i způsob těžby, na kterou 
VLS nasadily tři koňské potahy.

„Těžbu jsme zahájili den po „su-
perúplňku,“ teploty byly pod nulou, 
takže podmínky jsou ideální. V  lo-
kalitě, kde těžba probíhala, je terén 
poměrně hustě pokryt zmalzeným 
porostem, proto jsme použili nej-
šetrnější metodu, tedy koně. Navíc, 
nejde o plošnou těžbu, dříví se vybírá 
podle konkrétního požadavku sta-
vařů,“ popsal výrobní náměstek VLS 
Libor Strakoš.

Lesníci na konstrukci samozřejmě 
vybrali nejkvalitnější dříví, tedy bez 
hnilob, poškození hmyzem či dře-
vokazných hub. Nejdelší trámy, kte-
ré dřevostavba vyžaduje, budou mít 
délku přes osm metrů a ponesou věž 
složité dřevěné konstrukce obnove-
né stavby. 

„Každé patro má zcela odlišnou vaz-
bu trámů, obnovu jsme projektovali 
s využitím moderních počítačových 
programů, z dnešního pohledu je 
až neuvěřitelné, že stavbu architekt 
Jurkovič vymyslel jen s pomocí své 
hlavy,“ poznamenal majitel projekční 
kanceláře Jakub Masák.

Těžba probíhala do poloviny pro-
since, dříví, které VLS z  lesa stáhly, 
se následně naložilo na přepravní 
techniku, která jej dopravila do tech-
nického zázemí zhotovitele stavby 
v Bystřici. Dřevo se zde naváží do 
skladů, kde bude chvíli odpočívat, 
pak se bude otesávat a zpracovávat 
a připravovat na vlastní stavbu. Te-
saři na něm budou pracovat do jara, 
kdy opracované prvky poputují na 40 
kilometrů vzdálené Poustevny, kde 
stavba začne vyrůstat. Libušín by měl 
být hotov v roce 2019, tedy 120 let 
poté, co otevřela původní chata od 
slavného architekta Jurkoviče, kte-
rou předloni na jaře nenávratně zničil 
požár.

Obnova Libušína je hrazena z  fi-
nančních prostředků Ministerstva 
kultury ČR, dary Zlínského a Morav-
skoslezského kraje, veřejnou sbírkou 
a pojišťovnou Kooperativa. Dar Lesů 
ČR v podobě dříví i VLS ve formě 
těžebních a dopravních činností však 
k obnově památky také přispěl vý-
znamnou měrou.

 „Oběma státním podnikům opravdu 
děkujeme za příkladný postoj“, dodal 
v této souvislosti ředitel Valašského 
muzea v přírodě Jindřich Ondruš.

Dříví pro Libušín v číslech

Datum těžby listopad-prosinec 2016
Rozsah 360 m3
Nadmořská výška těžby 600 – 700 m. n. m.
Celková délka stavebních prvků cca 3000 metrů
Náklady na obnovu 80 milionů korun
Termín dokončení  druhá polovina 2019
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VÝLOVY U VLS LÁKALY, 
NA OLŠINU PROUDILY DAVY
Tradičním podzimním výlovům u VLS vévodily dvě události, určené pro užší či širší 
veřejnost. Obě se odehrály poslední říjnový týden na nejatraktivnějších hospo-
dářských rybnících VLS – na Hořejším Padrťském rybníku a na Olšině. Především 
šumavský výlov přilákal davy, protože byl určen pro nejširší veřejnost.

Od začátku to byl rybářský výlov, 
jak má být. V pátek ráno při prvním 
zátahu se nad nejvýše položeným 
chovným rybníkem v ČR, šumavskou 
Olšinou, valila mlha, která se o dvě 
hodiny později změnila v krásné slu-
nečné počasí.

Sváteční výlov Olšiny nebyl jen hos-
podářskou událostí. Bohatý dopro-
vodný program, který zde Vojenské 
lesy a statky zorganizovaly, přilákal 
do unikátní přírodní lokality, která 
se letos v rámci optimalizace vojen-
ského újezdu Boletice otevřela veřej-
nosti, davy lidí. Za dva dny se jich tu 
vystřídalo přes šest tisíc.

Na všechny zde čekal prodej čers-
tvých ryb na hrázi – především kaprů 
a amurů. Za dva dny si jich odtud 
návštěvníci odnesli přes 30 metráků. 
Celkový objem výlovu pak činil 300 
metráků.

„Lidé se dnes zajímají o kvalitu a těší 
nás, že doceňují v rámci tohoto tren-
du ryby z Olšiny, která nabízí díky 
své poloze a okolním podmínkám 
mimořádně kvalitní a přírodně čistou 
produkci,“ dodal ředitel divize VLS 
Horní Planá Petr Král. Připomněl tak, 
že v okolí Olšiny byl po desetiletí vy-
loučen jakýkoliv civilizační rozvoj, na 
spádových zemědělských plochách 
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NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA LIBUŠÍN
Iniciativa k stavbě slavné chaty vze-
šla od Pohorské jednoty Radhošť. 
Atraktivnosti Pusteven v blízkosti hory 
Radhošť si byli členové frenštátského 
spolku velice dobře vědomi. A proto 
tato nejstarší  česká turistická organi-
zace, která si dala za cíl zpřístupňovat 
odlehlá místa beskydských hor, od-
koupila pro stavbu pozemky.

Zakázku na stavbu Libušína získala 
vsetínská stavební kancelář, kde teh-
dy dnes věhlasný slovenský architekt 
Dušan Jurkovič pracoval. Ten v roce 

1897 zahájil projektování stavby Li-
bušína a sousední Maměnky. Oba 
objekty ve slohu tzv. lidové secese 
byly zpřístupněny v roce 1899. Archi-
tektonické prvky exteriérů Jurkovič 
převzal z lidových staveb řady valaš-
ských, ale i kysuckých vesnic.

Na výzdobě interiéru Libušína se pak 
podílel český malíř Mikoláš Aleš, kte-
rý si zájem o Valašsko odnesl již z Ná-
rodopisné výstavy Českoslovanské, 
konané v Praze roku 1895, na níž byla 
instalována mimo jiné Valašská dědi-

na s hospodou „Na posledním gro-
ši“. Podle Alšových kreseb zbojníků 
Ondráše a Juráše, portáše Stavinohy 
a boha Radegasta vymaloval interiéry 
Libušína akad. malíř Karel Štapfer. 

Další boom Pustevny zažily po rozpa-
du mocnářství za první republiky, kdy 
zde vyrostl moderní hotel Tanečnica, 
s druhou světovou válkou však přišel 
úpadek lokality. Ten trval až do 90. 
let, kdy se Jurkovičovy stavby ocitly 
v havarijním stavu. S myšlenkou zá-
sadní rekonstrukce pustevenských 
útulen přišlo Valašské muzeum v pří-
rodě. Realizovat se ji podařilo až od 
roku 1995. Po čtyřech letech, v roce 
1999 byla slavnostně znovuotevřena 
restaurace Libušín a v roce 2003 byl 
zpřístupněn také hotel Maměnka. 
Areál Pusteven byl v době rekon-
strukce prohlášen Národní kulturní 
památkou.

Ničivý požár chatu vážně poškodil  
v noci z 2. na 3. března 2014. 
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Akce
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INTERPRETAČNÍ PLÁN CHKO BRDY
Cílem Interpretačního plánu CHKO Brdy bylo vytvo-
řit návrh jednotné prezentace území nově vzniklé 
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy. I přes řadu 
styčných bodů se však nejedná o klasický plán rozvoje 
cestovního ruchu. Interpretační plán navrhuje způsob, 
jak skloubit zajištění běžné hospodářské činnosti, 
ochranu přírodních a kulturně -historických hodnot 
území a využití území návštěvníky.

Primárně jsme se vytvořením této 
strategie chtěli vyhnout situaci, do níž 
se dostala celá řada chráněných a tu-
risticky intenzivně využívaných území 
u nás, která se po mnohdy i dlouho-
dobém rozvoji a masivních investi-
cích do návštěvnické infrastruktury, 
snaží tento rozvoj utlumovat s tím, 
jak postupně vysychají dotační zdroje 
a výdaje na údržbu rostou. Čím dál 
častěji se také objevují pochybnosti 
o efektivitě vynakládání prostředků 
na přípravu a realizaci návštěvnické 
infrastruktury.

Cílem tak bylo stanovit realistickou 
strategii pro nově otevřenou přírodní 

lokalitu středních Brd. Interpretační 
plán CHKO Brdy je klíčovou součástí 
snahy o koncepční řešení prezentace 
území a práce s návštěvníky, kterou 
společně vyvíjí především státní pod-
nik Vojenské lesy a statky (největší 
lesní hospodář v území) a Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR (správce 
nově vzniklé chráněné krajinné ob-
lasti, jehož v místě reprezentuje Sprá-
va CHKO Brdy). Do přípravy plánu se 
však zapojilo mnohem více institucí, 
ale i  jednotlivců, kteří v Brdech žijí 
a pracují.

Prvním krokem při vzniku Interpretač-
ního plánu CHKO Brdy byla rozsáhlá 

analýza, která hledala odpovědi na 
otázky: Co mohou Brdy nabídnout? 
Kdo jsou vlastně jejich návštěvníci? 
Jaký na ně lokalita udělá dojem? Jak 
naplňuje jejich očekávání?

Následovala plánovací část s využitím 
informací a dat získaných z analýzy, 
v níž jsme volili způsob interpreta-
ce území a prostředky interpretace. 
Zjednodušeně řečeno šlo o to, s ja-
kými skupinami návštěvníků chce-
me komunikovat, kdo jsou, o co mají 
a naopak nemají zájem, což nám dalo 
obraz i o tom, jakou formu komu-
nikace zvolit – čím je oslovíme, čím 
naopak nikoliv.

Finálním úkolem dokumentu pak 
bylo stanovit způsob aplikace naplá-
novaných kroků a úkolů, tedy vše, co 
je třeba pro efektivní rozvoj území 
udělat, včetně investic do odpovída-
jící infrastruktury. Aplikační strategie 
nám také ukázala rámec finančních 
nákladů a v neposlední řadě dala 
odpovědi na otázku: Kdo to udělá 
a bude za to také zodpovědný v rám-
ci institucí a subjektů, jejichž zájmy 
a kompetence se v lokalitě prolínají.

se hospodaří výlučně v systému 
ekologického zemědělství a na 
samotném rybníku je vyloučeno 
používání intenzivních chovných 
metod a ryby tak jsou krmeny čis-
tě přírodními produkty. Proto jsou 
mimořádně chutné a zdravé. „Pří-
mý prodej při výlovu je s ohledem 
na cenu i náklady pro podnik také 
ekonomicky mnohem výhodnější, 
než následná realizace na velkoob-
chodním trhu,“ dodal ředitel Král.

Během výlovu návštěvníky lákaly 
také rybí speciality a další pochu-
tiny. Mimořádný zájem byl o expo-
zici v historické budově Rybářské 
bašty VLS na hrázi rybníku, která 
vedle stálé nabídky návštěvníkům 
nabídla také instalaci s historickým 
rybářským vybavením ze sbírek ze-
mědělského muzea v Hluboké nad 
Vltavou.

Speciální program byl určen pře-
devším pro malé, výklad o rybářství 
a ukázky živých ryb přímo z výlovu 
ve speciálním bazénku zde pro ně 
připravila střední rybářská škola 
Jakuba Krčína z Třeboně. Druhým 
dětským epicentrem u hráze se 
pak stal stan lesních pedagogů 
VLS. Za dva dny jejich program 

absolvovalo 2500 dětí s rodiči či 
prarodiči. Partnerem akce byla 
agentura CzechTourism.

Stovky návštěvníků si o  tři dny 
dříve nenechaly ujít také největší 
rybářskou událost roku na Brde-
ch – výlov Hořejšího Padrťského 
rybníku. Komorněji koncipované 
akci nepřálo tolik počasí i výsledek 
netrhal rekordy. Letošní výlov totiž 
patřil z hlediska objemu v posled-
ních letech k těm slabším, bylo vy-
loveno 394 tuny ryb. Slabší výsle-
dek však byl očekáván s ohledem 
na změny chovu na Padrťských 
rybnících, kde byla cíleně snížena 
obstávka a zvýšen podíl dravých 
ryb. Pro srovnání  – v  roce 2010 
byl výsledek výlovu 57,6 tuny, 
v roce 2012 40,8 tuny, v roce 2014  
50,5 tuny a vloni 39,4 tuny.

Na slabším výsledku se podílí také 
zvýšený výskyt rybích predátorů 
v lokalitě v posledních letech. „Již 
delší dobu jde o vydru, orla moř-
ského a volavky, v  letošním roce 
se k nim připojili i kormoráni, kte-
rých se v oblasti na jaře vyskytovalo 
asi 80 kusů,“ dodal ředitel divize  
Hořovice Petr Švadlena.
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V BRDECH DOBROVOLNÍCI 
POSBÍRALI PYTLE ODPADKŮ
V mraze a s čerstvě napadaným sněhem se v sobotu 12.  listopadu na Brdech 
odehrála akce „Ukliď Brdy.“ Dobrovolnický program, který měl primárně očistit 
chráněnou krajinnou oblast od odpadků po první turistické sezóně po jejím ote-
vření veřejnosti, organizovaly Vojenské lesy a statky ČR ve spolupráci s Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR a místním polesím Arcibiskupství pražského.

„Šlo o pilotní projekt, chtěli jsme vy-
zkoušet zájem lidí. Zda jsou ochot-
ni se zapojit do udržování pořádku 
v této unikátní přírodní lokalitě. Zá-
jem nás překvapil – i přes komornější 
organizaci a nepříznivé počasí se se-
šlo dost dobrovolníků,“ uvedla brd-
ská lesní pedagožka Petra Večeřová.

I přes zimu a  čerstvý sníh vyrazili 
do středočeských hor z  šesti míst 
na sedm tras asi dvě desítky dob-
rovolníků. Start byl u  lesních správ 
v Mirošově, Jincích, Strašicích, Ne-
pomuku, Obecnici a také v Hutích 
pod Třemšínem, kde na každou partu 
sběračů čekal pověřený pracovník 
lesní správy a vybavil je pytli na sběr 
odpadků a pracovními rukavicemi. 
Současně zde obdrželi i plán trasy 
sběru, vyznačený na mapě. K dispo-
zici bylo i doprovodné vozidlo, na 
které se ihned mohly nakládat pytle.

Trasy měly délku od pěti do 11 kilo-
metrů a na jejich konci jako podě-
kování od VLS dobrovolníci dostali 
tašku s  drobnými upomínkovými 
předměty.

Byť úklid komunálního odpadu spa-
dá podle platné legislativy do kom-
petence samosprávy, pod jejíž kata-
strální území daná oblast Brd patří, 
organizace podzimního úklidu se 
chopily tři organizace, které spra-
vují nově vzniklou chráněnou oblast 
z hlediska její ochrany a hospodaření.

„Odpovědnost je na obci, v  jejímž 
katastru se lokalita nachází a je to tak 
správně, neb to, co jsme dnes tahali 
z Brd, tam opravdu nezanechali turis-
té, krom jednoho obalu od tatranky. 
Umyvadlo, či ojeté pneumatiky zde 
asi opravdu nezanechali výletníci. 
A to nemluvím o tom, že v týdnu před 

úklidem jsem otočil stařenku s odpa-
dem ze zahrady na kraji Nepomuku, 
jak míří do lesa a nechtělo se jí s tím 
zpět,“ popsal situaci vedoucí CHKO 
Brdy Bohumil Fišer.

Nejčastějšími úlovky dobrovolníků se 
staly poztrácené poklice aut, prázd-
né lahve od alkoholu a samozřejmě 
i nejčastější PET lahve od nápojů. Ne-
chybělo ani několik kilogramů železa 
a na trase Nepomuk velký plastový 
pytel s rozkládajícími se zbytky ne-
definovaného zvířete.

Obecně však akce potvrdila, že zru-
šení vojenského újezdu a otevření 
středních Brd veřejnosti nevyvolalo 
z hlediska odpadků žádnou kalamitu.

Problémy jsou především v okrajo-
vých částech a velká část z nich ni-
jak nesouvisí s turistickým ruchem. 
Obecně se dá říci, že lidé, kteří míří 
do přírody, do srdce Brd, jsou větši-
nou milovníci přírody, kteří po sobě 
odpadky nezanechávají, protože se 
k přírodě snaží chovat dobře.

Z analýzy, jejíž součástí byl i výzkum, 
nám jasně vyplynulo, kterým zájmo-
vým skupinám území po zrušení vo-
jenského újezdu slouží. Tou hlavní 
jsou sportovci, především cyklisté, 
hned za nimi pěší turisté – jednodenní 
výletníci a milovníci pobytu v přírodě, 
ale také cykloturisté. Následují rodi-
ny s dětmi a návštěvníci se zájmem 
o určitá specifická témata, jež Brdy 
nabízejí, především o  jejich historii. 
Z hlediska lokace původu návštěvní-
ků se podle očekávání většina z nich 
rekrutuje z Prahy. Obyvatelé české 
metropole společně s  obyvateli 
Středočeského a Plzeňského kraje 
ostatně tvořili bezmála 90 procent ná-
vštěvníků v prvních měsících po vzni-
ku CHKO, jak ukázal prvotní průzkum.

Turistické služby, včetně služeb infor-
mačních center, ale zejména ubyto-
vání a stravování, jsou v současnosti 
lokalizovány po obvodu území, pří-
padně v zastavěných částech obcí 
kolem silnice č. 19, což lze považo-
vat v souvislosti s interpretací i péčí 
o území za přednost. Lze předpoklá-
dat, že se zřízením CHKO Brdy po-
stupně stoupne zájem o tyto služby 
a ty se budou postupně více rozvíjet. 
Je pravděpodobné, že rovněž po-
roste tlak podnikatelských subjektů 
na to, aby mohly své služby nabízet 
uvnitř území CHKO. Pokud se má za-
chovat punc jedinečnosti CHKO Brdy 
jako území s minimem služeb pro 
turisty uvnitř, je třeba těmto tlakům 
odolat a snahy o rozvoj směrovat pri-
márně do obcí.

Hlavní sdělení?  
Brdy – zelený ostrov upro-
střed Čech!

Z analýzy a zájmu návštěvníků tak 
jasně vyplynulo hlavní komunikační 
sdělení, kterým je třeba Brdy inter-
pretovat: Brdy jsou zeleným přírod-
ním ostrovem horských lesů upro-
střed Čech, který člověk po staletí 
využívá, ale neobývá.

Hlavním interpretačním vzděláva-
cím cílem CHKO Brdy by tak měla 
být snaha, aby lidé pochopili, že 
výjimečnost CHKO Brdy a zdejší 
krajiny spočívá v nezastavěnosti 
území bývalého vojenského újez-
du a v tom, že se toto území zatím 
podařilo zachovat bez jinde běžné 
návštěvnické infrastruktury a služeb 
turistického ruchu. Měli by si uvě-
domit si, že CHKO Brdy je jedním 
z mála míst v našem vnitrozemí, kde 
lze zažít ticho a tmu bez jinde běž-
ných rušivých vlivů. A v neposlední 
řadě je třeba návštěvníkům zdůraz-
ňovat dostupnými prostředky fakt, 
že ochranářské i  lesnické zásahy 
do zdejší krajiny, které se mohou 
na první pohled zdát radikální, jsou 
nezbytnou součástí ochrany a péče 
o jedinečnou přírodu a krajinu Brd.

Z hlediska návyků chování v CHKO je 
pak třeba návštěvníkům třeba připo-
mínat, že omezenou návštěvnickou 
infrastrukturu je třeba využívat šetr-
ně, nepoškozovat ji, uklízet po sobě 
a odnášet odpadky.

Jakými konkrétními prostředky na-
vrhuje Interpretační plán těchto, ale 
i dalších cílů dosáhnout, se budeme 
věnovat v příště.

Kateřina Dvořáková, 
projektový manažer

Návštěvníci CHKO Brdy

Obyvatelé Prahy 27 procent, 
sídla 2  – 10 tisíc obyvatel 20 
procent, města nad 100 tisíc 
obyvatel 17 procent.

70 procent bez dětí, z  nich 
32 s partnerem, rodiny s dětmi 
22 procent.

V 70 procentech šlo o krátkou 
návštěvu do 1 dne, víkend v Br-
dech strávilo jen 15 procent 
dotázaných.

Tři čtvrtiny návštěvníků jako 
hlavní důvod uvedly poznává-
ní přírodních krás, zájem o brd-
skou přírodu byl nejsilnější u lidí 
od 15 do 35 a nad 65 let věku.

Nejvíce z nich by přivítalo nauč-
né stezky (51%), malé expozice 
(31%) a služby infocentra (21%).

Nejvíce návštěvníků, téměř po-
lovina, by chtělo zachovat území 
beze změny, čtvrtina by přiví-
tala zlepšení orientace, služby 
občerstvení v  CHKO zvolilo 
15 procent dotázaných.
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Vítězové soutěže

1. místo: Matouš Balda, 
ZŠ Doctrina Liberec
2. místo: Adélka a Zuzanka 
Řehořkovy, Zákupy
3. místo: Andrea Strejčková, 
ZŠ Bělá pod Bezdězem
4. místo: Tereza Poláková, 
ZŠ a MŠ Kamenický Šenov
5. místo: Soňa Řehořková, 
ZŠ Bělá pod Bezdězem
6. místo: Veronika Procházková, 
ZŠ Bělá pod Bezdězem
7. místo: Lukáš Ginzl, 
ZŠ Bělá pod Bezdězem
8. místo: Matěj Smejkal, 
2. oddělení ŠD Beroun – Závodí
9. místo: Ludvík Jakub Roubíček, 
ZŠ Bělá pod Bezdězem
10. místo: Marie Drchotová, 
ZŠ Šluknovská 2904, Česká Lípa

Lesní pedagogika Lesní pedagogika

YPEF U VLS OPĚT 
V ROZŠÍŘENÉM FORMÁTU
Již potřetí uspořádají Vojenské lesy a statky v roce 2017 místní kola mezinárodní 
vědomostní soutěže YPEF (Young People in European Forests) o lesích a lesnictví. 
A i tento ročník bude jednotlivých kol více než vloni.

Soutěž YPEF 2017 proběhne u VLS 
ve dnech 23. až 31. ledna 2017. Tým 
podnikových lesních pedagogů 
v tomto období zorganizuje celkem 
osm místních kol.

„V roce 2015, kdy jsme se jako pod-
nik stali partnery soutěže, proběhly 
u VLS dvě místní kola v režii našich 
lesních pedagogů, letos jich bylo pět 
a na ročník v nadcházejícím roce plá-
nujeme o tři více. Hlavní nápor bude 
na Janu Hynkovou z karlovarské di-
vize, kde byl již letos zájem o sou-
těž ze strany místních škol enormní. 
Napřesrok zde plánujeme hned tři 
místní kola, z toho dvě v sousedním 
Ústeckém kraji“, uvedl vedoucí les-
ních pedagogů VLS Jan Kobr.

Mezinárodní soutěž YPEF je určena 
pro mladé lidi se zájmem o přírodu. 
Soutěží se ve tříčlenných týmech 
a s ohledem na možný postup do 
mezinárodního kola se očekává, že 
všichni soutěžící budou ovládat an-
glický jazyk. Soutěžící jsou rozdělení 
do dvou věkových kategorií. Mladší 
z nich se rekrutují z 6. až 9. tříd, starší 
kategorie je určena středoškolákům. 
V soutěžní den místního kola na sou-
peřící týmy čeká nejprve písemný 
vědomostní test, na který navazuje 
praktické poznávání přírodnin.

Vítězný tým z každého místního kola 
postoupí do regionálního kola, od-
kud má v případě vítězství možnost 
se probít do národního finále. To 
proběhne tradičně v Kostelci nad 
Černými lesy v prostorách Fakulty 
lesnické a dřevařské České zeměděl-
ské univerzity v Praze.

„Tým, který vyhraje národní kolo, 
bude vyslán do evropské země, kte-
rá je členem mezinárodního výboru 
YPEF, kde bude reprezentovat ČR na 
kole mezinárodním – termíny a místa 
konání budou upřesněna později,“ 
doplnil Jan Kobr.

KARLOVARSKÉ KAŠTANOBRANÍ 
SLAVILO MEZI ŠKOLÁKY 
NEČEKANÝ ÚSPĚCH
Až neočekávaným úspěchem skon-
čila podzimní kampaň Kaštanobraní 
2016 karlovarské divize Vojenských 
lesů a statků mezi místními školami 
v kraji. Školáci poslali zvěři na Dou-
pov bezmála šest tun kaštanů a do 
kampaně se zapojilo na osm stovek 
dětí z okolí Vojenského újezdu Hradi-
ště. Vítězným týmem se stali prvňáci 
z Kyselky s bezmála sedmi metráky 
nasbíraných plodů.

Kampaň, která si kladla za cíl obnovit 
tradici podzimního sběru plodů pro 
zimní přikrmování zvěře, spustili kar-
lovarští lesníci Vojenských lesů a stat-
ků v září a probíhala po celý říjen. VLS 
oslovily základní školy v Karlových 

Varech, Ostrově a menší školy při 
hranicích vojenského újezdu Hradi-
ště, kde hospodaří. Do Kaštanobraní 
se nakonec zaregistrovalo dvaatřicet 
školních tříd z celkem devíti škol. Do 
31. října se dětem přitom podařilo 
nasbírat neuvěřitelných 5 895 kilo-
gramů kaštanů.

„Pro představu jde o množství, které 
by po okraj naplnilo velkoobjemo-
vý kontejner. Letošní Kaštanobraní 
bylo pilotním projektem, popravdě 
řečeno, jsme netušili, jak dnešní 
mladá generace naši výzvu příjme, 
proto nám úspěch doslova vyrazil 
dech. Všem dětem i pedagogům za 
zvěř v Doupovských horách velmi 

děkujeme. A samozřejmě blahopře-
jeme vítězům,“ řekl ředitel karlovar-
ské divize VLS Milan Suk.

Jak dodal, nejzdatnějšími sběrači se 
stali prvňáčci ze základní školy v Ky-
selce, kterým se podařilo nasbírat 
697 kilogramů. Za svůj výkonobdrže-
ly od VLS výlet se speciálním progra-
mem „O zvěři se zvěří“ do Podkruš-
nohorského zooparku v Chomutově.

Trojlístek nejlepších doplňuje třetí 
třída taktéž z Kyselky s 430 nasbíraný-
mi kilogramy a v těsném závěsu třída 
4.A ze ZŠ Komenského v Karlových 
Varech s výsledkem 429 kilogramů.

YPEF 2017 u VLS

26. 1. 2017 
– divize Horní Planá, 
organizuje Jiří Flíček ml.
25. 1. 2017 
– divize Hořovice, 
organizuje Petra Večeřová
23. 1. 2017 
– divize Karlovy Vary 
– kolo Klášterec n. O, 
organizuje Jana Hynková
25. 1. 2017 
– divize Karlovy Vary 
– kolo Karlovy Vary, 
organizuje Jana Hynková
27. 1. 2017 
– divize Karlovy Vary 
– místní kolo Podbořany, 
organizuje Jana Hynková
31. 1. 2017 
– divize Lipník nad Bečvou, 
organizuje Romana Klevarová
24. 1. 2017 
– divize Mimoň, 
organizuje Eva Zikmundová
25. 1. 2017 
– divize Plumlov, 
organizuje Jiří Fusek

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
PRO LESNÍ ZVĚŘ
V úterý 6. prosince, přímo na Mikulá-
še, přivezly děti z mateřské a základní 
školy z Daskabátu nadílku pro lesní 
zvěř. Jablíčka, mrkve, kedlubny, kuku-
řici a další laskominy pověsily na smr-
ky uvnitř přezimovací obůrky a tak i do 
lesa pomalu vklouzla vánoční atmo-
sféra. Prosinec je doba mysliveckých 
honů a naháněk a tak si dvacítka dětí 
vyzkoušela, zda se umí potichu pohy-
bovat po zmrzlém povrchu loveckého 

„šouláku“. Malí lovci se došoulali až 
k přikrmovacím zařízením. Řekli jsme 
si, co patří do slaniska, co se sype do 
krmítek a co dáváme do jeslí. Mrazi-
vé počasí nás popohnalo do lovecké 
chaty, kde už praskal a hřál v kamnech 
oheň, a kde se děti s chutí nasvačily. 
Po jídle je chuť k dílu a proto si děti 
samy vyrobily slunečnicovou kouli pro 
ptáčky a pověnovaly se mysliveckým 
trofejím a dekám. A protože se dětem 

ještě nechtělo domů, zahráli si s les-
ními pedagogy před chatou ještě ně-
kolik prima her. Třeba na rysa a srnce 
nebo na bachyni a selata. Dopoledne 
se povedlo a my děkujeme dětem za 
krásné dárky, sobíky, a přejeme jim 
ještě jednou na dálku hezký vánoční 
čas.

Romana Klevarová, 
lesní pedagožka divize Lipník n. B.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ VLS  
VYHRÁL ŠKOLÁK Z LIBERCE
Celkem se v literární soutěži VLS se-
šly na čtyři desítky děl. S vybíráním 
vítězů tak měla porota těžkou práci. 
Nakonec za vítěze zvolila liberecké-
ho školáka Matouše Baladu. Za ním 
se na druhé příčce umístily Adélka 
a Zuzanka Řehořkovy ze Zákup, tře-
tí skončila Andrea Strejčková z Bělé 
pod Bezdězem.

Školní soutěž Usínání s  lesními po-
hádkami inspirovaná Lesnickým par-
kem Bezděz byla určena pro žáky 
základních škol, nebo adekvátních 
tříd víceletých gymnázií, z Liberec-
kého i Středočeského kraje. Úkolem 
soutěžících bylo vymyslet, napsat 
a ilustrovat krátký příběh, který bude 
splňovat dvě základní podmínky. Za 
prvé se v obsahu pohádky musel 
objevit hrad Bezděz, les, lesník, my-
slivec, lesní zvěř či pohádkové lesní 
stvoření. Druhou podmínkou bylo 
kritérium, které musí splňovat snad 
každý správný pohádkový příběh – 
musel mít dobrý konec.

Matouš Balda ze ZŠ Doctrina Liberec, 
převzal věcné dary z rukou ředitele 
divize VLS Mimoň Romana Vohrad-
ského stejně jako druzí na pásce – 
sesterský autorský tandem Adélka 
a Zuzanka Řehořkovy.

I tak literární soutěž Vojenských lesů 
a statků fakticky neměla poražených. 
„Ve většině případů šlo o mimořádně 
kvalitní dílka, úroveň soutěže nás pře-
kvapila. Vzhledem k počtu i kvalitě 
dokonce uvažujeme o vydání pohá-
dek v malém sborníku,“ poznamenal 
již dříve vedoucí lesních pedagogů 
VLS Jan Kobr. Příběhy dětí z okolí 
Lesnického parku Bezděz se tak asi 
dostanou až ke čtenářům.
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VLS NA KONGRESU 
O ZEMĚDĚLSTVÍ EU
Letošní téma kongresu, který je pořádán jednou 
za dva roky evropskou organizací COPA -COGECA 
bylo zaměřeno nejen na příležitosti současného 
zemědělského trhu, ale i na udržitelnost zeměděl-
ského sektoru EUa inovace v zemědělské výrobě. 
Organizace COPA -COGECA reprezentuje hlas více 
než 23 milionů evropských zemědělců a sdružuje 
téměř 22 tisíc zemědělských podniků. Vojenské 
lesy a statky ČR se konference zúčastnily pod zá-
štitou Agrární komory ČR.

Zemědělství představuje pro EU klí-
čový sektor, neboť kromě zajištění 
potravin pro více než 500 milionů 
obyvatel zajišťuje také „netržní“ funk-
ce jako atraktivní venkovskou krajinu 
a biologickou rozmanitost. Důležitým 
aspektem současného zemědělského 
hospodaření je také udržení a rozvoj 
pracovních míst na venkově i přes 
současné problémy jako nízké výkup-
ní ceny komodit versus vysoké výrobní 
náklady. Témata kongresu byla zacíle-
na na budoucnost sektoru, zejména jak 
zajistit ekonomickou životaschopnost 
a konkurenceschopnost.

Seznam přednášejících tvořili zástup-
ci Evropského parlamentu, předse-
da skupiny pro rozvoj venkova Cze-
slaw Adam Siekierski nebo Werner 
Schmidt z Evropské investiční banky. 
Prestižní záležitostí kongresu byla řeč 

evropského komisaře pro zemědělství 
a rozvoj venkova Phila Hogana. Rodák 
z Irska byl do funkce v Evropské komi-
si jmenován Jean -Claude Junckerem 
v roce 2014. Nejdříve zdůraznil nevy-
rovnanost evropských regionů tím, že 
Atény jsou od Bruselu vzdáleny stejně 
jako severní Finsko nebo severozápad 
Irska. Zdůraznil jeden z hlavních cílů 
zemědělské politiky EU, a to vyrovnání 
rozdílů mezi regiony vhodnými investi-
cemi a tím i zvýšení konkurenceschop-
nosti sektoru.

Jedním ze zásadních témat kongre-
su byla problematika inovací a jejich 
obtížného prosazovaní v praxi. Jako 
příklad byly uvedeny dva rozdílné 
přístupy v Belgii a Rakousku, a  to 
v oblasti tzv. „precizního zemědělství“, 
což je praktické využití geoinformač-
ních systémů s  cílem zefektivnění 

HUBERTSKÉ SLAVNOSTI 
V PLUMLOVĚ LÁKALY

OSLAVAMI LESA NA FLOŘE 
OPĚT PROŠLY DAVY
„Vypněte počítač či televizi! Odložte 
mobil nebo tablet! Odstavte nákupní 
vozík a vydejte se s námi poznávat 
někdy až neuvěřitelné zajímavosti 
přírody.“ Takové bylo motto již 6. roč-
níku veřejností oblíbených „Oslav 
lesa na Flóře“, které pořádají lesníci 
Olomouckého kraje pro obyvatele 
města Olomouce a okolí, jež mají 
zájem o přírodu.

Lesní pedagogové divize Lipník nad 
Bečvou a divize Plumlov byli součás-
tí této akce. V pátek vzalo útokem 

nafukovací stan s  ježkem přes 700 
dětí z 33 škol olomouckého kraje. 
V sobotu byly aktivity lesních peda-
gogů nabídnuty i veřejnosti. Děti 
i dospělí si u VLS ČR mohli zasadit 
sazenici smrčku, naučili se rozeznávat 
stromy našich lesů a odkryli jsme jim 
i tajemství lesnických map. Na 20 sta-
novištích lesníci připravili spoustu 
zajímavých aktivit, které prezentovaly 
péči o  les a přírodu Olomouckého 
kraje. A kdo měl trochu štěstí navíc, 
mohl získat kromě malé pozornosti 
i hezkou výhru v tombole.

V sobotu 22. října 2016 se konaly na 
zámku v Plumlově tradiční Hubertské 
slavnosti. Mysliveckou tématiku zpes-
třila ukázka vábení, sokolnictví a další 
program. Za Vojenské lesy a statky se 
zde také prezentovali trubači plum-
lovské divize se svým programem.

Lesní pedagogika pak byla poja-
ta v  širším kontextu  – poznávání 

dřevin, bylin, shozů a mysliveckých 
pomůcek.

Hubertské slavnosti na Plumlově 
se díky své tradici těší velké oblibě, 
kterou letos ještě umocnilo skvělé 
počasí. Za jedno odpoledne se tak 
na mysliveckých oslavách vystřídalo 
na 600 návštěvníků.

obhospodařování zemědělské půdy. 
V Belgii je systém přidělování státních 
grantů podmíněn aplikací výzkumu 
do praxe. Vzhledem k dlouhodobé 
neschopnosti přesvědčit belgické 
farmáře o užitečnosti výsledků ze-
mědělského výzkumu byly Univerzitě 
v Lovani zastaveny veškeré státní gran-
ty. Výsledkem bylo zrušení několika 
ústavů na fakultě a téměř likvidace to-
hoto výzkumného oboru v Belgii. Zcela 
opačný (a správný) přístup si zvolilo 
Rakousko. S cílem propojit praxi s vý-
zkumem byla pod záštitou ministerstva 
zemědělství zřízena pracovní skupi-
na se zástupci z řad malých farmářů, 
velkých podniků a vědců. Výsledkem 
je výzkum „na objednávku“ farmářů, 
jehož výsledky jsou průběžně konzul-
továny a směřovány k použití v praxi.

Slovenská ministryně zemědělství 
Gabriela Matečná ve své řeči zdůraz-
nila nutnost důsledné kontroly kvali-
ty potravin, a to zejména při dovozu 
produkce zemí třetího světa, kdy by 
měl platit stejný standart dodržovaný 
v zemích EU. Zároveň připomněla, že 
se stále hledají možnosti odbytu ze-
mědělských komodit a potravin v dů-
sledku embarga vyhlášeného Ruskem. 
Možnosti pro odbyt evropských po-
travin a zemědělských komodit nabízí 
např. Indie, Nový Zéland a Japonsko, 
které však nebude vykupovat dobytek 
s pozitivitou na Schmallenberg virus. 
S odbytem živých zvířat do Japonska 
tak bude mít problém celá Evropa.

Program konference shrnul prezident 
COPA, který zdůraznil nutnost zjedno-
dušení nástrojů zemědělské politiky 
EU, a to zejména ve smyslu přebujelé 
byrokracie, která nesmyslně zatěžu-
je zejména malé farmáře. Evropské 
zemědělství potřebuje jednoduchá 
a správně zacílená pravidla.

Pozn. aut: zřejmě nebylo náhodou, že 
se letošní kongres konal právě v Řecké 
metropoli. Dojem z konference umoc-
nila viditelná bída v ulicích Atén, probí-
hající demonstrace, množství žebráků 
a neskutečná drahota. Konfrontace 
s realitou „vzdálených regionů“ od 
Bruselu byla v kontextu penězovodu 
do Řecka více než zajímavá.

Vladimíra Špičková, 
projektový manažer

Jitka Trlicová, ředitelka divize 
zemědělské výroby

DEN STROMU PÍSEK
17. října zasadil ředitel VLS Josef Vo-
jáček s ředitelem divize Horní Planá 
Petrem Králem strom na tradičním 
„lesním zážitkovém dni,“ pořádaném 
Vyšší odbornou školou lesnickou 
a Střední lesnickou školou Bedřicha 
Schwarzenberga Písek. Tradiční akce 
Den stromu ve školním arboretu je 
určena dětem a má je vést ke klad-
nému vnímání přírody. Pro stovky 
žáků základních škol z Písku a jeho 
okolí je zde každoročně připraveno 
mnoho poutavých aktivit z oblasti 
environmentální výchovy, zejména 
z lesní pedagogiky. Akce je součástí 
projektu „Zkvalitnění výuky lesnictví 
– budoucnost lesních ekosystémů“ 
spolufinancovaného fondy EU a stát-
ním rozpočtem.
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NABÍDKA POBYTŮ VLRZ
Celopodnikový výbor odborových 
organizací VLS ČR, s. p. zajišťuje 
pro zaměstnance a jejich rodinné 
příslušníky rekreační pobyty v za-
řízeních VLRZ (www.volareza.cz)
Pobyty je možno využít k rekreaci, ve 
vybraných zařízeních i jako rekondič-
ní pobyt s nárokem na placené volno 
dle kolektivní smlouvy.
Novinky, na které se návštěvníci 
mohou v roce 2017 těšit:

VLL Karlovy Vary – LD Sadový Pra-
men – probíhá rekonstrukce větší 
části pokojů. Provoz by měl být za-
hájen 3. srpna 2017.
VLL Jeseník – LD Silesie – lázeňský 
dům prochází kompletní rekonstruk-
cí, znovu otevřen by měl být v květnu 
2017. Všechny pokoje budou mít vlast-
ní sociální zařízení a v přízemí bude 
vybudováno nové wellness centrum.
VZ Bedřichov – bude otevřen nový 

bowling se dvěma drahami (místo 
kuželek).
Bližší informace získáte a objednáv-
ku učiníte prostřednictvím předsedů 
odborových organizací příslušných 
divizí, nebo u předsedkyně CPV.

 
Zuzana Fojtíková, předsedkyně 
CPV ČMOSA a ZV ZO ČMOSA

Rekreace v kapacitách VLS
Od nového roku budou Vojenské lesy a statky umožňovat zaměstnancům využívat pro rekreaci ubytovací kapacity 
VLS v rámci jednotlivých divizí. Přesný seznam ubytovacích zařízení i konkrétní podmínky pro využívání k rekreaci 
včetně ceníku budou zveřejněny na intranetu VLS.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR VLS 
Termíny:

07. 07. –16. 07. 2017
(Odjezdová místa: Mimoň,
Olomouc, Prostějov),

14. 07. –23. 07. 2017
(Odjezdová místa: Praha, Plzeň, 
Horní Planá)

Letovisko Lido Adriano s písčitými 
plážemi s pozvolným vstupem do 
moře leží přibližně 15 km jižně od 
historického města Ravenny. Resi-
dence Belvedere je šestiposchoďová 
budova s výtahem, vybavena dvě-
ma bazény. Apartmány jsou složeny 

z manželské ložnice, menším poko-
jem s dvěma postelemi nebo pa-
landou, koupelnou se sprchovým 
koutem a dvěma balkony. Pro děti 
jsou rezervována spodní patra s nej-
bližším přístupem k moři. Residence 
Belvedere je oddělena od pláže pou-
ze travnatou plochou.

Cena 6 990,- Kč zahrnuje: dopra-
vu klimatizovaným autobusem z ná-
stupních míst (do nástupního místa 
si dopravu rodiče zajistí na vlastní 
náklady), ubytování v 6lůžkových 
apartmánech, plnou penzi + pitný 

režim (začínáme večeří, končíme 
večeří), závěrečný úklid, služby de-
legáta, služby zdravotníka, vedoucí, 
pojištění proti úpadku CK, vstupenku 
do zábavného parku Mirabilandia, 
pojištění LV a úrazu.

Bližší informace a  objednávky 
prostřednictvím předsedů odbo-
rových organizací příslušných di-
vizí, nebo u předsedkyně CPV do 
20. února 2017.

Zuzana Fojtíková, předsedkyně 
CPV ČMOSA a ZV ZO ČMOSA

Vojenská lázeňská léčebna Františkovy Lázně - LD Kijev 

Typ pobytu Typ  
ubytování

Hlavní sezóna Vedlejší sezóna Mimosezóna Poznámky
1. 5. - 30. 9. 1. 4. - 30. 4. 1. 10. - 15. 11. 3. 1. - 31. 3. 16. 11. - 15. 12.

3 noci 6 nocí 3 noci 6 nocí 3 noci 6 nocí

Beauty pobyt
1-lůžkový 3 912 7 824 3 792 7 584 3 672 7 344 cena je uvedena za osobu a pobyt
2-lůžkový 3 672 7 344 3 552 7 104 3 432 6 864 pobyt s polopenzí, možnost plné penze 

 (+ 150,- Kč/osoba/noc)

Fit & Active 
pobyt

1-lůžkový 3 912 7 824 3 792 7 584 3 672 7 344 cena je uvedena za osobu a pobyt
2-lůžkový 3 672 7 344 3 552 7 104 3 432 6 864 pobyt s polopenzí, možnost plné penze  

(+ 150,- Kč/osoba/noc)

Pobyt pro 
seniory

1-lůžkový 3 672 7 344 3 552 7 104 3 432 6 864 cena je uvedena za osobu a pobyt
2-lůžkový 3 432 6 864 3 312 6 624 3 192 6 384 pobyt s polopenzí, možnost plné penze  

(+ 150,- Kč/osoba/noc)

Poprvé ve  
Fr. Lázních

1-lůžkový 3 792 7 584 3 672 7 344 3 552 7 104 cena je uvedena za osobu a pobyt
2-lůžkový 3 552 7 104 3 432 6 864 3 312 6 624 pobyt s polopenzí, možnost plné penze 

 (+ 150,- Kč/osoba/noc)

Bližší informace o jednotlivých typech pobytů na www.frantiskovylazne.volareza.cz, v části Pobyty pro Vás.

CENÍK REKREAČNÍCH POBYTŮ ZAMĚSTNANCŮ
platný od 3. ledna 2017
SEZÓNA HLAVNÍ SEZÓNA VEDLEJŠÍ SEZÓNA MIMOSEZÓNA

ZAŘÍZENÍ VLRZ

Dospělí Děti 2 - 12 let Dospělí Děti 2 - 12 let Dospělí Děti 2 - 12 let
polo 

penze
plná 

penze
polo 

penze
plná 

penze
polo 

penze
plná 

penze
polo 

penze
plná 

penze
polo 

penze
plná 

penze
polo 

penze
plná 

penze
3. 1. - 12. 3., 20. 12.  - 2. 1. 13. 3. - 19. 12. 

VZ Bedřichov - hotel 816 893 421 478 631 708 341 398
VZ Bedřichov - depandance 626 703 351 408 486 563 256 313
VZ Bedřichov - Malý Šišák (pokoje ÚP) 615 686 301 358 475 546 241 298
VZ Bedřichov - Malý Šišák (pokoje BP) 555 626 261 318 395 466 231 288
VZ Ovčárna pod Pradědem 665 736 351 408 530 601 286 343

12. 6. - 3. 9. 3. 1. - 11. 6.,  4. 9.  - 2. 1.
VZ Měřín - hotel 736 813 381 438 616 693 306 363
VZ Měřín - chata 586 663 306 363 421 498 231 288
VLL Karlovy Vary - Bellevue 620 691 336 393 510 581 266 323

26. 6. - 27. 8. 3. 1. - 25. 6., 28. 8. - 2. 1.
VZ Dyje - Volareza - hotel Vranov 660 731 366 423 545 616 306 363
VZ Dyje - Vranov - chaty 475 546 276 333 425 496 261 318
VZ Dyje - chatová osada Bítov 445 516 256 313 390 461 236 293

1. 5. - 1. 10., 20. 12. - 2. 1. 27. 3. - 30. 4., 2. 10. - 12. 11. 3. 1. - 26. 3., 13. 11. - 19. 12.
VLL Karlovy Vary-Sadový Pramen 771 873 366 423 651 753 306 363 501 603 226 283
VLL Karlovy Vary-Chopin 658 748 301 358 478 568 206 263 388 478 186 243

1. 5. - 1. 10. 2. 10. - 30. 4.
VLL Františkovy Lázně 715 814 366 423 615 714 316 373
VLL Teplice 702 779 366 423 602 679 306 363
VLL Jeseník Lázně - Albatros 672 749 356 413 592 669 306 363
VLL Jeseník Lázně - Silesie 602 679 346 403 512 589 296 353
celoročně dosp. osoba / ve 

dvoulůžkovém po-
koji obs. 2 osobami 

a jednolůžkový 
pokoj

dosp. osoba / ve 
dvoulůžkovém 

pokoji obsazeném 
1 osobou

děti od 2 do 12 let 

VK Praha - hotel DAP 750 1100 375 pozn.: pouze se snídaní

Poznámky: Podrobné podmínky na www.vlrz.cz

CENÍK KRÁTKODOBÝCHLÁZEŇSKÝCH POBYTŮ 
platný od 3. ledna 2017
Vojenská lázeňská léčebna Karlovy Vary - LD Sadový Pramen a Chopin 

Typ pobytu
Typ  

ubyto-
vání

Počet 
nocí

LD Sadový Pramen LD Chopin Poznámky

Hlavní 
sezóna

Vedlejší 
sezóna

Mimo- 
sezóna

Hlavní 
sezóna

Vedlejší 
sezóna

Mimo- 
sezóna

6.8. - 30.9. 1.10. - 18.11. 19.11.-17.12. 7.5. - 30.7. 2.4. - 6.5. 8.1. - 1.4.

Minikúra

2-lůžkový 2 2 400 2 160 1 920 2 160 1 920 1 800 cena je uvedena za osobu a pobyt

3 3 600 3 240 2 880 3 240 2 880 2 700 příplatek za jednolůžkový pokoj 200,- Kč / noc

4 4 800 4 320 3 840 4 320 3 840 3 600 pobyt s polopenzí

5 6 000 5 400 4 800 5 400 4 800 4 500 možnost plné penze (+ 190,- Kč/osoba/noc)

Paušální 
léčebný 
pobyt

1-lůžkový 6/13/20 1 344 1 216 1 088 1 216 1 088 960 cena je uvedena za osobu a noc s polopenzí

2-lůžkový 1 216 1 088 960 1 088 960 896 možnost plné penze (+ 190,- Kč/osoba/noc)

Krátká  
relaxace

1-lůžkový 2 2 384 2 176 1 808 2 176 1 968 1 600 cena je uvedena za osobu a pobyt

2-lůžkový 2 176 1 968 1 600 1 968 1 760 1 496 pobyt s plnou penzí

Pobyt pro 
diabetiky

1-lůžkový 6 11 040 10 080 9 120 10 080 9 120 8 160 cena je uvedena za osobu a pobyt

2-lůžkový 10 080 9 120 8 160 9 120 8 160 7 680 pobyt s plnou penzí

Preventivně 
léčebný 
pobyt

1-lůžkový 6 9 384 8 568 7 752 8 568 7 752 6 936 cena je uvedena za osobu a pobyt

2-lůžkový 8 568 7 752 6 936 7 752 6 936 6 528 pobyt s plnou penzí

Pobyt pro 
seniory

1-lůžkový 13 1 176 1 072 976 1 072 976 872 cena je uvedena za osobu a noc (nad 60 let)

2-lůžkový 1 072 976 872 976 872 816 s polopenzí (možnost plné penze +190,-Kč/noc)

Bližší informace o jednotlivých typech pobytů na www.sadovypramen.volareza.cz a www.chopin.volareza.cz, v části Pobyty pro Vás.

Vojenská lázeňská léčebna Jeseník - LD Albatros 
Typ ubytování Typ pobytu

Lázeňsko- rehabilitační pobyt Relaxační pobyt Seniorský pobyt Lázeňská dovolená
6 nocí 6 nocí 6 nocí 6 nocí

Dvoulůžkový pokoj LUX 6 672 6 096 6 048 6 144
Dvolůžkový pokoj 5 904 5 280 5 328 5 424
Jednolůžkový pokoj 6 336 5 712 5 760 5 856
Přistýlka (dvoul. LUX, jednolůžkový) 5 472 4 896 4 944 4 992

Bližší informace o jednotlivých typech pobytů na www.jesenik.volareza.cz, v části Pobyty pro Vás.

Vojenská lázeňská léčebna Teplice - LD Judita 

Typ pobytu Typ  
ubytování

Počet  
nocí

Hlavní sezóna Vedlejší sezóna Mimosezóna Poznámky
1. 5. - 30. 6. 1. 9. - 30. 9. 1.3. - 30. 4. 1. 7. - 31. 8. 11. 1. - 28. 2. 1. 11. - 14. 12.

1. 10. - 31. 10.

Aktivní senior
1-lůžkový 7 8 701 8 120 7 756 cena je uvedena za osobu a pobyt
2-lůžkový 7 021 6 552 5 964 pobyt s plnou penzí

Lady pobyt
1-lůžkový 7 7 966 7 630 7 406 cena je uvedena za osobu a pobyt
2-lůžkový 6 286 6 062 5 614 pobyt s polopenzí  

(plná penze + 140,-/osoba/noc
Preventivní 
ozdravný 
pobyt

1-lůžkový 7 8 064 7 532 7 224 cena je uvedena za osobu a pobyt
2-lůžkový 6 384 5 964 5 544 pobyt s polopenzí  

(plná penze + 140,-/osoba/noc
Tradiční  
lázeňská léčba

1-lůžkový 7 10 185 9 520 8 715 cena je uvedena za osobu a pobyt
2-lůžkový 8 456 7 910 7 105 pobyt s plnou penzí

Vítejte  
v Teplicích

1-lůžkový 3 3 834 3 690 3 498 cena je uvedena za osobu a pobyt
2-lůžkový 3 162 3 066 2 826 pobyt s plnou penzí

Bližší informace o jednotlivých typech pobytů na www.teplice.volareza.cz, v části Pobyty pro Vás.

Z podniku
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VZPOMÍNKA NA LESNÍHO 
SPRÁVCE PANA PÍCHU
Mimo frekventovaná místa Lesní 
správy Horní Planá stejnojmenné 
divize VLS, nedaleko lesní cesty „Hor-
nošpičácká“ byla 15. listopadu 2016 
odhalena pamětní deska s názvem 
„Píchovo skalka”.

Pamětní deska je umístěna na oblíbe-
ném místě bývalého lesního správce 
pana Jiřího Píchy. Kdysi na tomto mís-
tě stával posed, který pan Pícha velice 
rád navštěvoval a i zde doprovázel 
lovecké hosty, mezi které patřil i pan 
MVDr. Zdeněk Kaskoun, dlouholetý 
lovec a obdivovatel šumavské přírody. 
Z jeho iniciativy a za spolupráce České 
lesnické společnosti VLS Horní Pla-
ná sem proto byla umístěna pamětní 
deska, která nám připomene tohoto 
významného člověka, který celý pro-
fesní život pracoval u vojenských lesů 
a statků.

Ing. Flíček Jiří, 
divize Horní Planá

VÁNOČNÍ BOWLING 
ŘSP OVLÁDL 
HLAVNÍ „AJŤÁK“
Je to již předem daná tradice, že vá-
noce na ředitelství VLS mají kulatou 
podobu a koulejí se po naleštěné 
dráze. Tradiční předvánoční večírek 
ŘSP spojený s bowlingovým turna-
jem se tentokrát odehrál ve sportovní 
restauraci Manta v Řepích a domi-
noval mu vedoucí oddělení ICT Petr 
Dvořák, který vyrovnaným výkonem 
v obou bodovaných kolech nedal 
soupeřům šanci.

V kategorii mužů, ve které se bodo-
val nához v nejlepším kole, jej však 
předstihl týmový kolega Ladislav Sei-
dl. Ekolog VLS se blýsknul nejlepším 
výkonem večera v podobě 174bodo-
vého kola. Nejlepší ženou se stala Ka-
teřina Šeniglová z oddělení veřejných 
zakázek s výkonem 163 bodů.

Hlavní souboj se však již tradičně 
odehrává v týmové kategorii, kde 
letos na celkové vítězství nestačila 
týmu absolutního vítěze dvě abso-
lutoria v  individuálních statistikách. 
Ke zlatu se totiž vyrovnanými výkony 
a skvělým týmovým nasazením probil 
tým ve složení Dušan Szabo, Rostislav 
Souček, Jan Kobr, Alena Janečková, 
Miroslava Ferancová a Emília Rysko-
vá. Excelující Petr Dvořák s Ladisla-
vem Seidlem a kolegy Václavem Dvo-
řákem, Zdeňkem Žatečkou, Eliškou 
Černou i Soňou Vohankovou se tak 
museli spokojit se stříbrem, bronz si 
odnesli Petr Pradáč, Ivan Stieber, Ro-
man Oberstein, Milena Bartošíková, 
Filip Pavel a Martin Gabzdyl.

OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
VE STŘEDOVĚKÉM STYLU
Ve čtvrtek 6. října proběhl 
tradiční ceremoniál, kte-
rým vedení státního pod-
niku ve spolupráci s odbo-
ráři děkuje zaměstnancům 
Vojenských lesů a statků 
ČR, s. p. za jejich pracov-
ní výkony. Dějištěm akce 
byl letos středověký areál 
v Dětenicích.

Po oficiálním slavnostním obědě 
s předáváním ocenění následovala 
prohlídka zámeckých interiérů, které 
se majitelům podařilo zrekonstruovat 
dle dobových fotografií do původní 
podoby. Další exkurze následovala 
v místním pivovaru, kde bylo možno 
shlédnout celý proces výroby piva, 
až po ochutnávku vzorků vyráběných 
druhů dětenického piva. V 19.00 ho-
din jsme se sešli v historické krčmě, 
kde se konala večeře s programem 
ve stylu středověké zábavy. Jídlo bylo 
vynikající a skupina asi 10 umělců, 
která zde vystupovala, v kompono-
vaném programu nedovila nikomu, 
aby se nudil. Hudebníci s historický-
mi nástroji hráli k tanci půvabným 

tanečnicím, které své umění před-
váděly i na stolech, rytíři sehráli bitku 
s meči a štíty. Byli jsme svědky vymí-
tání ďábla z mladé dívky, oběšení 
zločince, souboje biřiců s uprchlým 
trestancem a nakonec bylo předve-
deno i útrpné právo vykonané na 
mladém zloději kostelní svátosti – 
včetně vyřezání jazyka zločincova. 
Vše vypadalo velmi realisticky, ale 
bylo laděno hlavně humorně, s cílem 
pobavit, nikoli vystrašit. Zažili jsme 
chrlení ohně, byla předvedena drob-
ná kouzla, a kdo chtěl, mohl si „po-
chovat“ velkého hroznýše. O půlnoci 

jsme byli ještě jednou „vystrašeni“ 
strašidly, která nás přišla navštívit do 
našich pokojů v hotelu – naštěstí jen 
formou zvuků a hlasů z reprodukto-
rů ukrytých v koutech pokojů. Ráno 
jsme vše zakončili snídaní a všichni 
ocenění se rozjeli do domovských di-
vizí. Doufám, že všichni ocenění byli 
spokojeni tak, jak se na první pohled 
zdáli. Za svou práci pro podnik si to 
všichni plně zasloužili!

Miroslava Ferancová, vedoucí 
personálního oddělení

Z podniku

Ocenění zaměstnanci

Horní Planá: 
Alena Horváthová, asistentka ředitele 
Jiří Valeš, řidič NA a strojník SpS Horní Planá
Hořovice:
Ing. Milan Tesař, hlavní inženýr
Ing. Rudolf Čermák, vedoucí SpS Mirošov
Karlovy Vary: 
Vladimír Šprok, automechanik LS Dolní Lomnice 
Otakar Hluchý, traktorista -operátor, LS Valeč 
Miloslav Lehečka, lesní, LS Dolní Lomnice 
- ocenění in mem.
Lipník nad Bečvou: 
Miroslava Galasová, lesní dělnice LS Potštát 
Rostislav Stískal, lesní LS Bruntál
Divize zemědělské výroby: 
Ing. Roman Fojtík, vedoucí ZS Heroltovice, 
Ján Valach, traktorista -operátor, ZS Heroltovice

Plumlov: 
Ing. Jaroslav Bouchal, nadlesní LS Myslejovice 
Zdeněk Dubský, traktorista LS Rychtářov
Mimoň: 
Ing. Otakar Pospíšil, nadlesní LS Dolní Krupá 
Ladislav Pác, řidič odvozní soupravy SpS Mimoň 
Správa lesních školek:
Dana Trnečková, lesní dělnice,  
školkařské Stř. Osina - Krumsín 
Karel Dvořák, dělník, škol. středisko Bukovina
Divize ostrahy a služeb: 
Josef Kovařík, bezpečnostní pracovník SOS Boletice 
Petr Stáňa, bezpečnostní pracovník SOS Mimoň 
Rudolf Jelčic, bezpečnostní pracovník SOS Hradiště
ŘSP: 
Ing. Zdeněk Mocek, náměstek ředitele podniku 
Ing. Pavel Češka, Ph.D., vedoucí odd. lesní výroby

Všem srdečně blahopřejeme!

Z podniku



LEDEN
životní výročí 40 let
ŠTEFÍK Daniel LS Velký Újezd
LENDĚL Martin ZS Heroltovice
MILER Marek Stř. Osina – Krumsín
VAŠÍČKOVÁ Zdenka SOS Libavá
ŠMUCROVÁ Simona SOS 61 úklid
životní výročí 45 let
DOBROTKA Josef SOS Mimoň
ŠMÍD Zdeněk LS Bruntál
BLÁHOVÁ Drahomíra LS Břehyně
MALOTA Tomáš SOS Libavá
životní výročí 50 let
HORELICA František LS Horní Planá
BOHUMELOVÁ Dana SOS Brno
KUBÍČEK Petr LS Hlubočky
JURA Milan LS 13 Nepomuk
METELKA Vladimír LS Libavá
životní výročí 55 let
NAKONEČNÝ Milan SOS Květušín
ORSZÁGH Pavol SOS Brno
HÁJEK Jaroslav SOS Libavá
ŠTEFKO Jiří SOS Brno
ŠTELC Jaroslav LS Rychtářov
ČTVRTNÍČEK Josef LS Rychtářov
KAVAN Zdeněk SPS Horní Planá
KVASNIČÁK Pavel LS Libavá
STUCHLÍK Stanislav ZS Heroltovice
BORBÉLYOVÁ Zdeňka SOS Libavá
PUDIL František SOS Mimoň
SEBEROVÁ Soňa SOS Libavá
životní výročí 60 let
JÍLEK Jaroslav SOS Brno
PRAUM Ladislav SOS Bražec, Hradiště
KOLÁR Ivan SOS Praha
FREUND Milan SOS Květušín
HOŠEK Václav SOS Bražec, Hradiště
ZAPLETAL Pavel SpS Plumlov
VEDROVÁ Lucyna SOS Mimoň
životní výročí 65 let
PLOCAR Milan SOS Bražec, Hradiště
VALACH Evžen SOS Praha
STULÍK Pavel SOS Brno
DVOŘÁK Josef SOS Mimoň
KÖHLER Alois SOS Mimoň
STEHLÍK Gustav SOS Mimoň
ŽITKOVÁ Stanislava SOS 61 úklid
životní výročí 70 let
POMMEROVÁ Eva SOS Praha
VOTRUBA František SOS Bražec, Hradiště
životní výročí 75 let
ŠUSTR Miroslav SOS Bražec, Hradiště
pracovní výročí 20 let
ZÍTA Ladislav LS 16 Nouzov
pracovní výročí 25 let
KOVAŘÍKOVÁ Andrea LS Libavá
PLNÝ Hynek LS Žárovice
RUDOVÁ Naděžda LS Břehyně
RŮŽIČKOVÁ Evženie DMS Lipník -doprava
pracovní výročí 35 let
ZEDEK Antonín LS Velký Újezd
pracovní výročí 40 let
ŠMUDLOVÁ Jarmila Stř. Osina – Krumsín

BLAHOPŘEJEME K VÝZNAMNÉMU VÝROČÍ

ÚNOR
životní výročí 40 let
ZDAŘIL MICHAL LS Velký Újezd
ZIKMUNDOVÁ Eva ŘD Mimoň
LINHA Pavel SOS Mimoň
GROSSMANN Ladislav Stř. Osina – Krumsín
KASÍK Ladislav LS 14 Mirošov
VÝMOLA Josef LS Myslejovice
MARKVARTOVÁ Ludmila SOS Mimoň
životní výročí 45 let
KELTNER Martin LS Arnoštov
životní výročí 50 let
BUČEK Martin LS Libavá
ANICHOBER Jaroslav SPS Horní Planá
KOUTNÝ Radek ZS Heroltovice
BRŮŽKOVÁ Libuše SOS Mimoň
MANA Libor SOS Libavá
LUJKA Zdeněk SOS Brno
životní výročí 55 let
VALEŠ Vladislav SOS Bražec, 
Hradiště
URIANEK Stanislav LS 14 Mirošov
PERUTKA Pavel SOS Libavá
LUSKA Josef LS Myslejovice
VALTUS Jaroslav LS Rychtářov
KELNAR Jan LS Potštát
SÝKORA Miroslav ZS K.Vary Bražec
HAVRDA Jaroslav SOS Mimoň
MALÁTEK Jiří SOS Mimoň
KRÁL Miroslav SOS Praha
životní výročí 60 let
VESELÝ Václav SOS Bražec, 
Hradiště
MAREŠ Josef SOS Květušín
KUBEC Milan SOS Mimoň
KOLMAŠOVÁ Květoslava SOS Libavá
KANDLER František LS Hlubočky
KLIMENT Josef Dolní Lomnice
POKORNÝ Miroslav LS Chvalšiny
PRENĚK Václav SPS Horní Planá
SMUTNÝ Karel SOS Mimoň
SZANTAY Jan SOS Brno
TOMÁŠEK Zbyněk SOS Mimoň
HATINOVÁ Jarmila SOS Praha
životní výročí 65 let
MRÁZKOVÁ Viera SOS Praha
KOUŘIL Svatopluk SOS Brno
SPÁČIL Jiří SOS Brno
ŘÍHOVÁ Alena SOS Mimoň
NEUPAUER Ján SOS Bražec, 
Hradiště
životní výročí 70 let
NĚMEC Vladimír SOS Praha
životní výročí 75 let
ENDRESL Vladimír SOS Mimoň
SCHOVANEC Jaromír SOS Mimoň
KADLEC Vlastimil ZS K. Vary Bražec
pracovní výročí 20 let
SANETRNÍK David ŘSP
NEVŘELOVÁ Anežka ZS Heroltovice

BŘEZEN
životní výročí 40 let
NOVOTNÝ Miroslav ŘD Horní Planá
BRUNA Richard LS 16 Nouzov
NOVOTNÝ Ladislav Dolní Lomnice
DUS Otakar SOS Mimoň
životní výročí 45 let
VODÁKOVÁ Jana SOS Praha
PODHORNÁ Marcela LS Hlubočky
PŠENČÍK Jiří SOS Libavá
životní výročí 50 let
HADRAVOVÁ Jiřina SOS Mimoň
JEŘÁBEK Zdeněk SpS Mimoň
STRNAD Václav Stavební středisko
BÍLEK Ivan DMS Lipník -doprava
POS Zdeněk Středisko dopr.dříví
HANZLÍK Dušan ZS H.Planá Květušín
BLÁHOVÁ Libuše LS Břehyně
CHLADNUCH Jan SOS Libavá
životní výročí 55 let
PROKŮPEK Jaroslav SOS Brno
SUCHÁ Dana SOS Květušín
BECK Ladislav SOS Mimoň
PAVLÍČKOVÁ Alena DMS Lipník -US
ŠKRHÁK Stanislav LS Žárovice
ŠÍMA Vladimír LS Libavá
BARCALOVÁ Janka SOS 61 úklid
životní výročí 60 let
ŠIMEK Jiří SOS Bražec, Hradiště
DOBOŠ Josef SOS Bražec, Hradiště
ČERMÁK Stanislav SOS Bražec, Hradiště
KOPAL Jaroslav SOS Květušín
VRÁNA Jiří SOS Brno
SKLENÁROVÁ Jana SOS Praha
POHLODKOVÁ Jana SOS Libavá
TRÁVNÍK Miroslav SOS Květušín
VÍTEK Stanislav LS Potštát
MIKITOVÁ Dagmar LS Žárovice
POHLA Antonín LS Bruntál
VOLF Karel LS Chvalšiny
VALEŠ Jiří SPS Horní Planá
životní výročí 65 let
NEBESKÝ Jaroslav SOS Praha
SITTOVÁ Margita SOS Bražec, Hradiště
KACÁLEK Milan SOS Mimoň
KASÍK Jaroslav SOS Bražec, Hradiště
KOVAŘÍK Josef SOS Květušín
ČERNÝ Zdeněk SOS Libavá
životní výročí 70 let
BREZINA Josef SOS Bražec, Hradiště
LUKEŠ Antonín SOS Praha
JIŘENA Jiří SOS Mimoň
životní výročí 75 let
FABIÁN Bedřich SOS Mimoň
SLÁDKOVÁ Marie SOS 61 úklid
pracovní výročí 20 let
JANTAČ Vladimír LS Břehyně 
pracovní výročí 25 let
BERANOVÁ Jana Klášterec
pracovní výročí 30 let
HORVÁTHOVÁ Alena ŘD Horní Planá
MALASKA Vladimír SOS Libavá
NOVÁKOVÁ Miloslava LS Velký Újezd 
pracovní výročí 35 let
AMBROŽ Ivan LS Myslejovice
PEKLO Tomáš Stavební středisko
pracovní výročí 40 let
HLUCHÝ Otakar Valeč

Vítěz soutěže
minulého kola

– Miroslava Ferancová –

s fotografií „Zaparkovaný pes “. Gratulujeme.

Jan Sotona, šéfredaktor

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

jan.sotona@vls.cz
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Děkujeme Vám
za spolupráci v uplynulém roce a do nového roku  
přejeme hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů
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