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VÝZVA

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
vyzývají

zájemce o účast v soutěži
XI. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou

P o h á r V L S 2012
která se uskuteční ve dnech 22. a 23. června 2012 na Skelné Huti
v areálu VLS ČR, s. p., divize Mimoň, aby v termínu do 29. února 2012
zaslali přihlášku do soutěže, a to písemně nebo v elektronické podobě,
na poštovní adresu Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6,
(k rukám Ing. Pavla Češky) nebo e-mailovou adresu pavel.ceska@vls.cz
Do přihlášky uveďte Vaše celé jméno, datum narození, poštovní adresu pro doručování
korespondence, e-mailovou adresu, telefonní číslo a kategorii, ve které budete soutěžit.
Soutěž je vypsána v následujících kategoriích:
� Profesionál
Junior (do 21 let)
� Začátečník (závodníci, kteří se dosud neúčastnili dřevorubeckých soutěží
nebo mají maximálně dvě účasti na těchto soutěžích)
� Týmová kategorie (soutěží týmy složené ze tří závodníků)
�

Účast na soutěži je podmíněna uhrazením startovného ve výši 2 000 Kč
při prezentaci na místě konání.
Podrobné informace o organizaci soutěže a jednotlivých disciplínách budou soutěžícím
zaslány nejpozději do 31. března 2012.
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Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
vyzývají

zájemce o účast v soutěži

Operátor vyvážecí soupravy 2012
která se uskuteční ve dnech 22. a 23. června 2012 na Skelné Huti
v areálu VLS ČR, s. p., divize Mimoň, aby v termínu do 29. února 2012
zaslali přihlášku do soutěže, a to písemně nebo v elektronické podobě, na poštovní
adresu Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6,
(k rukám Ing. Pavla Češky) nebo e-mailovou adresu pavel.ceska@vls.cz
Do přihlášky uveďte Vaše celé jméno, datum narození, poštovní adresu
pro doručování korespondence, e-mailovou adresu, telefonní číslo a kategorii,
ve které budete soutěžit.
Účast na soutěži je podmíněna uhrazením startovného ve výši 1 000 Kč
při prezentaci na místě konání.
Podrobné informace o organizaci soutěže a jednotlivých disciplínách
budou soutěžícím zaslány nejpozději do 31. března 2012.
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dostal jsem možnost, abych svým textem uvedl nový ročník našeho podnikového časopisu. Myslím, že to je i příležitost, abych se představil: Jmenuji se Martin
Košťál, a od října loňského roku působím ve funkci správního náměstka ředitele
podniku. Jsem absolventem Lesnické fakulty VŠZ v Brně. Prošel jsem řadou různých
funkcí u organizací státních lesů. Od listopadu 1989 se angažuji i ve veřejném životě, což vyústilo v to, že jsem po dvě období vykonával funkci starosty města
v pozoruhodném koutě východních Čech - v Lanškrouně, kde mám již skoro 30 let
své trvalé bydliště.
S fungováním VLS se seznamuji postupně, s venkovním provozem zatím jen
sporadicky a nahodile. Dosavadní poznatky jsou však vesměs pozitivní. Zdá se mi,
že se na všech úrovních táhne „za jeden provaz“, což je pro VLS jakožto firmu prospěšné. Dobré hospodářské výsledky to potvrzují, přestože se svět i Evropa nachází
už řadu let ve všelijakých krizích. Žijeme v určitém ekonomickém prostředí, a tomu
musíme přizpůsobit své chování. Náš podnik má v rezortu specifické postavení a my
musíme umět využít našich zvláštností k trvalé a udržitelné efektivnosti naší hlavní
činnosti, tj. lesnictví, ale i k úspěšnému naplňování vedlejších cílů dle střednědobé
strategie, kterou schválila na svém posledním zasedání dozorčí rada podniku.
VLS jsou v poslední době objektem zvýšeného zájmu médií i veřejnosti, a lze
očekávat, že tomu tak bude i do budoucna. Optimalizace vojenských újezdů, tzn.
zrušení VÚ Brdy a zmenšení plochy dalších čtyř újezdů, bude mít přímý dopad jak
na činnost podniku, tak na život mnohých našich zaměstnanců. V dnešní době ještě
není rozhodnuto, jak bude naloženo se stávajícím majetkem armády, resp. státu,
na územích, která budou vyčleněna z vojenských újezdů. Bude nutná důkladná
změna legislativy; její příprava zabere tolik času, že se schvalování novely Zákona
o zajišťování obrany ČR předpokládá až v prvním pololetí roku 2014. Nicméně už
teď je jasné, že majetek, pro který nebude mít stát další využití, může být bezúplatně převeden (na kraje nebo na obce) či prodán (krajům, obcím, právnickým
nebo fyzickým osobám atd.). Na vyčleněných územích se pak budou muset řešit
i restituční nároky, lze očekávat též zvýšený zájem jak seriózních investorů, tak
i nejrůznějších spekulantů.
Pro Vojenské lesy a statky ČR, s. p. je velmi dobrým vysvědčením, že dosavadní
hospodaření v Brdech i v lesích ostatních újezdů je hodnoceno snad bez výjimek
kladně, a to jak ze strany starostů přilehlých obcí, tak ze strany laické i ochranářské
veřejnosti. Važme si toho a nepřipusťme, aby náš podnik tento kredit ztratil.
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aktuálně

Odrůstající smrková kultura na „kyrillovské holině“

Výsledky expertní a poradenské činnosti
u VLS ČR, s. p. divize Horní Planá
za období 2008 – 2011
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti pod vedením Doc. ing. Petra Zahradníka, CSc. předložil za oblast pěstování lesa závěrečnou zprávu z výzkumu ve sledovaném
období 2008 - 2011. Výzkumné plochy byly založeny v oblasti Knížecího Stolce a Lysé (v nadmořské výšce cca 1200 m n. m.) v místech postižených orkánem Kyrill. V té době zde vznikly
rozsáhlé holiny řádově desítek hektarů. Na takto velkých holinách vznikají extrémní stanovištní podmínky (změna vodního režimu, teplotní výkyvy, vysoká sněhová pokrývka, intenzita slunečního záření atd.). Výzkumný projekt se týkal nalezení vhodných pěstebních
řešení pro dané stanovištní podmínky. Z rozsáhlého materiálu jsem vybral některé zajímavé závěry, které by mohly být prospěšné a zajímavé pro lesnickou veřejnost.
2
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byl zaznamenán u KSM klenu
(4%).U obou variant (PSM, KSM) buku
byl třetím rokem po výsadbě obnoven
intenzivní výškový přírůst, který byl v prvních letech zbrzděn relativně vysokým
výskytem zaschlých terminálních výhonů, zejména u KSM.

1) Porovnání využití krytokořenného
a prostokořenného sadebního materiálu
u jednotlivých dřevin je z hlediska ujímavosti a přírůstu u jehličnatých dřevin výhodnější KSM, naopak u listnatých dřevin
chráněných klasickou oplocenou je dle
získaných výsledků výhodnější PSM.
V plastových chráničích vykazuje jednoznačně lepší výsledky krytokořenný sadební materiál.
Z výsledků měření výškového růstu vyplývá, že během tříletého období nejlépe

přirůstal jeřáb, který po třech letech
růstu dosahuje průměrné výšky 112 cm,
což díky relativně menší počáteční výšce
činí přírůst 235 %. Druhou největší průměrnou výšku dosahuje po 3 letech
růstu modřín (98 cm), který v relativním
vyjádření přirostl o 122 %. Srovnatelný
relativní přírůst byl zaznamenán u KSM
smrku, který tak po třech letech předstihl v průměrné výšce PSM, který byl při
výsadbě v průměru o 50 % větší. Naopak nejmenší průměrný výškový přírůst

2) Dosavadní výsledky naznačují, že přirozená sukcese bude na kalamitních holinách v horských podmínkách velmi
zdlouhavá a vytvoření porostu cílovými
dřevinami problematické. Celkové počty
jedinců jsou v současnosti relativně vysoké. Jejich rozmístění je ovšem značně
nerovnoměrné, jednotlivé dřeviny často
tvoří menší husté skupinky, které většinou vznikly ještě pod clonou mateřského
porostu a nyní mohou sloužit jako východiska obnovy na kalamitní holině. Relativně rychlý rozvoj byl zaznamenán
u dřevin s „pionýrskou„ strategií růstu,
tyto dřeviny mohou postupně vytvořit
přípravný porost pro postupné vnášení
cílových dřevin především pro dřeviny,
které špatně snášejí extrémní podmínky
kalamitních holin.
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3) Ve sledovaném období byly odebírány
vzorky půdy pro analýzu půdních poměrů. Po třech letech od prvního odběru
(2008) jsou patrné trendy zrychlující se
dekompozice organické hmoty pocházející z odstraněných smrkových porostů po
větrné kalamitě. Dochází zde k postupnému uvolňování živin. Zjištěné obsahy
živin jsou na všech třech plochách dosta-

tečné pro zdárný vývoj nových výsadeb,
které by neměly mít problémy s výživou.
Na sledovaných lokalitách byl také zaznamenán trend zvyšování pH (snižuje se
kyselost) a sorpční nasycenosti, spolu se
zlepšujícím se poměrům C/N. Byly zjištěny dobré předpoklady pro biologický
rozklad organické hmoty a zvýšenou dynamiku oběhu živin.

Celkový pohled na zalesněnou holinu pod nejvyšším vrcholem Lysé (1228m n. m.)

4

Závěrem můžeme konstatovat, že
přestože je sledované tříleté období
krátké, dává nám představu o procesech
růstu nejmladších stádií budoucího lesa
na extrémních lokalitách „kyrillovských"
holin z r. 2007.
Text a foto: ing. Jiří Flíček
(Div.VLS Horní Planá)
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Sumář projektů pěstební a těžební
činnosti na rok 2012
V následujícím přehledu uvádím základní činnosti lesní výroby a k nim plánované plochy a množství
technických jednotek určených k realizaci v průběhu roku 2012.
Ing. Pavel Češka
Činnost

Měrná jednotka

Plocha (ha)

Množství měrné
jednotky

Těžební činnost
Těžba celkem

m3

-

820 000

– z toho předmýtní úmyslná

m

3

5 608

157 109

– z toho předmýtní úmyslná – výběrná

m3

181

3 750

– z toho předmýtní nahodilá

m3

– z toho mýtní úmyslná

-

71 974

m

3

1 000

364 573

– z toho mýtní úmyslná – clonná

m

3

347

40 680

– z toho mýtní úmyslná – výběrná

m3

1 194

69 368

– z toho mýtní nahodilá

m3

-

112 546

– z toho mimořádná

m

3

0

0

Výchova do 40 let

m

3

3 748

39 055

2 203

-

– z toho prořezávky a prostřihávky

-

– z toho probírky

m3

1 545

39 055

Výchova nad 40 let

m

3

4 172

121 805

Výroba dříví – vlastními

m

3

-

254 444

Výroba dříví – cizími

m3

-

525 556

Prodej dříví na lokalitě P

m3

-

40 000

1 743

518 397

630

-

1 304

7 156

-

155

-

– z toho umělá obnova – první

tis.ks

882

-

– z toho umělá obnova – opakovaná

tis.ks

267

-

km

181

134

Pěstební činnost
Vyklizování ploch po těžbě
Příprava půdy
Obnova lesa celkem
– z toho přirozená obnova

Oplocování

m3
tis. ks

Ochrana proti zvěři

-

5 016

-

Ochrana proti buřeni

-

6 202

-

Ochrana proti klikorohu

-

1 123

-

Odstranění škodících dřevin

-

675

-

Prostřihávky a prořezávky

-

2 203

-

Zpřístupnění porostů řezem – čistka

-

469

-

tis.ks

343

183

-

7

-

Údržba a opravy oplocenek

km

-

1 063

Rozebírání a likvidace oplocenek

km

-

612

Ochrana lesa proti zvěři
Rekonstrukce lesních porostů
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Opuštění vojenského újezdu Brdy
armádou a poznámky k dalšímu vývoji
ochrany přírody a krajiny v centrálních
Brdech
Jak je známo, vláda ČR rozhodla o zrušení Vojenského újezdu Brdy, takže
pokud bude tento návrh definitivně potvrzen všemi dalšími orgány,
armáda opustí Brdy do konce roku 2014.
V úvodu nejprve krátce obecně
k Brdům, které jsou rozsáhlým souvislým
lesním celkem uprostřed Čech a zůstaly jím
proto, že se zdejší chudé a kamenité půdy

nehodily pro zemědělství. Proto po vzniku
ČSR navrhla armáda dělostřelecké cvičiště
s odpovídajícími parametry právě zde, aniž
by musela vystěhovávat některé více osíd-

lené území. Proti návrhu střelnice (přestože
ekologie z dnešního pohledu byla teprve
„v plenkách“) se ovšem postavila značná
část vědců (botanici, geologové, hydrolo-

Klobouček – Jasan ztepilý pod bývalou hájovnou v porostu 40 a050. Na bohaté zmlazení klenu a jasanu stačily čtyři
vegetační sezóny (2008 – 2011), po které byl porost oplocen.
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gové) a umělců; argumentovali především
nevhodným odlesněním cca 1500 ha cílových ploch v hřebenových partiích – měli
obavy ze změny mikroklimatu Brd a celého regionu (vysušení a oteplení), ze
změn odtokových poměrů a ohrožení
podzemních vod. Protestovalo i obyvatelstvo okolních obcí. Projekt střelnice byl
přesto schválen v roce 1926; poté byly vykoupeny pozemky od původních majitelů
velkostatků Zbiroh, Hořovice, Dobříš, Hluboš a Rožmitál. Současně vznikl i právní
předchůdce dnešních VLS – Vojenské
lesní podniky, které začaly v roce 1928
v zabraných lesích hospodařit. Kolem
roku 1930 byly pak skutečně odlesněny tři
cílové plochy Brda, Tok a Jordán, každá
o výměře cca 500 ha. V květnu 1930 pak
padly v Brdech první cvičné dělostřelecké
výstřely. Za druhé světové války zde cvičila
německá armáda, která prostor významně
rozšířila směrem k jihozápadu včetně několika obcí, do kterých se však po válce
mohli jejich obyvatelé nastěhovat zpět.

V roce 1952 pak bylo rozhodnuto
o novém rozšíření vojenského prostoru,
tentokrát hlavně směrem severním
(zhruba od Valdeku k Felbabce) a jižním
(od Teslín a Bukové k Padrti). Definitivně
byly vystěhovány a rozbořeny obce Padrť,
Kolvín, Záběhlá, Hrachoviště a Velcí. Rozšířil se počet výcvikových zařízení – kromě
dělostřelecké střelnice se cvičilo na střelnici letecké (Jordán), protiletecké (Rafanda), tankové (Bahna), protitankové
(Kolvín, Padrť) a na několika pěchotních
střelnicích. Po roce 1990 se pak postupně
omezuje využití cvičišť, některá cvičiště
jsou opouštěna a tento proces tedy
zřejmě vyvrcholí úplným (?) odchodem
armády z Brd. Otazník proto, že se uvažuje o ponechání části přiléhající k jinecké
posádce včetně pěchotní střelnice a CP
Brda pro vojenské využití. Ale to je mimo
rámec tohoto článku.
Nyní ještě obecně k přírodním poměrům. Brdy jsou nejvyšší vrchovinou uvnitř
České kotliny, proto se od okolní krajiny

odlišují chladnějším a vlhčím podnebím.
Celé území spadá do přírodní lesní oblasti
č. 7 – Brdy a nachází se převážně ve 4., 5.
a 6. lesním vegetačním stupni. Nadmořská výška je od 405 m (u Felbabky) až po
865 m (Tok). Průměrná roční teplota je
mezi 5°C v nejvyšších polohách až po
7,5°C v nejteplejších polohách při okrajích
na Hořovicku a Rokycansku. Průměrný
roční úhrn srážek kolísá dle nadmořské
výšky a expozice mezi 650 – 900 mm.
Střední Brdy mají charakter mírně zvlněné
vrchoviny s táhlými, plochými hřbety a širokými, plochými údolími. Samotné centrum prostoru zhruba mezi vrchy Kamenná,
Praha, Tok a Hlava má již drsný, téměř
horský charakter.
Geologicky je největší část prostoru
tvořena minerálně velice chudými kambrickými slepenci a drobami, na kterých se
vytvořily většinou mělké, kyselé, chudé
a kamenité půdy. Pouze v jihozápadní
části území zhruba jižně od pomyslné čáry
Nepomuk – Skořice je podloží tvořeno bo-

Klobouček – Pohled ze stejného místa do porostu 52 b011 v roce 1988 a v roce 2011. Tato přestárlá smrková kmenovina (stáří
208 let) s vtroušenou jedlí a bukem byla v roce 1995 těžbou proředěna, oplocena a podsázena bukem. V současné době tvoří
horní etáž již jen ředina, spodní etáž je bukovou mlazinou s vtroušenou jedlí, klenem, jasanem a jilmem z náletu.
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hatšími algonkickými horninami, takže je
tato část i vegetačně příznivější.
Předpokládá se, že původními, nejvíce rozšířenými dřevinami lesů středních
Brd, byla zejména jedle a buk. Podle historických průzkumů byl hojný i dub často
smíšený s borovicí, a to i na nejvyšších brdských hřebenech v důsledku vegetačního
zvratu umocněného chudostí půd. Autochtonní výskyt smrku je prokázán zejména
v chladných a vlhkých dnech údolí. Časté
byly i olšiny na zamokřených místech. Na
bohatších stanovištích, často kamenitých,
se sporadicky vyskytovaly ostatní listnáče,
jako javory, lípy, jilmy, jasan. Zbytky přirozených porostů se dochovaly zejména
v rezervacích jižních Brd; v centrálních Brdech jen výjimečně a spíše v okrajových
částech (Koníček, Klobouček, Teslíny).
Obraz původních brdských lesů byl
narušován již zhruba od 14.století. Všude
po obvodu lesů se nacházely železárny,
které ke svému provozu potřebovaly velké
množství dřeva a dřevěného uhlí. Tak jako
jinde pak bylo koncem 18. a počátkem
19. století toulavé hospodářství nahrazeno lesní kulturou – umělou síjí či sadbou hlavně smrkem a borovicí. Tak vznikly
dnešní rozsáhlé jehličnaté monokultury
(též s častým modřínem), jejichž labilita se
však projevila již koncem 19. století při
mniškové kalamitě. Biotické či abiotické
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kalamity se vyskytovaly a vyskytují permanentně – mniškou proředěné porosty
mnohde lehly větrem či sněhem; obzvlášť
rozsáhlá byla větrná kalamita v letech
2. světové války v jihozápadních Brdech.
Rozsáhlé kalamity sněhové nastaly v letech 1979 a 1980. V osmdesátých letech
a znovu v roce 1990 způsobil velké škody
vítr. V letech 1993 – 95 hrozil holožír bekyně mnišky, který byl zažehnán velkoplošným leteckým zásahem. Tuhá zima
1995 – 96 se projevila námrazovou kalamitou na jihovýchodních svazích a hřebenech. Poslední kalamitou byly pak orkán
Kyrill. Kvůli stabilitě lesních porostů a kvůli
omezení degradace lesních půd monokulturami je nutné provést jejich postupnou
přeměnu na smíšené či listnaté porosty.
Brdy byly vyhlášeny v roce 1979 jako
Chráněná oblast přirozené akumulace
vod (CHOPAV). V rámci středních Čech
jsou skutečně významnou pramennou oblastí, ve které pramení řada drobných vodních toků, které pak tvoří říčky patřící
k úvodí Berounky (Litavka, Klabava) či
Otavy (Skalice). Řada obcí a měst z okolí
má zde jímání vody podzemní či povrchové. Ve východní části prostoru se rozlévají vodní nádrže Lázská, Pilská
a Octárna na pitnou vodu pro město Příbram, původně vybudované pro železářský průmysl či pro zpracování rud.

Samostatným fenoménem jsou rozsáhlé
Padrťské rybníky v široké kotlině v jihozápadní části prostoru, jejichž hladina leží
v nadmořské výšce 635 m.
Ponechme nyní stranou v současné
době hojně diskutovaná témata, jako je
např. rozdělení prostoru do původních
správních katastrů okolních obcí ve Středočeském a Plzeňském kraji, či diskusi
o tom, zda zřídit Chráněnou krajinnou oblast Brdy nebo jen Přírodní park Střední
Brdy, a řekněme si, co je pro další vývoj
oblasti asi to nejdůležitější:
•největší hodnotou krajiny středních Brd je
její opuštěnost, téměř bez staveb, elektrických vedení apod. Za tento stav můžeme
vděčit existenci vojenského prostoru. Prioritou by pak mělo být zachování tohoto
stavu. Pokud stavět jakákoliv sportovní,
rekreační a jiná zařízení, pak mimo současný vojenský prostor. Blízkost velkých
měst beztak předurčuje území především
k měkké turistice jednodenní či víkendové
– pěší turisté, cyklisté; v zimní sezóně běžkařská turistika, v letní sezóně sběrači lesních plodin (houby, borůvky, brusinky).
• z toho důvodu je třeba co nejdříve vybudovat síť turistických značených cest, cyklotras a běžkařských tras, aby nedošlo
k živelnému pohybu lidí po prostoru (mj.
též kvůli jejich bezpečnosti - pyrotechnická očista území je určitě nutná, munice

Klobouček – Pohled ze stejného místa po cestě mezi porosty 39 a011 a 40 a100 směrem k louce; černobílé foto z roku 1986,
barevné z roku 2011. Ředinaté porostní zbytky byly v roce 1993 oploceny a podsázeny klenem. Dnes je spodní etáž tvořena
mlazinou klenu, kterou doplňuje buk a jilm z náletu. Cesta byla opravena v roce 2011.
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se běžně nachází nejen na cílových plochách!).
• co nejdříve též stanovit, které komunikace budou veřejné, tedy volně průjezdné; určit to je poměrně jednoduché.
Na ostatních cestách zdokonalit síť
závor a sjednotit systém zavírání; důsledně pak tyto závory uzavírat a zabránit tak volnému pohybu vozidel.
• další vývoj na uměle odlesněných plochách, určených k výcviku (cílové plochy,
střelnice, palebná postavení, pozemky
vystěhovaných vesnic, luční enklávy
apod.). Management těchto pozemků
bude určitě předmětem diskusí. Člověk
zde vytvořil odlesněním zajímavé formy
biotopů, které budou předmětem
ochrany. Pokud se mají zachovat v současném stavu, budou se muset udržovat
tyto plochy odlesněné. Z hlediska lesnického by bylo vhodné některé plochy zalesnit (pokud již nejsou spontánně
zalesněny) a lesnicky na nich hospodařit.
Toto bude potřeba řešit po jednotlivých
lokalitách podle jejich stavu a přírodovědné hodnoty. Jisté je, že pokud se tyto
plochy ponechají sukcesi, pohltí je dříve
či později (až na určité výjimky) les různého dřevinného složení – někde převládne smrk, jinde pionýrské dřeviny,
hlavně bříza. Příkladů takového vývoje je
na území Brd bezpočet.

Pojďme nyní ke konkrétním příkladům navrhovaných maloplošných zvláště
chráněných území (MZCHÚ). Těch je
v předběžném návrhu Agentury ochrany
přírody a krajiny (AOPK) na území vojenského újezdu navrženo 47, a sice jednak
na výše zmiňovaných odlesněných vojenských plochách, dále pak na mokřadech,
v okolí vodních nádrží či toků, na lučních
enklávách uvnitř prostoru, na paleontologických nalezištích a na skalních či suťových výchozech. Některé MZCHÚ zasahují
i do dosud lesnicky obhospodařovaných
lesních porostů. O managementu v těchto
„lesnických“ MZCHÚ se bude též určitě
hojně diskutovat; hlavním cílem by měl
být návrat k původnímu dřevinnému složení. O tom, jakým způsobem jej v místních podmínkách zajistit, by měly být
následující příklady.
Podívejme se tedy na konkrétní lokalitu Klobouček na lesní správě Obecnice,
která je též navržena jako MZCHÚ (přírodní rezervace o rozloze 42 ha). Popis
lokality byl již publikován v časopise VLS
č.7/8 – 2008, takže jen krátce: zbytky porostů s víceméně přirozenou dřevinnou
skladbou (buk, klen, mléč, lípa, jasan, třešeň, smrk, jedle) o stáří kolem 210 let na
úpatí a ve svahu vrchu Klobouček (703 m),
na bohatém stanovišti, s bohatou květenou a slepencovými skalními výchozy,

chráněné jako lesní rezervace od roku
1928.
Dále se omezíme jen na stručný popis
hospodářských opatření, která zde byla
v posledních dvaceti letech provedena,
vycházející z fotodokumentace. Provedená opatření měla za účel nastartovat
přirozenou obnovu listnatých dřevin v mezernatých zbytcích starých kmenovin. Zapojené části byly prosvětlovány, místy
podsazovány. Musel být zamezen přístup
spárkaté zvěři. V současné době se dá
konstatovat, že na většině plochy se vytvořil nárost spodního patra tvořeného
listnatými dřevinami, který se dále rozšiřuje do okolí.
Za zmínku ještě stojí to, že v jedné
z rozsáhlejších oplocených částí ponechaných přirozenému vývoji byla těsně po
zaplocení (tj. v roce 2005) zpracována
v rámci diplomové práce analýza struktury lesních porostů včetně vytyčení šesti
trvalých výzkumných ploch, dendrometrických měření, zhodnocení přirozené
a umělé obnovy dřevin atd. Na tuto práci
bude možno navázat při dalším monitoringu území.
V dalším čísle bychom se měli věnovat dalším lokalitám navrženým jako
MZCHÚ.
Obecnice 7. 2. 2012
Ing. Václav Pernegr

Klobouček – Porost 39 a011 a 39 a041 pod loukou, kde se nacházejí impozantní jedinci buku a klenu. Starší snímek je z roku
1994, mladší z roku 2005. Porost byl v těchto letech několikrát prosvětlován a následně oplocován, takže se dostavilo bohaté
zmlazení klenu.
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Ptačí oblasti u VLS ČR, s. p.

část VI.

NATURA 2000 je soustava chráněných území, které vyhlašují na svém území podle jednotných principů všechny členské státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského hlediska nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené výskytem pouze na určitou oblast. Nejdůležitější právní
předpisy pro vytváření Soustavy jsou:
• směrnice Evropských společenství č. 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků (Směrnice o ptácích);
• směrnice Evropských společenství č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
(Směrnice o stanovištích).

Evropsky významné lokality
(EVL)
Po dokončení mapování biotopů,
které probíhalo ve vojenských újezdech
i na území celé České republiky v souladu
se Směrnicí o stanovištích, byl nařízením
vlády č. 132/2005 Sb., vymezen národní
seznam 1 087 evropsky významných lokalit, z kterých se VLS ČR, s. p. týká 39 EVL.
Tyto EVL schválila Evropská komise 13. listopadu 2007 a 10. ledna 2011.

Ptačí oblasti (PO)
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Spolu s evropsky významnými lokalitami ještě Vláda České republiky v souladu se Směrnicí o ptácích svými nařízeními
vymezila 41 ptačích oblastí, navržených
Českou společností ornitologickou. Z toho
na pozemcích, ke kterým mají právo hospodařit VLS ČR, s.p. bylo vyhlášeno 9 ptačích oblastí a jsou to:
PO Křivoklátsko (divize Hořovice) pro
včelojeda lesního, výra velkého, kulíška
nejmenšího, ledňáčka říčního, žlunu šedou,
strakapouda prostředního, lejska malého
a lejska prostředního, PO Šumava (divize
Horní Planá) pro čápa černého, jeřábka lesního, tetřívka obecného, tetřeva hlušce,
chřástala polního, kulíška nejmenšího, sýce
rousného, datla černého a datlíka tříprstého, PO Doupovské hory (divize Karlovy
Vary) pro čápa černého, včelojeda lesního,
motáka pochopa, chřástala polního, lelka
lesního, žlunu šedou, datla černého, pěnici
vlašskou, lejska malého a ťuhýka obecného, PO Českolipsko – Dokeské pískovce
a mokřady pro motáka pochopa, jeřába
popelavého, lelka lesního, skřivana lesního,
pěnici vlašskou a slavíka modráčka, PO Východní Krušné hory (divize Mimoň) pro

tetřívka obecného, PO Libavá (divize Lipník
nad Bečvou) pro chřástala obecného, PO
Boletice u divize Horní Planá pro jeřábka
lesního, chřástala polního, kulíška nejmenšího, datlíka tříprstého a skřivana lesního,
PO Třeboňsko (divize Horní Planá) pro
čápa černého, orla mořského, včelojeda
lesního, motáka pochopa, rybáka obecného, kvakoše nočního, kulíška nejmenšího, sýce rousného, lelka lesního,
ledňáčka říčního, žlunu šedou, datla černého, strakapouda prostředního, skřivana
lesního, slavíčka modráčka středoevropského, husu velkou, volavku obecnou,
kopřivku obecnou a lžičáka pestrého
a v PO Pálava u divize Plumlov pro čápa
PO Šumava, jezero Laka

bílého, orla mořského, včelojeda lesního,
strakapouda prostředního a strakapouda
jižního, pěnici vlašskou, ťuhýka obecného
a lejska bělokrkého.

U každé nařízením vlády
vymezené PO jsou uvedeny:
• ptačí druhy, které jsou předmětem
ochrany,
• cíl ochrany PO,
• vymezení příslušné PO,
• činnosti, ke kterým je nutný souhlas
orgánu ochrany přírody,
• a v přílohách je dále uvedeno
vymezení a popis hranice a grafické
znázornění příslušné PO.
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Ptačí oblast (PO)

NV č.

Doupovské hory

688/2004 Sb.

Karlovy Vary

63 117 ha

19 154 ha

Libavá

533/2004 Sb.

Lipník n/ Bečvou

32 724 ha

20 026 ha

Boletice

19/2005 Sb.

Horní Planá

23 565 ha

15 726 ha

Šumava

681/2004 Sb.

Horní Planá

97 493 ha

836 ha

Českolipsko - Dokeské
pískovce a mokřady

598/2004 Sb.

Mimoň

9 409 ha

7 540 ha

Východní Krušné hory

28/2005 Sb.

Mimoň

16 368 ha

90 ha

Křivoklátsko

684/2004 Sb.

Hořovice

31 960 ha

461 ha

Pálava

682/2004 Sb.

Plumlov

8 539 ha

2 ha

Třeboňsko

680/2004 Sb.

Horní Planá

47 360 ha

1 ha

Ptačí oblast Šumava byla vymezena na ploše 97 493 ha nařízením vlády
ČR č. 681/2004 Sb., a předmětem
ochrany jsou zde populace tetřívka obecného, čápa černého, chřástala polního,
kulíška nejmenšího, sýce rousného, datla
černého, jeřábka lesního, datlíka tříprstého a tetřeva hlušce (viz. následující článek „Pták roku 2012 – tetřev hlušec“)
a jejich biotopy. Na našich pozemcích je
vyhlášena na LS Nová Pec u divize Horní
Planá a to na části LHC Bližší Lhota o výměře 836 ha. Orgánem ochrany přírody je
zde MŽP ČR, respektive jeho odbor výkonu státní správy v Českých Budějovicích.
Cílem ochrany PO Šumava je:
• zachování a obnova ekosystémů významných pro ptačí druhy, které jsou
předmětem PO v jejich přirozeném areálu rozšíření,
• zajištění podmínek pro zachování populací výše uvedených druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany přírody.
Jen s předchozím souhlasem příslušného
orgánu ochrany přírody (OOP), mimo současně zastavěné a zastavitelné části území
obcí, lze v PO Šumava:
a) provádět veškeré mýtní a předmýtní
těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v porostních skupinách
v období od 15. 3. do 15. 7. ve vzdálenosti menší než 200 metrů od známých
obsazených hnízd čápa černého;
b) v době od 1. 3. do 31. 7. provádět mýtní
a předmýtní těžby v lesních porostech
starších 80 let se zastoupením buku 50
% a více, v lesních porostech starších
80 let se zastoupením smrku méně než
50 %, v lesních porostech starších 80
let se zastoupením borovice méně než
50 % a ve všech lesních porostech nad
130 let. Souhlas není potřeba, pokud

Divize

výměra PO

byly dotčenému OOP těžby oznámeny
nejméně 20 pracovních dní předem;
c) p
 rovádět mýtní a předmýtní úmyslné
těžby, které nebyly umístěny ve schváleném lesním hospodářském plánu (LHP).
Pokud nejsou těžby umístěny ve schváleném LHP, je potřeba tyto těžby oznámit OOP nejméně 15 dní předem;
d) n
 ově umisťovat myslivecká zařízení ve

výměra VLS

vzdálenosti menší než 200 m od známých hnízd čápa černého.
Souhlas OOP není potřeba k opatřením,
jimiž se předchází nebo brání působení
škodlivých činitelů na les nebo při vzniku
mimořádných okolností.
Text a foto:
Ing. Vladislav Seidl
– ekolog VLS ČR, s. p

PO Šumava, Luzný
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Pták roku 2012
Tetřev hlušec

Akce pták roku, kterou každoročně
od roku 1992 vyhlašuje Česká společnost
ornitologická (ČSO), je oblíbenou kam-
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paní, která se těší velkému zájmu široké
veřejnosti a médií. Jejím posláním je upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem
nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně, zvýšit zájem
o ptactvo a přírodu vůbec. Výbor ČSO
každoročně vybírá jeden ptačí druh,
který se na rok stává ptákem roku
a o biologii a ohrožení tohoto druhu je
vydávána publikace.
Ptáky roku vybranými ČSO již byly pro
rok: 2011 – strnad obecný (Emberiza citrinella , 2010 – kukačka obecná (Cuculus
canorus), 2009 – skorec vodní (Cinclus
cinclus), 2008 – racek chechtavý (Larus
ridibundus), 2007 – slavík obecný (Luscinia megarhynchos), 2006 – orel mořský
(Haliaeetus albicilla), 2005 – skřivan polní
(Alauda arvensis), 2004 – rorýs obecný
(Apus apus), 2003 – vrabec domácí (Passer domesticus), 2002 – poštolka obecná

(Falco tinnunculus), 2001 – kavka obecná
(Corvus monedula), 2000 – ledňáček říční
(Alcedo atthis), 1999 – konipas bílý (Motacilla alba), 1998 – koroptev polní (Perdix
perdix), 1997 – sova pálená (Tyto alba),
1996 – ťuhýk obecný (Lanius collurio),
1995 – čejka chocholatá (Vanellus vanellus), 1994 – čáp bílý (Ciconia ciconia),
1993 – rehek zahradní (Phoenicurus
phoenicurus) a v roce 1992 – vlaštovka
obecná (Hirundo rustica).
Pro letošní rok – 2012 byl ČSO vybrán
tetřev hlušec (Tetrao urogallus) a na jeho
prezentaci se podílejí i VLS ČR, s. p.
Tetřev hlušec je největším evropským
zástupcem kurovitých ptáků z řádu hrabavých. Je o trochu menší než krocan. Je
rozšířen na euroasijském kontinentu, od
Španělska a Skotska až po Sibiř. Obývá
převážně horské oblasti až do nadmořské výšky okolo 2 000 metrů. Dožívá se
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10 až 12 let a v zajetí i 18. Samec je
tmavý černohnědý, dospělý jedinec měří
až 60 cm a váží až 4,5 kg. Samice je červenohnědá a asi o 10 cm menší. Jsou
stálými ptáky a každý jedinec obývá pro-

stor o výměře několika set hektarů. Po
většinu roku žijí samotářsky a skrytě, především v místech, kde nebývá vyrušován
lidmi či lidskou činností. Obývá slunné
smíšené až jehličnaté lesy s rašeliništi
a s výskytem brusnicovitých rostlin a většinou se zdržuje na zemi. Živí se bobulemi, pupeny, travinami, jehličím
i mravenci. Vzlet tetřeva je velmi hlučný.
Výrazný je i tok, který se skládá z „klepání, trylku, vylousknutí a broušení“
a probíhá v březnu až květnu na tradičních místech - tokaništích. Samice snáší 5
až 12 vajec a po vylíhnutí se až do podzimu o kuřata sama stará. První rok jejich
života je nejvíce kritický a přežívá obvykle
pouze 10 % z vylíhlých mláďat. V minulosti byl hojným druhem a i ceněnou lovnou zvěří. V současnosti se jeho
početnost v České republice odhaduje
okolo 200 jedinců, kdy většina se nachází na Šumavě (přibližně 90 % tetřevů
v ČR), dále pak se tetřevi vyskytují v Krkonoších, Jeseníkách, Českém lese a u nás
též v Brdech u divize Hořovice a to přede-

vším díky posilování populací či úplným
reintrodukcím. V Červeném seznamu ČR
je zařazen v kategorii kriticky ohrožený
druh, ve stejné kategorii je chráněn i dle
zákona a chráněn je i dle přílohy č. I.
směrnice č. 79/409/EHS, o ptácích
a v České republice je předmětem
ochrany ve vymezených ptačích oblastech (PO) PO Šumava u divize Horní
Planá a v PO Beskydy. Vliv na výrazný pokles populací tetřeva měl po staletí trvající rozsáhlý lov (u nás až do roku 1979),
značné změny jeho životního prostředí
(přímé vyrušování, hlukové znečištění,
znečištění ovzduší a málo viditelné překážky v lesních porostech) a zvyšující se
stavy jejich predátorů. K jeho přirozeným
predátorům patří např. lišky, prasata
a kuny a straky s vránami často vybírají
jejich vejce z hnízd.
Text: Ing. Vladislav Seidl
– ekolog VLS ČR, s. p.
Fota: Lukáš Kovár, Ing. Milan Suk,
Ing. Vladislav Seidl
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Trubači z Lipníku hráli

v Rudolfinu

14

Myslivci a přátelé lovecké hudby se
sešli opět po roce při slavnostní příležitosti na koncertě České myslivecké Vánoce v Rudolfinu. Překrásná Dvořákova
síň byla zaplněna téměř do posledního
místa myslivci z Čech, Moravy, Slezska
i hosty ze zahraničí. Očekávání po předchozím úspěšném koncertě byla veliká.
Velký byl také závazek vůči myslivcům,
z nichž mnozí po sobotním honu neváhali
přijet do Prahy a zúčastnit se tohoto
svátku mysliveckých trubačů. Do pražského Rudolfina přijelo na vystoupení
také 11 trubačů ze souboru VLS ČR, s. p.
divize Lipník nad Bečvou. Soubor tvořený
lesníky z divize Lipník, pedagogy a žáky
ZUŠ Potštát, vede ing. Jan Jeniš a umělecká vedoucí paní Jana Kozubíková. Spojení zkušených trubačů z lovecké praxe
s mladými adepty loveckého troubení
pod vedením zkušených pedagogů je tím
správným předpokladem pro vytvoření
souboru, který po řadu let patří k nejlepším v ČR. Soubor, zabývající se interpre-

tací staré i soudobé lovecké hudby, vznikl
na sklonku devadesátých let. V současnosti slaví velké úspěchy doma i za hranicemi naší vlasti. Účastní se soutěží
a přehlídek, kde se umisťuje na předních
místech. Soubor natočil 2 CD s loveckou
hudbou a s jeho členy se pravidelně můžeme setkávat nejen na loveckých akcích
pořádaných VLS, ale také na koncertech,
přehlídkách trofejí, plesech a dalších mysliveckých akcích i při provádění svatohubertských mší v obcích domovského
Olomouckého kraje, ale i po naší republice. Za podpory VLS ČR, s. p. si soubor
vzal na starosti uspořádání již tří ročníků
Národních soutěží mysliveckých trubačů.
V roce 2005 na hradě Helfštýn, v roce
2007 v areálu lovecké chaty v Horkách
nad Moravou a konečně v roce 2011
v Náměšti nad Moravou. Na můj dotaz,
jak vnímá vystoupení mysliveckých trubačů z Lipníku na mateřském pódiu
České filharmonie, nám paní Jana Kozubíková odpověděla:

„Pro náš soubor je to sváteční den.
Velmi jsme si užili nejen vystoupení v Rudolfinu, ale také jsme se nechali vánočně
naladit návštěvou Staroměstského náměstí s vánočním trhem. Je to pro nás
odměna za naši celoroční práci a jsme
rádi, že Klub trubačů ČMMJ ve spolupráci
s organizátory akce umožnil mysliveckým
trubačům účast na takto prestižním koncertě. Také si velmi vážíme podpory, kterou VLS ČR, s. p. poskytuje nejen tomuto
koncertu, ale i našemu souboru.“
Nás tato slova chvály nesmírně těší
a dodávají nám energii a chuť připravit
pro příští rok opět setkání s loveckou hudbou v adventním čase. V letošním roce
jsme využili jako doprovodný nástroj varhany. Jejich majestátní tóny v podání Vladimíra Roubala naplnily celý sál
vznešeností. V rámci skladby Kouzlo
chrámu, kterou zkomponoval Petr Vacek
na základě vzpomínky z dětství, kdy navštívil Kostel Panny Marie Vítězné – Pražského Jezulátka a přál si být skladatelem,

reportáž

kolovalo v hledišti malé porcelánové Jezulátko. V adventním čase také více než kdy
jindy zamýšlíme nad pomocí druhým
v různých podobách. Nad možnostmi,
jak vytvořit něco pro druhé, obětovat svůj
čas a své pohodlí. Proto patří náš velký
obdiv a poděkování všem, kteří se na koncertu podíleli. Všem 80 – ti mysliveckým
muzikantům z trubačských souborů
z celé České republiky, ze středních a vysokých lesnických škol, jednotlivých OMS
ČMMJ, LČR, s. p. i VLS, s. p. Trubači přijeli
z Kladské, Chebu, Křtin, Tábora, Potštátu,

Lipníku, Českých Budějovic, Prahy, Trutnova, Brna, Žlutic, Písku, Hranic na Moravě, Šluknova i Liptovského Hrádku.
Organizaci koncertu měly na starosti kolektivy vydavatelství Rembrandt s.r.o.
a časopisu Myslivost, přípravu a nácvik
skladeb pak Lovecké trio Praha. Ze zahraničních hostů vystoupil předseda Slovenských mysliveckých trubačů Edmund
Hatiar a na borlici a trumpetu hrála interpretka z dalekého Japonska Yasuko
Tanaka. Svým uměním přispěli i pan Václav Svoboda a Jan Kupka z Klubu vábičů

zvěře při ČMMJ, kteří při úlovcích napodobovali troubení jelena, chrochtání divočáků, srnčí pískání i rochání daňka. Naše
velké poděkování patří partnerům koncertu, VLS ČR, s. p., Sellier & Bellot, a. s.,
Halali, Všeobecné pojišťovně a.s., a Country rádiu. Na závěr bychom si dovolili připomenout, že letošní 17. ročník Národní
soutěže mysliveckých trubačů se uskuteční ve dnech ve dnech 8. - 9. 6. 2012
v Horní Plané v rekreačním zařízení VLS
Olšina opět pod záštitou VLS ČR, s. p.
Text: Petr Šeplavý, foto: Radim Žůrek

15

seriál

CESTOU
NECESTOU

Duhová brána

Branžež

Dnešní tradičně netradiční výlet nás
vezme po stopách starých trampů. Takových, kteří se jen tak toulali přírodou, těšili se její krásou a čistotou, nehltali
kilometry po desítkách ani si neodškrtávali „turistické cíle spatřené“ a přesto
(nebo snad právě proto) znali věci jiným
lidem skryté. Vezmeme vás na procházku
Českým Rájem, ale nečekejte hlídaná parkoviště, značené cesty a stánky s občerstvením a suvenýry. Zato vám nabídneme
skalní vyhlídky, na kterých se budete vyhřívat sami, jeskyně, převisy a průrvy, ve
kterých potkáte jen loňské listí, a unikátní
skalní bránu, která vám vyrazí dech.
16
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Pasoucí se kobyla

Listárna

Cesta pro „turisty dobrodruhy“ začíná v Branžeži nebo Nové Vsi nebo někde
poblíž, kam se vám podaří dopravou
místní nebo vlastní dostat. Důležitá je pro
nás žlutá turistická značka z Nové Vsi do
Příhraz, kterou naše trasa začíná. Nelekejte se, bude to opravdu jen kousek po
turistické cestě, hned budeme uhýbat do
divočiny. Žlutá vede po silnici, obejde Komárovský rybník a na kraji lesa uhýbá doleva. Jdeme po ní stále krajem lesa a za
závorou z ní odbočíme první odbočkou
doprava po (teď již nijak neoznačené)
lesní cestě. Po cca 250 metrech musíme
lesní cestu opustit a vydat se svážnicí doprava vzhůru. Na dohled před námi jsou 2
nízké krmelce, ale pokud po lesní cestě
dojdete až k nim, jste moc daleko. Cesta
míří vzhůru ke skalám, spíš skalkám, u kterých se různě větví. Další část cesty už se
popisuje hůře a bude spíše na vás na
místo určení dobloudit. Můžete se vydat
buď stále rovně vzhůru přes skalky, na vrcholku stoupání se dát doleva a vyhlížet
skalní bránu. Není to daleko, zhruba 30m,
uvidíte ji vlevo dole pod sebou. Dojít se
k ní dá z obou stran, nám se zdálo schůdnější ji minout horem a klesat k ní z druhé
strany. Nebo můžete hned pod skalami
uhnout doleva a jít po vrstevnici. V tom
případě se brána zjeví vpravo nad vámi.
Sice ne všechny pěšinky vedou ke skalní
bráně, chce to trochu hledání, ale výsledek stojí za to. Duhová brána, jak se tento
skalní útvar jmenuje, je prostě famózní
a to ani nemluvím o nadšení, že takovou

zajímavost najdete zcela sami.
Od Brány se vrátíme dolů do údolíčka,
přejdeme kolmo přes cestu, kterou jsme
původně přišli, a stoupáme do protějšího
svahu. S trochou štěstí opět narazíme na
pěšinku, nejdřív jde doprava, dorazí ke skalám, u nich se dá vlevo a pak se dostaneme
na skalní „náměstíčko“ mezi převisy. Projdeme mezi skalami a velké skalisko před

námi je „Kobyla“. Tak mu alespoň říkali
staří trampové. Pozor, nejedná se o Kobylu
vyznačenou na mapách zhruba o kilometr
severněji. Když se dáme doprava nahoru,
vylezeme až na vrchol, držíme se vlevo
a dostaneme se na nádhernou skalní plošinu, ze které se nám otevře úchvatná vyhlídka na zalesněná údolí pod námi. Navíc
na rozdíl od jiných skalních vyhlídek je tato
„zcela bezpečná“, protože kolem nás je
úplné hradní cimbuří, tak akorát vysoké,
aby vzbuzovalo pocit bezpečí a přitom
umožňovalo dokonalý výhled. Prostě tu
matka příroda vytvořila luxusní rozhlednu
pro své VIP hosty.
Až si odpočinete a pokocháte se, můžete vyrazit za odpovědí na otázku: proč
Kobyla? Půjdete stále po levém okraji náhorní rovinky východním směrem, obkroužíte jakési U a otevře se vám pohled zpět na
skálu, na které jste seděli. A nebo spíš vidíte
skloněnou hlavu obří kobyly i s hřívou?
Když půjdete dále od vyhlídkové skály
a budete se držet levého okraje skalní plošiny, budete mít pod sebou, těsně pod
hranou plošiny, jeskyňku (spíš hlubší převis), které se říkalo Listárna. Je maličká,
skoro dokonale ukrytá v nánosech listí,
kterým je z velké části vyplněná i zevnitř.

Hynšta
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Poslední zastávkou na naší cestě,
která ale opravdu prověří vaše schopnosti, bude ještě jedna jeskyňka. Jmenuje se Racák a návod pro její hledače
bude jen hrubým nárysem, protože orientačních bodů se nám už vážně nedostává. Tak tedy, snad jsme se všichni
dostali na žlutě značenou cestu. Směřujeme po ní na sever a odbočíme neznačenou cestou doleva Babí roklí. Po cca
250 m vidíme vpravo kousek od cesty
sráz, do kterého se škrábe pěšinka.
Zhruba tam nahoře při úpatí svislých skal
leží hledaná jeskyňka. Když dorazíte ke
zbytkům oplocenky, jste už moc daleko.
Napravo od Racáku (při pohledu z údolí)
je skalní převis, ve svahu pod ním je ještě
jedna jeskyňka se dvěma vchody.
Když vám budou ještě zbývat čas a síly,
navštivte také Hynštu. Jedná se o zbytek
skalního hrádku ze 13. století. Zachovala se
Vyhlídková plošina na hřbetu Kobyly
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Přesto, pokud budete obzvlášť šikovní hledači, ji můžete najít a vyzkoušet si „zálesáckou matraci“. Pak zvolna sestupujte
do dalšího údolíčka, severně od Kobyly
(tedy ne ke krmelcům, ale na druhou
stranu hřbetu).
Vaše další cesta povede dolů pod skalisko, na kterém jsme se před malou chvílí
slunili. Pokud se dostanete až na modře
značenou cestu, která vede oním dalším
údolíčkem, musíte po ní směřovat západně, jakoby ven z údolí, a zase se snažíte najít nějakou pěšinku uhýbající doleva
k patě skal. Najdete tam převisy, děti si
mohou vybájit skalní dům i skalní „hřistě“
(ten úžasný jemný písek budete stejně vyklepávat z bot ještě týden) a navíc pokud
budete skálu obcházet směrem vlevo, objeví se nad vámi tak úžasně rovná kolmá
skalní stěna, že vás mimoděk donutí přemýšle t, že tohle snad nemohlo vzniknout
jen tak náhodou. Mimochodem, právě se
díváte na kobylí krk zespoda.
Je to poněkud bezfantazijní, ale teď
vás zase pošleme zpátky do údolíčka, přes
modrou cestu a strmo hore do protějšího
svahu k další skupině skal... No, tady už
těch pěšinek opravdu moc není, spíš můžete být rádi, když se zachytíte nějakého
menšího stromku, ale kdo se touto cestou
necestou vydá, tomu se naskytne krásný
a fotograficky vděčný pohled na Kobylu.
Pak můžete zase přelézt hřbítek do dalšího

Fakultativní fotografická vyhlídka
severnějšího údolíčka a tím se dát západně, až přijdete na žlutou značku.
Pokud vás až tak dobrodružné prodírání se
porostem neláká, klidně opusťte údolíčko
po pohodlné turistické cestě a na rozcestí
se dejte doprava po žluté Hrázkovou roklí.
Sem ostatně budou muset někudy dojít
i nadšenci s fotoaparátem a roztrhanými
svršky z fakultativní odbočky.

v podstatě jen jedna místnost se středovým
sloupem, ke které vede několik metrů
dlouhá ve skále tesaná chodba. Byla využívána i jako modlitebna českých bratří. Sem
už vás dovedou turistické značky, konkrétně
modře značená odbočka, takže návod nebudete potřebovat. Snad jen upozornění,
že nedávno byla vytěžena část lesa právě
v místech, kde odbočka z modré značky
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uhýbá, takže na místě chybělo značení. Odbočka byla asi 200m za křížením modré
a červené značky (ve směru od Příhraz).
Dejte se vpravo podél nově vysázených borovic a za chvilku narazíte na tvarové značení. Nebo třeba budete mít štěstí
a v terénu už bude značení v pořádku.
Pro ty, kteří nejsou zarytými fanoušky
bloudění a naopak je neuráží využití moderních technologií, přidáváme GPS souřadnice. Vyhlídka z Kobyly 50°31‘04“ S;
15°04‘02“ V, jeskyně v Babí rokli
50°31‘24“ S; 15°03‘33“ V. Duhovou
bránu si ale musíte najít sami, to už by to
bylo moc jednoduché. Hledání zdar
a úspěšnému zvlášť!
Za pomoc při bloudění a hledání děkujeme trampovi Hugovi, který se léta
z Kobyly díval, v Listárně spával a na skalách nejedny svršky roztrhal.
Text a foto: Ing. Karel Pazourek
Jeskyně Racák – vstupní portál

Jeskyně Racák
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JAK VONÍ LES
Protože má ZŠ speciální tři ze svých
tříd v malebné a hlavně v lesích zasazené
vesničce Lipník, vzdálené od Mladé Boleslavi asi 23 km, navrhla paní ředitelka,
aby se projektový den v rámci Mezinárodního roku lesů konal 22. září 2011

20

právě zde. A protože na Lipníku sídlí
Lesní správa Vojenských lesů a statků
ČR, s. p., požádali jsme její pracovníky
o pomoc s organizací a den nazvali JAK
VONÍ LES – DEN S VOJENSKÝMI LESY.
Až z divize Mimoň jim přijela pomoci ko-

Víte to?
My už ano!

legyně Ing. Veronika Hubíková, zabývající se lesní pedagogikou.
Děti i pedagogy, kteří přijeli do Lipníku
z Mladé Boleslavi autobusem, přivítalo v 9
hodin ráno nejen nádherně hřejivé sluníčko, ale i jejich 19 těšících se lipnických
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spolužáků s učiteli a 9 předškolních nebo naopak už škole odrostlých klientů z Domova pod lípou se svými vychovatelkami.
Den zahájil proslovem vedoucí lesní správy Ing. Vladimír Prokop, děti však zaujala zejména jeho kolegyně Ing. Hana Peterková
ze Správy lesních školek, která zatroubila fanfáru na lesnici.
Pro děti bylo připraveno 7 stanovišť s úkoly, po splnění každého dostaly razítko na herní diplom. Hned prvním úkolem bylo
nakrmit suchým chlebem ovečky v ohradě. Ty byly velmi krotké,
takže se od těch nebojácnějších dětí nechaly i pohladit.
Na druhém stanovišti měly děti za úkol zasadit sazeničku
stromku. Lesník Láďa Šedivý a Hanka Peterková nám nejdříve ukázali, jak to správně provést, protože je zapotřebí i speciální nářadí.
Vypadalo to celkem jednoduše, ale šlo to dost ztěžka. A to nejen
dětem, ale i nám dospělým. A když nám pak prozradili, že aby-

chom mohli být jejich zaměstnanci, museli bychom jich sázet asi
600 denně, začali jsme si hned více vážit svého zaměstnání! Děti
se ovšem velmi snažily, zápasily se sazečem statečně, a tak i když
většina jich tuto činnost prováděla poprvé v životě, budeme doufat, že se stromky ujmou a při příštích návštěvách Lipníku mohou
děti kontrolovat, jak právě ten jimi vysazený stromek roste.
Na dalších stanovištích si děti mohly osahat různé trofeje –
kůže, parohy, rohy, ty šikovnější určovaly, komu patří. Lesníci
Milan Rybín a Martin Sluka ukázali vábení na různé druhy vábniček a dozvěděli jsme se tak, jak píská srna, jak troubí jelen v říji
nebo jak srnče přivolává mámu… Naše žačka Monika nás pak
lehce šokovala, když nám předvedla troubení jelena na roh
málem lépe než pan Rybín.
O kousek dál si děti mohly lehnout do mechu na připravené
karimatky a dívat se do větví stromu. Les z nového pohledu
mnohé kupodivu velmi zaujal. Není divu, když jsem se k dětem
přidala, pomalé kývání korun stromů prostoupených paprsky sluníčka krásně uklidňovalo…
Na rozcestí čekal na děti dřevorubec pan Muzikant se svým
traktorem a nechal děti vyzkoušet si, jaké to je sedět vysoko v kabině a řídit… Zejména kluci byli nadšeni a jen neradi se vydávali
plnit další úkoly…
Cestou k posledním stanovištím jsme se dočetli, co je to oplocenka a aby nesoutěžily jen děti, i jejich doprovod dostal za úkol
plnit cestou kvíz – u označených deseti stromů určit jejich název
a přibližné stáří. Po zapsání odpovědi se mohly s určováním připojit i děti, pro které byl jako nápověda na druhé straně stromu
připevněn obrázek člověka přibližně stejného stáří jako strom.
Asi 2 km dlouhou cestu lesem jsme všichni bez potíží zvládli,
v cíli musely děti najít cestu k pokladu, aby jim truhla vydala sladkou odměnu a ti zdatnější si mohli s lesníkem Standou Marvalem
a Veronikou uříznout kousek z polínka. Některé kluky práce s pilou
tak uchvátila, že nedbali na fyzickou námahu a řezali hned třikrát!
Pan Muzikant nám pak předvedl, jak se kácí strom pilou motorovou.
Když vzrostlý strom s praskotem padl, děti výskaly nadšením!
Za splnění všech úkolů dostaly děti od Vojenských lesů dřevěnou medaili a krásné odměny a pedagogové netradiční učební
pomůcky.
Po svačince v trávě jsme lesníkům poděkovali za krásně připravené dopoledne, předali jim dárečky vyrobené dětmi v dílnách a pak
už Hanka na lesnici odtroubila symbolický konec celé akce.
Děkujeme a někdy zase nashle! Na Lipníku totiž voní les
opravdu krásně…
Liana Švehlová, Alena Kolnerová
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poděkování

OCENĚNÍ OSOBNÍ STATEČNOSTI
PRACOVNÍKA OSTRAHY
OBJEKTŮ VLS ČR
Miroslav Hána k tomu dodává: „Nikdo z přítomných nepřivolal první pomoc, policii a ani neposkytl předlékařskou
první pomoc; lidé jsou lhostejní a nemají zájem pomáhat druhým, což je velmi špatné; …podobná událost se může totiž
stát komukoliv z nás.“
Bývalý policista Policie ČR, příslušník klubu výsadkových veteránů Chrudim, velitel čety aktivních záloh 201. strážního praporu při KVV Pardubice, kde vykonává službu již osmý rok,
Miroslav Hána, svůj čin bere jako samozřejmost. Ostatně není to
poprvé, co okamžitě profesionálně zareagoval, kontaktoval
složky integrovaného záchranného systému a pomohl zvládnout
mimořádnou, život ohrožující událost.
M. Hána je dále aktivně činný v Československé obci legionářské, kde zastává funkci jednatele a je krajským koordinátorem Veteránů Policie ČR. I přesto, že zastává tak významnou
funkci, tak se i v současnosti podílí na přímém výkonu služby
Policie ČR, zejména pak při akcích mezinárodního a republikového významu. Za tuto činnost byl ze strany ředitelů Krajských
ředitelství policie Pardubického kraje, kraje Vysočina a Středočeského kraje oceněn udělením medailí a děkovného listu.
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Osmého února v rámci periodické přípravy zaměstnanců
SOS v Hradci Králové, při jejím zahájení, poděkoval Ing. Jan
Šebek Miroslavu Hánovi, vedoucímu ostrahy Krajského velitelství
Pardubice za jeho příkladný čin a osobní statečnost, kterou projevil při poskytování první pomoci přepadené, zraněné ženě
a následných aktivitách, vedoucích k dopadení nebezpečného
recidivisty.
O celé události, ke které došlo 26. 12. 2011 po osmé
večer, kdy náš pracovník odcházel ze služby, jako první podrobně informovala televize Nova a následně TV Prima v krimi
zprávách.
Tehdy žena, která čekala na zastávce MHD autobusu,
byla oslovena, následně přepadena a zraněna neznámým
mladíkem.
„Slyším křik pomoc, pomoc a dost hlasitě, což nebylo
možné přeslechnout ani pro ty, kdo šli kolem, nebo vyhlíželi
z oken“ říká Miroslav Hána.
Ležící vyděšená devětašedesátiletá žena mu heslovitě popsala děj události a samotného pachatele. Miroslav Hána na
základě místní znalosti z předcházející služby policisty Policie ČR
oslovil projíždějícího muže na kole, nasměroval jej do nedalekého vnitrobloku a požádal jej o součinnost při zadržení pachatele trestného činu. Cyklista dostihl mladíka, snažil se jej zadržet,
ale přestože se mu podařilo zachránit kabelku, pachatel utekl.
Díky okamžité reakci pětadvacetiletý recidivista, mající na svém
kontě více jak deset podobných trestných činů, byl následně dopaden a obviněn z trestného činu loupeže, za což mu hrozí až
deset let vězení.

Jsme hrdí na to, že máme ve svých řadách profesionální
pracovníky, kteří nejsou lhostejní k tomu, co se děje kolem nich
a neváhají okamžitě pomoci potřebným.
Oceňujeme, že získané profesionální návyky dřívějšího
povolání jsou uplatňovány a rozvíjeny v rámci námi střežených
objektů. Zde M. Hána krátce po nástupu k naší organizaci
zachránil při noční havárií vodovodního potrubí, které prasklo
v nejvyšším poschodí v budově KVV, kde nebýt jeho včasného
zákroku, tak vznikla škoda vysokého rozsahu na movitém i nemovitém majetku, jako je např. výpočetní technika a data v ní
uložená. Za tento zákrok mu poděkoval plk. Ing. Josef Růt,
v té době ředitel, dnes vedoucí personálního oddělení KVV
Pardubice.

vzpomínka

Vážíme si i toho, že Miroslav Hána nad
rámec svých pracovních povinností se dále pravidelně profesně zdokonaluje i ve výcviku aktivních záloh. Každoročně se zúčastňuje
pravidelných i mimořádných vojenských cvičení,
které svolává a organizuje velitel roty aktivních
záloh, kpt. MUDr. B. Skála. Za tuto činnost byl
oceněn medailí aktivních záloh kpt. Morávka.
Panu M. Hánovi, nejsou Vojenské lesy
a statky cizím podnikem, pracoval zde v letních
měsích již jako brigádník v době, kdy se připravoval na budoucí zaměstnání a žil v Městě Libavé. V lesích sázel a ožínal stromky, chodil na
statek pracovat na sušičku Heroltovice – Město
Libavá, divize Lipník nad Bečvou.
Jak závěrem sděluje sám pan M. Hána:
„Jsem rád, že jsem se mohl vrátit k Vojenským
lesům a statkům jako zaměstnanec, neboť na
tento podnik rád vzpomínám a měl jsem s ním
jen samé dobré zkušenosti.“

Odešel František Soukup
Začátkem roku nás zastihla smutná zpráva, že dne 3. února
2012 zemřel po těžké nemoci ve věku nedožitých pouhých 65
let náš bývalý kolega, celoživotní pracovník VLS ČR s. p., pan
Ing. František Soukup.
František se narodil v rodině lesníka ve Velcí u Jinec; když mu bylo pět let,
přestěhovali se na hájenku Octárna u Obecnice – tam prožil celé dětství.
Dva roky strávil na lesnickém učilišti Březina a poté vystudoval lesnickou
školu v Písku. Po vojně byla jeho první štací u VLS Hořovice práce lesního na
l. ú. Záskalí – LS Jince. Vždy říkal, že měl štěstí na své nadřízené, kteří si
všimli jeho pracovitosti a schopností. Proto zanedlouho odešel na LS Strašice jako polesný. Odtud pak od 1. 1. 1984 do funkce zástupce a později
vedoucího lesní správy Obecnice. Ve druhé polovině osmdesátých let si
doplnil vysokoškolské vzdělání na lesnické fakultě v Brně dálkovým studiem.
V Obecnici úspěšně působil až do konce roku 1998, kdy byl jmenován ředitelem divize Velichov. Po pěti letech přešel do stejné funkce na divizi Horní
Planá; několik posledních let své služby u VLS zakončil jako vedoucí lesní
správy Chvalšiny.
František obětoval celý svůj život svému povolání – lesnictví a myslivosti.
Protože poznal svůj obor „od píky“ a vyrůstal v něm, dobře věděl, co potřebuje les a co potřebují lidé, kteří v něm pracují. Práci svých podřízených
uměl vždy náležitě uznat a ocenit. Byl významným lesnickým pěstitelem,
organizátorem a špičkovým praktickým mysliveckým odborníkem. Řadu let
působil jako předseda Klubu chovatelů barvářů. Ve svém profesním životě
však byl především slušným člověkem; proto na něj budeme vždy vděčně
vzpomínat. Zanechal po sobě dva syny, z nichž starší – Viktor - úspěšně
pokračuje v otcových šlépějích.
Čest jeho památce.
V Obecnici dne 13. 2. 2012
Ing.Václav Pernegr
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divize ostrahy a služeb

ROK 2012
je pro nás především
rokem prevence
Již od prvních lednových dnů do poloviny měsíce března tohoto roku zaměstnanci VLS působící v oblasti ostrahy
vojenských objektů a zařízení absolvovali
roční periodickou přípravu zaměřenou na
prevenci v oblasti bezpečnosti, ochraně
zdraví při práci, životního prostředí, požární prevenci a přípravu zaměřenou na
zabránění profesních selhání.
Celý blok výše uvedených aktivit je
pojat jako systémová koncepční záležitost, kde hlavními garanty všech opatření
jsou především vedoucí správ a jednotliví
technici.
Hlavním, dlouhodobým cílem je zabránit vzniku pracovních úrazů, požárů,
ekologických havárií a v neposlední řadě
profesním selháním, které by vedly ke
ztrátě zakázek a tím i pracovních míst.
Na první pohled x krát opakované
bezpečnostní standardy, stále jedny
a tytéž legislativní zdroje v oblasti osobní
prevence mají však ještě jiný, častokrát
opomíjený vnitřní rámec.
Naprostá většina účastníků příprav
sice ví co a jak má dělat v jednotlivých ty-
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pových situacích, ale ne každý si v praktickém výkonu služby uvědomuje to
nejdůležitější: proč má těmto preventivním aktivitám věnovat maximální pozornost a proč prevence je tou primární
otázkou, se kterou má začínat i končit jakákoliv aktivita nejen v pracovním procesu, ale i v osobním životě mimo
pracoviště.
Je s podivem, kolik zkušených a velmi
zodpovědných pracovníků doplácí právě
na onen pocit, že „mě se to nemůže stát,“
nebo „tady se ještě nikdy nic nestalo,“ či
„toto se mě netýká.“
Je rovněž překvapivé, jak např. zaměstnanci, kteří strážní službu vykonávají deset i více let, selhávají právě díky
rutině, setrvačnosti, stereotypu či tzv.
Murphyho zákonům (takhle jsme to dělávali vždycky a nic se nestalo; dělám to
tak x let; používám zdravý selský rozum
atd.).
Klasik říká, že vždy jednou je poprvé
a toto memento plně platí nejen pro
osobní bezpečnost, ochranu zdraví, ale
i v oblasti profesních selhání.

Jak jinak si vykládat příčiny pracovních úrazů, selhání či havárií, pokud na
prvním místě nevidíme podíl lidského faktoru na daném stavu. Jak jinak reagovat
na reakce typu „prevence je jen slovo; teorie, soubor dobře myšlených zásad, ale
praxe je jiná…“
Řečeno slovy úvodního citátu základní
pomůcky pro pracovníky ostrahy na rok
2012: „Prevence … není jen odstraňování
příčin, zdrojů, či minimalizace hrozeb a rizik,
ale především změna způsobu myšlení;
ochota přijmout zodpovědnost za kvalitu
svého života, za svou bezpečnost a bezpečnost prostředí, ve kterém žijeme.“
Je praxí potvrzeným základním empirickým pravidlem, že osmdesát procent
naší bezpečnosti a bezpečnosti chráněných zájmů je výsledkem naplňování alespoň dvaceti procent základních standardů
prevence, které se dobrovolně, cíleně rozhodneme respektovat a naplňovat již
v přípravné fázi před samotnou akcí.
Našim úkolem těchto dnů je mj.
změnit náš postoj ke změnám a přijmout
fakt, že vnitřní změna našich postojů
(zvláště těch k naší osobní bezpečnosti)
může nastat pouze tehdy, pokud se ztotožníme s její podstatou a budeme chtít,
aby nastala.
Jde především o to přijmout, že život
je změna a změna je život; pochopit své
místo ve včasném a adekvátním reagování na nové podmínky, s nimiž se setkáváme, ztotožnit se s rolí nositele (a ne
oběti) změn a v praktickém životě se těmito zásadami především řídit.
Většina lidí se cítí ohrožena, musí-li
čelit jakékoli zásadní změně – zvláště
té, která se dotýká vztahů, zdraví či sociálních jistot. Její zvládání není vždy
snadné, ale přesto můžeme procházet
změnami, být v pohodě a mít své emoce
pod kontrolou.
Zvládání emocí (především těch
svých) a psychická pohoda bude obsahem
dalšího článku.
Text a foto: Ing. Jan Šebek

sport

Vojenské lesy
podesáté vítězem
ligového poháru
1. hanspaulská liga, sezóna Podzim 2011 – střed tabulky
Do sezóny Podzim 2011 vstoupily Vojenské lesy úspěšně, když první dva zápasy dokázaly vyhrát, třetí utkání jim však nevyšlo a byla
z toho zbytečná těsná porážka 0:1 s Bostonem, který se ale nakonec stal poprvé v historii mistrem ligy. Ve 4. kole se podařilo v dramatickém a kvalitním utkání zdolat Smutné potápěče, ovšem následné porážky s Rowdies a Šumavanem zbavily Vojenské lesy
naděje na medailové umístění, naopak střetnutí s Klokanem a Úterními hosty mělo již nádech boje o záchranu. Jednokolová soutěž
je v tomto směru velmi ošidná a dvě tři porážky v řadě odsunou mužstvo z boje o medailové umístění k bojům o zachování prvoligové příslušnosti. Tu si Vojenské lesy definitivně zajistily až v 9. kole vítězstvím nad Bednou, která nakonec spolu s Klokanem sestoupila do 2. ligy. Závěrečné dva derby zápasy skončily nerozhodně, což znamenalo že Vojenské lesy obsadily v tabulce 5. místo.
Vojenské lesy získaly jedno individuální ocenění, když Petr Bartejs se s 15 góly spolu s dalšími dvěma hráči dělí o korunu krále střelců
1. ligy, což znamená, že již potřetí za sebou se hráč Vojenských lesů stal nejlepším střelcem. Láďa Čaba byl se 116 minutami bez
obdrženého gólu třetí mezi gólmany.

Přehled utkání Vojenských lesů v 1. lize - sezóna Podzim 2011:
Audi United 4:1, Inter Lotyšák 3:1, Boston 0:1, Smutný potápěči 3:2, Rowdies 0:8, Šumavan 2:5, Klokan 1:1, Úterní hosté 3:0, Bedna
4:2, Santa Dominica 2:2, Restaurace u Pecků 4:4

Počet utkání
11

Vítězství	Nerozhodně
5
3

Porážky
3

Počet utkání jednotlivých hráčů:
(max. možno sehrát 11 utkání)
10 – Bartejs, Čaba, Šmerda
9 – Špulka
8 – Bäumel, Dohnal
6 – Dittrich, Nešpor J., Nešpor M.
4 – Buchta
3 – Dort
2 – Kargl, Řezáč
1 – Budina, Kalivoda, Krátký, Pašek, Šturma Jar., Vořechovský
Střelci branek:
(vstřeleno 26 branek)
15 – Bartejs
3 – Dohnal
2 – Dittrich, Nešpor J., Špulka
1 – Nešpor M., Šmerda

Skóre
26:27

Body
13

Asistence: (25)
8 – Šmerda
4 – Bartejs, Dittrich
3 – Dort
2 – Nešpor M., Špulka
1 – Čaba, Nešpor J.
Produktivita:
(branky + nahrávky = 51)
19 – Bartejs (15+4)
9 – Šmerda (1+8)
6 – Dittrich (2+4)
4 – Špulka (2+2)
3 – Dohnal (3+0), Dort (0+3), Nešpor J. (2+1),
Nešpor M. (1+2)
1 – Čaba (0+1)
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Tabulka 1. hanspaulské ligy sezóna Podzim 2011
Pořadí

Název mužstva

Utkání

Vítězství

Remízy

Porážky

Skóre

Body

1

QUO Boston 86

11

9

2

0

35:15

20

2

Šumavan-Balkán

11

9

1

1

68:14

19

3

Rowdies HFC

11

8

0

3

60:25

16

4

Smutný potapěči

11

7

0

4

48:41

14

5

Vojenské lesy

11

5

3

3

26:27

13

6

Restaurace U Pecků A

11

4

2

5

36:46

10

7

Úterní hosté Ski FC

11

4

1

6

38:53

9

8

Inter Lotyšák A

11

3

1

7

32:50

7

9

Santa Dominica

11

2

3

6

32:50

7

10

Audi United FC

11

3

2

6

26:44

6

11

Bedna 98 FC

11

2

1

8

37:47

5

12

Klokan Perón club A

11

0

4

7

23:49

4

Důležité pro umístění v tabulce je také
pískání předepsaných utkání hanspaulské ligy, protože pokud se tato povinnost nesplní, je mužstvo postiženo
odpočtem bodů (např. za 3 neodpískané utkání deseti body) a finanční
pokutou.
Přehled odpískaných utkání
v roce 2011 za Vojenské lesy
(celkem 12 utkání):
hlavní rozhodčí: 12 - Dufek, asistent rozhodčího: 12 - Buchta
Po sezóně Podzim 2011, která byla celkově již v 79. v pořadí, jsou Vojenské
lesy stále na 1. místě historické tabulky
všech týmů (celkem se v soutěži objevilo už více než 2100 týmů), ale také
jsou na 1. místě samotné historické ta-

bulky 1. ligy (v 1. lize za 79 sezón dosud
startovalo 111 týmů).
Vítězství v Poháru ligy
pro rok 2011
Mužstvu FC Vojenské lesy se letos podařilo již podesáté zvítězit v Poháru
ligy a navázalo tak na předchozí úspěchy z let 1993, 1997, 1999, 2003,
2005, 2006, 2008, 2009 a 2010, kdy
se jeho hráči rovněž radovali z vítězství
v této prestižní celoroční soutěži. Vojenské lesy v pěti vítězných utkáních
dosáhly skóre 39:9.
Výsledky Vojenských lesů:
1. kolo: volný los, 2. kolo: Go Hosp 6:2,
3. kolo: Drsný šrouby 10:1, čtvrtfinále:
Domácí potřeby A 9:1, semifinále:
Borci Balona 4:3, finále: Deko 10:2.

Počet utkání jednotlivých
hráčů:
5 - Bartejs, 4 - Bäumel, Čaba, Dittrich,
3 - Buchta, Šmerda, Špulka, 2 – Čejka,
Dohnal, Pašek, Šturma Jar., 1 - Dort,
Kalivoda, Kargl, Krátký, Nešpor J.
Střelci branek:
Nejlepším střelcem se stal s 12 góly
Bartejs, 7 gólů vsítil Dittrich, 6 gólů
Čejka, 4 góly vsítili Šmerda a Špulka, 2
góly vsítil Čaba a jedenkrát se mezi
střelce zapsali Bäumel, Dort, Kargl
a Nešpor J.
Každoročně se již od roku 1985 volí
formou hlasování hráčů a funkcionářů
fotbalista roku FC Vojenské lesy. Za rok
2011 získal toto ocenění obránce Jaromír Šmerda, který se stal fotbalistou
roku již počtvrté, předtím v letech
2002, 2003 a 2005. Na 2. místě skončil Jaroslav Dittrich a třetí příčku obsadil Petr Bartejs. Šmerda se čtvrtým
vítězstvím v anketě zařadil mezi rekordmany v počtu získaných prvenství, když
předtím získali stejný počet prvenství
Adam Randák a Petr Bartejs.

FC Vojenské lesy po finále
Poháru ligy 2011
Stojící zleva: Kalivoda, Dohnal, Šmerda,
Bäumel, Kargl, Pašek, Buchta
1.řada zleva: Dittrich, Bartejs, Dufek,
Špulka
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společenskáreportáž
rubrika

Životní výročí 55 let

ZAPLETAL Pavel
FREUND Milan
HOŠEK Václav
KOLÁR Ivan
PRAUM Ladislav
JÍLEK Jaroslav

Životní výročí 60 let

CHMÁTAL Václav
MASOPUSTOVÁ Jarmila
STULÍK Pavel
ŽENÍŠKOVÁ Lenka
KÖHLER Alois
RYŠAVÝ Šefan
PAVLIČ Milan
KOLAŘÍK Zdeněk Ing.
ŽÍDEK Josef

Životní výročí 50 let

SÝKORA Miroslav
KELNAR Jan
VALTUS Jaroslav Ing.
LUSKA Josef
PERUTKA Pavel Ing.
SKOUMAL Květoslav
JUŠČÁK Petr Ing.
LUJKA Zdeněk
MALÁTEK Jiří

Životní výročí 55 let

PRENĚK Václav
POKORNÝ Miroslav
KLIMENT Josef
KANDLER František
KOLMAŠOVÁ Květoslava
LACUŠKOVÁ Ladislava
KUBEC Milan
SZANTAY Jan
TOVARŇÁK Vladimír Ing.

Životní výročí 60 let

KORHON Jiří Ing.
SMRČKA Pavel Ing.
VELEŠÍK Pavel
SPÁČIL Jiří
KOUŘIL Svatopluk
MRÁZKOVÁ Viera
PIŇOS Josef

Životní výročí 65 let

ČIŽINSKÝ Josef

traktorista
lesní dělník
dělník s JMP ostatní (MS) a strojník pracovních strojů
dřevorubec, lesní dělník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
dřevorubec, lesní dělník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač

ZS Heroltovice
LS Libavá
SpS Horní Planá
LS Rychtářov
SOS Mimoň
SOS Brno
LS Rychtářov
SOS Libavá
SOS Brno

automechanik, řidič
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník

SpS Plumlov
SOS Květušín
SOS Bražec, Hradiště
SOS Praha
SOS Bražec, Hradiště
SOS Brno

lesní
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
uklízeč
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník

LS Obecnice
SOS Praha
SOS Brno
SOS Praha
SOS Mimoň
SOS Mimoň
SOS Praha
SOS Praha
SOS Praha

traktorista-operátor
lesní
vedoucí správy
traktorista, lesní dělník, dřevorubec
technik ostrahy
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač

ZS Karlovy Vary
LS Potštát
LS Rychtářov
LS Myslejovice
SOS Libavá
SOS Mimoň
SOS Libavá
SOS Brno
SOS Mimoň

řidič motorových vozidel
lesní
instalatér
dřevorubec
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač

SPS Horní Planá
LS Chvalšiny
Dolní Lomnice
LS Hlubočky
SOS Libavá
SOS Mimoň
SOS Mimoň
SOS Mimoň
SOS Brno

ekonom divize
vedoucí SpS Mimoň
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník

ŘD Plumlov
SpS Mimoň
SOS Libavá
SOS Brno
SOS Brno
SOS Praha
SOS Brno

bezpečnostní pracovník

SOS Praha

ÚNOR

Životní výročí 50 let

STUCHLÍK Stanislav
KVASNIČÁK Pavel
KAVAN Zdeněk
ČTVRTNÍČEK Josef
JIČÍNSKÝ Milan
ŠTEFKO Jiří
ŠTELC Jaroslav
HÁJEK Jaroslav
ORSZÁGH Pavol Ing.

LEDEN

Blahopřejeme k významnému životnímu výročí
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BŘEZEN

společenská rubrika
Životní výročí 50 let

ŠKRHÁK Stanislav
ŠÍMA Vladimír
PAVLÍČKOVÁ Alena
BECK Ladislav
TŘEŠTÍKOVÁ Marie
ŠEMRINCOVÁ Zdeňka

Životní výročí 55 let

VALEŠ Jiří
VOLF Karel
POHLA Antonín
VÍTEK Stanislav
TRÁVNÍK Miroslav
KOPAL Jaroslav
SKLENÁROVÁ Jana
VRÁNA Jiří

Životní výročí 60 let

DOLEŽEL Pavel
ČERNÝ Zdeněk
KOVAŘÍK Josef
JORDÁN František Ing.
KŘOVINA Josef Ing.
BORECKÝ Michal
KRANLOVÁ Marie
KACÁLEK Milan
KASÍK Jaroslav
MALACH Ladislav Ing.
BOLEMANT Karel Ing.

Životní výročí 65 let

DUBEN

VOŠTA Jindřich
BASTL Jiří
LUKEŠ Antonín
BREZINA Josef
JIŘÍKOVSKÁ Jiřina

Životní výročí 50 let

RAJTR Jaroslav
LOUDA Vladimír
ROĎAN Petr

Životní výročí 55 let

PENDLOVÁ Jana
STECKEROVÁ Jitka
FLEIŠMANN František
PROBOŠT Milan
MACHALA Ctibor Ing.
ŠIRGEL Pavel
VYHNIS Vladimír JUDr.
DOBIÁŠ Štefan
KAŠPAROVÁ Hana

Životní výročí 60 let

FOJTÍK František
HYNČICA Jan
KOPECKÁ Hana
BARTOŠ Miloslav Ing.
STROUHAL Miloslav
VORONINOVÁ Jaroslava
PETRUŠČÁK Ladislav Ing.
ŠESTÁK Jiří

Životní výročí 65 let

28

SMOLA Petr
MATĚJUS Václav

kočí
kočí v lesním hospodářství
skladník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
pokojská

LS Žárovice
LS Libavá
SpS Lipník nad Bečvou
SOS Mimoň
SOS Praha
RZ Olšina

řidič motorových vozidel
lesní dělník
dřevorubec
lesní mechanizátor
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač

SPS Horní Planá
LS Chvalšiny
LS Bruntál
LS Potštát
SOS Květušín
SOS Květušín
SOS Praha
SOS Brno

řidič
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač

SpS Plumlov
SOS Libavá
SOS Květušín
SOS Libavá
SOS Praha
SOS Bražec, Hradiště
SOS Praha
SOS Mimoň
SOS Bražec, Hradiště
SOS Brno
SOS Praha

bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník

SOS Mimoň
SOS Brno
SOS Praha
SOS Bražec, Hradiště
SOS Brno

traktorista
obchodník
bezpečnostní pracovník

LS Hamr
ŘD Mimoň
SOS Mimoň

technik správy majetku
lesní dělník
řidič motorových vozidel
vedoucí pyrotechnické skupiny
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
technik ostrahy
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník

ŘD Horní Planá
LS Hlubočky
SPS Horní Planá
SpS Mimoň
SOS Libavá
SOS Libavá
SOS Praha
SOS Praha
SOS Praha

lesní
automechanik
referent spisovna, archiv, pokladna
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač

LS Potštát
SpS Lipník nad Bečvou
ŘSP
SOS Brno
SOS Libavá
SOS Mimoň
SOS Praha
SOS Mimoň

bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník

SOS Bražec, Hradiště
SOS Mimoň

Životní výročí 55 let

ZÁBRANSKÝ Josef
ŠKORPÍK Josef
MALÍŘOVÁ Milena
ONDROUŠKOVÁ Jarmila
KOŘENOVSKÝ Josef

Životní výročí 60 let

FRÖHLICH Oldřich Ing.
STROUHAL Vladimír
KRČKOVÁ Alena
GREGOR Karel
HRDLIČKA Kazimír
RYŠAN Jan
SLOVÍK Juraj
ŠKARPICH Petr
TICHÁ Ludmila
KALINA Josef Mgr.
ŠAFRÁNEK Miloslav
ZAVÁZAL Luděk
JAROLÍM Lubomír

Životní výročí 65 let

DRNEC Jiří
ŠAMŠULA Vladimír
KOLEK Josef Ing.

Životní výročí 50 let

MINISTR Rostislav
KRAUS Petr
MAJEROVÁ Jitka

Životní výročí 55 let

VYKOUKAL Stanislav
MARTINOVSKÁ Zdeňka
KRÁTKÝ Zdeněk
KALANDRA Petr
GRÖH Jan
JEČMEN Luboš Ing.

Životní výročí 60 let

BERNÁTEK Miroslav
GAZDA Karel Ing.
KOSTKA Josef
TOUFAR Petr
BERNÁŠEK Jaroslav
GAJDOVÁ Magda
HADRBOLEC Jan
TOMČO Dušan Ing.
HAVEL Josef
ČOUPEK Ivan Ing.

Životní výročí 65 let

MIKEŠTÍK Vladimír Ing.
KOUT Pavel Ing.
HŮRKA František
LEHNERT Břetislav

chovatel hospodářských zvířat
lesní dělník
bezpečnostní pracovník

ZS Heroltovice
LS Chvalšiny
SOS Praha

agronom
traktorista
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač

ZS Heroltovice
LS Hamr
SOS Brno
SOS Brno
SOS Mimoň

vedoucí ZS Květušín
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač

ZS Horní Planá Květušín
SOS Květušín
SOS Mimoň
SOS Mimoň
SOS Libavá
SOS Libavá
SOS Květušín
SOS Brno
SOS Bražec, Hradiště
SOS Květušín
SOS Mimoň
SOS Praha
SOS Mimoň

bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník

SOS Bražec, Hradiště
SOS Bražec, Hradiště
SOS Praha

vedoucí správy
dřevorubec
bezpečnostní pracovník

SsS Lipník nad Bečvou
LS Nouzov
SOS Brno

bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník

SOS Brno
SOS Květušín
SOS Bražec, Hradiště
SOS Mimoň
SOS Praha
SOS Bražec, Hradiště

hlídač
technik správy majetku
řidič motorových vozidel
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník

ZS Heroltovice
ŘD Lipník n. B.
SpS Bochov
SOS Brno
SOS Bražec, Hradiště
SOS Libavá
SOS Praha
SOS Brno
SOS Praha
SOS Brno

bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač

SOS Brno
SOS Mimoň
SOS Bražec, Hradiště
SOS Praha

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

ČERVEN

Životní výročí 50 let

POLÁK Vlastimil
ROŽNOVSKÁ Jarmila
TRNKA Vít

KVĚTEN

společenská rubrika
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Fotosoutěž

1

Kdo vyhrál?

Vítězem soutěže se v minulém čísle stal Petr
Třešňák. Gratulujeme.
Hana Politzerová,
šéfredaktorka
Příspěvky do rubriky „Fotosoutěž" posílejte prosím na
email: hana.politzerova@vls.cz

2
1. Blatouchy
2. Boreč
3. Šumava
4. Téměř jaro

Fotosoutěž

O výherci fotosoutěže můžete hlasovat na webových stránkách www.vls.cz v sekci Fotosoutěž. První kolo
fotosoutěže na webu jsme z technických důvodů stornovali a výherce zvolila redakční rada časopisu.
Děkujeme za pochopení.
3

4

Fotosoutěž
7

8

12

5
6

9
5. Pohled
6. Skála
7. Zvonci
8. Rozjímání
9. Západ

Srdečně Vás zveme na
3. ročník turnaje ve stolním tenisu
O PUTOVNÍ POHÁR
Vojenských lesů a statků ČR, s. p.
Dne 24. dubna 2012 – od 14:30 hodin
Centrum zábavy, Sokolovská 96, Praha 8
herna se nachází 200 metrů od stanice metra Křižíkova na trase B
Turnaj je pro jednotlivce i družstva - čtyřhry.
Zveme srdečně všechny zájemce o stolní tenis i začátečníky. Všichni si zahrají.
Jedná se o amatérský turnaj.
Přijďte si zasportovat v tomto všelidovém sportu, který je blízký každému.
Věková hranice nerozhoduje. Dosud ve dvou ročnících zvítězil p. Pavel
Svoboda, kterému je 68 let a zajímavé je, že byl nejstarším účastníkem.
Akce je dotována vedením VLS ČR, s. p. a jsou připraveny hodnotné
ceny. Přejeme si, aby se ze zápolení ve stolním tenisu stala u VLS tradice.
Zvláště rádi zveme zájemce ze všech divizí VLS a vedoucí pracovníky
z ředitelství VLS Praha, jakož i naše kolegy z jednotlivých pracovišť.
Prosíme, přijďte podpořit naši aktivitu.
Rádi se setkáme s novými kolegy v přátelském zápolení.
Za pořadatele se na Vás těší
Jan Hadrbolec, Magdalena Cetkovská a František Šafařík

Petr Třešňák
vítězná fotografie minulého kola fotosoutěže

