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G. FAURÉ - Cantique de Jean Racine
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Předprodej vstupenek: Informační centrum Města Kutná Hora, Palackého nám. 377, tel.: 327 512 378
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Slavnostní závěrečný koncert festivalu

www.ameropa.org
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www.hornclass.cz

Festival se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR, pana Milana Štěcha

www.prague-classics.cz

Slovo má...

Ing. Jaroslav Melichar
ředitel divize Plumlov

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,
občas se s větší či menší frekvencí objevuje téma zachování či obnovení stavovské
cti lesníků. Při současné vlastnické struktuře lesních majetků, způsobu jejich obhospodařování a stavu státní správy lesů mi není zcela jasná cílová skupina, která je předmětem
této snahy o získání dobré pověsti. Tvoří lesnický stav jen ti uniformovaní nebo i civilně
odění TH pracovníci dodavatelských firem, obecních a soukromých lesů? Je slyšet hořekování na špatný mediální obraz lesníků vytvořený zejména pak vlivem filmů jako např.
Stříbrná pila, Dědictví aneb Kurvahošigutntag, televizního pořadu Nedej se, či divadelní
hry Hajný v lese usnul z r. 1931 od autorů Vlasty Buriana a E. A. Longena. Úvahy o lesnickém stavu mi trochu zavánějí pseudoromantismem, idealizací vzpomínek na období,
které vlastně nikdy reálně neexistovalo, a zčásti zbytečným sebemrskačstvím. Je snad
voják Josef Švejk atributem či noční můrou příslušníků AČR? Určitě ne. Pamětníci si jistě
vybaví vnímání lesníků za bývalého režimu označením „veselá bída“, což při výši jejich
mzdy, nutnosti chovu býků, ovcí atd. jako přilepšení k rodinnému rozpočtu, s jistotou
deputátního paliva a uniformy, v podstatě odpovídalo realitě.
Lesníci jsou obecně považováni ve svých názorech za konzervativce. V kontrastu
s praxí legislativního extrémizmu politických reprezentací, spojeného s permanentní
novelizací právních norem, považuji rezervovaný přístup za výhodu, která umožňuje
zachovat si konzistenci postojů a zdravý rozum. Zvláštností výkonu tohoto povolání je,
kromě práce v rámci řádově 100 leté doby obmýtí, skutečnost, že je založeno na důvěře.
Nezbytnost důvěry v lesní personál vyplývá ze samotného charakteru lesnických činností, velikosti obhospodařovaných území, rozptýlenosti pracovišť atd. Masarykovo „Nebát se a nekrást“ (předpony prosím nevypouštět!) je součástí výkonu provozní lesnické
funkce. Povolání lesníka se bez důvěry prostě vykonávat nedá. Dalším parametrem pro
dobrý pracovní výkon je pocit sounáležitosti zaměstnance s firmou, s jejími cíli. Říkává
se: „Kdo pochybuje o firmě, měl by odejít.“ Myslím si, že se tedy při hodnocení lesníků,
resp. lesnického stavu nejedná o nějakou profesní ne zcela jasně definovanou skupinu,
ale o jednotlivce na konkrétních pracovních pozicích tvořících ve finále konkrétní firmu,
ať soukromou či státní. Image lesníků se mentorováním o lesnickém stavu nezlepší. Do
r. 2003 byla firemní sounáležitost velmi silně zřejmá u zaměstnanců LČR, s. p. Myslím
si, že firemní hrdost je znatelná i u většiny pracovníků VLS. Je nutno mít neustále na
paměti, že nejcennější, co každá firma má, jsou lidé. Pracovat s vědomím poskytnuté
nezbytné důvěry od zaměstnavatele je nejen zavazující, ale i osvobozující. Nejen v naší
branži platí, že vše je o lidech. Občas si vzpomenu na všeobjímající hodnocení celospolečenského dění mojí babičkou: „Má to ale ten Pán Bůh čeládku.“ Myslím, že i v tomto
kontextu na tom nejsou lesníci VLS nijak špatně.
Přeji Vám krásné rozmarné léto
Lesu zdar!
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Aktuálně

Výsledky hospodaření VLS

v roce 2013
Milé kolegyně, vážení kolegové,
v uplynulých dvou letech jsem v obdobném článku chválil výsledky hospodaření VLS a rok 2013 můžeme
k úspěšným letům s klidným svědomím přidat a vytvořit tak trojici, charakterizovanou relativně vysokými
cenami dříví a nákladově úsporným
hospodařením, založeným na rozumné organizační struktuře a nebývale
nízkých cenách služeb, stlačených
v rámci konkurence ve veřejných zakázkách.

Přehled hospodaření začněme
nejdříve tím, jak se naše hospodaření projevilo v rozvaze podniku.
Celková účetní hodnota aktiv (majetku) podniku se zvýšila o 218 mil. Kč
a dosáhla téměř 8,2 mil. Kč. Přírůstky a úbytky hlavních položek aktiv
dokumentuje graf č. 1.
Jak je patrné, tříčtvrtinový podíl
na celkovém zvýšení hodnoty majetku měl formu finančních prostředků
na účtech, což je celkem v pořádku za
předpokladu, že podnik nezanedbává
své investice. To se ovšem nestalo, na
investice do dlouhodobého hmotného majetku byla vynaložena celková
suma 204 mil. Kč, která převýšila jeho
odpisy o 66 mil. Kč. Investice do strojů a dalších movitých věcí víceméně
jen pokryla amortizaci tohoto segmentu, zatímco stavební investice navýšily zůstatkovou cenu staveb a dokládají zlepšující se stav infrastruktury
i při vědomí rozdílné úrovně cen
v čase. Do dlouhodobého nehmotného majetku jsme investovali dalších
6,5 mil. Kč a celková výše všech investic tak dosáhla 210 mil. Kč. Jejich
strukturu ilustruje graf č. 2.
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Na straně pasiv – zdrojů – se zvýšení účetní hodnoty podniku projevilo ze 75 % zvýšením vlastního kapitá-

Graf č. 1 Změny aktiv

Změny aktiv
Dlouhodobý nehmotný majetek
Pozemky
Stavby a nedokončený DHM
Movité věci a jejich soubory
Dospělá zvířata a ost. majetek
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Peníze a účty v bankách
Náklady a příjmy příštích období

-20 000

30 000

80 000

130 000

Graf č. 2 Struktura investic
Struktura investic
Stroje
24 215
11 %
Stavby
106 726
51 %

Dopravní prostř.
41 828
20 %
Budovy
16 487
8%

Základní stádo
12 813
6%

Dl. nehmot. maj.
6 550
3%

lu a z 25 % zvýšením hodnoty cizích
zdrojů (rezervy 33 % a závazky -8 %).
Celková výše rezerv (bez rezervy na
daň z příjmů) se zvýšila o 94,7 mil. Kč
a dosáhla 557,6 mil. Kč a tvoří ji zejména rezerva na pěstební činnost
(259 mil. Kč) a rezerva na likvidaci
kalamit (279 mil. Kč). Nerozdělený
zisk minulých období byl přibližně
z poloviny (300 mil. Kč) převeden do
fondu zakladatele a druhá polovina

Ostatní
1 689
1%

byla využita ke zvýšení stavu rezervního fondu podniku nad zákonem
stanovenou minimální úroveň. Aktuální výše rezervního fondu tak činí
505,8 mil. Kč.
Výsledek hospodaření VLS před
zdaněním se po tvorbě rezerv,
opravných položek a podobných závěrkových operacích, které ho snižují, usadil na hodnotě 257,9 mil. Kč.

Aktuálně

Po odečtení rezervy na daň z příjmů, odložené daně a vypořádání
rozdílu skutečné daně a rezervy na
daň předchozího roku činí čistý zisk
186,2 mil. Kč. Skutečně odvedená daň z příjmu právnických osob
(69,5 mil. Kč) pak byla mírně vyšší
než vytvořená rezerva, to však na výsledku minulého roku už nic nemění,
rozdíl bude předmětem vypořádání
v letošním roce. Z čistého zisku bylo
18 mil. Kč převedeno do fondu kulturních a sociálních potřeb a zbytek
zůstává v nerozděleném zisku minulých let.

Graf č. 3 Náklady

Přibližnou strukturu nákladů a výnosů dokumentují grafy č. 3., č. 4.
a komentáře k nim.

sledovaná nakupovanými službami
harvestorů (90,5 mil. Kč).

V nákladech byly tradičně největší položkou osobní náklady,
zahrnující mzdy (553 mil. Kč), odvody na sociální a zdravotní pojištění (186,8 mil. Kč) a další související náklady, např. příspěvek na
stravování (21,3 mil. Kč), penzijní
a životní pojištění (12,3 mil. Kč) aj.
V položce „DPPO a ost. daně“ dominuje daň z příjmu právnických osob
(69,5 mil. Kč ve formě zmiňované
rezervy), ostatní nákladové daně
a poplatky všeho druhu se pohybují v jednotkách mil. Kč, např. silniční
daň (2,5 mil. Kč), daň z nemovitostí
(5 mil. Kč), daň z převodu nemovitostí (3,7 mil. Kč) aj. Ve službách je
největší jednotlivou položkou práce
lesních dělníků (130,3 mil. Kč), náGraf č. 4 Výnosy

Náklady

DPPO a ost. daně
84 872
4%
Služby
577 092
30 %

Odpisy
137 505
7%

V uplynulém roce měly všechny
organizační jednotky podniku možnost vynaložit finanční prostředky na
opravy a údržbu dlouhodobého majetku podle svých představ a v podstatě jediným limitujícím faktorem
se stala administrativní náročnost
a zákonné lhůty veřejných zakázek.
Celkové náklady na opravy a údržbu
dosáhly 178,3 mil. Kč, což je znatelně více než v předchozích letech
(143,4 resp. 141,8 mil. Kč). Největší
finanční prostředky byly jako vždy
vynaloženy na opravy cest - celkem
97,6 mil. Kč, na budovy všeho druhu
dalších 44,9 mil. Kč.
Ve výnosech jsou pochopitelně největší položkou tržby za dříví,
ostatní výrobky představují jen další
Výnosy

Dříví
1 381 225
65 %

Ostatní
48 084
2%
Dotace
104 334
5%

Osobní náklady
773 478
40 %

Ostatní výrobky
71 271
4%
Služby pro AČR
280 688
Ostatní služby
13 %
110 450
5%
Prodej majetku
117 212
6%

Ostatní
144 454
8%
Materiál a energie
209 665
11 %

3 % celkových výnosů. Jsou to zejména tržby za zvěřinu (25,2 mil. Kč),
zemědělské výrobky (23,8 mil. Kč)
a ostatní výrobky všeho druhu
(22,3 mil. Kč). Služby pro AČR a MO
jsou i přes nedávný pokles objemu
stále ještě většinovou částí našich
fakturovaných služeb a představovaly v uplynulém roce 13,3 % celkových
výnosů. Prodej dlouhodobého majetku podepřel celkový výsledek podniku 86,6 mil. Kč s tržbami 117 mil. Kč
a zůstatkovou cenou, která zatížila
náklady 30,5 mil. Kč.
Stručný závěr: z pohledu ekonomiky byl rok 2013 opět mimořádně
úspěšným a také jsme dobrých výsledků v rozumné a možné míře využili. Zvýšili jsme výrazně stav rezerv,
přiměřeně průměrný výdělek, finanční prostředky na účtech dosáhly (byť
jen dočasně vzhledem k povinnosti
odvést v roce 2014 300 mil. Kč do
státního rozpočtu) 1,15 miliardy korun. Upevnili jsme tak předpoklady
další důstojné existence podniku.
Nevidím důvod, proč si na závěr
přát něco jiného než dříve a tak znovu doufám, že události, které nedokážeme ovlivnit, budou v budoucnu
pro VLS jen příznivé. O schopnostech
zaměstnanců si nedovolím pochybovat. Již tradičně přeji všem zachování
duševní rovnováhy.
Ing. Zdeněk Mocek
ekonomický náměstek ředitele
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Lesnictví

Hospodaření s vodou
na území divize PlumlOV

4

Převážná část území, na kterém
hospodaří divize Plumlov, náleží do
oblasti Drahanské vrchoviny. Pro ni je
příznačné její charakteristické klima
představované mírně teplou oblastí
s mírným srážkovým stínem. Srážkový stín je navíc umocněn velkou propustností podloží, které z převážné
části tvoří kulmská droba, což je usazená hornina z části podobná pískovci, ale hlavně propustná pro vodu.
Dešťová voda se tedy rychleji vsákne
do spodních vrstev a na povrchu jí
zůstává málo. Naproti tomu prudké
letní bouřky nebo prudké jarní tání
sněhu zde způsobují vlivem členité-

Lesnictví

ho svažitého terénu nárazovou povodňovou vlnu. Především z těchto
důvodů se začala divize Plumlov zabývat opatřeními, která by ve svém
důsledku zlepšila nepříznivý stav na
úseku vodního režimu v obhospodařovaném území.
Vyšší partie členitého terénu žlebů na našem území se především
v letním období vyznačují nedostatkem nebeských vodních tůní a zvěř
tak v tomto období trpí nedostatkem vody. Našimi pracovníky byla
vytipována místa, kde se historicky
vyskytují prameniště a na těchto místech byly vyhloubeny drobné jámy na
zachycení přírodní vody. Po naplnění
vodou tyto tůně začala v hojné míře
využívat zvěř, ale rovněž je obsadili
obojživelníci, především čolci. Obojživelníci většinou nemají rádi průtočnou vodu, neboť vlivem průtoku
bývá voda ochlazována, proto tůně
s dešťovou, případně spodní vodou,
jsou pro jejich výskyt optimální. Vybudování tohoto typu vodních nádržek není nákladově náročné, jediným
nákladem byla práce bagru.
Druhým typem hospodaření s přírodní vodou je vybudování klasických
vodních nádrží. Pro tento účel jsme
využili služeb projekční firmy, která
území, kde bychom vodní nádrž rádi
vybudovali, nechala celé geometricky zaměřit a vybrala vhodné místo
pro hráz. Dále se musí počítat s výparem vody, aby povodí bylo schopno navrženou nádrž zásobovat vodou. Velkým úskalím poslední doby
je dimenzování velikosti bezpečnostního přelivu hráze. Ten mnohdy
vypadá jako gigantická stavba, ale
hydrotechnické výpočty stoleté vody,
navíc umocněné častou povodňovou
situací v posledních letech, jsou neúprosné. Velikost bezpečnostního
přelivu musí být dodržena. Průtočné
malé vodní nádrže jsou opět důležitou součástí hospodaření s vodou,
jako již zmíněná napajedla pro zvěř,
neboť umožňují výskyt i jiným specifickým druhům živočichů, například
některým druhům vážek, motýlic či
mloků, kteří mají oproti ostatním
obojživelníkům rádi průtočné vodní

tůně. Větší vodní nádrže samozřejmě využíváme i k chovu ryb.
Třetí oblastí hospodaření s vodou
jsou opatření zaměřená na zmírnění, či zabránění škod způsobených
nárazovými povodněmi. Les působí
jako velmi dobrý přírodní stabilizátor
nárazových srážek, ale nemůže zcela
zabránit jejich negativním vlivům na
infrastrukturu. Z tohoto důvodu si
nechala divize zpracovat odbornou
firmou návrh nutných opatření na
rizikových místech vodních toků, kde
hrozí nebezpečí způsobení větší škody v případě povodně, jako jsou podemleté zídky u mostků, propustků,
břežní nátrže a podobně. Následně
jsme si nechali zpracovat prováděcí
projekty řešení na nejvíce ohrožených místech a tyto navržené úpravy
postupně realizujeme formou budování kamenných záhozů, gabionů,
opěrných zídek a propustků. Velkou
výhodou budování těchto protipovodňových opatření je skutečnost,
že veškeré práce jsou zcela dotovány
z prostředků Evropské unie.
Ing. Josef Plaček
provozní technik
divize Plumlov
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Lesnictví

Komplexní využití
bezpilotních leteckých
prostředků v lesnictví
V poslední době každý z nás slyšel
o bezpilotních leteckých prostředcích
nebo také dronech, které už dávno neslouží jen pro armádní účely.
Jejich pomoc v zahraničí našla vysoké uplatnění v komerční sféře, což
se snaží ukázat česká firma UPVISION
s.r.o., která se v ČR zaměřuje na komplexní využití bezpilotních leteckých
prostředků (UAV – unmanned aerial
vehicles).
Kromě samotné stavby UAV se firma hlavně soustřeďuje na služby s nimi
spojené.

Hexakoptéra (UPVISION)
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Tyto prosředky lze velice jednoduše
využít pro účely lesnictví, kde již probíhá několik projektů jejich možného
využití.

Lesnictví

Bezpilotní letecký prostředek
je letecký prostředek bez posádky,
který může být řízen na dálku dálkovým ovládáním nebo je schopen létat
samostatně pomocí předem naprogramovaných letových plánů nebo pomocí
dynamických autonomních systémů.
Výhody UAV jsou jednoznačné,
mezi hlavní výhody patří:
• výrazně levnější provoz (oproti využití pilotovaných strojů);
• snadná manipulace a mobilita;
• vysoká flexibilita při nasazení strojů
do akce;
• možné použití (start a přistání) i na
špatně přístupných místech;
• nízká hlučnost provozu;
• odolnost proti mrholení, prachu
a záření;
• vysoké rozlišení snímků a videí.
UAV jsou různých typů a je mnoho
možností jak je dělit, základní rozdělení
je na kopterové (vrtulníčky) a letadlové
(odpalují se z rampy nebo samotným
vyhozením z ruky).
Využití pro lesnictví
Firma UPVISION vlastní v ČR současně oba typy UAV, letadlové i kopterové,
a provedla několik projektů se zaměřením na využití pro lesnictví.
Je možné takto např. mapovat poškození lesních ploch (hurikán, kůrovec,
sesuvy), provádět letecké zmapování
bezprostředně po těžbě (zinventarizovat pařezy), nalétnout nad skládky
dřeva – vypočítat kubatury dřeva, vytvořit 3D model, ukázat zajímavá místa
v lesích neobvyklými pohledy ze vzduchu z výšek a míst, kam by se klasické
letadlo vůbec nedostalo nebo pomocí
termovize identifikovat zvířata v nepřehledném porostu.
Konkrétně lze vytvářet letecké ortofotomapy v obrazovém rozlišení až
0,6 cm/px (v tomto rozlišení je vidět
každá šiška na lesní cestě), provádět
letecké fotografie, virtuální letecké
prohlídky nejen pro interní účely, ale
i veřejnost (např. nad chráněnými porosty, pralesy a významnými lesnickými
prostory by si mohl kdokoliv na webu
prohlížet ze vzduchu les a okolí sám).

Ortofotomapa sesuvu na D8 (květen 2014)

UAV letadlového typu (UPVISION)
Dále lze tvořit technické mapování a do
jisté míry nahradit i geodézii, vzhledem
k vysoké přesnosti, mapovat plochy po-

škození lesa, počítat kubatury dřeva na
skládkách, provádět profily terénu, použít pro podklady projektů.
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Lesnictví

Velké uplatnění je dále pro dokumentování lesních kalamit, ihned po
nehodě zmapovat prostor, vytvořit letecké fotografie, video, 3D model, modely povrchu a terénu.
Takto například UPVISION zmapoval sesuv na chystané dálnici D8 u Litochovic nad Labem, který uvolnil svah
včetně stromů a zasypal železnici a dálnici ve výstavbě.
Velice rychle, jednoduše a efektivně
se zmapuje celá lokalita a digitální výstupy se archivují a je možné s nimi kdykoliv pracovat i po letech, stejně jako
pár hodin po kalamitě.
Lesnické dny VLS 2014

Navíc z UAV jde v reálném čase online přenos obrazu z kamery pod dronem, přímo na zem do monitoru, tudíž
ihned po nehodě mohou záchranné
složky vidět rozsah poškození bezpečně ze země.
„Takto jsme bezpilotní letecké prostředky použili při povodních v roce
2013, kdy např. v Hřensku, kde byla
jediná přístupová cesta člunem, vzhledem ke skalám, bylo možné ihned vidět
rozsah záplav,“ uvádí Jakub Karas (manažer pro bezpilotní letecké systémy,
UPVISION).

Pasportizace pařezů po těžbě z ortofotomapy ve vysokém rozlišení

Dále tyto prostředky mají velký potenciál pro monitorovací a marketingovou podporu.
Ať už pro letecká videa pro promo
účely nebo propagační fotografie (kalendáře, knihy, interní časopisy, pohlednice, ročenky, výroční zprávy apod.).
Samotné mapování UAV je velice
efektivním nástrojem získáním komplexních dat s orientací na rychlost
a hlavně efektivitu práce.
Jakub Karas
(manažer pro bezpilotní
letecké systémy, UPVISION)
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Ortofotomapa skládek dřeva (pro
inventarizaci a výpočty kubatur
dřeva) v obrazovém rozlišení
7mm/pixel

Detail ortofotomapy 2 cm/px
– Nemanice po těžbě

Myslivost

Instalace GPS obojku

zubří samici v oboře Židlov
Zubří stádo ve složení čtyři krávy
a jeden býk bylo dovezeno do obory
Židlov 15. ledna 2011. Samice jménem
Karvina (rok narození 2004), Kaszelanka (2005), Kartinka (2007) a Kahunka
(2009) pocházejí z Bělověžského národního parku a byly získány odchytem
z volné přírody. Samec Porto (2007) byl
dovezen z generačního chovu z Kampinovského národního parku.
Zvířata se velmi rychle přizpůsobila
místním podmínkám. Během jarního
období se dostala do výborné kondice. Samice Karviná porodila v polovině
června mládě samičího pohlaví, které
dostalo jméno Jetelinka. O měsíc později se v rozmezí týdne narodila další
dvě mláďata. Samici Kaszelance Jesenka a čtyřleté Kartince býček Jenda. Zvířata se nechovají agresivně, výjimkou

9

Myslivost

V polovině června roku 2013 se
narodila další 3 telata (Jeliman, Jeremias a Jerabina), porod těchto
mláďat proběhl v rozmezí jednoho
týdne, zdá se tedy, že říje u krav se
již synchronizovala a nemělo by docházet k porodům v zimním období.
Pro vysvětlení jakým způsobem jsou
zubři pojmenováváni je důležité vědět, že chovu zubra v oboře Židlov
byla přiřazena počáteční písmena JE
a ta musí být ve jménech dodržena.
V letošním roce na jaře byl nejstarší zubří krávě Karviné připevněn
GPS obojek pro telemetrické sledování pohybu a některých dalších aktivitových dat. Díky tomuto zařízení
je možné stádo nepřetržitě sledovat.

bývá pouze období říje, které proběhlo v měsíci říjnu. Krávy se před
porodem uchýlí do ústraní a tele přivedou ke stádu přibližně týden po
narození.
K dalšímu přírůstku stáda došlo
v roce 2012 již po vypuštění zvířat do
velké obory. Koncem srpna se narodil
býček Jeroným a teprve koncem listopadu se za poměrně velikých mrazů
(-10 až -15 stupňů) narodila kravička,
která dostala jméno Jezova. Zajímavostí je, že i toto tele bez problémů přežilo
díky péči celého stáda.
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Pro sledování pohybu zubrů
v oboře Židlov bylo vybráno sledovací zařízení GPS Plus – 7 Collar od
firmy Vectronic Aerospace GMBH
z Berlína. Přístroj se skládá z opasku, GPS, baterie a SIM karty. Při
objednávání opasku se doporučuje
délka 1,3 m. Životnost baterie je 3-4
roky podle zvolené frekvence vysílání sledovacích impulzů a je umístěna pod krkem zvířete.
Vysílač GPS signálu má být umístěn na horní části krku a doporučuje se nasměrovat ho směrem k zadní části zvířete. Součástí je i logger
aktivity, který při nezaznamenání

žádného pohybu během 24 hodin
vyšle varovný signál. Dále logger
mortality a teploměr, měřící teplotu
prostředí.
Frekvence vysílání je zde s ohledem na životnost baterie nastavena
na 30 minutový impulz, což je pro
sledování denní aktivity kusu dostačující. Frekvenci lze podle potřeby
měnit i na dálku. Sledovací zařízení
se doporučuje umístit na kus starší
6 let, který již intenzivně nepřirůstá
a není mu tedy nutno měnit nastavení opasku. Optimální je takové nastavení, kdy lze mezi opasek a krk zvířete zasunout naplocho lidskou dlaň.
Příliš těsné nastavení omezuje zvíře
a příliš volné zvyšuje nebezpečí prostrčení běhu, popř. cizích předmětů.
Sledovat polohu zubrů lze pomocí portálu Jeleni online, který vznikl
k prezentaci výsledků projektu telemetrického sledování jelenů v Doupovských horách, které zde probíhá
od roku 2009. V tehdejší době byl
označen první jelen sika obojkem,
který obsahuje modul GPS a je schopen zaznamenávat přesnou polohu
zvířete. První obojky financovaly Vojenské lesy a statky. V následujících
letech došlo k úzké spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a v Doupovských horách dnes probíhá intenzivní výzkum jelenovitých. Od roku 2014
se do prezentace dat zapojují údaje

Myslivost

o sledování jelena lesního v Oderských vrších jako výsledek projektu
Interní grantové agentury Lesnické
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Aktivity jsou financovány
ze strany Vojenských lesů a statků
a České zemědělské univerzity v Praze
(granty Celouniverzitní grantové agentury ČZU a Interní grantové agentury
Fakulty lesnické a dřevařské).
Samotná aplikace obojku proběhla dne 9. 4. 2014. K provedení imobilizace byl kontaktován MVDr. Lukáš

Pavlačík ze ZOO Dvůr Králové, který
má zkušenosti s velkými tury a je oficiálním veterinářem Spolku chovatelů zubra evropského v ČR.
Po lokalizaci zubrů v prudkém
svahu poblíž krmeliště bylo nutno
zvířata přehnat na rovinaté stanoviště neboť ve svahu hrozilo nebezpečí poranění uspané krávy. Toto přemístění bylo nutné provést pomalu
a klidně, aby nedošlo k znepokojení
stáda. Po dosažení vhodného terénu
byl proveden první nástřel do levé-

ho zadního běhu, kráva pouze popoběhla a po 5 minutách se začala
popásat, neboť použitá látka podporuje chuť k jídlu. Po deseti minutách
pastvy začala projevovat zvědavost
a pokoušela se přiblížit ke střelci. Po
dalších 5 minutách ulehla a sledovala okolí. Stádo se kolem ní semklo
a býci se snažili jí podepíráním a pošťuchováním pomoci vstát. Ukázalo
se, že první dávka připravená na cca
350 kg živé váhy byla podhodnocena
a bylo třeba aplikovat ještě druhou
střelu, po které již byla kráva znehybněna. Pomocí traktoru bylo odehnáno stádo do bezpečné vzdálenosti.
Byly odebrány vzorky krve, aplikovány medicinální přípravky proti vnitřním parazitům, změřeny míry trofeje
a nasazen GPS obojek. Po aplikaci
antidot se kráva do 4 minut postavila
na nohy a odběhla.
V následujícím týdnu se zdržovala
uprostřed lesa na rozloze cca 0,5 ha,
teprve po cca 10 dnech se přidala ke
stádu. Na konci května se jí narodilo
zdravé tele samičího pohlaví, ve stejnou dobu se narodila ještě další dvě
telata, jedno z nich i samici Jesence,
která byla již odchována v oboře Židlov. Dne 20. 7. 2014 se krávě Kahunce narodilo další tele. Aktuální stav
zubrů je tedy 17 kusů.
Ing. Miloslav Zikmund
nadlesní - oborník
divize Mimoň
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Akce pro veřejnost

Pohár VLS 2014

XIII. mistrovství
České republiky
v práci

s motorovou pilou
XIII. mistrovství České republiky
v práci s motorovou pilou bylo již
sedmým ročníkem pořádaným Vojenskými lesy a statky ČR, s. p., v rámci
38. Lesnického dne na Skelné Huti
v Ralsku u divize Mimoň.
Dřevorubeckého klání se zúčastnilo 37 závodníků ze Slovenska
a Česka. V kategorii Profesionál
soupeřilo 19 soutěžících, v kategorii
Junior (závodníci do 24 let) 13 soutěžících a v kategorii Začátečník (závodníci mající maximálně dvě účasti
na soutěžích úrovně mistrovství republiky) 5 soutěžících.

V pátek 20. června byla zahájena
disciplína kácení. Stejně jako v předchozích čtyřech letech probíhalo
kácení na odvětvených kmenech
přímo v areálu Skelné Huti bezprostředně před zraky přítomných diváků. Vítězem disciplíny kácení se stal
český juniorský závodník Jindřich
Fazekaš. Kmen skácel pouze 5 cm
od cílového kolíku v čase 3,01 minuty a v parametrech pařezu neudělal jedinou chybu. Na druhém místě skončil další junior, tentokrát ze
Slovenska, Marek Lubas a třetí byl
Jaroslav Perveka.
Bezprostředně po zahájení kácení byly otevřeny také technické disciplíny. První z nich, výměnu řetězu,
vyhrál slovenský závodník Jaroslav
Kukuc, který vyměnil řetěz na pile
v čase 10,35 sekund. Na druhém
a třetím místě se umístili rovněž
slovenští reprezentanti Marek Lubas a Jaroslav Perveka. Slováci opět
potvrdili, že výměna řetězu je jejich
doménou a mezi první sedmičkou se
jich umístilo hned šest. Jediným českým závodníkem, který narušil jejich
hegemonii, byl junior Martin Švec,
který disciplínu absolvoval za slušných 14,15 sekund.
Nejvyšší stupínek v disciplíně
kombinovaný řez obsadil Jindřich
Fazekaš následovaný Matúšem Sitárikem a Janem Poláčkem. Za zmínku
stojí, že všichni tři závodníci jsou dosud v juniorském věku.
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Vítězem přesného řezu se stal
loňský mistr České republiky Martin
Pňaček následovaný dvěma Slováky, Matúšem Sitárikem a Tomášem
Kvasničákem.
V odvětvování předvedl nejvíce
zručnosti, rychlosti a zkušenosti Jaroslav Kukuc, který disciplínu vyhrál.
Stříbrnou příčku obsadil Tomáš Kvasničák a bronz získal Hubert Barták.
Vítěz Jaroslav Kukuc odřezal třicet
větví z šestimetrového kmene v čase
15,25 sekund a nezanechal za sebou
suk vyšší než 5 mm nebo zářez hlubší
než 5 mm.
Po dvoudenním zápolení a sečtení
výsledků z pěti disciplín bylo zřejmé,
že absolutním vítězem Poháru VLS
2014 se stal Jindřich Fazekaš z Česka, stříbrnou příčku obsadil Jaroslav
Kukuc ze Slovenska a na třetím místě
se umístil taktéž Slovák Jaroslav Perveka.
Mistrem České republiky pro rok
2014 byl vyhlášen nejlepší český závodník teprve třiadvacetiletý Jindřich
Fazekaš, který tak navázal na loňský
triumf dalšího mladíka, letos dvaadvacetiletého Martina Pňačka. Jindřich Fazekaš se stal zároveň vítězem
kategorie Junior, kde ho na stupních
vítězů doplnili stříbrný Marek Lubas
a bronzový Matúš Sitárik.
Kategorii Začátečník ovládli tři
čeští závodníci – vítězem se stal le-

Akce pro veřejnost

tošní nováček Martin Dicse, druhý
skončil Miroslav Founě a třetí Karel
Bartoň.
V kategorii družstev zvítězil tým
Dolmar ve složení Jiří Anděl, Jiří Herzog a Jaroslav Perveka.
Stejně jako v loňském roce se
i letos potvrdil výkonnostní vzestup
juniorských závodníků. Na stupních
vítězů v jednotlivých disciplínách se
umístili Matúš Sitárik a Marek Lubas
ze Slovenska a Češi Jindřich Fazekaš,
Martin Pňaček a Jan Poláček. Z celkem 15 medailových pozic v pěti disciplínách získali junioři osm medailí.
Po oficiálním vyhlášení výsledků
a zaznění české státní hymny na počest mistra České republiky Jindřicha
Fazekaše, ukončil Jiří Janota, ředitel
divize Mimoň VLS ČR, s. p., letošní
Pohár VLS 2014. Za jeho uspořádání,
tak jako v každém z minulých šesti
let, patří velký dík zaměstnancům
VLS ČR, s. p., a pracovníkům a žákům
Střední školy hospodářské a lesnické,
pracoviště Hejnice, kteří se podíleli na
přípravě disciplín a organizačním zajištění soutěže a udrželi tradičně velmi vysokou úroveň. Poděkování směřuji i k závodníkům a rozhodčím, kteří
dodrželi slib, který prostřednictvím
svých představitelů tradičně složili při
zahájení mistrovství a soutěžili v souladu se pravidly a v duchu Fair-play.
Na závěr bych chtěl poděkovat
Ministerstvu zemědělství ČR, státní-

mu podniku Lesy ČR a hlavním sponzorům, firmám Husqvarna Česko,
s.r.o., a Reparoservis, spol. s r.o., za
významnou finanční podporu Lesnického dne v Ralsku a XIII. mistrovství
České republiky v práci s motorovou
pilou.
Ty z vás, které dřevorubecký sport
zaujal, bych chtěl pozvat na XIV.
mistrovství České republiky v práci
s motorovou pilou, které se bude konat v roce 2015 opět na Skelné Huti
v Ralsku.
Ing. Pavel Češka
vedoucí oddělení lesní výroby
a hlavní rozhodčí soutěže

Výsledky:
Disciplína I. - kácení
1. Jindřich Fazekaš Česko
2. Marek Lubas
Slovensko
3. Jaroslav Perveka Slovensko
Discíplína II. - výměna řetězu
1. Jaroslav Kukuc Slovensko
2. Marek Lubas
Slovensko
3. Jaroslav Perveka Slovensko
Disciplína III.
- kombinovaný řez
1. Jindřich Fazekaš Česko
2. Matúš Sitárik
Slovensko
3. Jan Poláček
Česko
Disciplína IV. - přesný řez
1. Martin Pňaček Česko
2. Matúš Sitárik
Slovensko
3. Tomáš Kvasničák Slovensko
Disciplína V. - odvětvování
1. Jaroslav Kukuc Slovensko
2. Tomáš Kvasničák Slovensko
3. Hubert Barták
Česko
Absolutní pořadí Poháru
VLS 2014
1. Jindřich Fazekaš Česko
2. Jaroslav Kukuc Slovensko
3. Jaroslav Perveka Slovensko
13

ZAJÍMAVOSTI U VLS

Velkoplošná zvláště
chráněná území u VLS ČR, s. p.

II. část – CHKO Šumava

Chráněná krajinná oblast Šumava
(CHKO Šumava) byla vyhlášena výnosem Ministerstva školství a kultury
č. 53855 ze dne 20. března 1963 a novelizována byla č. 5954 ze dne 17. března 1975 a nyní má výměru 99 624
hektarů a tvoří úzký pás i ochranné
pásmo přiléhající k národnímu parku
Šumava (NP Šumava), který byl vyhlášen z části CHKO podél hranic s Rakouskem a Německem nařízením vlády
ČR č. 163/1991 Sb., ze dne 20. března
1991 na výměře 68 064 ha. Společné
sídlo Správy NP a CHKO Šumava je ve
Vimperku. Pro území CHKO Šumava
jsou vyhláškou MŽP ČR č. 422/2001
Sb., ze dne 21. listopadu 2001 vymezeny odstupňované zóny ochrany přírody a též byl MŽP ČR schválen plán
péče až do roku 2027. V hranicích
totožných s hranicemi CHKO Šumava
byla nařízením vlády ČSR č. 40/1978
Sb., ze dne 19. dubna 1978 vyhlášena
chráněná oblast přirozené akumulace
14

vod a v roce 1991 byla tato oblast zařazena i do sítě biosférických rezervací
programu UNESCO „Člověk a biosféra – Man and Biosphere“. Posláním
CHKO Šumava je ochrana všech hodnot její krajiny, jejího vzhledu a jejích
typických znaků i přírodních zdrojů
a vytváření vyváženého životního prostředí. K typickým znakům šumavské
krajiny patří především výrazná geomorfologie (nejvyšším vrcholem je
Boubín – 1 362 m n. m. a nejníže
položeným místem je Stará Lhota se
460 m n. m.), vodní plochy (rybníky),
ledovcová jezera (Černé a Čertovo jezero), vodní toky (Vltava, Otava, Úhlava a Blanice) a rozsáhlé lesní porosty
a zemědělský půdní fond (především
pastviny). CHKO Šumava leží na geomorfologickém celku Šumavy a z části
i na Šumavském předhůří. Lesnicky zasahuje do přírodní lesní oblasti (PLO)
č. 13 - Šumava a okrajově i do PLO
č. 12 – Předhoří Šumavy a Novohrad-

ských hor. CHKO Šumava se rozkládá
v části okresu Klatovy v Plzeňském kraji
a v částech okresů Prachatice a Český
Krumlov Jihočeského kraje a z celkové výměry lesy zaujímají 57,6 %, louky 10,7 %, orná půda 9,1 %, ostatní
plochy 9,1 %, pastviny 7,3 %, vodní
plochy 5,5 %, zastavěné plochy 0,4 %
a zahrady 0,3 %. U VLS ČR, s. p., zasahuje CHKO Šumava 14 505 ha u divize
Horní Planá na LHC Arnoštov, Horní
Planá, Bližší Lhota a okrajově i do LHC
Chvalšiny u rybníka Olšina a hospodaří zde i zemědělská správa Květušín.
Orgánem ochrany přírody (dále jen
„OOP“) jsou zde především Správa
NP a CHKO Šumava, Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice v CHKO Šumava, která zasahuje i do vojenského
újezdu Boletice a MŽP ČR, respektive
jeho odbor výkonu státní správy MŽP
ČR na pozemcích mimo vojenský újezd
Boletice, k nimž mají VLS ČR, s. p., právo hospodařit.
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Tetřev hlušec, foto Lukáš Kovár
V rámci Soustavy NATURA 2000
jsou zde vyhlášeny 2 ptačí oblasti (PO)
a to PO Šumava a PO Boletice a 2 evropsky významné lokality (EVL) a to:
EVL Šumava a do CHKO Šumava zasahuje i EVL Boletice.
Ptačí oblast Šumava (CZ0311041),
byla vymezena na ploše 97 493 ha
nařízením vlády ČR č. 681/2004 Sb.,
a předmětem ochrany jsou zde populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix),
čápa černého (Ciconia nigra), chřástala
polního (Crex crex), kulíška nejmenšího
(Glaucidium passerinum), sýce rousného (Aegolius funereus), datla černého
(Dryocopus martius), jeřábka lesního
(Bonasa bonasia), datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) a tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) a jejich biotopy. Na našich pozemcích je vyhlášena u LS Nová
Pec divize Horní Planá a to na části LHC
Bližší Lhota o výměře 836 ha.
Ptačí oblast Boletice (CZ0311040)
byla vymezena na ploše 23 565 ha v částech okresů Český Krumlov a Prachatice v Jihočeském kraji v nadmořských
výškách 540 – 1 225 metrů nad mořem
dle nařízení vlády ČR č. 19/2005 Sb.,
a předmětem ochrany jsou zde populace chřástala polního (Crex crex), kulíška
nejmenšího (Glaucidium passerinum),
jeřábka lesního (Bonasa bonasia), dat-

líka tříprstého (Picoides tridactylus)
a skřivana lesního (Lullula arborea)
a jejich biotopy. Hranice ptačí oblasti je
téměř totožná s hranicemi vojenského
újezdu Boletice. Na našich pozemcích
je vyhlášena u lesních správ Arnoštov,
Horní Planá a Chvalšiny u divize Horní
Planá a to na výměře přibližně 15 726
hektarů.
Evropsky významná lokalita Šumava (CZ0314024) byla vymezena na
ploše 171 925 ha pro ochranu přírodních stanovišť: 3130 – oligotrofní až
mezotrofní stojaté vody nížinného až
subalpínského stupně kontinentální
a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea
uniflorae nebo Isoeto-Nanojuncetea,
3150 – přirozené eutrofní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, 3260 – nížinní až horské
vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion),
4030 – evropská suchá vřesoviště, 5130
– formace jalovce obecného (Juniperus
communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, 6230 – druhově bohaté
smilkové louky na silikátových podložích
v horských oblastech (a v kontinentální
Evropě v podhorských oblastech), 6410
– bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
(Molinioncaeruleae), 6430 – vlhkomilná

Dřípatka horská,
foto Ing. Vladislav Seidl

Lilie zlatohlavá,
foto Ing. Vladislav Seidl
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CHKO Šumava v Boleticích,
foto Ing. Vladislav Seidl

Rybník Olšina, foto Ing. Vladislav Seidl

vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpinského stupně,
6510 – extenzivně sečené louky nížin až
podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis), 6520 – horské
sečené louky, 7110 – aktivní vrchoviště,
7140 – přechodová rašeliniště a třesoviště, 8220 – chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, 9110 – bučiny
asociace Luzulo-Fagetum, 9130 bučiny
asociace Asperulo-Fagetum, 9180 – lesy
svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích
a v roklích, 91D0 – rašelinný les, 91E0 –
smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae Salicion albae), 9410
– acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
a druhů: hořeček mnohotvarý český
(Gentianella praecox subsp. bohemica), srpnatka fermežová (Hamatocaulis
vernicosus), střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacolei), perlorodka
říční (Margaritifera margaritifera), mihule potoční (Lampetra planeri), vranka
obecná (Cottus gobio), vrápenec malý
(Rhinolophus hipposideros), netopýr
velký (Myotis myotis), vydra říční (Lutra
lutra) a rys ostrovid (Lynx lynx).
Evropsky významná lokalita Boletice (CZ0314123) byla vymezena na ploše 20 349 ha pro ochranu přírodních stanovišť: 3150 – přirozené eutrofní nádrže
s vegetací typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition, 6230 – druhově bohaté
smilkové louky na silikátových podložích
v horských oblastech (a v kontinentální

Evropě v podhorských oblastech), 6410
– bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
(Molinioncaeruleae), 6430 – vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva
nížin a horského až alpinského stupně,
6510 – extenzivně sečené louky nížin až
podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis), 7110 – aktivní
vrchoviště, 7140 – přechodová rašeliniště a třesoviště, 8220 – chasmofytická
vegetace silikátových skalnatých svahů,
9110 – bučiny asociace Luzulo-Fagetum,
9130 – bučiny asociace Asperulo-Fagetum, 9180 – lesy svazu Tilio-Acerion na
svazích, sutích a v roklích, 91E0 – smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní
a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) a druhů: popelivka sibiřská (Ligularia sibirica), modrásek bahenní (Maculinea nausithous),
modrásek očkovaný (Maculinea teleius),
střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacolei), perlorodka říční (Margaritifera margaritifera), vranka obecná (Cottus
gobio) a rys ostrovid (Lynx lynx).
Dále bylo na území CHKO vyhlášeno
velké množství zvláště chráněných území (ZCHÚ) - 39, z toho 4 národní přírodní
rezervace (NPR) – Bílá Strž, NPR Boubínský prales, NPR Černé a Čertovo jezero
a NPR Velká niva, 2 národní přírodní
památky (NPP) Blanice a NPP Prameniště Blanice k ochraně perlorodky říční,
které zasahují i na pozemky VLS ČR,
s. p., a to skoro do celého LHC Arnoštov
a i části LHC Horní Planá, 19 přírodních
rezervací (PR) a 15 přírodních památek
(PP) a z toho jsou na pozemcích VLS vyhlášeny PP Házlův kříž, PP Pestřice, PP
Račínské prameniště a PP Prameniště
Hamerského potoka u LHC Bližší Lhota.
V příštích číslech našeho časopisu
bych Vás rád seznámil s CHKO Křivoklátsko vyhlášené na části LS Nouzov u divize Hořovice a s CHKO Kokořínsko –
Máchův kraj, která by měla být od září
2014 vyhlášena na většině pozemků LS
Břehyně u divize Mimoň.
Ing. Vladislav Seidl
ekolog VLS ČR, s. p.
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Perlorodky říční v NPP Blanice, foto Ing. Vladislav Seidl
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Tereziina
jedle
Jsou místa, kolem kterých denně
chodíme, která nám připadají naprosto všední, která nás ničím neosloví, na první pohled se ničím neliší
od okolí, ale přesto byla v minulosti
něčím výjimečná. Takové místo se
nachází u lesní cesty „Kriegova“ na
Lesní správě Horní Planá.
Z vyprávění, které se přenášelo
z generace na generaci, se tradovalo, že ve skalnaté oblasti v okolí
myslivny Uhlíkov byla kdysi obrovská
jedle, ke které chodívala procesí lidí,
aby se poklonila její velikosti.
Dlouhou dobu nebylo známo,
kde toto místo bylo a zda vůbec
existovalo. Pátrali jsme v archivech
a v dochovaných starých lesnických
mapách. Až jsme objevili první písemnou zmínku ve staré německé kronice obce Želnava. Přibližná lokalizace
nás pak dovedla k danému místu,
byl objeven i kámen, kde býval svatý obrázek. Při podrobném prozkou-

mání se v okolí objevily i zbytky po
kamenných schodech a vydlážděné
místo se zbytky kořenů po hledaném
staletém stromu.
Aby se uchovala tradice do budoucna, byly v roce 2013 divizí Horní Planá obnoveny schody a jedle se
znovu vysadila. Také byl na původní
místo vsazen svatý obrázek s předpokládaným původním motivem podle
zmínky v německé kronice.
Ještě stojí za zmínku, co se píše
v kronice obce Želnava. „Mohutný strom byl zlomen silným větrem.
Jedle byla tak silná, že k obejmutí
obvodu jejího kmene bylo potřeba
5 mužů. Skupina dřevorubců, která
dřevo stromu zpracovala, tzv. Dreierova parta, naměřila, že celková kubatura stromu byla 45 m3 (Festmeter).“
Na přání knížete Schwarzenberga byl na památku ponechán kmen
o výšce 7 m. Strom byl pojmenován
podle Terezie, ženy ze šlechtického
rodu Schwarzenbergů, na jejíž přání
byl obrázek na strom zavěšen. Podle
letopočtu 1898, kdy bylo místo na
porostní mapě revíru Černý les poprvé označeno jako Theresien Tanne,
se zřejmě jedná o dceru manželů
Adolfa a Idy ze Schwarzenbergu, Terezii (1873–1946). Mohla to však být
i manželka následného držitele panství Jana Schwarzenberga - Terezie
(1870–1945).

Současný stav místa Tereziiny jedle
s opravenými kamennými schody
a znovu vysazenou jedlí

Na závěr popřejeme nově vysazené jedli, aby se dožila takového věku
jako její pověstmi opředená předchůdkyně.
Ing. Jiří Flíček
hlavní inženýr
divize Horní Planá
Princezna Terezie (1873–1946),
dcera Adolfa a Idy ze Schwarzenbergu

Pravděpodobný původní motiv
svatého obrázku , který byl vsazen
na původní místo
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Uhlířská romantika
pálení milíře
Přehlídka trofejí honitby VLS ČR, s. p.,
Hradiště za myslivecký rok 2013/2014
je minulostí. O vystavených trofejích,
množství ulovených kusů, poměru věkových tříd, správnosti odlovu, splnění
plánu lovu atd. jste se mohli dočíst ve
vydaném katalogu či mysliveckých periodikách.

1. Příprava „placu“- uhliště
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2. Stavba krále

Nedílnou součástí našich výstav je
však i doprovodný program sestavený
ze dvou bloků. První je určen dětským
návštěvníkům a druhý je každoročně
tematicky obměňován, ale vždy souvisí s lesnickou činností. Mottem letošní
odborné části bylo „klasické zpracování
dřeva“. Návštěvníci viděli výstavu ručního nářadí představovaných řemesel,
ukázky loupání tříslové kůry, tesání
trámů, koryt, výrobu štípaných šindelů,
práci košíkářky, funkční model rámové
pily (katru) v měřítku 1:10 či pálení dřevěného uhlí v milíři. Všechna řemesla
si zájemci mohli vyzkoušet za dohledu
odborníků, kteří přijali naše pozvání
předvést své umění a znalosti zmíněných řemesel.
Osobně mě nejvíce zaujala výroba
dřevěného uhlí v milířích. Návštěvníci
přehlídky mohli vidět pouze dvě závěrečné fáze výroby dřevěného uhlí –
chlazení milíře a vyhrabání uhlí. Proto
bych vám rád přiblížil práci uhlíře od
přípravy „placu“ až k vlastnímu výrobku
formou fotoseriálu.

3. Rovnání prvního patra

4. Hotový základ milíře

5. Spodní plášť
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•
•
•
•

6. Svrchní plášť

•
•
•
•
•
•
•

Příprava „placu“- uhliště.
Stavba krále (komín uprostřed milíře).
Rovnání prvního patra.
Hotový základ milíře (toulavý milíř – byl
stavěn příležitostně poblíž míst větších
těžeb a měl objem 10–50 m3, stálý milíř – stavěn u míst stálého odběru dřevěného uhlí, například velké kovárny,
hutě a měl objem 50–150 m3).
Spodní plášť z jemného klestu (též
z drnů, rákosu).
Svrchní plášť z proseté půdy (též zemina s mourem na stabilních místech
pálení milířů).
Zapálení milíře.
Pálení milíře postupuje svrchu do nižších vrstev milíře, milíř se během pálení
sesedá až na cca 2/3 původní výšky.
Noční stráž.
Chlazení milíře.
Vyhrabávaní uhlí.

11. Vyhrabávání uhlí

7. Zapálení milíře

8. Pálení milíře

9. Noční stráž – pan Caran

10. Chlazení milíře

Náš milíř byl postaven z 8 prm bukových štěpin jeden metr dlouhých.
Štěpiny byly cca 4 měsíce uskladněny
pod střechou k proschnutí. Stavba milíře
i s přípravou vhodného místa trvala 6 dní.
Vypálení milíře tak, že byl připraven k rozebrání, trvalo též 6 dní. Šest dní po dvacetičtyřech hodinách musel uhlíř hlídat,
aby milíř nevzplál a dílo nepřišlo na zmar,
aby milíř postupně shora prohoříval. Podle barvy vycházejícího kouře uhlř pozná,
zda je uhlí v dané vrstvě „hotové“. Nejkvalitnější uhlí je z buku, javoru, jasanu,
ale dá se vypálit téměř ze všech známých
dřevin. Dřevěné uhlí znali už Egypťané.
Používalo se od lékařství, hutnictví, kovářstvi, zlatnictví, v domácnostech na vytápění, ale i v chemickém průmyslu.

Model rámové pily

Toto řemeslo zanechalo v naší krajině spoustu místních názvů. Na LS Dolní
Lomnice například místopisné názvy
lokalit - Milíře, Přední milířská louka,
Zadní milířská louka. Časté jsou názvy
v němčině, nebo různě foneticky převzaté. Při přibližování dřeva je často
možné najít místa, kde se v minulosti
pálilo dřevěné uhlí, prozradí je větší rovná plocha a černá vrstva - směs uhlíků
a popele.
Vypálené dřevěné uhlí dostali návštěvníci s sebou domů, třeba na zahradní grilování (další možnost využití
tradičního výrobku).

Tesaři pana Karla Kloudy v akci
Text: Ing. Jiří Illichmann,
hlavní inženýr divize Karlovy Vary
Foto: Dušan Caran, mistr uhlířský
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Dětem

Ježek prospí okolo 19 hodin za den. V té krátké době,

Sbalí se do pevné kuličky ve svém mrazuvzdorném pelíšku.
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Dětem
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Dětem
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Dětem
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Dětem

Vojenský dětský den 2014
ve vojenském újezdu Hradiště
Přednosta vojenského újezdu Hradiště pplk. Ing. P. Vašíček se svými spolupracovníky uspořádal dne 2. 7. 2014
ve spolupráci s VLS ČR, s.p., divize Karlovy Vary a Centrem lesní pedagogiky
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při ČZU v Praze Suchdole Vojenský
dětský den. Vše bylo uspořádáno pro
děti žijící na území Vojenského újezdu
Hradiště. Zúčastnilo se 49 dětí předškolního i školního věku. Začátek pro-

běhl kolem deváté hodiny ve Svatoborském kostele, který v minulosti vyhořel
a nyní je provizorně opraven. Zde Bílá
paní a skřítci v kostýmech společně
děti přivítali. Bílá paní přiblížila dětem
historii svatoborského kostela a také
to, že když byl kostel v plamenech,
objevili se skřítci a zachránili některé
cennosti z kostela. Poté tyto cennosti
v podobě sladkostí skřítci rozdali dětem. Děti se pak autobusem přesunuly
do areálu „Střelnice“ Lesní správy Dolní Lomnice na Lučinách, kde byl pro ně
připraven další program. Děti byly rozděleny do několika skupin podle věku
a pak po skupinách navštěvovaly pro
ně připravená stanoviště.
Armáda České republiky, středisko
obsluhy výcvikového zařízení vojenského prostoru Hradiště pro děti připravila

Dětem

střelecký trenažér na samopal vzor 58,
kde za pomoci světelného paprsku na
vzdálenost 25 m zkoušely, jak přesnou
mají mušku. Výsledek jejich střelby se
ihned objevil na obrazovce počítače.
Vojenská hasičská jednotka vojenského újezdu Hradiště předvedla dětem vybavení hasičského vozu a speciální oblečení hasičů, které používají
při hašení požáru. Děti se pak mohly
pokusit proudem vody na 20 metrů
trefit postavený terč. Vojenská policie
předvedla dětem speciální zásahové
vozidlo a motorku, vybavené majáky
a zvukovými klaksony. Ukázala techniku a prostředky, pomocí kterých mezi
sebou udržují spojení, radar na měření rychlosti, pomůcky na provádění
dechových zkoušek a vysvětlila dětem
způsoby šetření dopravních nehod.
Městská policie z Karlových Varů předvedla dětem způsob jízdy dvojkolového vozítka Segway PT poháněného
elektromotorem, který používají pro
rychlejší pohyb v prostorách lázeňského území Karlových Varů. Zájemce,
kteří si to chtěli vyzkoušet, na těchto
vozítkách povozila.
Záchranná a odchytová služba pro
zvířata z Karlových Varů vysvětlila dětem svojí činnost při odchytu zraněných, toulavých nebo ztracených zvířat
a ukázala pomůcky na jejich odchyt.
Dále předvedla výcvik služebních
psů. VLS ČR, s.p., divize Karlovy Vary,
lesní správa Dolní Lomnice společně
s Centrem lesní pedagogiky při ČZU
v Praze Suchdole připravili pro děti
mnoho zajímavého z lesnictví, myslivosti a přírody. Ing. Radka Stoláriková,
Ph.D., a Bc. Iveta Dernerová z Centra

lesní pedagogiky připravily pro děti
ukázky způsobu měření dřeva, měření
vzdáleností a výšky stromu pomocí laserového zaměřovače. Dále ukázaly dětem, jak lze pomocí letokruhů spočítat
věk stromu a učily je, jak nejlépe poznávat různé přírodniny ukryté v plátěném
pytlíčku, do kterého musely sáhnout
a po hmatu zjistit, co se v pytlíku nachází. Děti tyto aktivity velmi bavily a zažily
přitom mnoho legrace, když například
nahmataly slizkého slimáka, nebo stonky svízele přítuly (Galium aparine), který se jim přilepil na prsty.
Lesník Miroslav Holas dětem ukázal letorosty jehličnatých a listnatých
dřevin, obrázky známých lesních bylin a od těch starších dětí chtěl vědět
i jejich názvy. Pokládal dětem mnoho
otázek na téma funkce lesa, pohovořil s dětmi o tom, co se smí a nesmí
dělat, když jdou do lesa na houby,
nebo sbírat lesní plody. Ing. D. Klemša
a adjunkt P. Kyliš se ptali dětí, jestli ví,
jaká zvířata v lese žijí, a pak měly děti
poznat na vystavených trofejích a vycpaninách druhy zvířat.

Byla připravena i střelba ze vzduchovky, kde V. Hasenöhrl nestačil
vzduchovky nabíjet a stavět terče,
jak to děti bavilo.
V rámci celého dětského dne se
také děti mohly projet na dvou jezdeckých koních a jednom oslovi. Kolem poledne už bylo vidět, že už jsou
trochu z celého dne unavené, tak jim
přišel k chuti připravený „Buřtguláš“
od R. Hasenöhrla a k pití limonáda
a čaj.
Mezitím se spočítaly výsledky ve
střelbě ze samopalu na trenažéru
a ve střelbě ze vzduchovky. Závěr
dětského dne si vzal na starost přednosta Vojenského újezdu Hradiště
pplk. Ing. P. Vašíček, kdy těm, kteří
se umístili na prvním, druhém a třetím místě ve střelbě ze samopalu na
trenažéru a ve střelbě ze vzduchovky, předal diplomy a věcné ceny.
Dále se všem zúčastněným dětem
rozdaly drobné dárečky a upomínkové předměty od sponzorů Vojenského újezdu Hradiště a od Vojenských
lesů a statků.
Na závěr přednosta Vojenského
újezdu Hradiště pplk. Ing. P. Vašíček vyslovil přání, že by byl moc rád,
kdyby se Vojenský dětský den konal
i příští rok.
Miroslav Holas
lesní
divize Karlovy Vary
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Dětem

Chovný rybník
ve Vojenském prostoru Libavá
obsadila rybářská mládež

Stalo se již tradicí, že u příležitosti
Mezinárodního dne dětí pořádají Vojenské lesy a statky, s.p., divize Lipník
nad Bečvou ve spolupráci s místní organizací Českého rybářského svazu
Hranice závody mládeže v lovu ryb
udicí. Tak tomu bylo i v tomto roce,
kdy se v sobotu 31. května 2014 konal POHÁR MLÁDEŽE V LOVU RYB
UDICÍ.
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Po propršeném týdnu se počasí
konečně na chvíli umoudřilo a modrá
obloha přivítala u prezence na břehu
chovného rybníka Dolní Heřmánky
33 nadšených, k vítězství odhodlaných mladých rybářů. Aby si hoši nemysleli, že rybařina je jen mužskou
záležitostí, přihlásily se do závodu
i tři dívky.

Dětem

Po nástupu závodníků a seznámení
se s pravidly a organizací závodu bylo
zahájeno první kolo. Ryby na sebe nenechaly dlouho čekat, a tak již po chvíli první šťastlivci úspěšně předávali své úlovky
rozhodčím k měření (za každý cm byl
jeden bod). Asi největší radost měl devítiletý Honzík Lapáček, který jako svou
první rybu zdolal kapra o délce 59 cm.
Po dvou a půl hodinách závodu
byla vyhlášena půlhodinová přestávka,
ve které bylo pro závodníky připraveno
občerstvení. Každý dostal také tašku
s upomínkovými předměty a sladkostmi, které věnovaly Vojenské lesy a statky. Posíleni se mladí rybáři pustili opět
do závodu a taktizováním se snažili
zlepšit svou bilanci z prvního kola. Ve
druhém kole se zhoršilo počasí, nebe
se zatáhlo a začal foukat vítr. O půl
jedné zazněl hvizd píšťalky hlavního
rozhodčího, který ukončil závody. Komise rozhodčích se odebrala ke sčítání
výsledků.
Závodníci byli podle věku rozděleni
do dvou kategorií – mladší 6 až 13 let,
starší 14 až 16 let. Ceny do závodu byly
pořízeny z finančního příspěvku poskytnutého Olomouckým krajem.
Po sečtení výsledků došlo k očekávanému vyhlášení výsledků. Celkem bylo
uloveno 241 kusů ryb o celkové délce
41,33 m, což znamená, že průměrně na
každého závodníka připadlo 7,3 kusu.
Bohužel, šesti rybářům se nepodařilo
ulovit ani rybičku, odměněni byli alespoň za snahu.
V mladší kategorii obsadil 1. místo –
Jan Tureček s 383 body, 2. místo – Ludmila Oravová s 334 body a 3. místo –
Jakub Kaniecki se 300 body. Za největší
ulovenou rybu v této kategorii si odnesl
cenu již zmiňovaný Jan Lapáček, když
k původnímu kaprovi 59 cm přidal dalšího o délce 60 cm.
Ve starší kategorii se na prvním místě umístil Jaroslav Tureček se 740 body,
druhé místo obsadil Tomáš Rypar se
252,50 body a na místě třetím se umístil Rudolf Kysilka se 105 body. Největší
rybu, ve starší kategorii, kapra 43 cm
ulovil Petr Novák.

Na závěr předal ředitel závodu pan
Lukáš Kovár za Vojenské lesy a statky, s.p., divize Lipník nad Bečvou pohár rybáři, který ulovil nejvíce kaprů,
a tím se stal Jan Lapáček se třemi ulovenými kapry (59, 44 a 60 cm).
Hlavní rozhodčí úplně na závěr poděkoval všem závodníkům za bezproblémový průběh závodu a všem pořadatelům za pomoc při uspořádání vydařené
akce.
Po sborovém pozdravu „Petrův zdar“
se všichni začali pomalu rozcházet.
Ing. Miroslav Pazlar
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Dětem

Lesnický a myslivecký

den u divize Karlovy Vary

Lesní Z. Šácha položil studentům
otázku, co všechno les člověku poskytuje, rozdělení dřevin, co všechno se ze
dřeva vyrábí. Poznávačka dřevin podle
obrázků a přiložených letorostů.
Stanoviště č. 4.
Co do lesa nepatří, poznávačka
bylin:
Lesní P. Zaržický se ptal studentů
co by se v lese nemělo dělat (rozdělávání ohňů, odhazování odpadků apod.)
a vyzkoušel studenty také z poznávání
bylin.
Stanoviště č. 5.
Život v lese, poznávačka stop zvěře:
Lesní P. Vazač se ptal studentů,
jaké známe lesní živočichy a čím se živí,
a hned vyzkoušel studenty také z poznávání stop zvířat.

Obr. č. 1 Stanoviště č. 6
V rámci Lesní pedagogiky se konalo na lesní správě Valeč v krásném
prostředí loveckého „Srubu“ na Bukovině dne 19. 6. 2014 setkání lesníků se
studenty Gymnázia a Střední odborné
školy v Podbořanech. Přijelo 34 studentů s pedagogickým vedením Mgr.
M. Wolfové a P. Syrovátky. Po slavnostním zahájení fanfárou trubače a lesníka
Z. Šáchy byli studenti seznámeni s programem. Studenti se rozlosovali do skupin, dostali porostní mapu s vyznačenou
trasou a pak postupně po 20 minutách
vyráželi na poznávací trasu v délce asi
3 kilometrů, na které bylo 8 stanovišť,
kde plnili zadané úkoly, za které mohli
získat 1 – 5 bodů. Každá skupina byla
obodována za své znalosti a dostala na
druhou stranu mapy razítko stanoviště.
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Stanoviště č. 1.
Ze života včel:
Zkušený a dlouholetý včelař P. Ján
se ptal studentů, co všechno vědí o životě včel, tyto jejich znalosti pak použil

při bodovém ohodnocení skupin. Dále
se snažil studentům vysvětlit základy života a chovu včel. Ukázal pomůcky včelaře k chovu včel: úl, rámečky, rojáček,
medomet a včelí produkty (med, mateří kašička, pyl, propolis, jed) a vysvětlil,
proč med krystalizuje.
Stanoviště č. 2.
Základní funkce lesa, obnova lesa,
poznávačka hub:
Lesní M. Holas se ptal studentů na
základní funkce lesa a jakým způsobem
se obnovuje les. Vysvětlil studentům
pojem umělá obnova lesa od semenářství, lesní školky až po samotnou sadbu
stromků. Vysvětlil studentům význam
přilehlého semenného sadu borovice.
Dále předložil studentům poznávačku
hub s upozorněním, že to, co neznáme, nesbíráme.
Stanoviště č. 3.
Každý strom je jiný, poznávačka letorostů stromů:

Stanoviště č. 6.
Myslivost (obr. č. 1):
„Strejda“ S. Jelínek se ptal studentů
na druhy lesní zvěře, kdo je to myslivec
a nechal studenty poznávat druhy zvěře podle parohů a kůže.
Stanoviště č. 7.
Zásady první pomoci:
Ing. F. Wolf vyzkoušel studenty ze základů první pomoci, dále názorně předvedl ošetření různých poranění, přiložení
dlahy, masáž srdce a dýchaní z úst do úst.
Stanoviště č. 8.
Pomůcky při práci v lesnictví (obr. č. 2):
Ing. R. Stoláriková, Ph.D., z ČZU
Prahy-Suchdola, seznámila studenty
s pomůckami na měření dřeva, svinovacím pásmem a průměrkou, měřením
vzdálenosti laserovým zaměřovačem,
měřením výšky stromů.
Po absolvování poznávací trasy bylo
všem nabídnuto občerstvení a pak dostal každý student vědomostní test se
40 otázkami, které se skládaly z lesnictví, myslivosti, biologie a ekologie.

Dětem

A přišlo vyhodnocení výsledků, nejprve skupin. Nejvíce znalostí a bodů
z pochůzkové trasy a první místo získala skupina ve složení: Štěpánka
Slanařová, Anna Štěpánková, Natálie
Hrčková, Michaela Paroubková a Karel
Klíma. Z předloženého vědomostního
testu nejvíce bodů a první místo s 54 b.
z 61 b. možných získal Vladimír Janda,
druhé místo 53 b. Michaela Paroubková a třetí místo 52 b. Vojtěch Klogner.
Vítězné družstvo i jednotlivci získali diplom a upomínkové předměty od Vojenských lesů (obr. č. 4).

Obr. č. 2 Stanoviště č. 8
Správnost testů vyhodnocovali Ing.
R. Stoláriková, Ph.D., I. Kašperková, lesní D. Jánoško.
Výsledky byly sečteny, ale ještě před
samotným vyhlášením jsme připravili pro studenty ukázku výcviku dravců
a sov panem Milanem Zalešem ze ZOO
Plzeň. Sokolník pan Milan Zaleš v ukázce předvedl například svého nejmenšího
dravce poštolku vrabčí, několik sov, například výra afrického, puštíka bělavého,
raroha loveckého, až po toho největšího, a to orla bělohlavého (obr. č. 3).

Obr. č. 3

Proto doufám, že Lesnický a myslivecký den, který jsme pro studenty
uspořádali, změnil jejich myšlení, a že
to budou oni, kteří budou vědět, že
hlavním cílem lesníků je vychovávat les
zdravý a hlavně, aby byl zachován na
stejné ploše pro další generace. Myslivci že chovají zvěř jako součást přírody, že se o zvěř celoročně starají a že
odstřel je nutností k regulaci početních
stavů zvěře.
Miroslav Holas
lesní
divize Karlovy Vary

Setkání lesníků se studenty bylo
ukončeno slavnostní loveckou fanfárou
lesníka Z. Šáchy.
Dle vyjádření studentů a jejich pedagogického vedení se jim strávený den
a připravený program velice líbil. Jistě
k tomu přispělo i nádherné letní počasí.
V průběhu dne jsem však získal negativní dojem z názoru studentů na lesníky.
Lesníky vnímají jako lidi, co rabují les kvůli
zisku, a myslivce jako ty, co střílí neviňátka zvířátka! Názory studentů jsou patrně
ovlivněny lidmi nebo médii, které s oblibou vysílají senzacechtivé zprávy a nepodávají objektivní informace.

Obr. č. 4
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Akce pro zaměstnance

Dokopná 2014
Dne 20. 6. 2014 uspořádala lesní správa Valeč při divizi Karlovy Vary tradiční „Dokopnou“ pro zaměstnance VLS
pracujících v pěstební činnosti. Pozváni byli také zástupci firem vykonávající pěstební činnost u Lesní správy Valeč.
Tato akce se koná vždy po ukončení jarních prací a její zahájení se koná v krásném prostředí bukovinského „Srubu“
za doprovodu trubačů lesní správy Valeč Ing. Z. Macháčka a Z. Šáchy.
Vedoucí Lesní správy Valeč Ing. Z. Macháček přivítal přítomné zaměstnance VLS (celkem 28 zaměstnanců LS
Valeč, 5 zaměstnanců SŠ Bukovina) a pěstebních firem (celkem 18 pracovníků). Seznámil je z průběžnými výsledky
hospodaření divize Karlovy Vary a lesní správy Valeč za r. 2014 a všem poděkoval za to, že byly splněny všechny
plánované úkoly a byl dodržen finanční plán. Ing. Zdeněk Macháček zhodnotil také průběh jarních prací, vyslovil
spokojenost nad kvalitou odvedené práce jak zaměstnanců VLS, tak i pěstebních firem. Pozastavil se nad tím, že
v dnešní době je velice těžké sehnat firmu, která je schopná odvést zadanou práci v pěstební činnosti v dobré kvalitě
a do určeného termínu. Proto je velmi rád, že zde stávající firmy fungují a některé u lesní správy Valeč pracují již několik let. Nakonec poděkoval ještě jednou zaměstnancům VLS a pěstebním firmám za jejich dobře odvedenou práci
a seznámil je s dalším programem „Dokopné“, které se zúčastnilo celkem bez hudebníků 51 osob.
Nejprve přišla na řadu předem vyhlášená soutěž o nejlepší a nejchutnější „buchtu“. Do soutěže se přihlásilo
12 anonymních kulinářských výtvorů. Ty byly očíslovány a hodnotit je mohly po ochutnání všichni přítomní. Hlasování
probíhalo pomocí hlasovacích lístků s čísly výrobků, které po ochutnání každý vhodil do klobouku. Po sečtení hlasů
bylo určeno pořadí. Nejvíce hlasů získaly svatební koláčky zaměstnankyně VLS H. Patočkové a na druhém místě se
společně se stejným počtem hlasů umístila I. Pitlíková za pudinkové řezy (firma Polívka) a zaměstnankyně VLS I. Švecová za pikantní šneky. Následovala volná zábava. K tanci a poslechu hrál F. Krofreiter se svojí rodinou. Občerstvení
zajistil „Komár“ R. Hasenöhrl, takže všeho bylo dostatek a příjemná zábava se protáhla až dlouho do noci.
Miroslav Holas
lesní
divize Karlovy Vary

Míra Holas a jeho nejlepší „buchty“ (zleva Ivana Pitlíková, Iveta Švecová,
Helena Patočková, Jiřina Francová), foto ing. Zdeněk Macháček
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Odbory

bowling
11. ročník turnaje v bowlingu o Putovní pohár předsedy CPV odborových organizací VLS ČR s. p. se uskutečnil 29. a 30.
března 2014 v Blansku.
Soutěžilo se v kategorii jednotlivců,
muži, ženy a v kategorii 4 členných družstev s podmínkou účasti vždy alespoň jedné ženy.
Sportovní klání probíhalo v bowlingové herně v Blansku s účastí 14 čtyřčlenných
družstev téměř ze všech divizí VLS.
Po turnaji následuje vždy společenský
večer a „příjemné s užitečným“ vždy spojíme s návštěvou nejbližší divize VLS. Většina účastníků nemá možnost vzhledem
ke svému pracovnímu zařazení poznat
ostatní divize VLS, tak se jim touto formou
snažíme umožnit seznámení s lokalitami
působnosti VLS a ukázat, že každá divize
se má čím prezentovat.
Krásné jarní počasí nám nahrálo i na
pořízení krásné skupinové fotografie
a v neděli jsme navštívili zámek v Plumlově. Druhá část nedělního dopoledne patřila exkurzi u VLS Plumlov.

Prohlédli jsme si přírodní i historické zajímavosti této oblasti, loveckou chatu a navštívili jsme místo, kde postupně vyrůstá
arboretum. Provázel nás pan Ing. Josef
Plaček, kterému patří poděkování za zajímavý výklad. Pozvání na oběd od ředitele divize Plumlov Ing. Jaroslava Melichara
bylo pomyslnou třešničkou na dortu.

Přehled „putování“ Putovního poháru
předsedy CPV odborových organizací VLS
ČR, s. p.
2004 - 2008		 Divize Lipník nad Bečvou
2009 Ředitelství státního podniku
2010 DZV - ZS Heroltovice
2011, 2013 Divize Mimoň
2012, 2014 Divize Hořovice

Děkujeme za příjemně strávené chvíle
u divize Plumlov!
Zuzana Fojtíková
předsedkyně CPV

	Muži				 lepší hra
1. Čermák Luboš
Hořovice 2
186 135
186
2. Urbánek Vítězslav
ŘSP
177 171
177
3. Zubík Jiří
ZS Heroltovice
158 177
177
					
Ženy				
1. Fojtíková Zuzana
Lipník nad Bečvou SPS 141 150
150
2. Rybáčková Jitka
Hořovice 2
103 147
147
3. Peklová Šárka
Hořovice 1
71
138
138
					
	Družstva				 počet bodů
1. Čermák Luboš
Hořovice 2			
602
Bezděka Martin
Hořovice 2			
Balvín Stanislav
Hořovice 2			
Rybáčková Jitka
Hořovice 2			
2. Fojtíková Zuzana
Lipník nad Bečvou SPS			
597
Terich Martin
Lipník nad Bečvou SPS			
Sklář Jiří
Lipník nad Bečvou SPS			
Kučera Ivan
Lipník nad Bečvou SPS			
3. Beláček Zdeněk
Lipník nad Bečvou LS			
595
Michalčák Jan
Lipník nad Bečvou LS			
Machala Pavel
Lipník nad Bečvou LS			
Vaculíková Drahomíra Lipník nad Bečvou LS			
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Divize ostrahy a služeb

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚSPĚŠNOU
REPREZENTACI VLS ČR
Ve dnech 11. a 12. 4. 2014 proběhla mezinárodní střelecká soutěž FREE CONTEST v Chebu za silné mezinárodní účasti.
Soutěže se zúčastnily týmy Bundeswehru, Francie, USA, PČR, AČR a řady dalších firem a organizací z celé ČR. Celkem se
střeleb zúčastnilo 597 střelců. V této silné konkurenci VLS ČR reprezentovala dvě tříčlenná družstva mužů (Ing. Novotný
Martin, Ing. Müller Jaroslav, Ing. Nytra Břetislav) a žen (Ing. Bližňáková Věra, Ing. Šulistová Jaroslava, Ing. Lustigová Kateřina). V kategorii firem naše družstva obsadila 8. místo (ženy) a 10. místo (muži). Mezi ženami však naše družstvo žen obsadilo
celkově 1. místo (samopal, pistole) nástřelem 496 bodů, v samopalu byly ženy rovněž první a v pistoli třetí.
Věříme, že úspěšný vstup do uvedené soutěže bude pokračovat i v dalších kolech a ročnících.
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Společenská rubrika

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 50 LET
HALTMAROVÁ Pavla
KOŽELUH Pavel
HLAVÁČ Ivan
BLÁHA Jaroslav Ing.
PEKLO Tomáš
VORLÍČEK Jiří Ing.

bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
dřevorubec
personalista
technik stavební
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač

SOS Praha
SOS Bražec, Hradiště
LS Nouzov
ŘD Mimoň
SpS Mirošov
SOS Brno

bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
lesní dělník
rybář a řidič motorových vozidel
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač

SOS Libavá
SOS Brno
SOS Bražec, Hradiště
LS Nouzov
SpS Horní Planá
SOS Brno

bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
lesní mechanizátor
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
hlídač

SOS Mimoň
SOS Praha
LS Obecnice
SOS Mimoň
SOS Mimoň

bezpečnostní pracovník

SOS Praha

Červen

Blahopřejeme k významnému životnímu výročí

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 55 LET
ČAMEK Josef Ing.
DOLEŽALOVÁ Ilona
MEŇHART Jozef
SLAPNIČKOVÁ Ivana
ŠVANCÁR Josef
MATĚJIČNÁ Růžena

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 60 LET	
SALAVEC Jaroslav
KICA Miroslav
MUDRA Václav
KROUPA František
NÁVOJ Jan

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 65 LET
KUZMA Peter Ing.

Blahopřejeme k pracovnímu výročí
PRACOVNÍ VÝROČÍ 20 LET
KOVÁR Lukáš
VOHANKOVÁ Soňa Ing.
ČÍHA Emil

technik - porybný
hospodářsko správní pracovník
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač

LS Potštát
ŘSP Praha
SOS Bražec, Hradiště

řidič motorových vozidel, nákladní auta

SpS Mirošov

chovatel hospodářských zvířat

ZS Heroltovice

dřevorubec

LS Žárovice

PRACOVNÍ VÝROČÍ 25 LET
POS Zdeněk

PRACOVNÍ VÝROČÍ 30 LET
POLÁK Vlastimil

PRACOVNÍ VÝROČÍ 35 LET
SLÁDEK Libor
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červenec

Blahopřejeme k významnému životnímu výročí
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 50 LET
PRCHAL František
SOUKAL Bohuslav Ing.
JONÁŠOVÁ Romana
JENÍČKOVÁ Irena
SRCH Miroslav
CERMAN Jaroslav
VILIŠ Libor

hlídač
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
lesní dělník
dřevorubec
lesní dělník

SOS Květušín
SOS Praha
SOS Brno
SOS Bražec, Hradiště
LS Obecnice
LS Hamr
LS Velký Újezd

dřevorubec
projektant
asistentka ředitele
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
lesní dělník

LS Dolní Lomnice
ŘSP
ŘD Mimoň
SOS Libavá
Stř. Osina - Krumsín

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

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

bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník

SOS Bražec, Hradiště
SOS Praha
SOS Mimoň

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 55 LET
JANÁČEK Jan
MERTOVÁ Vlasta
ŠUPKOVÁ Anna
ONDRUŠ Pavel Ing.
PLNÁ Marta

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 60 LET
ŠONKA Vladimír
PLAČKOVÁ Olga
VANĚREK Josef
KANTOR Rudolf
KMONÍČEK Oldřich
TRNČÁKOVÁ Naděžda Mgr.
SLÁMA Pavel
EISENHAMMER Josef
PETRÁK Vladimír

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 65 LET
KINDLOVÁ Jaroslava
POSPÍŠIL Jaroslav
ŘEHÁK Eduard

Blahopřejeme k pracovnímu výročí
PRACOVNÍ VÝROČÍ 20 LET
MACHALA Pavel
MIKULÁŠEK Karel Ing.
TOMEK Jan

lesní
lesní
lesní mechanizátor

LS Libavá
LS Velký Újezd
LS Velký Újezd

lesní
traktorista, dřevorubec
technik v pilařství

LS Myslejovice
LS Žárovice
SpS Mirošov

PRACOVNÍ VÝROČÍ 25 LET
FUNK Hubert
VORÁLEK Vlastimil
ZACH Miloš
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PRACOVNÍ VÝROČÍ 30 LET
BENEŠ Lubomír
FURIŠOVÁ Zdeňka
RIEDL František

nadlesní a zástupce vedoucího
zootechnik
technik správy majetku

LS Hlubočky
ZS Heroltovice
ŘD Karlovy Vary

lesní dělník
strojník pracovních strojů, řidič
lesní
nadlesní
lesní
truhlář

LS Hamr
SpS Plumlov
LS Obecnice
LS Žárovice
LS Mirošov
LS Dolní Lomnice

PRACOVNÍ VÝROČÍ 35 LET
FORMÁNKOVÁ Emílie
KOCOUREK Jaroslav
KOŘÁN Zdeněk
NEČAS Václav Ing.
POPELKA František
SKOŘEPA Zdeněk

Červenec

Blahopřejeme k pracovnímu výročí

PRACOVNÍ VÝROČÍ 40 LET		
CETKOVSKÁ Marie
TRNEČKA Jaroslav

asistentka ředitele
hlídač

ŘD Plumlov
ZS Heroltovice

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 50 LET
KONEČNÁ Iva
BITTNEROVÁ Jana
GALÁSEK Jaroslav
MERENDOVÁ Hana
PŠENIČKA Pavel
BENEŠ Martin
JANOVSKÝ Josef Ing.

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

SOS Květušín
SOS Praha
SOS Libavá
SOS Libavá
SOS Praha
SOS Bražec, Hradiště
SOS Libavá

bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
lesní mechanizátor
traktorista
dřevorubec, traktorista
lesní dělník
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
bezpečnostní pracovník
dřevorubec, traktorista a lesní dělník

SOS Praha
SOS Praha
SOS Mimoň
LS Potštát
LS Hlubočky
LS Žárovice
LS Dolní Krupá
SOS Mimoň
SOS Libavá
LS Nová Pec

bezpečnostní pracovník
nadlesní
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač

SOS Mimoň
LS Rychtářov
SOS Libavá

Srpen

Blahopřejeme k významnému životnímu výročí

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 55 LET
DIEPOLD Pavel
ŠPÍREK Jiří
KUCHAŘ Roman
MARŠÁLEK Oldřich
BARAN Josef
ZNOJIL Petr
KRÉDL Jaroslav
KUBEŠOVÁ Blanka
MAŠĽÁR Ján Ing.
ČERVENKA Jaroslav

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 60 LET
FRYNTA Josef
DOČKAL Jan
OPITZ Břetislav
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Srpen

Blahopřejeme k významnému životnímu výročí
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 65 LET
KOLIANDR Jiří
POŘT Jiří

bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač

SOS Praha
SOS Mimoň

Blahopřejeme k pracovnímu výročí
PRACOVNÍ VÝROČÍ 20 LET
JANEČKOVÁ Marcela
KOT Zdeněk
RAUL Stanislav
VOHRYZKA Roman
ZAPLETAL Pavel

lesní dělník
dřevorubec
lesní
chovatel hospodářských zvířat
automechanik, řidič

LS Dolní Krupá
LS Mirošov
Klášterec
ZS Karlovy Vary-Bražec
SpS Plumlov

lesní
lesní
technik v rybářství
ředitel divize

LS Žárovice
LS Hamr
SpS Horní Planá
ŘD Hořovice

dřevorubec

LS Hamr

vedoucí lesní správy
hlavní inženýr
fakturant
traktorista
vedoucí střediska
lesní dělník

LS Nouzov
ŘD Horní Planá
ŘD Horní Planá
ZS Heroltovice
Stř. Nová Pec
LS Chvalšiny

všeobecná účetní
personalista

ŘD Plumlov
ŘD Hořovice

PRACOVNÍ VÝROČÍ 25 LET
CHLUP Zdeněk
LINKA Leoš
VOSIKA Martin
ŠVADLENA Petr Ing.

PRACOVNÍ VÝROČÍ 30 LET
TROJÁK Petr

PRACOVNÍ VÝROČÍ 35 LET
BERDYCH Jiří Ing.
FLÍČEK Jiří Ing.
GRÁF Ivan Ing.
HOLÍK Ctirad
KLÍMA Václav
VOLF Karel

PRACOVNÍ VÝROČÍ 40 LET
CETKOVSKÁ Zdeňka
HATLMANOVÁ Růžena

září

		
Blahopřejeme
k významnému životnímu výročí

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 50 LET
MALÝ Stanislav
NAKLÁDALOVÁ Alena
PETRŽELOVÁ Jana

bezpečnostní pracovník
lesní dělník
lesní dělník

SOS Květušín
LS Potštát
Stř. Osina - Krumsín

kuchařka
bezpečnostní pracovník
dřevorubec

RZ Olšina
SOS Brno
LS Mirošov

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 55 LET
SMUTKOVÁ Marie
KRAVČÍK Jindřich
KOT Zdeněk
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 55 LET
KORŠALOVÁ Eva
JEŽEK Jiří
PAVLÍK Lubomír
NOVÁK Bedřich

hlavní účetní
traktorista
lesní
lesní mechanizátor

ŘD Horní Planá
LS Obecnice
LS Strasice
LS Libavá

bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
bezpečnostní pracovník
technik ostrahy
bezpečnostní pracovník
pyrotechnik
traktorista-operátor
lesní dělník
nadlesní
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač

SOS Praha
SOS Brno
SOS Praha
SOS Libavá
SpS Mimoň
ZS Karlovy Vary-Bražec
LS Nouzov
LS Potštát
SOS Brno
SOS Mimoň

bezpečnostní pracovník

SOS Mimoň

září

Blahopřejeme k významnému životnímu výročí

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 60 LET
POSPÍŠIL Josef Ing.
MACHÝČEK Vladimír Ing.
NOVOTKA Josef Bc.
HAJDÍK Václav
CYPRICH Václav
FIŠER Karel
MAŠEK Vladimír
SOBOTKA Václav
HORÁK Vlastimil
KOŽÍŠEK Petr

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 65 LET
ŠMAHEL Bohumil

Blahopřejeme k pracovnímu výročí
PRACOVNÍ VÝROČÍ 20 LET
ELGR Antonín
JÁNOŠKO David

lesní
lesní

LS Mirošov
LS Valeč

lesní dělník
personalista
správce majetku

LS Chvalšiny
ŘD Karlovy Vary
ŘD Lipník n. B.

PRACOVNÍ VÝROČÍ 25 LET
POKORNÁ Zdeňka
VÁCLAVÍČEK Jiří
VÁŇOVÁ Jarmila Ing.

PRACOVNÍ VÝROČÍ 30 LET		
FOJTÍK Roman Ing.
HŘEBAČKA Pavel
JENIŠ Jan Ing.

vedoucí ZS Heroltovice
zedník
hlavní inženýr

ZS Heroltovice
SpS Lipník n. B.
ŘD Lipník n. B.

PRACOVNÍ VÝROČÍ 35 LET		
MINXOVÁ Slavomila

technik v zemědělství

ZS Heroltovice

PRACOVNÍ VÝROČÍ 40 LET		
OUŘEDNÍKOVÁ Vlastimila
TRNEČKOVÁ Vlasta

asistentka
dělník v zemědělství

ŘD Hořovice
ZS Heroltovice
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Fotosoutěž

Kdo vyhrál?

Vítězem soutěže minulého kola se stal Zdeněk Sláma.
Gratulujeme.
Hana Politzerová,
šéfredaktorka
Příspěvky do rubriky „fotosoutěž“ posílejte prosím na
e-mail: hana.politzerova@vls.cz

1.

1. Po dešti

2.
38

2. Skrýš

3.

3. Srnec

Fotosoutěž

4.

4. Teskně hučí

5.

5. Mravenci
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6.

6. Východ slunce

7.
40

7. Léto

26.7.-17.8.2014

Mezinárodní
hudební festival
festiv
Mezinárodní
hudební

Praha, klasika..

KD

Sborová “ochutnávka”

ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Kutné Hoře – Sedlci

Japonské a české písně
G. FAURÉ - Cantique de Jean Racine
Účinkují pěvecké sbory:

Sbormistři: Tsuto
Tsutomu
omu Masuko
M
(Japonsko) a Zdeněk Licek

ukari Ueda - klavír (Japonsko)
u

festival@prague-classics.cz

Sylphied a Mozart Chamber Chorus (Japonsko)
USPS Tyl Kutná Hora

www.filarmoniettapraga.cz
608 011 554 - 608 332 830

HORNCLASS A MEROPA FILARMONIETTA PRAGA

DĚ 17.  2014  11 DI

www.ameropa.org

NÍ PY MI
 . J KŘI, SD

www.hornclass.cz

Festival se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR, pana Milana Štěcha

Vstupné na tento koncert je dobrovolné.

www.prague-classics.cz

Haló, kde je sníh? - Zdeněk Sláma
vítězná fotografie minulého kola fotosoutěže

