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Slovo má...

Josef Vojáček
ředitel Vojenských lesů a statků ČR, s. p.

Vážení kolegové, milí čtenáři, dámy a pánové,
je zvykem i slušností popřát s novým rokem všem bližním, známým, přátelům
a spolupracovníkům štěstí i zdraví v nadcházejícím roce. Rád bych Vám také poděkoval za spolupráci v roce uplynulém.
Rok to byl pro podnik opravdu hektický a nabitý událostmi. Snad mezi nimi
pro Vás převládaly ty dobré. Faktem je, že do nového roku vstupujeme jako firma
s dlouhodobě vyrovnaným hospodařením a vysokým kreditem. Bude naším závazkem této pověsti dostát.
Já osobně pevně věřím, že se nám to podaří, protože je na čem stavět. Vojenské lesy a statky jsou firmou s dlouholetou tradicí, společností, která vedle hospodářských výsledků má ve svém popisu práce také péči o hodnoty a tradice, které
uchováváme pro budoucí generace. Stručně řečeno, naše práce má také jiné cíle,
než jen dobré hospodářské výsledky.
S tím souvisí i jedna myšlenka, jenž by nám všem ve Vojenských lesích a statcích
měla být vlastní, a já bych ji rád do vašich vánočních a novoročních úvah přeci jen
propašoval. Zkuste se schválně zamyslet nad tím, kolik lidí kolem Vás může něco
takového v dnešní uspěchané době, zaměřené výhradně na okamžitý zisk, říci o své
práci. Říci, že svým hospodařením uchovávají hodnotné životní prostředí pro děti
současných dětí. Říci, že jejich práce má nějaký vyšší smysl…
To je podle mne také jeden významný důvod, proč jsou VLS úspěšné. Protože
děláme něco, co dává smysl. A co nás baví.
A to je také důvod, proč pevně věřím tomu, že budeme úspěšní i nadále.
Těším se na spolupráci s Vámi v novém roce a přeji: Lesu zdar!
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Lesnictví

LHC Nepomuk

Výsledky prověrek LHC
provedených VLsÚ a VLS

v roce 2014
Od roku 1999 jsou uskutečňovány
prověrky v souladu s metodickým pokynem Vojenského lesního úřadu Praha (VLsÚ) a státního podniku VLS ČR
Praha k provádění soustavných prověrek, plnění závazných a doporučujících
ustanovení lesních hospodářských plánů (LHP), dodržování ostatních ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších
předpisů a s ním souvisejících právních
předpisů a hodnocení dlouhodobých
výsledků v péči o stav lesa ve vojenských lesích v působnosti Ministerstva
obrany ČR, a to po pěti letech platnosti
LHP a po skončení platnosti LHP, tj. po
10 letech. Tento metodický pokyn byl
upravován v roce 2006, 2007, 2009,
2010, 2012 i 2013 a nyní je evidován
2

pod značkou MP 7/2013 vydaným
dne 31. dubna 2013. Ke změnám došlo i v oblasti oceňování, kdy při získání
známky 1,51 a vyšší náleží vybraným
pracovníkům lesních správ a divizí mimořádné odměny za dlouhodobé výsledky v péči o stav lesa dle přílohy č. 4
Mzdového řádu.
Prověrky v roce 2014 byly provedeny na těchto lesních hospodářských celcích (LHC):
- po deseti letech platnosti LHP:
Obecnice (divize Hořovice), Dolní Krupá (divize Mimoň), Hlubočky a Bores (divize Lipník nad
Bečvou),
- po pěti letech platnosti LHP: Nepomuk (divize Hořovice) a Bruntál
(divize Lipník nad Bečvou).

A dále VLsÚ provedl tematické
kontroly na dodržování ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
v platném znění a jeho prováděcích
předpisů na LHC: Mirošov, Strašice
a Nouzov (divize Hořovice), Horní
Planá a Homole (divize Horní Planá),
Břehyně (divize Mimoň), Borohrádek (divize Plumlov) a Velký Újezd
a Bochoř u divize Lipník nad Bečvou,
při kterých byly zjištěny jen drobné
nedostatky.
Přehled o výsledcích prověrek LHP
za období 2006 až 2014 podávají tabulky na stranách 4 a 5.
Nejčastějšími zjištěnými nedostatky a komisemi uloženými opatřeními
jsou:
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-

-

-

-

-

-

včas zpracovávat nahodilou těžbu,
věnovat zvýšenou pozornost výskytu kůrovců a včas asanovat kůrovcové stromy a dříví atraktivní pro
kůrovce;
dodržovat minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin
u obnovovaných porostů v souladu s doporučeními dle příslušných
hospodářských souborů a při zalesňování dbát na výsadbu dřevin
odpovídající danému lesnímu typu;
požádat VLsÚ o prodloužení lhůt
pro zalesnění holin nebo pro zajištění lesních porostů;
důsledně provádět kontroly zalesněných porostů, případné nezdary
ihned vylepšovat tak, aby porosty
byly zajištěny v zákonných lhůtách;
provádět důslednou ochranu kultur proti buřeni;
důsledně dbát na provádění potěžebních úprav, asanovat výrobní
činností vzniklé erozní rýhy i poškozenou lesní dopravní síť;
včas dotěžovat výstavky v kulturách;
pravidelně kontrolovat funkčnost
oplocenek a případné závady neprodleně odstraňovat (včetně odstraňování nefunkčního pletiva);
odstraňovat nefunkční betonová
oplocení;

-

-

provést kontrolu a obnovu prostorového rozdělení lesa a chybějící značení doplnit;
včas provádět potřebné činnosti
k ochraně lesních kultur proti škodám zvěří, včetně plnění plánů lovu;
včas provádět výřez plevelných
a nežádoucích dřevin a křovin tak,
aby negativně neovlivňoval vývoj
porostu a cílových dřevin;
výchovné zásahy realizované harvestory provádět s intenzitou odpovídající potřebám porostů;
v zákonných lhůtách dozalesnit či
vylepšit části porostů;
dbát na důsledné vedení evidence
zásahů v lesních porostech;
klest po těžbě ukládat tak, aby nevznikaly neproduktivní plochy;
na holinách ponechávat pouze kvalitní výstavky či nárosty;
včas opravovat nebo obnovovat
kontrolní a srovnávací plochy;
nově vzniklé holiny přesně zakreslovat do grafické evidence;
s ohledem na zdravotní stav smrkových porostů požádat VLsÚ o změnu naléhavostí výchovných zásahů;
zmapovat rozsah nefunkčního oplocení, začít s jeho odstraňováním
a dodržovat termíny odstraňování;
a dokončit již vykázané výchovné
zásahy.

Prověrky v roce 2015 budou provedeny na LHC:
- po deseti letech platnosti LHP: Arnoštov (divize Horní Planá), Valeč
(divize Karlovy Vary) a Rychtářov
u divize Plumlov;
- po pěti letech platnosti LHP: Háje
(divize Hořovice), Myslejovice (divize Plumlov) a Potštát u divize Lipník nad Bečvou.
A dále budou v roce 2015 provedeny VLsÚ tematické kontroly plnění závazných ustanovení lesního zákona na
LHC: Dražice a Bližší Lhota (divize Horní
Planá), Dolní Lomnice a Klášterec nad
Ohří (divize Karlovy Vary), Lipník (divize
Mimoň) a Žárovice, Slavkov a Ketkovice
u divize Plumlov. Termíny všech plánovaných kontrol budou s příslušnými
divizemi standardně projednány a v dostatečném předstihu prověřovaným
organizačním jednotkám VLS ČR, s. p.
oznámeny.
V roce 2014 nebylo Vojenským lesním úřadem s VLS ČR, s. p. zahájeno
žádné správní řízení a ani nám nebyla
rozhodnutím VLsÚ uložena pokuta.
Text a foto: Ing. Vladislav Seidl
ekolog VLS ČR, s. p.

Prověrka na LHC Nepomuk
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LHC
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Dražice
Obecnice
Bores
Ketkovice
Slavkov
Velký Újezd
Nouzov
Strašice
Bochoř
Dolní Krupá
Bruntál
Jince
Žárovice
Lipník
Nouzov
Homole
Stráž p/R.
Lipník
Dolní Krupá
Stráž p/R.
Háje
Velký Újezd
D. Lomnice
Chvalšiny
Libavá
Klášterec n/O
Rychtářov
Obecnice
Dražice
Nepomuk
D. Lomnice
Valeč
Hlubočky
Strašice
Hradčany
Hradčany
Bližší Lhota
Slavkov
Mirošov
Bores
Jince
Klášterec n/O
Mirošov
Břehyně
Horní Planá
Žárovice
Arnoštov
Potštát
Hlubočky
Borohrádek
Bližší Lhota
Břehyně
Myslejovice
Borohrádek
Nepomuk
Bruntál
Libavá
Chvalšiny
Horní Planá
Způsob hodnocení:

Divize
Horní Planá
Hořovice
Lipník n/B
Plumlov
Plumlov
Lipník n/B
Hořovice
Hořovice
Lipník n/B
Mimoň
Lipník n/B
Hořovice
Plumlov
Mimoň
Hořovice
Horní Planá
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Hořovice
Lipník n/B
Karlovy Vary
Horní Planá
Lipník n/B
Karlovy Vary
Plumlov
Hořovice
Horní Planá
Hořovice
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Lipník n/B
Hořovice
Mimoň
Mimoň
Horní Planá
Plumlov
Hořovice
Lipník n/B
Hořovice
Karlovy Vary
Hořovice
Mimoň
Horní Planá
Plumlov
Horní Planá
Lipník n/B
Lipník n/B
Plumlov
Horní Planá
Mimoň
Plumlov
Plumlov
Hořovice
Lipník n/B
Lipník n/B
Horní Planá
Horní Planá
do 0,69 nedostatečný

Platnost LHP

Rok

Vedení evidencí

5
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5
5
5
5
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5
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5
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5
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5
5
5
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5
5
10
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5
5
10
5
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5
10
5
10
5
10
10
10
5
5
5
5
5
5
10
5
10
5
5
5
10
10
10
10
10
5
10
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2013
2014
2014
2013
2013
2007
2012
2012
2012
2014
2014
2011
2013
2013
2007
2012
2011
2008
2009
2006
2010
2012
2013
2011
2011
2013
2010
2009
2008
2014
2008
2010
2014
2007
2006
2011
2013
2008
2012
2009
2006
2008
2007
2012
2012
2008
2010
2010
2009
2012
2008
2007
2010
2007
2009
2009
2006
2006
2007

1,87
1,98
1,82
2,00
1,91
1,93
1,91
2,00
1,80
1,91
2,00
1,91
1,80
1,93
1,85
1,91
1,91
1,93
1,91
1,93
1,80
1,69
1,91
2,00
1,79
1,80
1,91
1,91
1,85
2,00
1,85
1,80
1,80
1,93
2,00
1,71
1,80
1,85
1,91
1,91
1,93
2,00
2,00
1,91
1,91
1,85
1,80
1,89
1,91
1,82
1,85
1,93
1,91
1,93
1,93
1,91
2,00
1,93
1,85

0,70 – 0,99 vyžadující zlepšení
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Plnění LHP

Ochrana lesa

2,00
2,00
2,00
2,00
1,81
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,80
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,80
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
-2,00
2,00

1,95
1,94
1,99
2,00
1,95
1,85
1,97
1,93
2,00
2,00
1,97
1,97
1,70
2,00
1,92
1,90
1,97
1,94
1,91
1,94
1,99
1,96
1,86
1,95
1,79
1,88
1,89
1,87
1,94
1,94
1,94
1,88
1,90
1,93
1,84
1,83
1,93
1,85
1,87
1,81
1,93
1,84
1,92
1,90
1,97
1,93
1,88
1,71
1,83
1,97
1,88
1,82
1,90
1,86
1,90
1,92
1,92
1,90
1,96

1,00 – 1,50 dobrý

Venkovní
šetření
1,88
1,85
1,81
1,77
1,82
1,78
1,76
1,76
1,81
1,74
1,72
1,73
1,77
1,70
1,72
1,71
1,70
1,70
1,70
1,70
1,72
1,70
1,68
1,65
1,70
1,68
1,67
1,66
1,66
1,64
1,66
1,68
1,68
1,66
1,64
1,68
1,65
1,65
1,64
1,64
1,62
1,62
1,60
1,61
1,60
1,60
1,63
1,61
1,67
1,60
1,58
1,58
1,64
1,62
1,59
1,54
1,52
1,50
1,52
1,51 – 1,80 velmi dobrý

Plnění
opatření
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2.00
-2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
-2,00
2,00
2,00
2,00
1,80
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,89
1,89
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
-2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,80
2,00
1,50
2,00
2,00
2,00
1,50
1,67
1,67
2,00
2,00
1,67
1,50

Minulá
prověrka
1,63
1,63
1,60
-1,60
1,73
1,68
1,61
-1,67
1,51
1,60
1,56
1,68
1,76
-1,73
1,73
1,70
1,73
1,53
1,74
1,62
1,42
1,51
1,59
1,63
1,60
1,56
1,51
1,73
1,43
1,54
1,72
1,76
1,61
1,54
1,63
1,59
-1,71
1,54
1,72
1,54
1,41
1,70
1,51
1,59
1,62
1,53
1,69
1,76
1,61
1,53
1,48
1,71
1,69
1,61
1,52
1,81 – 2,00 výtečný

Výsledek
prověrky
1,84
1,83
1,78
1,77
1,75
1,74
1,74
1,74
1,73
1,72
1,72
1,71
1,69
1,69
1,68
1,68
1,68
1,68
1,67
1,67
1,65
1,64
1,64
1,64
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,62
1,61
1,61
1,61
1,61
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,59
1,59
1,58
1,58
1,56
1,55
1,55
1,54
1,54
1,54
1,54
1,53
1,53
1,51
1,51
1,51
1,42
1,41
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Projekt pěstební a těžební
činnosti na rok 2015
V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny základní údaje projektů pěstební
a těžební činnosti stanovené na rok
2015. Pokračuje trend vysoké nahodilé
těžby na divizi Lipník nad Bečvou, kde
je velmi pravděpodobné, že celková
těžba opět překročí 400 000 m3. Z důvodu zachování vyrovnanosti těžeb za
celý státní podnik byla na divizích Horní
Planá, Mimoň a Plumlov celková těžba
snížena na cca 70 % bilancované roční
těžby. Výši těžeb odpovídá i projektovaný úkol zalesnění, kde potřeba sazenic
překračuje 9 mil. ks.
Ing. Pavel Češka
vedoucí oddělení Lesní výroby

Měrná
jednotka

Činnost

Plocha
(ha)

Množství
měrné
jednotky

-

960 000

Těžební činnost
Těžba celkem

m3

- z toho předmýtní úmyslná

m

3

3 971

116 696

- z toho předmýtní úmyslná
- výběrná

m3

117

2 945

- z toho předmýtní nahodilá

m3

-

224 392

- z toho mýtní úmyslná

m3

870

308 203

- z toho mýtní úmyslná - clonná

m3

117

17 421

- z toho mýtní úmyslná - výběrná

m

434

40 275

- z toho mýtní nahodilá

m

-

- z toho mimořádná

m3

17

6 106

Výchova do 40 let

m3

3 595

36 164

3
3

- z toho prořezávky a prostřihávky

-

243 961

2 249

-

- z toho probírky

m

3

1 345

36 164

Výchova nad 40 let

m3

2 743

83 477

Výroba dříví - vlastními

m3

-

253 446

Výroba dříví - cizími

m

-

686 080

Prodej dříví na lokalitě P

m

-

20 474

3
3

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

tis.ks
-

1 720
797
1 586
176

700 843
9 327
-

- z toho umělá obnova - první

tis.ks

1 156

7 901

- z toho umělá obnova - opakovaná

tis.ks

254

1 425

km

229

184

Oplocování

6

m3

Ochrana proti zvěři

-

6 280

-

Ochrana proti buřeni

-

7 034

-

Ochrana proti klikorohu

-

1 544

-

Odstranění škodících dřevin

-

726

-

Prostřihávky a prořezávky

-

2 249

-

Zpřístupnění porostů řezem - čistka

-

481

-

Ochrana lesa proti zvěři

-

527

-

Rekonstrukce lesních porostů

-

4
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Seminář s tématem Chřadnutí
smrku v oblasti severní
a střední Moravy
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Pelhřimov a Ústav pro
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad
Labem, pobočka Olomouc ve spolupráci
s Lesy České republiky, s.p. a Vojenskými
lesy a statky, s. p. uspořádaly v Budišově
nad Budišovkou dne 14. 10. 2014 odborný seminář „Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy“. Na semináři bylo
předneseno 8 referátů odborníků z lesnického výzkumu, vysokých škol a z praxe.
Semináře se zúčastnilo 180 zájemců
především z řad lesníků a vlastníků lesa.
Účastníci semináře se po diskusi shodli na
následujících závěrech:

•

•

•
• V posledních 15–16 letech se v regionu vyskytují ve vegetačním období pouze nadprůměrné teploty
a opakují se periody s extrémními
výkyvy srážek vedoucí k nedostatku
vody v půdě. Výsledkem je opakovaný stres suchem, který postihuje
především smrk s povrchovým kořenovým systémem.
• Na severní Moravě, ale i jinde v ČR
je zjištěn kritický nedostatek bazických prvků, především hořčíku

•

a vápníku ve svrchních vrstvách
půdy, kde koření smrk.
Souběh klimatického stresu a stresu z nedostatku živin natolik oslabil
smrkové porosty kultivované mimo
své ekologické optimum, že začaly
být rozvraceny podkorním hmyzem
a václavkou. Ty jsou v tomto procesu chřadnutí sekundárními mortalitními faktory.
Celý proces lze v současnosti považovat za nejvýznamnější ekologickou katastrofu, kterou nebude
možné zvládnout stávajícími lesnickými postupy, které selhávají.
Chřadnutí smrku ohrožuje plnění
všech funkcí lesa v regionu střední
a severní Moravy, kde již poškozuje
významnou část smrkových porostů
ve 3. a 4. v.l.s., zasahuje však až do
7. v.l.s.
Chřadnutí smrku je nutné řešit všemi prostředky od legislativních až
po pěstební opatření. Považujeme
zejména za nutné vylišit oblasti výskytu chřadnutí smrku jako nástroj
diferencovaného přístupu k ochraně a pěstování lesa.

• Na řešení problému je nezbytná
spolupráce státní správy lesů s vlastníky a správci lesů a účast odborníků z lesnického výzkumu, vysokých
škol a ÚHUL.
Ing. Jan Jeniš
hl. inženýr divize Lipník nad Bečvou
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Zemědělství

Chovatelský den
Malý Hlavákov 12. 9. 2014
Chovatelský den na Malém Hlavákově byl letos již 18. ročník. Ředitel Divize
zemědělské výroby pověřuje přípravou
a organizací již tradičně Zemědělskou
správu Bražec. Zde také nápad pořádat tuto společenskou a prezentační
akci v roce 1996 vznikl. Tady je nutné
připomenout bývalého správce pana
Františka Votrubu a jeho tehdejší spolupracovníky, kteří stáli za nápadem Chovatelský den pořádat. Původní záměr,
prezentace zemědělské výroby u Vojenských lesů a statků ČR, se časem změnil
i na malou výstavu místních firem, jejichž výroba se zemědělstvím souvisí. Je
tedy možné vidět novou zemědělskou
techniku, chovatelské potřeby, nebo

krajové výrobky a potraviny. Letos se
zúčastnilo 12 firem.
Tradiční součástí od prvního ročníku je soutěž v odhadu hmotnosti vybraných zvířat a ochutnávka výrobků
z hovězího masa ze zvířat chovaných
na správě. Letos bylo uvařeno a snědeno 330 steaků, 250 porcí guláše
a 250 porcí dršťkové polévky. O výrobu se postaral pan Láďa Kováč, brigádník na Lesní správě Dolní Lomnice.
Stejně dlouhou tradici má i tombola,
kde bylo 180 věcných cen. Skutečným hitem je ale prodej Doupovského
hovězího masa z vlastního ekologického Bražeckého chovu. Pan správce

Bukvář měl sice vážné obavy o osud
1200 kg masa ze 13 mladých býčků, pokud by se takové množství neprodalo.
Jeho chmury však rychle zmizely, když
celé množství za necelé tři hodiny z pultu zmizelo. Zkrátka Doupovské hovězí
je značka kvality.
Doprovodným programem letošního ročníku byla ukázka volného výcviku
koní podle metody „zaříkávače koní“
Pata Parelliho. Jde o ukázku vedení
koně vůlí jezdce bez použití sedla a pomůcek a ukázku předváděl zaměstnanec firmy pana Kočíka ze Stružné. Soutěž ve střelbě se pro neskutečný liják
nekonala. Mizerné počasí však neodradilo více než 300 návštěvníků od účasti
na Chovatelském dni.
Součástí Chovatelského dne je setkání pracovníků Divize zemědělské
výroby se zaměstnanci ostatních divizí
a zaměstnanci spolupracujících firem.
Tradičně se setkání zúčastňují pracovníci Vojenské veterinární služby.
Na závěr je třeba vyslovit uznání za
zajištění této prezentační akce vedení
Zemědělské divize a zaměstnancům
Zemědělské správy Bražec.
Ing. Oldřich Fröhlich
vedoucí ZS Květušín
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Velkoplošná zvláště

NPR a EVL Velký a Malý Bezděz

chráněná území u VLS ČR, s. p.

IV. část – CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Dne 1. září 2014 byla nařízením vlády č. 176/2014 Sb. vyhlášena na ploše
410 km2 Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj (CHKO) skládající
se ze 2 částí, a to: z oblasti Kokořínska
(274 km2) a nově i z oblasti Dokeska
(136 km2). Posláním CHKO je uchování
a obnova jejího přírodního prostředí,
zejména ekosystémů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování a obnova ekologických funkcí
území a zachování typického charakteru
krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.
Předmětem ochrany CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je unikátní krajina
Dubska, Mšenska, Liběchovska, Kokořínského dolu, Jestřebska, Dokeska,
Podbezdězí, Ralska, Polomených hor

a nivy Ploučnice, Liběchovky a Pšovky
s jedinečným geomorfologickým utvářením, jako jou ploché pánve s četnými
rybníky a rašeliništi, skalní města a kaňonovitá údolí, kvádrové pískovce, neovulkanické vrchy, přirozeně meandrující tok
řeky Ploučnice a údolí potoků Liběchovky a Pšovky, harmonicky utvářená krajina se zachovalými ekologickými funkcemi formovaná dlouhodobou činností
člověka s významným podílem přírodě
blízkých lesních, skalních, lučních, vodních a mokřadních ekosystémů a na ně
vázaných vzácných a zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů, s významným
zastoupením dřevin rostoucích mimo les
a řadou kulturních a historických památek a souborů lidové architektury, které
dotváří charakteristický ráz této krajiny.
Předmětem ochrany jsou na tomto území také typy přírodních stanovišť a dru-

hy, pro které byly vyhlášeny evropsky
významné lokality a ptačí oblast.
Nejvyšším vrcholem CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je Vlhošť, která
zasahuje do Ústeckého kraje (614 m n.
m.) a nejníže položeným místem je niva
potoka Liběchovka v Želízích ve Středočeském kraji se 175 m n. m.
CHKO Kokořínsko – Máchův kraj se
rozkládá na území Středočeského kraje
(okresy Mělník, Mladá Boleslav), Libereckého kraje (okres Česká Lípa) a okrajově zasahuje i do Ústeckého kraje. Lesnicky spadá území CHKO do přírodní
lesní oblasti (PLO) č. 18 – Severočeská
pískovcová plošina a Český ráj. Na našich
pozemcích je CHKO vyhlášena u lesní
správy Břehyně (LHC Hradčany a LHC
Břehyně) u divize Mimoň a to na výměře
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cca 9 190 ha. Orgánem ochrany přírody (OOP) je zde pro VLS ČR, s. p. MŽP
ČR, respektive jeho odbor výkonu státní
správy. Hlavním ohrožujícím faktorem je
značný turistický a rekreační ruch a zarůstání otevřených ploch náletovými dřevinami či okrajů vodních ploch souvislým
rákosem.
Mimo činností zakázaných v I. zóně,
v I. i II. zóně ochrany přírody nebo na celém území CHKO dle základních ochranných podmínek daných v § 26 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění jsou ještě další
činnosti (bližší ochranné podmínky), které je možné provádět na celém území
CHKO Kokořínsko – Máchův kraj pouze
s předchozím souhlasem věcně a místně
příslušného OOP, a to:
a) vyznačovat pěší, cyklistické, jezdecké, běžecké a jiné obdobné tratě,
trasy a stezky,
b) provádět vzlety a přistání se sportovními létajícími zařízeními mimo letiště,
c) provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení
včetně trvalých jistících prostředků,
d) provádět horolezeckou činnost
mimo horolezecké terény označené
v souladu s písmenem c),
e) provozovat na vodních tocích a plochách vodní sporty,
f) upravovat koryta vodních toků, zejména vytvářet příčné překážky,
stupně a prahy, zasahovat do břehových porostů či přemisťovat sedimenty,
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Jeřáb popelavý

g) odstraňovat litorální porosty rybníků a jiných vodních ploch a plovoucí
nebo ponořenou vegetaci,
h) odbahňovat rybníky a jiné vodní plochy a ukládat vytěžené sedimenty,
i) provádět podzemní vrty za účelem
průzkumu a odběru vod, vyjma vrtů
a studen pro osobní spotřebu,
j) pořádat a organizovat akce s účastí
více než 100 účastníků mimo zastavěné území obce.

a 9410 – acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceeta) a pro ochranu druhů: hlízovec
Loeselův (Liparis loeselii), popelivka
sibiřská (Ligularia sibirica), koniklec
otevřený (Pulsatilla patens), srpnatka
fermežová (Hamatocaulis vernicosus),
vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum), páchník hnědý (Osmoderma eremita), tesařík alpský (Rosalia alpina), vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)
a vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana).

V rámci Soustavy NATURA 2000 je
zde vyhlášena ptačí oblast (PO) Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady a 9
evropsky významných lokalit (EVL) a to:
EVL Jestřebsko - Dokesko
(CZ0514042) byla vymezena na ploše
6 924,2448 ha pro ochranu přírodních
stanovišť: 2330 – otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis), 3150
– přirozené eutrofní nádrže s vegetací
typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, 3160 – přirozená dystrofní jezera
a tůně, 4030 – evropská suchá vřesoviště, 6410 – bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých
půdách (Molinion caeruleae), 6430 –
vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně, 7140 – přechodová rašeliniště
a třasoviště, 7150 – prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion), 7230 –
zásaditá slatiniště, 8310 – jeskyně nepřístupné veřejnosti, 9110 – bučiny asociace
Luzulo-Fagetum, 91D0 – rašelinný les,
91T0 – středoevropské lišejníkové bory

EVL Velký a Malý Bezděz
(CZ0513243) byla vymezena na ploše
70,3366 ha pro ochranu přírodních
stanovišť: 8220 – chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů,
8310 – jeskyně nepřístupné veřejnosti
a 9110 – bučiny asociace Luzulo-Fagetum a pro ochranu netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii) a prioritního
druhu tesaříka alpského (Rosalia alpina).
EVL Slatinné vrchy (CZ0513255)
byla vymezena na ploše 138,4586 ha
pro ochranu prioritního druhu tesaříka alpského (Rosalia alpina) a celou ji
obhospodařují VLS ČR, s. p.
EVL Horní Ploučnice (CZ0513506)
byla vymezena na ploše 837,3537 ha
pro ochranu přírodních stanovišť: 2330
– otevřené trávníky kontinentálních dun
s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis), 3150 – přirozené
eutrofní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, 3260
– nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion, 6410 – bezkolencové
louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae), 6430 – vlhkomilná vysokobylinná
lemová společenstva nížin a horského až
alpínského stupně, 7140 – přechodová
rašeliniště a třasoviště, 91D0 – rašelinný les a 91E0 - smíšené jasanovo-olšové
lužní lesy temperátní a boreální Evropy
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) a pro ochranu druhů: klínatka
rohatá (Ophiogomphus cecilia), losos
obecný (Salmo salar), modrásek bahenní (Maculinea nausithous), modrásek
očkovaný (Maculinea teleius), přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) a vydra říční (Lutra lutra).
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Jestřebské slatiny na ploše 114,2994
ha, z toho VLS ČR, s. p. obhospodařují
21,2 ha a NPP Swamp byla vyhlášena
na 75,65 ha (z toho VLS ČR, s. p. hospodaří na 10,2 ha ve východní části NPP)
a Máchovo jezero zde tvoří ochranné
pásmo této NPP a 6 přírodních rezervací
(PR), z těchto je u VLS ČR, s. p. vyhlášena PR Hradčanské rybníky vymezená na ploše 144,65 ha, kdy celá PR je
obhospodařována VLS ČR, s. p. Již od
roku 2011 probíhá nové vyhlášení této
PR, se kterým jsme souhlasili. V CHKO
Kokořínsko – Máchův kraj je ještě vyhlášeno 18 přírodních památek.

Rybník Držník v PR Hradčanské rybníky
EVL Poselský a Mariánský rybník
(CZ0514669) byla vymezena na ploše
79,6177 ha pro ochranu přírodních stanovišť: 2330 – otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis), 3150
– přirozené eutrofní nádrže s vegetací
typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, 3160 – přirozená dystrofní jezera
a tůně, 6410 – bezkolencové louky na
vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae), 7110
– aktivní vrchoviště, 7140 – přechodová rašeliniště a třasoviště a 91D0 – rašelinný les a pro ochranu druhů: vážka
jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)
a vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana).
A dále byly v CHKO Kokořínsko –
Máchův kraj vymezeny EVL Kokořínsko
(CZ0214013), EVL Nebeský rybníček
u Veselí (CZ0423006), EVL Roverské
skály (CZ0512100) a EVL Ronov – Vlhošť
(CZ0514670), které nezasahují na pozemky, k nimž mají VLS ČR, s. p. právo
hospodařit.
Ptačí oblast Českolipsko – Dokeské
pískovce a mokřady (CZ0511007) byla
vyhlášena na území o rozloze 9 409 ha
nařízením vlády ČR č. 598/2004 Sb.,
v okrese Mladá Boleslav ve Středočes-

kém kraji a v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji a předmětem ochrany jsou
zde populace jeřába popelavého (Grus
grus), motáka pochopa (Circus aeruginosus), lelka lesního (Caprimulgus
europaeus), skřivana lesního (Lullula
arborea) a slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyaneculas)
a jejich biotopy. Nadmořská výška ve
vyhlášené ptačí oblasti (PO) se pohybuje
od 252 do 602 metrů nad mořem.
Na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je vyhlášeno i značné množství
zvláště chráněných území (ZCHÚ) - 29,
z toho 3 národní přírodní rezervace
(NPR) – Novozámecký rybník a především na pozemcích VLS ČR, s. p. byla
vyhlášena:
NPR Břehyně – Pecopala na ploše 903,5 ha a pozemky, k nimž mají
právo hospodařit VLS ČR, s. p. zasahuje 814,63 ha okolo vrchu Pecopala
a v okolí Břehyňského rybníka, který je
ve správě AOPK ČR, NPR Velký a Malý
Bezděz na ploše 29,06 ha, z této výměry VLS ČR, s. p. obhospodařují 26,98 ha
převážně bukových porostů.
Dále jsou u VLS ČR, s. p. vyhlášeny národní přírodní památky (NPP)

Novozámecký a Břehyňský rybník
o výměře 9 km2 v roce 1990 a Mokřady Liběchovky a Pšovky o výměře 4 km2
v roce 1998 byly dle Ramsarské úmluvy
zařazeny mezi mokřady mezinárodního
významu (The Ramsar Convention on
Wetlands). Nyní je v České republice
vyhlášeno 14 lokalit o celkové výměře
635 km2 a jsou to např. i Lednické rybníky, Třeboňské rybníky, Horní Jizera,
Šumavská rašeliniště, Třeboňská rašeliniště, Krkonošská rašeliniště, Krušnohorská rašeliniště, Poodří apod. Ve světě
je již vyhlášeno 2 185 lokalit zaujímající
plochu cca 1,9 mil km2.
VLS ČR, s. p., Lesy ČR, s. p. a města Bělá pod Bezdězem, Doksy, Zákupy
a obec Bezděz dne 11. května 2011 u informačního centra v Hradčanech v této
oblasti vyhlásily na ploše necelých 18 tisíc ha lesnický park „Bezděz“ s heslem:
„Území pro přírodu i pro lidi“. Lesnický
park Bezděz se rozkládá v lesích okolo
hradu Bezděz na rozhraní Libereckého
a Středočeského kraje.
V příštím čísle bych Vás rád seznámil
s Chráněnými krajinnými oblastmi, které
zasahují na naše pozemky pouze okrajově a to především s CHKO Jeseníky u LS
Bruntál divize Lipník nad Bečvou, CHKO
Jizerské hory a CHKO České středohoří
u LS Břehyně divize Mimoň.
Text a foto:
Ing. Vladislav Seidl
ekolog ŘSP VLS ČR, s. p.
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Uhlíkovská myslivna – stoletá perla

Uhlíkov dnes

schwarzenberské lesnické
architektury

Původní hájovna
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Každý, kdo jede po silnici ze Slunečné do Arnoštova, zcela jistě neopomene
pohledem zabloudit na schwarzenberskou myslivnu Uhlíkov, která je bezesporu jedním z nejkrásnějších a nejreprezentativnějších objektů tohoto typu v této
části Šumavy. Její předchůdkyní byla myslivna, která stála při cestě ze Záhvozdí
do Uhlíkova a byla centrem revíru Černý
les (německy Schwarzwald). V minulosti byla dnešní myslivna Uhlíkov součástí
krumlovského panství, jehož posledními
majiteli se stali díky dědictví po Eggen-

bercích v roce 1719 knížata ze Schwarzenbergu. Krumlovské panství zaujímalo
největší rozlohu ze všech dominií na území Českého království – celkem 49.198
hektarů, z toho 30.454 ha tvořily lesy.
Revír Černý les zahrnoval rozlohu 2.747
jiter a 712 čtverečních sáhů. Polesí Černý les vzniklo na základě knížecího rozhodnutí dne 1. dubna 1808 oddělením
od stávajícího revíru Veselí, nazývaného
později Křišťanov. Revír Černý les zajišťoval před polovinou 19. století obživu
polesnému, lesnímu adjunktovi a sedmi
hajným. V tomto revíru existovala kromě
staré myslivny Černý les ležící nedaleko
dnešního Záhvozdí (Hintring) ještě hájovna Uhlíkov (Hegerhaus Uhligsthal)
a hájovna na Slunečném prahu (Hegerhaus an der Sonnberger Schwelle
nebo Sonnberger Hegerhaus). Původní
myslivna Černý les, předchůdkyně dnešní myslivny Uhlíkov, byla naposledy přestavěna v roce 1844. Byla součástí obce
Záhvozdí a zprvu nesla číslo popisné 22,
později zněla její adresa Záhvozdí 30.
Hájovna u Slunečné byla postavena až
roku 1856. Uhlíkovská hájovna pochá-

zela ze stejného období. Výraznější přestavby se dočkala v roce 1897. V nové
době zaujímal revír Černý les 1.994,6 ha
a byl tak po Svatém Tomáši, Novém dvoru a Českých Žlebech čtvrtým největším
na Krumlovsku.
O vybudování nové myslivny bylo
rozhodnuto de facto dne 26. června
1908, kdy nechal kníže Jan ze Schwarzenbergu rozeslat z hlubockého zámku
stavebním sekcím do Českého Krumlova, Hluboké a Prahy dopis, v němž mimo
jiné stálo: „První soutěž bude vypsána
na novostavbu myslivny v revíru Černý
les na Šumavě. Tato má být postavena
podle potřeb, které takovému objektu
odpovídají, se zřetelem na správu, pohodlí a hospodářství, též aby příjemný
pobyt vzácným hostům v čase jarní doby
tokání a při srnčích honech v měsíci srpnu nabízela, pročež rozvržení budov
a místností uspořádat tak, aby přístupy
k obytné budově potřebám podle předem uvedených tří kritérií všemožně
odpovídaly“. Současně s tím se začaly
upravovat přístupové cesty k budoucí-
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mu staveništi poblíž lokality s pomístním
názvem Grünberger. Počítalo se s tím,
že nová myslivna bude obsahovat ve své
obytné části mimo jiné kancelář, byt revírníka, adjunktův pokoj a dva až tři hostinské pokoje s příslušenstvím. V hospodářské části měl být podle předběžných
záměrů byt pro čeledíny, komora na
nádobí, ledový sklep, dřevník, stáje pro
krávy a koně, komora na potravu pro
dobytek, místnost pro kočáry, stodola,
vozová kůlna a prostor pro uskladnění
slámy. K objektu měla přiléhat také zahrada na ovoce a zeleninu. Z myslivny
měl být zajištěn volný výhled, měla u ní
být zřízena studna, kanalizace a bylo zapotřebí odvodnit okolní louky.
Již 30. října 1907 byly poslány příslušné stavební plány nové myslivny do
schwarzenberské ústřední kanceláře,
která následně vyzvala několik stavitelů, aby se podíleli na soutěži o zadání
výstavby. Tito mohli reagovat na výzvu
do konce roku 1908. Teprve v říjnu
1911 bylo definitivně oznámeno, že se
kníže v principu vyslovil pro zahájení
stavby. Zahájení stavby povolil dopisem
z Neuwaldeggu datovaným 22. května
1912. Výstavná myslivna měla podle
jeho představ stát 100.000 rakouských
korun. V roce 1912 byly do nové myslivny přeneseny a zrestaurovány dřevěné
malované stropy z bývalé fary v osadě
Bílá Hůrka nedaleko obce Dříteň (jižně
od Temelína), která tehdy patřila rodu
Schwarzenbergů. Umístěny byly nad
schodiště myslivny. Práce vykonal za
400 korun na základě pověření Richard
Pöschl z Prachatic. Do dnešní doby se
rovněž zachovala některá kachlová
kamna od firmy Sommerhuber z hornorakouského Steyru. Ze stavebních knih

vyplývá, že v letech 1911–1913 zaplatili
Schwarzenbergové za práci, materiál,
dopravu a za práce v interiérech dohromady cca 128 000 korun, což byly na
tehdejší dobu obrovské náklady.

přístupu k rekonstrukci provedené VLS
a dává nám velmi dobrý obraz o představě reprezentativní víceúčelové budovy lesního provozu Schwarzenbergů
z doby na počátku 20. století.

Myslivna má i svoji kulturní historii.
Existují svědectví, že hudebník Ralph
Benatzky sedal ke klavíru ve schwarzenberské myslivně Černý les (Schwarzwald). Benatzky byl skladatel, libretista
a klavírista, žák Antonína Dvořáka. Tento hudební skladatel žil především ve
Vídni, Berlíně, Hollywoodu a nakonec
v Curychu, kde také zemřel. Byl velmi
plodným skladatelem, neboť složil na
5 000 písní, přes 100 jevištních děl
a hudbu k více jak 200 filmům. Podle
Jihočeských listů z roku 1938 zavítal
20.–21. srpna toho politicky horkého
léta na „zámeček Schwarzwald u Horní
Plané“ lord Runciman v neblaze proslulé
misi, předcházející mnichovskému ortelu nad Československem.

Zpracováno s využitím Archivní
rešerše k dějinám myslivny Uhlíkov –
P. Koblasa (2006).
Mgr. Jiří Křivánek

Vojenské lesy a statky mají objekt
myslivny v majetku od šedesátých let 20.
století. Zprvu byl využíván polesím Uhlíkov, později pro ubytování zaměstnanců
lesní správy Horní Planá.
V roce 2004 byla péčí Vojenských
lesů a statků myslivna zrekonstruována. Vznikl tak soubor 5 objektů, 5 bytových jednotek, kanceláře a bytu lesního
správce. Postupná přestavba pokračuje
dosud. Celý komplex slouží nejen pro
potřeby divize Horní Planá, ale i k využití
pro pořádání seminářů, společenských
akcí, porad, na rekreaci apod. Uhlíkovská myslivna se nachází na stavebních
pozemcích, které jsou v majetku VLS
ČR, s. p. Myslivna je dokladem citlivého

Skladatel Ralph Benatzky

Detail stropu
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Lesmistr Vojtěch Dyk II.
V předešlém čísle našeho časopisu vyšla první část článku o lesmistru Vojtěchu
Dykovi, který působil koncem 19. století
na hořovickém velkostatku (dnešní divize
VLS Hořovice). Přerušili jsme vyprávění
Vojtěcha Dyka ve chvíli, kdy po sedmi letech jeho služby v Hořovicích kníže Moritz
von Hanau dne 24.3.1889 umírá. Tím
končí i nejlepší léta jeho služby zde. Panství získává bratr Moritze, kníže Wilhelm
von Hanau. Jak už to někdy bývá, svého
zemřelého sourozence neměl rád a tak co
bylo dříve, bylo špatně. Nakonec na to doplatil i lesmistr Dyk… Nicméně i v tomto již
méně radostném období je pro nás mnoho tehdejších událostí velmi zajímavých.
Dejme tedy opět slovo Vojtěchu Dykovi.
… Večer 29. března 1889 přibyla Jeho
Jasnost kníže Wilhelm von Hanau do Hořovic. Tyto urozenosti byly odvezeny z nádraží mým kočím, protože když jsem přijel
naproti knížete přivítat, kníže odmítnul
nechat se převézt knížecí ekvipáží, pokud
tato nebude jím převzata do vlastnictví.
Skutečně tak došlo k zvláštní náhodě, že
mojí ekvipáží konal svou poslední jízdu
kníže Moritz a na panském majetku svou
první jízdu princ Wilhelm…
… Po uložení ostatků Jeho Jasnosti
knížete Moritze von Hanau pozval jsem
veškeré knížecí úředníky a pachtýře do
své kanceláře, abych je seznámil se zprávou Jeho Jasnosti knížete Wilhelma von
Hanau, týkající se převzetí fideikomisu
Hořovice – Jince. V tomto dopise prohlásila Jeho Jasnost, že potvrzuje stávající
nájmy a veškeré úředníky a služebníky
s jejich současnými nároky a povinnostmi přejímá. Touto zprávou Jeho Jasnost
vyslovuje nejvyšší poděkování za předešlému knížeti prokázanou věrnou službu
a všechnu oddanost a vztah, a vyjadřuje přitom také přání a přesvědčení, že
všichni úředníci a služebníci ve stejném
způsobu budou pokračovat ve svých zařazeních. Mně kníže řekl, že má ke mně
plnou důvěru, že všechny probíhající záležitosti správy statku vyřídím podle mých
představ a přesvědčení, aniž kvůli tomu
budu vyžadovat další. On sám si pone14

chává dovolení a schválení důležitých věcí.
Nakonec ovšem kníže poznamenal, že
všechna vyjádření, která kníže Moritz od r.
1875 vydal, byla špatná a že kníže Moritz
k podobným vyjádřením oprávněn nebyl etc. Při této příležitosti jsem dostal na
vědomí – sice blahovolně – než pro mne
zastrašující a velmi se mne dotýkající, že
já knížete Moritze zdědil. Kníže Wilhelm
výslovně prohlásil: „Vy jste mého bratra
Moritze zdědil, já ale ne – já dědím jen po
kurfürstovi, mém vznešeném otci“. Vcelku
byl ale kníže ke mně velmi milostivý a přátelský, stejně jako vůči mé ženě. Než když
přišlo k řeči na dřívějšího knížete Moritze,
dostal se kníže Wilhelm do velkého rozčilení a býval mimořádně nepřátelský a ostrý.
Jednou mi řekl, že mně to nemá za zlé,
že kníže Moritz tady během kurfürtských
dob tak mnohé zavedl, protože já jsem byl
povinen jeho příkazy a poručení plnit, ale
že nyní musí být vše jinak a že vše se vrátí
do původního stavu, jak to bylo za života
kurfürsta. A sice stav jako až do 6. ledna
1875, t.zn. dne úmrtí kurfürsta a ten bude
co nejrychleji obnoven. Brzy, obrazně řečeno, nezůstával totiž kámen na kameni.
Vše bylo měněno, převálcováno a občas
zcela zničeno. Chvílemi také vědomě a od
základů rušeno a ničeno…
… V květnu 1889 začala zvláštní venkovní komise. Ta byla z více stran instruována zjistit pokud možno co nejméně příznivý výsledek s porovnáním stavu k 6. lednu
1875. Jmenovitě v lese se měly zjistit diference v zásobách podle názorů jistého rádce. Otázce stavu lesů jsem věnoval zvláštní
pozornost, protože jsem to považoval za
otázku odborné cti. Otevřeně a zcela volně jsem vysvětlil, že ty zásoby dřeva, které
v lese k předání opět jsou po ruce, musí
tedy také tam být nalezeny. A zcela bez
pochyby je pravdou, že hospodářský stav
lesa 24. března 1889 je lepší než ten, který byl v roce 1875 shledán inventarizační
a zjišťovací komisí, popsán a zanesen.
Toto rozhodné vyjádření bylo nemilostivě
zaznamenáno. Výsledek jako zlepšení potvrdil můj předpoklad a samozřejmě pod
stůl shodil vyslovený příběh o zaviněném
poškození lesa (Walddevastation). Muse-

lo ovšem také být něco nalezeno a tak se
v nálezu o lese v r. 1889 uvedlo, že některé
probírky se prováděly nad potřebu a míru
a že se doporučuje celý těžební etát získávat z holých sečí; čistících sečí (probírek)
zcela zanechat. Lesní experti toto označili
jako jejich osobní odborný názor…
… Daňčí a bažantí hony byly prováděné teprve v pozdním podzimu 1889
a objevili se zde Jeho Jasnost kníže Karel
Schwarzenberg z Orlíku, Jeho Jasnost
princ Karel Schwarzenberg z Osova, Jeho
Osvícenost hrabě Alois Paar k.u.k. plukovník dragounů, Jeho Jasnost princ Karl von
Hanau a Jeho Osvícenost hrabě Wurmbrand k.u.k. plukovník dragounů. Byla
vysoká sněhová pokrývka a velká zima.
Kníže Karel Schwarzenberg přišel ze stanice dráhy na lyžích a také mne nechal po
svém příchodu při večeři zavolat a vyslovil
pro mne velice lichotivé uznání za zdařilé
zalesnění prostoru pod Feldbabkou a poznamenal, že od svých mladých let (ke
knížeti z Vrbna, tehdejšímu držiteli Hořovic) často jezdil touto cestou a že pohled
na tato místa mu byl vždy nepříjemný
a že proto vždycky doporučoval to tady
zalesnit. Tady se musím vrátit k prvním
rokům mého působení na Hořovicích.
Také mně byl pohled na tato místa pod
Feldbabkou opravdu nepříjemný. Navrhnul jsem zalesnění. Kníže Moritz mi povolil
k tomu každý obnos, jestliže zaručím, že
zalesnění s úspěchem provedu. Zjistil jsem
si zkušebními vrty do hloubky 35–40 cm
jasný obraz o složení vrstevnatosti zde vystupujících tzv. jineckých břidličných vrstev
(Barrande). Břidličnatá vrstva byla na větší
části plochy prorážena 20–30 cm, břidlice
na drobno roztlučena, jamky pro sazenice
doplněny ornou zeminou a po provedené výsadbě všechna zemina nahrnuta ke
každé sazenici (t.zn. kolem každé sazenice). Tato nahrnutá vrstva rychle zvětrala.
Přípravy zalesňování, t.zn. kopání jamek
a tažení horizontálních příkopů k zabránění splavu vodou se provádělo na podzim
1882 a z jara 1883 a 1884 bylo zalesňování dokončeno! Sázel se smrk s míšením
jednotlivých modřínů a trochu černé borovice. Po r. 1885 přišly vlhké roky a celá
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kultura se výborně dařila s ohledem na
chudé a obtížné podmínky vztahujících se
k místu. Celá ta poloha je totiž i jižní svah!
Starému příteli a znalci lesa, prezidentovi
České lesnické společnosti Jeho Jasnosti
Karlu knížeti Schwarzenbergovi se tak líbil
tento dřív provedený úspěch zalesňování v pozdním podzimu 1889, že mi řekl:
„Gratuluji vám k úspěchu zalesnění. Udělal jste tady veliké dílo!“
… Začátkem časného jara 1890 byly
dány revíry Plešivec a Komorsko k dispozici pro odstřel tetřevů v toku Jeho Jasnosti
princi Karlu von Schwarzenberg (z Osova) a tak to bývalo i v pozdějších letech.
Mnohé roky střelil 5–6 tetřevů, u kterých,
podle zvyku, si posluchem zjistil jejich stanoviště…
… K přivítání mladé kněžny rozhodli
jsme se zaranžovat slavnostní průvod, který by měl nabídnout obraz celého provozu
panství Hořovice. Dne 12. května 1890
po složitém uzavření svatební smlouvy byl
sňatek. Příjezd knížecího páru byl potvrzen
na 15. května 1890 v 11 hodin. Na stanici
byla postavena slavnostní brána a městská rada zde vysoké panstvo očekávala
také. Příjezd pak letní branou do parku.
Od letní brány až k zámeckým dveřím stály školní děti a spolky v hustém zástupu.
Lesní personál ve služebních stejnokrojích
s tesáky, loveckými dýkami a trubkami stál
u mříže zámku a troubili FÜRSTENGRUSS.
Na zámeckém dvoře stáli pracovníci z železáren v uniformách, Komárovská dechová kapela hrála na bráně vstupní pochod
z Tannhäusera. Z vysokého panstva byli
přítomní: Jeho Jasnost princ Heinrich von
Hanau - Jeho Jasnost princ Philips von
Hanau se svojí ženou hraběnkou Schaumburg - Jeho Jasnost princ Kurt Hohenlohe
s manželkou Její Osvíceností hraběnkou
Lippe-Biestenfeld - jako šéf hraběcího
domu Lipských Jeho Jasnost Klement,
hrabě von Biestenfeld - hrabě Alfred a hraběnka Sophie, sourozenci Jeho Jasnosti
- hrabě Kurt Zedvitz s manželkou - starší
sestra Jeho Jasnosti urozená hraběnka
z Lippe-Biestenfeldu - kabinetní rada Schimelspfeng - vážený farář Molnár z Plzně
a další. Z Hořovic to byl představený okresu, starosta, vedoucí představitelé k. a k.
velitelství, pachtýři, zástupci obcí Velké
Vísky, všechno patronátní duchovenstvo
a další pozvaní. V knížecí bráně proti ulici

byla postavena tribuna, na které zaujalo
místa vysoké panstvo a se slavnostním
průvodem se začalo. Průvod se pohyboval
ve směru od starého zámeckého dvora až
k č. 566 a otočil se pak zpátky do Hořovic
a odehřměl až k tržišti. Slavnostní průvod
zahajovala Komárovská kapela, která byla
umístěna vpravo od tribuny a opět průvod
uzavírala. Následoval jsem jí v odstupu asi
50 kroků. Na čele slavnostního průvodu
skupiny komárovských ocelářů s tasenou
šavlí šel ředitel Jakoubek. Celého slavnostního průvodu se účastnilo 3 500–4 000
osob, všichni dřevaři, uhlíři, zaměstnanci
železáren atd…
… V září 1889 se konaly velké manévry
v okolí Příbrami, kterých se účastnil i Jeho
Výsost arcikníže Franz Ferdinand. Jeden
den odpoledne si Jeho Výsost prohlédla
oboru daňků na Krejčovce. Po krátké
obchůzce daňčí oborou došlo k návratu
do Jinců. Já v jednom voze v přiměřené
vzdálenosti také. Tam kde se setkávají dvě
cesty – z Krejčovky a Hořovic – objevil se
z lesa, ze strany, za krásného slunce, kapitální srnec ve volném běhu a v bezprostřední blízkosti vozu se zdržel a zastavil.
Zůstal stát bez nejmenšího pohybu jako
zeď. Arcikníže nechal zastavit a s potěšením srnce prohlížel. Přistoupil jsem s nabitou ručnicí v ruce. Jeho Výsost přesto nestřelila s poznámkou, že není v revíru jako
lovecký host a s dotazem, kolik takových
kapitálních srnců v revíru je. Srnec stále
stál, teprve když vozy se daly do pohybu,
rozběhl se do tyčoviny. Byl to opravdu
krásný okamžik. Během manévrů vykonala Jeho Jasnost kníže návštěvu u Jeho Výsosti v Příbrami a odpoledne, po návratu
do Hořovic, nechal si mne Jeho Jasnost
zavolat a oznámil mi, že příští den Jeho
Výsost přijede na lov daňků. Třes mi padnul do všech údů, což nebylo divu, protože
takový lov požadoval přinejmenším týdenní dobu příprav. Kníže mé zděšení dobře
viděl a k mému uklidnění uvedl, že lov
nezačne dřív než ve 4 odpoledne. Jeden
den přesto byla jen slabá útěcha. Hned se
do všech koutů rozeslaly zprávy a já sám
jsem spěchal do obory, aby se připravilo
potřebné, co se v tak krátkém čase dalo
dosáhnout a vůbec bylo možné. Zvěř byla
v tomto létě po průběrném odstřelu a to
byl velice dobrý a příznivý výchozí stav.
Hned po půlnoci jsem nechal světly luceren ve všem klidu zatlačit zvěř do jižního

rohu obory, kde bylo dobré krytí. Okolo
poledne byly také všechny přípravy ve vší
tichosti provedeny a také zradidla a střelecké směry pro Jeho Výsost z obou stran
příhodné. Arcikníže přišel ve stanovené
době, v doprovodu hejtmana, barona
Gemingena z generálního štábu. První
naháňku jsem zahájil v hustším podrostu
starého porostu u Krejčovky, kde složil
dobrého lopatáče a danělu. Čest lovu
byla tak zachráněna. Při druhé naháňce
stála Jeho k.u.k. Výsost ve středu – napravo kníže, nalevo baron Gemingen. Brzo
po začátku padly dvě rány, brzo potom
následovaly další dvě rány, pak jednotlivé rány. Bylo opravdu živo. Samozřejmě
mě samému už bylo dobře. Jeho Výsost
střílela ze dvojky, sám si nabíjel. Tehdy se
střelilo dost zvěře, byl to výřad celkem
21 kusů. Jeho Výsost sám složil 5 daňků,
11 daněl, 3 daňčata – sa 19 kusů. Dva
daňky střelil baron Gemingen, ale kníže,
můj pán lovu k ráně nepřišel. Jeho Výsost
byl velice spokojen. Celý hon trval asi dvě
hodiny. Po honu byla u lesovny Krejčovka
podávána malá přesnídávka. A pro mne
přímo oznámena veliká čest pozvání od
Jeho k.u k. Výsosti ke společnému stolu.
Ze strapace s lovem jsem byl celý zpocený
a v tomto stavu jsem se nechtěl posadit.
Jeho Výsost zdravíc milostivě potvrdila, že
si mám svůj kabát ponechat a bránit se
před nachlazením. Při rozhovoru se Jeho
Výsost nejmilostivějším způsobem otázala: „Ano, jak jste to zařídil, že hon tak
dobře proběhnul? Jsem dost myslivcem,
abych věděl, co je to podniknout a organizovat v létě hon na daňčí zvěř.“
… Uprostřed září 1890 byl kníže na
velkém koroptvím honu na Orlíku (Háj
u Mirovic). Po návratu mi Jasnost oznámila, že v roce 1891 se bude konat exkurze
v lesích Hořovického fideikomisu ze strany Českého spolku lesníků. To poté, co
kníže Schwarzenberg prohlásil, že na rok
1891 není místo zatím vybráno, žádný
objekt exkurze. Načež Jeho Jasnost kníže
Wilhelm von Hanau ihned nabídnul Hořovické lesy. Je lehko pochopitelné, že s tím
oznámením jsem byl nanejvýš překvapený
a hned k tomu knížete upozornil, že je
nemožné v tak krátké době vše potřebné
zajistit a připravit; nakonec došel kníže
k názoru, že podobná prohlídka by byla
chybou a bude až v r. 1892. Tak byla telegraficky podaná zpráva Jeho Jasnosti
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knížeti Karlu Schwarzenbergovi. A já
jsem hned přikročil k přípravám a práci
jak v kanceláři, tak také v lese. Při jednání k věci jsem byl pozvaný k prezidentovi
České lesnické společnosti Jeho Jasnosti
knížeti Karlu Schwarzenbergovi, tamtéž
milostivě přijat a pozván ke stolu. Odpoledne jsem mohl společně s lesmistrem Bohdaneckým navštívit a prohlédnout porosty
v Čimelicích napadené mniškou. Jako společný zážitek měl být výlet na Příbram, než
bylo třeba se toho zřeknout a v důsledku
vypuklého požáru šachty to bylo změněno. Neštěstí tehdy postihlo důl i horníky.
Po dlouhém jednání bylo jako místo setkání a výchozí město exkurze zvolen Beroun.
Brožuru obsahující popis panství Hořovice
a popis exkurze jsem sestavil, český překlad obstaral nadlesní Vojtíšek, mapu exkurze nakreslil adjunkt lesního úřadu Fikar.
Večer jsem odjel do Berouna, abych příští
ráno účastníky exkurze z Berouna odvedl.
V Jincích bylo připraveno 138 vozů, částečně s kočími, částečně vozy s prkennými lavicemi. Už v Jincích to bylo 700 účastníků
a dalších 100 přibylo během exkurze, takže počet účastníků vycházky byl 800 osob.
Z Jinců vedla trasa jízdou do revíru Velcí,
kde v odd. 44 byla na zahájení brána. Na
místě zahájení kníže pozdravil shromážděné a pochůzka začala. Na místě snídaně,
na okrouhlé loučce u ruiny Valdeku byli během 5 minut všichni účastníci obslouženi
jídlem a nápoji. Komárovská kapela pilně
vyhrávala a pak pozdravil kníže Wilhelm
lesnickou společnost. Bylo odsouhlaseno,
že kníže bude mluvit německy a já ihned
pokračovat v českém překladu během
řeči po každé větě či slovu. Kníže mi řekl
předem, co hodlá mluvit, takže jsem se na
tuto úlohu, která není tak lehká jak by se
myslelo, mohl připravit. Obtížná tato úloha byla proto, že kníže mluvil něco zcela
jiného, než mi předtím řekl. Nálada mnohých účastníků se stávala tak dobrá, že
jsem viděl potřebu brzkého přerušení. Měl
jsem pro to své důvody. Od místa přesnídávky k vozům bylo asi 2 hodiny pěší chůze. Kníže byl účastníky vícekrát zvednut
na ramena a nesen dokola. Podařilo se mi
celou společnost – vyjma některých „marodů“ - dostat včas do vozů a do Jinců.
Zcela mimořádné vzrušení vyvolalo, když
se na místě snídaně objevil Mistr Antonín
Dvořák, který byl knížeti ihned představen
a kníže mu hned prokazoval velkou poctu,
která virtuosovi patří…

… Jednoho dne jsem ohlásil své „volno“ a ráno ve 4 hod odejel do revíru „Rezerva“. Večer asi v půl osmé jsem se vrátil domů a stěží, co jsem zasedl k večeři,
přišel lokaj s hlášením: Jeho Jasnost nechává prosit pana vrchního lesmistra, aby
po večeři se dostavil a věci „Návrhů“ vzal
s sebou – tedy výhled dlouhého sezení!
S výjimkou několika přestávek, kdy kníže
zadřímal, celá noc sestávala skrz naskrz
z „reorganizování“. Já zapisoval počty návrhů pro příkazy atd. (Příštího rána – tak
jak se stávalo často - ponejvíc putovaly do
koše na papír). Taková zasedání byla pro
mne nanejvýš vyčerpávající - nejvíce v těch
přestávkách, kdy kníže u psacího stolu
usnul, protože jsem musel dávat pozor,
aby kníže ve spaní u stolu nespadl ze stoličky. Nesměl jsem přes veškerou únavu ani
zdřímnout a při probuzení knížete sedět
zde zcela připraven. To byla podivná vlastnost knížete Wilhelma, že se ze své podnapilosti během půl hodiny prospal, poté to
pokračovalo a další opilost byla nejen nepříjemná, ale kníže velmi silně útočil a rozkazoval! Tuto noc jsem probděl až do tři
čtvrtě na šest ráno a s výjimkou snídaně,
přestávky na ni, jsem byl vlastně 25 a ¼
hodiny ve službě. Ráno, při návratu domů,
mi zvedlo náladu setkání se zahradnickými
pomocnicemi, když jsem procházel okolo
zahradní zdi a jedna z nich poznamenala:
„Že si ten pán nedá víc pokoje. On je všude i časně ráno!“…
… Koncem srpna 1894 byla naháňka
na vysokou v revíru Baština a kníže byl od
časného rána ve špatné náladě. Při poslední leči (byla v odd. 32 na Umrlé) postavil
jsem knížete, pak Schulhofera a ředitele Jakoubka do mladé kultury, kde byly
dobré „veksle“. Já sám jsem stál vlevo na
boku, kde oddělení 32 protínala šikmo
cesta. Na cestu mi vyšel slabý šesterák,
docela pomalu. Seděl jsem na své sedačce
a proto přišel trochu dřív „na řadu“. Jelen
se sice složil, ale zase se zvednul a těžce
postřelený se stáhnul do krytu. Tam jsem
uslyšel, jak se složil. Nepozorností jednoho honce vypustili se dva jezevčíci, dostali
se na stopu jelena a těžce postřeleného
zaštěkávali, takže se ještě jednou zvedl
a odeběhl až k ochranné frontě mladých
kultur a za ním oba jezevčíci. Ostřelován
byl ode všech jsoucích lovců a když vystřelil
Schulhofer a Jakoubek, konečně se složil
úplně. Po naháňce se přeli Jakoubek se

Schulhoferem o ránu, která jelena dostala. Že také kníže střílel, oba nijak nemýlilo.
Když spor už trval déle, vyzval mne kníže,
abych přece jako vedoucí lovu rozhodnul, komu bude jelen připsán. Prohlédnul
jsem jelena podrobně - měl jsem se toho
raději zřeknout - protože kromě mé rány
byl nedotčen jiným zásahem; moje koule prošla hladce a zůstala pod lopatkou.
Podle práva a skutečnosti byl jelen můj.
Knížeti jsem ohlásil, že podle loveckých
zvyků a pravidel ten jelen patří mně. Tím
byl spor ukončen. Špatná nálada ale zůstala a měla se tento den ještě zostřit. Kníže
poznamenal, že on sám ještě žádného
svého jelena nemá a také ne grandle, aby
mohl dát udělat kněžně lovecký šperk.
Kníže tím svým jelenem mínil dobu, kdy
je uživatelem panství, protože jako princ
střelil v r. 1884 či 1885 překrásného jelena
při naháňce v Zájezdku v odd. 52. Dvakrát
se mi sice podařilo mu přivábit jelena během říje; jednou mohl asi na vzdálenost
300 kroků v ranním šeru ulovit táhnoucího, silně říjícího jelena, ale chybil. Poté,
následující večer mu selhala kulovnice
právě v okamžiku, kdy jelen vystoupil na
ránu. V pozdním létu 1895 byla bez mého
vědomí a souhlasu u hájovny Carvánky zřízena asi 400 m velká odchytávací obůrka
a knížeti bylo brzo telefonicky oznámeno,
že se chytil osmerák. Zpočátku kníže odmítnul ho střílet, než pak se přece rozhodl
toho chyceného jelena střelit. Teprve potom, když některé kule šly bokem a jelen
chtěl prorazit horizontální laťkový plot, byl
konečně složen. Při opakovaných nárazech na laťkový plot si jelen vyrazil jednu
grandli a tu pak našel nadlesní Pitschman.
Dobře mi z toho nebylo, když mi o tom
nadlesní Pitschman referoval. Nevěřím, že
bych měl odvahu tímto způsobem knížeti
jeho dlouholeté přání střelit si svého prvního jelena takto uměle připravit. Já jsem
10. října složil jelena v říji v oddělení 38 revíru Velcí. Střílel jsem, aniž bych viděl jelení hlavu, sílu ale jsem viděl a s jistotou, že
jelen je lovný. Vážil 105 kg a byl silně v říji.
Velké a nečekané bylo moje překvapení
když jsem pak jelena po krátkém hledání
našel. Byl to jen vidlák – tzv. „škůdník“,
který byl bez výhrad k odstřelu. Po několika dnech mi kníže řekl, že ne, že na takovéto vidláky se během říje nemá střílet.
Kníže nebyl vůbec nějaký myslivec a hned
jsem věděl, odkud fouká vítr. Byl to můj
72. jelen a můj poslední jelen z Hořovic.
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A pravděpodobně můj poslední jelen…
Vzpomínky na něj - nic příjemného.
V tomto období už souběžně sloužil
na panství lesmistr Johann Liebus, nástupce Vojtěcha Dyka po jeho rezignaci, a nad
panem Dykem se začaly stahovat mraky.
… Až dosud byl kníže v národnostním
směru nezaujatý a v tomto směru českou
národnost bral blahovolně. Při jedné střelbě na terč v Dražovce náhodou dva účastníci střelby spolu mluvili česky bez jakéhokoliv úmyslu, aniž by si všimnuli, že kníže
stál za nimi. Hned příští den mi byl zaslán
přípis, ve kterém bylo napsáno: „Musím
jako porušení povinného respektu označit, jestliže můj personál v mé přítomnosti
se baví řečí, kterou neovládám a je povinností vedení a správy poučit odpovídajícím způsobem ústně, že služební jazyk
je němčina. Jen pro hajné a sluhy, kteří se
mnou nepřijdou přímo ve styk není znalost
němčiny při práci v mých službách povinná!“ Několik dní nato jsem byl pozván na
večeři. Protože nepřišly žádné další instrukce, objevil jsem se k malé večeři v „malé
uniformě“. Tzn. zelené sako a zelená vesta, k tomu černá kravata. Proti dřívějšímu
příkazu jsem měl na malé uniformě svá
vyznamenání v miniaturním provedení.
Kněžna se odebrala pryč poněkud dřív, já
byl zdržen k dalšímu posezení. Bez jakéhokoliv známého důvodu se kníže vyjádřil, že
moje řády a vyznamenání mu vůbec neimponují a proč je na malé uniformě nosím. Klidně, ale třesoucím se hlasem jsem
řekl: „Tato vyznamenání na malé uniformě
nosím, Vaše Jasnosti, přes váš příkaz. Napříště Vaše Jasnost je neuvidí.“ Kníže nato
kývnul, moje odpověď se mu ale nezdála.
Od té doby jsem malou uniformu měl bez
řádů. Krátce poté – byl jsem opět pozván
– mi kníže řekl, že za nynějších podmínek
lesní správy titul „vrchní lesmistr“ není na
místě a že s mým svolením mi hodlá udělit
titul „lesní rada“. Poděkoval jsem a tento
titul odmítnul. K tomu kníže odpověděl,
že mi dá titul „vrchní lesní rada“, jestliže
se mi titul lesní rada zdá příliš nízký. Také
tento titul jsem odmítnul s poznámkou,
že hořovické lesní záležitosti pro podobný titul vlastně nejsou vhodné a že já
bych si při tehdejších vztazích služebních
připadal podezřele a ve služební činnosti
papírově zbytečný, kdybych je měl vést
s titulem vrchní lesní rada. Bouřlivé období

pokračovalo. Jeden večer jsem byl vyzván
k přednášce. Vzal jsem si k tomu služební oblek s výložkami a loveckým tesákem.
Moje přednáška se odbyla brzo a potom
jako obvykle jsem musel knížeti, který jako
vždy byl ve špatné náladě, psát koncepty
k příkazům, organizačním plánům apod.
Kníže diktoval a po nějaké době usnul.
Zase se probudil, byl dál opilý, dál diktoval
a já tedy psal dál. Moje prosba, že by se
kníže měl uložit, zůstala bez odezvy. Po
chvíli kníže usnul znova a spal něco přes
hodinu. Seděl jsem naproti knížeti u dvojitého pracovního stolu, jak tomu vždy při
přednášce bylo. Po probuzení se na mne
kníže díval zcela rozrušeně. Začal z plných
plic křičet přesto, že jsem nahlas a jmenovitě říkal, že jsem vrchní lesmistr Dyk a byl
jsem pozván na přednášku. Křičel kníže:
„Kdo jste? A co tady chcete? Jak jste se
sem dostal?“ Vše neustále opakoval a chytil nůžky na papír a hrozil mi jimi. Když
jsem viděl, že kníže chce ze svého místa
jít ke mně a ty napřažené nůžky by mohly
být nebezpečné, odtáhnul jsem si svoji židli a tesák povytáhnul natolik, že se čepel
zaleskla. Nato se kníže uklidnil, dál si sednul, svoji pravou ruku dal přes psací stůl. Ta
scéna byla nejen nanejvýš nepříjemná, ale
také právě tak nebezpečná…
… Dne 6. května pozdě odpoledne jsem po poslovi poslal svou žádost
o propuštění do výslužby. Dne 7. května dopoledne bylo to vyřízeno a přiložen osobní dopis Jeho Jasnosti knížete
Wilhelma von Hanau. Jsou v něm krásná slova, ale jsou to skutečně jen krásná slova. Tak 7. května 1896 ve věku 53
let jsem byl ze všech mých služebních
funkcí odvolán. Měl jsem tehdy Hořovice ihned opustit, jak jsem v první chvíli
uvažoval. Má léta války od 25.3.1889 do
6.5.1896 a mé trvalé trápení během celé
služby s Jeho Jasností knížetem Wilhelmem von Hanau byla u konce. Já ovšem
mám knížeti za mnohé co děkovat. Další a další setrvávání v mém služebním
vztahu by bylo tak jako tak nemožné.
Penze pro můj zdravotní stav ve správném čase znamenala, že mne takovým
koncem zachránila a těším se dnes po
třináctileté „době odpočinku“ životem
na zcela jiný způsob, ve zcela jiném klidu a spokojenosti, než jak mi tomu bylo
v dřívější době vyčerpávajícího služebního zařazení.

Podle toho, jak mluvil Vojtěch Dyk
o okolnostech své rezignace u knížete
Wilhelma osobně se svými potomky, ve
svých „Pamětech“ o tom píše ještě decentně. Podle jeho vlastních slov ho kníže doslova „vysekýroval“ ze služby; často
byl opilý, ničil přitom historické předměty
v zámku z nenávisti ke svému předchůdci Moritzovi a podobně… Vojtěch Dyk se
krátce poté odstěhoval z Hořovic ke Karlštejnu i se svou rodinou a jako uznávaný
lesnický odborník pracoval na volné noze
jako soudní znalec, taxátor a předseda
Sjednoceného Brdského lesního celku.
Dožil se věku 77 let.
Na závěr doplňuji ještě některé související skutečnosti:
- od roku 1894 byl ředitelem hořovického velkostatku po dobu zhruba
třiceti let Johann Liebus, údajně velmi schopný, ale též velmi servilní člověk (zmiňuje jej též Jan Čáka v knize
Střední Brdy – krajina neznámá).
- pojem „fideikomis“ znamená, že
majetek nesmí být dělen, nesmí být
prodán a zadlužen smí být jen do
určité míry a pouze se souhlasem
zemského soudu. Dědicem majetku
se může stát jen nejstarší mužský příslušník rodu, jehož oba rodiče prokázali šlechtický původ sahající nejméně do šesti předchozích generací.
Manželka dědice musí být šlechtična
rozená, nikoli jmenovaná.
- dne 15.12.1927 prodává Heinrich
hrabě Schaumburg von Hanau
(1900–1971) podstatnou část hořovického velkostatku čs. státu pro
účel zřízení dělostřelecké střelnice.
- v roce 1945 na základě Benešových
dekretů byl velkostatek Hořovice
majitelům z rodu von Hanau zkonfiskován. Tím skončila jejich éra v Čechách. Potomci rodu žijí v Německu.
Státní zámek Hořovice je veřejnosti
přístupný a rozhodně stojí za návštěvu. „Starý zámek“, do r. 2009 sídlo
divize VLS ČR, byl prodán městu Hořovice.
V Obecnici dne 31.10.2014
Ing.Václav Pernegr
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Rybářství

Podzimní výlovy rybníků
u divizí VLS ČR, s. p.
Jako každý rok, tak i letos v podzimních měsících u všech divizí VLS
proběhly výlovy rybníků. Lovili se jak
ryby násadové, tak tržní. Násadové
ryby se většinou přesazují do dalších
rybníků, tržní ryby jsou určeny k prodeji nebo jimi nasazujeme naše rybářské revíry. Na každé divizi má veřejnost možnost zúčastnit se výlovu
jednoho hlavního rybníka, při němž
se prodávají živé ryby a povětšinou
je připraveno i nějaké občerstvení.
V letošním roce nám počasí vcelku
přálo a všechny výlovy proběhly bez
problémů. A jak výlovy rybníků u jednotlivých divizí dopadly?
U divize Karlovy Vary se lovily
3 rybníky, a to Albeřický velký, Javorenský a Krásný. Jako první se dne
20.9. lovil Albeřický velký (výměra
2,3 ha), ze které se podařilo slovit
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2 200 kg násadového kapra. Jako
druhý se lovil dne 24.9. rybník Javorenský (výměra 7,6 ha). Zde se
vylovilo 1 000 kg násadového kapra
a 3 400 kg kapra těžkého 1–1,5 kg.
A jako poslední přišel na řadu rybník
Krásný (výměra 10,8 ha), který se lovil za účasti veřejnosti. Rybník vydal
1 200 kg násadového lína, 1 000 kg
násadového kapra, 900 kg tržního
kapra a 120 kg síha severního marény. I přes nepříznivé počasí, které při
výlovu panovalo (lilo jako z konve),
byla účast veřejnosti hojná a jednotliví zájemci si koupili veškerého
tržního kapra a síha. Pro veřejnost
bylo připraveno i občerstvení ve formě zvěřinového guláše a pečených
ryb. Většinu ryb z divize Karlovy Vary
koupili stálí odběratelé a část kapří
násady posloužila k opětovnému zarybnění rybníků u divize Hořovice.

Dne 16.10. u divize Lipník nad
Bečvou proběhl výlov rybníka Heřmánky dolní (výměra 6 ha). Za pěkného počasí se podařilo celkem vylovit 8 700 kg ryb. Z toho bylo 6 650 kg
kapra (průměr 3,15 kg), 1 100 kg tolstolobika, 110 kg štiky, 130 kg candáta, 20 kg sumce, 140 kg amura
a 550 kg cejna. Při výlovu se na hrázi veřejnosti prodalo 1 400 kg ryb,
zbytek je určen k vánočnímu prodeji a na zarybnění rybářských revírů.
S výlovem jako každý rok pomáhala
v rámci praxe jedna třída SLŠ Hranice, tentokrát to byli žáci 2. ročníku,
doplnění o členy rybářského kroužku
SLŠ. I přes svůj mladý věk odvedli kus
práce a vody a bláta se vůbec nebáli.
Letošní výlov byl specifický v tom, že
se rybník lovil poprvé po celkovém
odbahnění. I přes mírné komplikace
ve formě velkého loviště vše proběhlo

Rybářství

hladce, a to i díky nově vybudovanému kádišti, které se výborně osvědčilo.
Divize Horní Planá v roce 2014 vylovila celkem 26 000 kg ryb, z toho
8 000 kg kapří násady do 1,8 kg,
7 000 kg kapra tržního do 1,8–2,5 kg
a 11 000 kg kapra výběrového. Nejvíce ryb, 22 000 kg, se slovilo dne
21.10.2014 na rybníku Olšina (výměra
106 ha). Zde taktéž probíhal pro veřejnost stánkový prodej ryb a občerstvení
a po celý den byla otevřená expozice
VLS na baště Olšina. Většina ryb byla
prodána odběratelům a část ponechána k vánočnímu prodeji, případně k zarybnění rybníku Nový, který je využíván
ke sportovnímu rybolovu. Bohužel, díky
vydatnému dešti se na druhý den nepodařilo rybník dolovit a musel být opětovně napuštěn. Na sádkách ve Chvalšinách se také v průběhu roku prodalo
2 300 kg pstruha duhového z vlastní
produkce.
Na divizi Plumlov proběhl dne
24.10. výlov hlavního rybníka Osina
(výměra 2,4 ha). Výlov byl koncipován
také jako akce pro veřejnost z okolních
obcí a děti z nejbližší školy (dle toho,
který rybník se loví). Vzhledem ke krásnému počasí byla účast hojná a cca
800 kg ryb se prodalo přímo na hrázi
a pro většinu kupujících již poslouží
jako tradiční vánoční kapr. Souběžně
s výlovem proběhla kontrola SVS (VÚ
Hlučín) zaměřená na chov ryb a jejich
prodej, včetně porážky a dodržování
hygienických předpisů. Přestupky proti
platné legislativě nebyly u divize Plumlov zjištěny. Celkem se z rybníka vylovilo
2 840 kg ryb, z toho 2 500 kg kapra
(průměrná váha 1,60 kg), 50 kg amura,
80 kg candáta, 80 kg štiky, 20 kg lína,
60 kg tolstolobika a 50 kg bílé ryby. Většina ryb posloužila k zarybnění našich
rybářských revírů u divize Plumlov.
Výlov našeho největšího rybníka,
Horního Padrťského (výměra 114 ha),
na divizi Hořovice, probíhal v termínu
29.–30.10. Počasí během výlovu bylo
příznivé jak pro ryby, bylo chladno pod
mrakem, tak pro lidi, nefoukal vítr. První den se rybník lovil až do večera, do
18 hodin. Odpoledne hořovičtí rybáři

ještě jednou zvedli podložní síť a o to
měli druhý den snazší práci, rybník
během dopoledne dolovili. Jediný problém, který nastal, byl s vypouštěním
rybníka. V pátek 24.10. vlivem silného
deště stoupla hladina vypuštěného rybníka o 80 cm během 24 hodin a na řece
Klabavě vytékající z rybníku, byl vyhlášen druhý povodňový stupeň. Termín
výlovu se zdál být ohrožen, ale nakonec se vodu podařilo vypustit. Výlovek
z rybníka po dvou dnech nakonec byl
49 700 kg ryb, z toho kapra 48 000 kg,
štiky 300 kg, candáta 300 kg, amura
650 kg a lína 450 kg. Většina produkce kapra je určena na prodej do velkoobchodní sítě, převážně na vývoz do
zahraničí, část spolu s ostatní vedlejší
rybou zůstane ponechána na sádkách
v Mirošově na maloobchodní vánoční
prodej.
Jako poslední se dle plánu výlovů
hlavních rybníků lovily rybníky u divize
Mimoň. Nejprve to byl rybník Hradčanský (výměra 6,7 ha). Tento rybník je
určen pro sportovní rybolov udicí a tudíž se nejednalo o klasický výlov produkčního rybníka. Do poslední chvíle se
nevědělo, vzhledem k tomu, že rybník
nebyl několik let zpuštěn, jaké bude
loviště a kolik zde bude ryb. Nakonec
vše dobře dopadlo, rybník se podařilo
i přes drobné obtíže slovit a ryb zde,
dle očekávání, bylo poskromnu. Většinu nasazeného kapra sportovní rybáři
vychytali a tak v kádích, kromě bílé ryby
a pár dravců, skončili obrovští tolstolo-

bici, kteří jsou na udici těžko ulovitelní.
Ihned po opravě výpustného zařízení
byl rybník opětovně napuštěn, tak aby
do něj bylo možné ještě letos na podzim nasadit ryby pro sportovní rybáře
z rybníka Držník (výměra 7,4 ha). Ten
se lovil dne 10.11. a vydal 1 250 kg
kapra o váze 2,5 kg. Poslední přišel na
řadu dne 20.11. rybník Ploužnický (výměra 5,9 ha). Tento výlov proběhl za
účasti veřejnosti a plánovaný výlovek
4 500 kg ryb se podařilo splnit. Část
ryb se nasadila do našich revírů, část
se prodala odběratelům a 1 500 kg si
koupili zájemci přímo na hrázi.
V roce 2014 se u divizí VLS ČR, s. p.
při podzimních výlovech rybníků podařilo slovit celkem 102 790 kg ryb, což je
o 6 275 kg více, než v roce předešlém.
Všichni zájemci mají možnost zakoupit
ryby z podzimních výlovů na našich
sádkách v Mirošově a ve Chvalšinách,
kde bude prodej probíhat až do Vánoc.
S přispěním kolegů rybářů
Kovár Lukáš
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Dopadová plocha Jordán

Rekognoskační lety v roce 2014
V letošním roce opět Ministerstvo
zemědělství ČR (MZe ČR) organizovalo rekognoskační lety především pro
zástupce státních správ lesů a vlastníků a správců lesů. Těchto letů se zúčastnili i zástupci provozních jednotek
VLS ČR, s. p. a to především v oblastech, kde máme výrazné zastoupení lesních pozemků, k nimž máme

právo hospodařit. Není jednoduché
rekognoskační lety organizovat,
poněvadž je komplikují klimatické
podmínky a ve vojenských újezdech
i výcvik vojsk. Cílem těchto letů bylo
monitorování stavu a vývoje kůrovců
a monitoring dalších lesních škodlivých činitelů a lety též byly využity
jako protipožární hlídky.

Rekognoskační lety byly uskutečněny u těchto organizačních jednotek VLS
ČR, s. p.:
- divize Hořovice (včetně vojenského
újezdu Brdy) z letiště Příbram dne
16. září 2014 (2 zaměstnanci),
- divize Horní Planá z letiště Hosín
dne 17. září 2014 (1 zaměstnanec).
Z klimatických důvodů byly zrušeny rekognoskační lety u divizí Plumlov
a Lipník nad Bečvou a u divize Mimoň
nemohl být z provozních důvodů termín akceptován.
A dále byl zorganizován rekognoskační let Vojenským lesním úřadem
nad vojenským újezdem Libavá pro zaměstnance Vojenského lesního úřadu
a provozní personál divize Lipník nad
Bečvou dne 21. srpna 2014.
Věřím, že pro provozní personál
byly tyto lety přínosem a že i příští rok
budou rekognoskační lety opět organizovány.
Text a foto:
Ing. Vladislav Seidl
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Areál střelnice Lučiny

soutěž barvářů
Dvacátý ročník Celostátní soutěže
barvářů „O putovní cenu“ s udělením
titulu CACT a Vítěz ČR pořádaný v honitbě Hradiště VLS ČR, s. p. divizí Karlovy Vary ve dnech 23.–26. 10. 2014.
Nejprve něco málo z historie Klubu chovatelů barvářů. Klub vznikl
15. 2. 1952 a tak patří mezi nejstarší
kynologické kluby v republice. Již od prvopočátku vzniku klubu si jeho zakladatelé uvědomovali význam zkoušek pro
porovnávání kvality práce barvářů a pro
zvyšování jejich pracovní úrovně. Z těchto důvodů bylo v roce 1978 na zasedání

výboru klubu odsouhlaseno pořádání
celostátní soutěže „O putovní cenu“ ÚV
ČMS. Od tohoto roku až do roku 1987
se konala soutěž každým rokem a to
pouze na přirozených stopách poraněné
spárkaté zvěře. Po roce 1987 byla soutěž na dlouhých sedm let přerušena. Obnovit se ji podařilo až v roce 1994 v nové
podobě, kterou si vyžádaly legislativní
změny. Šlo především o uměle založené
stopy. Od této doby je soutěž pořádána
vždy jednou za dva roky. Historií soutěže
od data jejího vzniku prošlo mnoho vynikajících barvářů a jejich vůdců. Vítězství
v soutěži je velmi ceněno.

Soutěžící se psy

Místem pro konání Dvacátého ročníku Celostátní soutěže barvářů se stala honitba Hradiště VLS ČR, s. p. divize
Karlovy Vary, která lesnicky a myslivecky hospodaří na území Vojenského
újezdu Hradiště. Je jednou z největších
ucelených honiteb v Evropě s výměrou
cca 35 500 ha.
Převážná část honitby se nachází
na území Doupovských hor v nadmořských výškách od 400 do 934 m n. m.
(nejvyšším bodem Doupovských hor
je vrchol Hradiště). Terénní členitost,
rozmanitost bylinných a dřevinných
společenstev, plochy neprostupných
křovin a rozlohy smíšených lesů, to vše
bez přístupu veřejnosti, dávají základ
výskytu jedinečného složení živočišných a rostlinných druhů. Celé území
je vyhlášeno ptačí oblastí a Naturou
2000. Je zde jedna z mála lokalit v republice, kde přežívá populace tetřívka
obecného.
Ve čtvrtek ráno 23. 10. 2014 na lovecké střelnici Lučiny lesní správy Dolní
Lomnice proběhlo zahájení Celostátní
soutěže barvářů. Záštitu nad konáním
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soutěže převzal generální ředitel VLS
ČR, s. p. Ing. Josef Vojáček. Slavnostního zahájení se ujal soubor trubačů
VLS Karlovy Vary „Doupovští Slivoni“.
Za VLS ČR, s. p. zahájil soutěž ředitel
divize Karlovy Vary Ing. Milan Suk,
Ph.D. Přivítal všechny přítomné, soutěžícím a jejich barvářům popřál mnoho
zdaru. Jako další se ujal slova předseda Českomoravského klubu chovatelů
barvářů Ing. Zdeněk Havlíček. Ředitel
soutěže vedoucí lesní správy Dolní
Lomnice Ladislav Novotný prohlásil, že
je vše připraveno a soutěž může začít.
Podmínkou účasti v soutěži byla
úspěšně absolvovaná IHB (individuální
zkoušky barvářů) a u zahraničních psů
srovnatelný druh zkoušky. Posuzování
soutěže bylo dle platného zkušebního
řádu pro barváře dle disciplín soutěže: Dosled na řemeni nebo na volno,
štvaní a stavění kusu, šoulačka s odložením, zkouška oznamovače, hlasiče, nebo vodiče, dále chování u kusu,
a chuť do práce. Každá tato disciplína
je hodnocena rozhodčími známkou 0
až 4 a násobena příslušným bodovým
koeficientem. Body se sčítají a jsou
rozhodující pro udělení ceny.
K soutěži nastoupilo deset barvářů, z toho šest bavorských a čtyři
hannoverští. Mezinárodní účast byla
zajištěna zástupcem Polska, Slovenska a Maďarska, ostatní barváři byli

z České republiky. Mezi vůdci barvářů
byla i jedna žena. Práce vůdců a jejich
barvářů bylo připraveno hodnotit 16
rozhodčích v čele s hlavním rozhodčím
panem Mojmírem Kabátem. Následovalo losování jednotlivých disciplín, přidělení rozhodčích na jednotlivé práce
a soutěž začala. Protože v době konání
soutěže probíhal v honitbě Hradiště intenzivní lov holé i trofejové zvěře bylo
pro vůdce a jejich barváře poměrně
dost příležitostí prokázat své kvality
a poraněnou zvěř dohledat.
Práce probíhaly celý čtvrtek až do
pozdních odpoledních hodin se střídavými úspěchy.
Ve večerních hodinách byla pro
účastníky soutěže v hotelu „Na špici“
připravena přednáška mysliveckého
referenta Ing. Karla Schwambergera
o myslivosti u VLS a chovu zvěře v honitbě Hradiště.
V pátek ráno 24. 10. 2014 trubači
troubí k nástupu do druhého dne soutěže. Losování jednotlivých prací, přidělení rozhodčích a další práce vůdců
a barvářů v honitbě.
Během dne se konala v prostorách
lovecké střelnice Lučiny bonitace barvářů. Vlastní posuzování měli na starosti Milan Pavlík, Ladislav Varvařovský
a Radek Hasenöhrl. Posuzuje se cel-

Úspěšná dohledávka
kový exteriér. Bez této bonitace nelze
psa nebo fenu zařadit do chovu.
V pátek ve večerních hodinách byla
připravena v hotelu „Na špici“ další
přednáška, tentokrát od Ing. Stanislava Dvořáka, lesního lesní správy Dolní
Lomnice o telemetrickém sledování
jelena siky v honitbě Hradiště.
A je tu sobota 25. 10. 2014 a třetí
den soutěže. Ráno jsou vydány organizační pokyny a nastává další soutěžní den. V odpoledních hodinách bylo
vše spočítáno, sečteno a mohlo dojít
k slavnostnímu vyhlášení výsledků
Dvacátého ročníku Celostátní soutěže
barvářů pořádanou ČMKCHB „O putovní cenu“ s udělením titulu CACT
a Vítěz ČR.
Pro čtenáře provedeme krátké
zhodnocení celého průběhu Celostátní soutěže barvářů z pohledu
rozhodčích:
Na uměle založených stopách
někteří barváři šlapané stopy nedrželi a dost často scházeli zřejmě po
stopách živé zvěře a znovu se na
stopy vraceli. Toto je tak trochu daň
za dobře zazvěřený revír jako je honitba Hradiště. Při disciplíně vypuštění a přivolání někteří barváři nebyli
schopni do limitu 10 minut na konci
šlapané stopy vyloženou zvěř najít,
hlásit, nebo domluveným způsobem
oznámit.
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Radek Hasenöhrl s Cesarem

U disciplíny stopa poraněné zvěře záleželo tak trochu na štěstí při
vylosování práce. Několik barvářů
nastoupilo na práci a postřelený kus
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nalezli do pěti set metrů již zhaslý.
Za takovou práci bohužel barvář nezískává žádné body. Několikrát při
složitější dohledávce barvář práci nedokončil a musel nastoupit náhradní
pes. Náhradní pes měl možnost práci
dokončit a prokázat své kvality. Pokud nebyl ani náhradní pes úspěšný,
nastoupil jedenáctiletý „Profesor“
Cesar z Novodomských bažin s vůdcem „Komárem“ Radkem Hasenöhrlem. Ten všechny práce úspěšně dokončil. Tento pes má za sebou za roky
práce úctyhodné množství dosledů.
Více než 1 500 úspěšných dohledávek s hodnotou dohledané zvěřiny
a ceny trofejí v souhrnné hodnotě
přes 4 miliony Kč. Na této finanční
částce je patrno, jak důležité je mít
v honitbě kvalitního barváře.
Slavnostní vyhlášení zahájil v sobotním odpoledni soubor trubačů
VLS Karlovy Vary „Doupovští Slivoni“.
Vítězem Dvacátého ročníku Celostátní soutěže barvářů „O putovní
cenu“ a titul CACT a Vítěz ČR získal tříletý pes hannoverského barváře Endy z Třítrubeckého polesí
s vůdcem Ladislavem Varvařovským
v I. ceně se ziskem 400 bodů.
Endy nastoupil na nedokončenou
práci jiného barváře jako náhradní
pes. Stopa byla stará 8 hodin, kterou
vypracoval na řemeni a po vypuštění
kus vytrvale štval a hlásil. Kus byl postřelen na běh a po pěti kilometrech
štvaní byl dostřelen.
Na druhém místě v III. ceně se ziskem 300 bodů se umístila sedmiletá
fena hannoverského barváře Dora
z Brdské hájenky s vůdkyní Janou
Varvařovskou. Na stopě staré 15 hodin fena pracovala s přehledem, celková délka stopy byla 550 m včetně
štvaní.
Na třetím místě, bohužel bez
ceny (v disciplíně odložení známka
0) se ziskem 369 bodů se umístila
4letá fena hannoverského barváře
Rabaparti Vadász Nency maďarského vůdce Ference Bártha.

Vyhlašování výsledků
Stopu starou 16 hodin v celkové délce
1300 m tato temperamentní fena vypracovala s přehledem rovněž včetně štvaní.
Hodnotné ceny vítězi i ostatním
soutěžícím předal ředitel divize Karlovy Vary Ing. Milan Suk, Ph.D., předseda Českomoravského klubu chovatelů barvářů Ing. Zdeněk Havlíček
a hlavní rozhodčí soutěže pan Mojmír Kabát spolu s ředitelem soutěže
vedoucím lesní správy Dolní Lomnice
Ladislavem Novotným.
Předseda Českomoravského klubu Ing. Zdeněk Havlíček poděkoval
všem sponzorům, příznivcům, zúčastněným organizacím i jednotlivcům, členům klubu a všem těm, kdo
se jakýmkoliv způsobem podíleli na
přípravě a zdárném průběhu Celostátní soutěže barvářů.

čím, zaměstnancům Vojenských lesů
a statků, souboru trubačů „Doupovští Slivoni“, dalším zaměstnancům
Vojenských lesů, členům Českomoravského klubu chovatelů barvářů,
personálu hotelu „Na špici“, zkrátka
všem, kteří se podíleli na bezchybném průběhu Dvacátého ročníku
Celostátní soutěže barvářů. Jsem
přesvědčen, že tato akce byla důstojnou ukázkou úrovně české lovecké
kynologie a myslivosti.
„Horrido a barvářům Zdar!“
Miroslav Holas

Všichni zúčastnění byli pozváni
na slavnostní večeři s hudbou k slavnostnímu ukončení soutěže v hotelu
„Na špici“, kde se u dobrého jídla
a pití debatovalo dlouho do noci.
Co napsat závěrem. Zajištěním
celé akce byla pověřena především
lesní správa Dolní Lomnice, ředitelem
soutěže byl její lesní správce Ladislav
Novotný. Organizace celé akce se
zhostil se šarmem jemu vlastním a nikoho neponechal na pochybách, že
organizaci soutěže měl po celou dobu
pevně v rukou.
Na závěr nezbývá než poděkovat
soutěžícím, jejich barvářům, rozhod-

Vítěz soutěže Ladislav Varvařovský
se svým psem
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Akce pro veřejnost

Elita chladnokrevných koní
na Olšině

Skvělá podívaná, nezvyklá sportovní
disciplína, ale hlavně dokonalá souhra
a dovednost lidí a jejich koní, to vše bylo
Mistrovství ČR v kombinovaných soutěžích
chladnokrevných koní.
Soutěže proběhly ve dnech 11.–12. října 2014 s účastí 31 koní. Sobota patřila závodům jednospřeží, v neděli pak předvedli
své umění koně a vozatajové v dvojspřeží.
Soutěžními disciplínami byl vozatajský
parkur, ovladatelnost v kládě a těžký tah.
Absolutním vítězem se stal Jan Janovský a koně Wojak a Inspektor, dru-
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hé místo obsadil soutěžící ze Slovenska
Patrik Játy a koně Litvor a Maček, bronzový pak skončil Marian Fízek a koně
Lordo a Buntek.
Počasí bylo po oba dny nádherné
a nejen díky tomu to byla skvělá podívaná.
Rozhodnutí uspořádat mistrovství
na Olšině vzniklo díky spolupráci ředitele Divize Horní Planá Ing. Jaroslava
Nerada s prezidentem Asociace chovatelů koní MVDr. Jaroslavem Dražanem
a ředitelem Zemského hřebčince v Písku Ing. Karlem Kratochvíle.

Rekreační areál Olšina VLS divize Horní Planá byl schopen kapacitně zajistit jak
mobilní ustájení koní, tak ubytování, stravování a občerstvení účastníků a návštěvníků a dostatečný prostor pro stavbu kvalitního parkuru pro závody.
Akce byla velmi úspěšná, o čemž
svědčí samé pozitivní ohlasy, významný
je zejména propagační význam, kdy řada
účastníků i návštěvníků objevila Olšinu
jako místo své budoucí dovolené.
Zaměstnanci Divize Horní Planá

Akce pro veřejnost

Hubertské slavnosti
na Plumlově
Několika snímky chceme přiblížit atmosféru tradičních Hubertských slavností, které se po dvouleté přestávce konaly
v sobotu dne 25. října 2014 na nádvoří
plumlovského zámku. Bohatý program,
který byl pořadateli připraven pro dospělé
i dětské návštěvníky, byl trochu zkomplikován nepříliš hezkým počasím, ale i tak vše
proběhlo podle plánu při dodržení připraveného časového rozvrhu.
Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize
Plumlov se na organizaci podílely účastí
souboru trubačů, který předvedl ukázky
staré i současné lovecké hudby. Velkému
zájmu dětí i dospělých se těšila námi připravená a komentovaná přehlídka plemen
loveckých psů, které se kromě našich zaměstnanců se svými čtyřnohými pomocníky zúčastnili i ostatní vůdci s plemeny
v našich podmínkách méně využívanými.
Zaujaly rovněž ukázky vábení zvěře.
Pro děti všech věkových kategorií byl
připraven bohatý program lesní pedagogiky, zaměřený na poznávání stromů, keřů
a bylin včetně jejich plodů, hub i živočichů.
Děti měly také možnost skládat podle
předlohy obrázky s přírodními motivy
nebo ze šišek, listů a různých plodů sestavovat pomocí tavící pistole figurky a jiné
dekorační předměty. Při této činnosti jim
pomáhala naše kolegyně ze SLŠ Ing. Hana

Peterková, která má s touto činností bohaté zkušenosti a ochotně se podílela na přípravě a realizaci této části programu. Děti,
které se zúčastnily soutěží, byly odměněny
drobnými upomínkovými předměty. Pro
nejmenší návštěvníky byl instalován nafukovací skákací hrad, který se již tradičně
těší velké oblibě.

hodnoceny a proto patří poděkovat všem
pořadatelům a pracovníkům VLS, kteří se
na jejich organizaci podíleli.
Ing. Jiří Korhon

Součástí prezentace pro dospělé návštěvníky byly rovněž informační panely
o vzniku, historii i současných úkolech
VLS. Na doplnění byla pořadateli přichystaná výstavka s názvem Vojenský prostor
- vstup zakázán, pojednávající o historii
vzniku vojenského újezdu Březina na Drahanské vrchovině.
Ve stáncích na nádvoří zámku byly po
celé odpoledne připraveny pro malé i velké zvěřinové speciality a o dobrou náladu
v přestávkách mezi jednotlivými vystoupeními se starala hudební skupina Hubertus.
Vyvrcholením slavností byla svatohubertská mše sloužená v sále zámku, při
které zajistili hudební doprovod, spolu
s pěveckým sborem, rovněž trubači z naší
divize.
Hubertské slavnosti, kterých se zúčastnilo na 200 dětí s doprovodem rodičů, byly většinou účastníků velmi kladně
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Akce pro veřejnost

Oslavy lesa na Floře
Počet návštěvníků letošních Oslav
lesa na Floře v Olomouci byl nadprůměrný.
V podzimních dnech 3. a 4. října 2014 se potřetí konaly v Olomouci, v krásném prostředí Smetanových sadů, Oslavy lesa na Floře.
Akce nebyla přímo na výstavišti, ale
v sousedním areálu Rudolfovy aleje.
Účast byla letos rekordní. V pátek,
kdy byla akce vyhrazena pro školní
mládež, přijelo 752 dětí ze 30 škol
Olomouckého kraje, doprovázelo
je 74 pedagogů. V sobotu se akce
účastnilo téměř 600 příchozích,
především dětí v doprovodu rodičů
a prarodičů. Zvládnout tolik dětí bylo
pro tři pracovníky Vojenských lesů
hodně náročné, ale poradili jsme si,
stejně tak jako asi stovka ostatních
spolupořadatelů. Mimo Vojenských
lesů a statků ČR, s. p. akci pořádaly
i ostatní lesnické organizace působící v Olomouckém kraji: Lesy České
republiky s. p., Střední lesnická škola
Hranice, Lesy města Olomouce a. s.
atd., dále i organizace, které mají
s lesem a jeho prostředím společný
zájem: AOPK, ČMMJ, ochránci přírody, spolupořadatelem byl dokonce i geolog, u kterého si děti mohly
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sami narýžovat pravé české granáty.
Mottem VLS bylo ukázat les sluchovými a hmatovými smysly. Děti mohly podle zvuku „chrastění“ přírodnin
v krabičkách poznat o jaký druh se
jedná, samozřejmě s nápovědou.
Nebo pomocí hmatu poznat co ve
kterém plátěném pytlíku je. A nejenom děti, ale i jejich rodiče nebo
učitelé zkoušeli hádat a poznávat
a ne vždy byli úspěšnější než jejich
ratolesti. Vzhledem k tomu, že se na
akci sjeli lesní pedagogové z takřka
celého kraje nebo okolí, mohli jsme
u ostatních kolegů hledat inspiraci,
co si pro děti připravili oni. Nebývalou až rekordní účast podpořila
jednak dobrá reklama pořadatelů
u škol, probíhající výstava, ale také
krásné podzimní počasí. Stejně tak
jako děti nesoucí si z akce drobné
odměny, odcházeli ze Smetanových
sadů také pořadatelé spokojeni
s dobrým pocitem, že se nám zase
o něco lépe podařilo zábavnou formou poukázat na význam lesa pro
každého z nás, přiblížit lidem tento
jedinečný ekosystém i práci těch,
kteří o něj pečují.
Ing. Josef Plaček
Foto: Ing. Hana Peterková

Oceňování

OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ 2014
K výročí 28. října proběhlo ocenění zaměstnanců, kteří se významně zasloužili o prosperitu VLS ČR, s. p.
Tato slavnostní událost se uskutečnila dne 23. 10. 2014 v Praze. Oceněné zaměstnance při společném obědě
přivítal ředitel VLS ČR, s. p. Ing. Josef
Vojáček a spolu s předsedkyní CPV odborových organizací Zuzanou Fojtíkovou ocenili pamětním listem, věcným
a finančním darem divizemi navržené
zaměstnance.
Předáním ocenění a věcných darů
program neskončil. Následovala individuální prohlídka Prahy. Příjemný slavnostní den ukončila návštěva muzikálu
Kleopatra.
Ocenění zaměstnanců, kteří se významně zasloužili o prosperitu VLS ČR,
s. p. obdrželi:
ŘSP
Hana ŠATOPLECHOVÁ
Soňa VOHANKOVÁ, Ing.
DZV
Rostislav JANÍČEK
Jiří DOLEŽEL, Ing.
SLŠ
Renata LNĚNÍČKOVÁ
Miroslava MUDROVÁ
DOS
Jan KLUČKA, Ing.
Ladislav BARČI
Hořovice
Vlastimila OUŘEDNÍKOVÁ
Jana CHADRABOVÁ
Miroslav BEJČEK
Horní Planá
Jiří FLÍČEK, Ing.
František MILOTA
Karlovy Vary
Jiří RAMBOUSEK
Miroslav HOLAS
Mimoň
Vladimír PROKOP, Ing.
Petr ŠEJNOHA
Plumlov
Libor SLÁDEK
Zdeňka CETKOVSKÁ
Lipník nad Bečvou
Čestmír GALAS
Jitka STECKEROVÁ

funkce
fakturantka
hospodářsko-správní pracovník
funkce
řidič nákladních vozidel, traktorista
chovatel hospodářských zvířat
funkce
lesní dělník
lesní dělník
funkce
technik správy a ostrahy služeb
bezpečnostní pracovník
funkce
asistentka ředitele divize
lesní dělnice
nadlesní
funkce
hlavní inženýr
domovník a dřevorubec
funkce
dřevorubec
lesní
funkce
vedoucí lesní správy
dělník v myslivosti, obsluha obory
funkce
dřevorubec
všeobecná účetní
funkce
traktorista přibližování dřeva, dřevorubec
lesní dělnice

pracoviště
oddělení účetnictví ŘSP
oddělení správy majetku ŘSP
pracoviště
ZS Heroltovice - stř. Luboměř pod Strážnou
ZS Heroltovice - stř. Luboměř pod Strážnou
pracoviště
SLŠ středisko Bukovina
SLŠ středisko Obecnice
pracoviště
SOS 63 - Hradiště
SOS 61 - Praha
pracoviště
divize Hořovice
LS Strašice
LS Mirošov
pracoviště
ŘD Horní Planá
SpS Horní Planá
pracoviště
LS Dolní Lomnice
LS Valeč
pracoviště
LS Lipník
LS Břehyně
pracoviště
LS Žárovice
ŘD Plumlov
pracoviště
LS Potštát
LS Hlubočky
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Odbory

Nabídka rekreačních
a krátkodobých lázeňských pobytů
Dlouholetá spolupráce mezi VLRZ a VLS ČR, s. p. pokračuje i v roce 2015.
Celopodnikový výbor odborových organizací VLS ČR, s. p. zajišťuje pro zaměstnance rekreační pobyty za smluvní ceny,
které zahrnují ubytování a stravování dle požadavků.
Vojenská zotavovna Bedřichov po rekonstrukci wellness centra přistoupila k rekonstrukci pokojů. Sezóna 2014 byla zahájena s novou restaurací v hotelu Vranov, kde se kuchaři zaměřili na využití regionálních potravin. Ve VZ Měřín jsou k dispozici dračí lodě a kola na elektrický pohon. Mladší generace dnes v lázních nachází vhodnou podobu relaxace a odpočinku.
K tomu je určena nabídka krátkodobých lázeňských pobytů, které jsou zajištěny s ubytováním, stravováním a lázeňskými procedurami dle konkrétního programu. V roce 2014 nabídku VLRZ využilo 73 osob z řad zaměstnanců a rodinných příslušníků.
Bližší informace získáte a objednávku učiníte prostřednictvím předsedů odborových organizací příslušných divizí, nebo
u předsedkyně CPV.

Ceník pro rekreační pobyty zaměstnanců VLS ČR, s. p.
v zařízeních VLRZ platný od 3. ledna 2015 do 2. ledna 2016
Sezóna

Hlavní sezóna
Dospělí

Zařízení VLRZ

polo
penze

Vedlejší sezóna

Děti 2 - 12 let

plná
penze

polo
penze

plná
penze

Dospělí
polo
penze

3.1. – 15.3., 20.12.2015 – 2.1.2016

Mimosezóna

Děti 2 - 12 let

plná
penze

polo
penze

plná
penze

polo
penze

Děti 2 - 12 let

plná
penze

polo
penze

plná
penze

16.3. – 19.12

VZ Bedřichov - hotel

776

853

391

448

591

668

301

358

VZ Bedřichov - depandance VI, VIII

606

683

331

388

476

553

246

303

VZ Bedřichov - Malý Šišák (pokoje ÚP)

595

666

281

338

445

516

211

268

VZ Bedřichov - Malý Šišák (pokoje BP)

545

616

251

308

365

436

201

258

VZ Ovčárna pod Pradědem

645

716

331

388

510

581

261

318

15.6. – 6.9.

Dospělí

-

3.1. - 14.6., 7.9.2015 - 2.1.2016

VZ Měřín - hotel

716

793

361

418

606

683

296

VZ Měřín - chata

586

663

306

363

421

498

221

278

VLL Karlovy Vary - Bellevue

600

671

316

373

490

561

231

288

VZ Dyje - Volareza - hotel Vranov

6110

681

316

373

495

566

256

313

VZ Dyje - Vranov - chaty

415

486

216

273

365

436

201

258

VZ Dyje - chatová osada Bítov

390

461

206

263

340

411

186

243

VLL Karlovy Vary - Sadový Pramen

771

873

356

413

651

753

306

363

501

603

226

283

VLL Karlovy Vary - Chopin

658

748

301

358

478

568

206

263

388

478

186

243

29.6. – 30.8.

353
-

3.1. - 28.6., 31.8.2015 - 2.1.2016

4.5. - 4.10., 20.12.2015 - 2.1.2016

-

30.3. - 3.5., 5.10 - 15.11.

1.5. - 30.9.

3.1. - 29.3., 16.11. - 19.12.

1.10. - 30.4.

VLL Františkovy Lázně

705

804

356

413

605

704

306

363

VLL Teplice

702

779

346

403

602

679

296

353

VLL Jeseník Lázně - Albatros

652

729

316

373

572

649

266

323

VLL Jeseník Lázně - Silesie

415

489

206

263

382

459

196

253

-

3.1.2015 - 2.1.2016
Praha - hotel DAP
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dospělí - 750

děti od 2 do 12 let - 375

Ceny jsou uvedeny za osobu a noc v Kč vč. DPH.
Ve vánočních a silvestrovských turnusech (20. 12. - 26. 12. 2015 a 27. 12. 2015 - 2. 1. 2016) je cena pobytu zvýšena o částku stanovenou jednotlivými zařízeními VLZR. Navýšení
ceny pobytu je hrazeno zaměstnancem na recepci zařízení VLRZ při nástupu pobytu.
Věková hranice dětí je 2 - 12 let. Uvedenou věkovou hranicí se rozumí věk dítěte, kterého dítě nedosáhne v den nástupu na pobyt.
Pobyt dětí do 2 let je zdarma, bez nároku na poskytnutí služeb.
Malý Šišák ÚP - úplné příslušenství (samostatné pokoje nebo tzv. buňka = 2 pokoje se společným příslušenstvím)
Malý Šišák BP - sociální zařízení společné na chodbě.
U hotelu DAP cena zahrnuje pouze ubytování se snídání.
U VZ Bedřichov - hotel je v ceně zahrnut 1x denně vstup do Vodního ráje na 75 min. (v časovém rozmezí: hlavní a vedlejší sezóna 9.00 - 15.00 hod., mimosezóna 9.00 - 21.00 hod.)
U VZ Bedřichov - depandance je vstup do Vodního ráje 2x za pobyt (75 min.) při minimální délce pobytu 6 nocí (v časovém rozmezí: hlavní a vedlejší sezóna 9.00 - 15.00 hod.,
mimosezóna 9.00 - 21.00 hod.)

Odbory

Ceníky pro krátkodobé lázeňské pobyty zaměstnanců VLS ČR, s. p. v zařízeních VLRZ
platné od 3. ledna 2015 do 2. ledna 2016
Vojenská lázeňská léčebna Františkovy Lázně
Typ pobytu

Ubytování
(pokoj)

Hlavní sezóna

Vedlejší sezóna

Mimosezóna

1.5. – 30.9., 27.12. – 2.1.

1.4. – 30.4., 1.10. – 15.11.

3.1. – 31.3., 16.11. – 15.12.

3 noci

6 nocí

3 noci

6 nocí

3 noci

Poznámka

6 nocí

Poprvé ve
Františkových
Lázních

1 lůžkový

3 792

7 584

3 672

7 344

3 552

7 104

2 lůžkový

3 552

7 104

3 432

6 864

3 312

6 624

Pobyt pro
seniory

1 lůžkový

3 672

7 344

3 552

7 104

3 432

6 864

2 lůžkový

3 432

6 864

3 312

6 624

3 192

6 384

Beauty
pobyt

1 lůžkový

3 912

7 824

3 792

7 584

3 672

7 344

2 lůžkový

3 672

7 344

3 552

7 104

3 432

6 864

Fit & active
pobyt

1 lůžkový

3 912

7 824

3 792

7 584

3 672

7 344

2 lůžkový

3 672

7 344

3 552

7 104

3 432

6 864

• pobyt s polopenzí
• možnost plné penze
(+150 Kč/osoba/noc)
• pobyt s polopenzí
• možnost plné penze
(+150 Kč/osoba/noc)
• pobyt s polopenzí
• možnost plné penze
(+150 Kč/osoba/noc)
• pobyt s polopenzí
• možnost plné penze
(+150 Kč/osoba/noc)

Ceny jsou uvedeny za osobu a pobyt.
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH, pokud služba dle platných právních předpisů podléhá dani z přidané hodnoty.
Uvedené ceny nezahrnují místní poplatek za lázeňský pobyt.
Krátkodobé lázeňské pobyty se poskytují pro dospělé osoby a děti od 15 let.
Bližší informace o jednotlivých typech pobytů jsou uvedeny na www.frantiskovylazne.volareza.cz - Pobyty pro Vás.

Vojenská lázeňská léčebna Karlovy Vary
LD Sadový Pramen
Typ pobytu

Ubytování
(pokoj)

Minikúra

Paušální
léčebný pobyt

2

2 400

3

3 600

3 240

2 880

4

4 800

4 320

3 840

5

6 000

5 400

4 800

1 344

1 216

1 216

1 lůžkový

2 160

1 920

2 160

1 920

1 800

3 240

2 880

2 700

4 320

3 840

3 600

5 400

4 800

4 500

1 088

1 216

1 088

960

1 088

960

1 088

960

896

2 384

2 176

1 808

2 176

1 968

1 600

2 176

1 968

1 600

1 968

1 760

1 496

11 040

10 080

9 120

10 080

9 120

8 160

10 080

9 120

8 160

9 120

8 160

7 680

9 384

8 568

7 752

8 568

7 752

6 936

8 568

7 752

6 936

7 752

6 936

6 528

1 176

1 072

976

1 072

976

872

1 072

976

872

976

872

816

6/13/20
2 lůžkový

Krátká
relaxace

1 lůžkový

Pobyt pro
diabetiky

1 lůžkový

Preventivně
léčebný pobyt

1 lůžkový

Pobyt pro
seniory

Počet
nocí

LD Chopin

Vedlejší
Vedlejší
Hlavní
Mimosezóna
Hlavní
Mimosezóna
sezóna
sezóna
sezóna
11.1. - 28.3.
sezóna
18.1. - 28.3.
29.3. - 2.5.
29.3. - 2.5.
3.5. - 3.10.
15.11. - 6.12. 3.5. - 3.10.
15.11. - 6.12.
4.10. - 14.11.
4.10. - 14.11.

2 lůžkový
2 lůžkový
2 lůžkový

2
6
6

1 lůžkový
13
2 lůžkový

Poznámka

• cena je uvedena za osobu a pobyt
• příplatek za jednolůžkový pokoj 200 Kč/noc
• pobyt s polopenzí
• možnost plné penze
(+190 Kč/osoba/noc)
• cena je uvedena za
osobu a noc
• pobyt s polopenzí
• možnost plné penze
(+190 Kč/osoba/noc)
• cena je uvedena za
osobu a pobyt
• pobyt s plnou penzí
• cena je uvedena za
osobu a pobyt
• pobyt s plnou penzí
• cena je uvedena za
osobu a pobyt
• pobyt s plnou penzí
• cena je uvedena za
osobu a noc (senior
nad 60 let)
• pobyt s polopenzí
• možnost plné penze
(+190 Kč/osoba/noc)

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH, pokud služba dle právních předpisů podléhá dani z přidané hodnoty.
Uvedené ceny nezahrnují místní poplatek za lázeňský pobyt. Krátkodobé lázeňské pobyty se poskytují pro dospělé osoby a děti od 15 let.
Bližší informace o jednotlivých typech pobytů jsou uvedeny na www.sadovypramen.volareza.cz a www.chopin.volareza.cz - Pobyty pro Vás.
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Odbory

Vojenská lázeňská léčebna Teplice - Lázeňský dům JUDITA
Typ pobytu

Ubytování
(pokoj)

Hlavní sezóna

Vedlejší sezóna

Vedlejší sezóna

1.5. - 30.6., 1.9. - 30.9.

1.3. - 30.4., 1.7. - 31.8., 1.10. - 31.10.

14.1. - 28.2., 1.11. - 10.12.

1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 1 lůžkový pokoj

2 lůžkový pokoj

Poznámka

1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj

Tradiční lázeňská léčba *

8 dní
(7 nocí)

9 912

8 232

9 254

7 686

8 470

6 902

• pobyt s polopenzí

Preventivní
ozdravný
pobyt *

8 dní
(7 nocí)

8 064

6 384

7 532

5 964

7 224

5 544

• pobyt s polopenzí
• možnost plné penze
(+140 Kč/osoba/noc)

Aktivní
Senior *

8 dní
(7 nocí)

8 701

7 021

8 120

6 552

7 756

5 964

Lady

8 dní
(7 nocí)

7 966

6 286

7 630

6 062

7 406

5 614

Vítejte
v Teplicích

4 dny
(3 noci)

3 834

3 162

3 690

3 066

3 498

2 826

• pobyt s polopenzí
• pobyt s polopenzí
• možnost plné penze
(+140 Kč/osoba/noc)
• pobyt s polopenzí

Ceny jsou uvedeny za osobu a pobyt.
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH, pokud služba dle platných právních předpisů podléhá dani z přidané hodnoty.
Uvedené ceny nezahrnují místní poplatek za lázeňský pobyt. Krátkodobé lázeňské pobyty se poskytují pro dospělé osoby a děti od 18 let.
* Na vstupní lékařské prohlídce je nezbytné předložit Vyjádření obvodního lékaře o vhodnosti lázeňské léčby.
Bližší informace o jednotlivých typech pobytů jsou uvedeny na www.teplice.volareza.cz - Pobyty pro Vás.

Vojenská lázeňská léčebna Jeseník - Lázeňský dům ALBATROS, Penzion SILESIE
PROGRAM

Lázeňsko - rehabilitační pobyt

Relaxační
pobyt

Lázeňská
dovolená

Seniorský
pobyt

7 dnů / 6 nocí

7 dnů / 6 nocí

7 dnů / 6 nocí

7 dnů / 6 nocí

6 720

6 384

6 144

6 048

LÁZEŇSKÝ DŮM ALBATROS ***
Dvoulůžkový pokoj LUX
Dvoulůžkový pokoj

6 000

5 592

5 376

5 328

Jednolůžkový pokoj

6 384

6 048

5 808

5 712

Přistýlka (2 lůžkový pokoj LUX, 1 lůžkový pokoj)

5 520

5 184

4 944

4 896

5 328

4 992

4 752

4 752

Jednolůžkový pokoj bez příslušenství

5 040

4 656

4 464

4 416

Dvoulůžkový pokoj bez příslušenství

4 848

4 512

4 272

4 272

Třílůžkový pokoj s příslušenstvím

5 136

4 800

4 560

4 512

Přistýlka (1 lůžkový pokoj, 2 lůžkový pokoj)

4 560

4 224

3 984

4 176

PENZION SILESIE *
Jednolůžkový pokoj s příslušenstvím

Ceny jsou uvedeny za osobu a pobyt.
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH, pokud služba dle platných právních předpisů podléhá dani z přidané hodnoty.
Uvedené ceny zahrnují plnou penzi.
Krátkodobé lázeňské pobyty se poskytují pro dospělé osoby a děti od 15 let.
Bližší informace o jednotlivých typech pobytů jsou uvedeny na www.jesenik.volareza.cz - Pobyty pro Vás.
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Společenská rubrika

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 50 LET		
KEMPFOVÁ Jitka
BENEŠ Miroslav
NOVÁK Miroslav
VÉVODOVÁ Lenka
ŠABART Vladimír

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

SOS Květušín
SOS Bražec, Hradiště
SOS Bražec, Hradiště
LS Rychtářov
SOS Mimoň

bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
bezpečnostní pracovník
vedoucí správy SOS Boletice
řidič motorových vozidel
lesní dělník
skladník, řidič
dřevorubec
bezpečnostní pracovník

SOS Praha
SOS Libavá
SOS Květušín
SpS Bochov
Stř. Lhota
SpS Plumlov
LS Bruntál
SOS Brno

bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
bezpečnostní pracovník
provozní technik
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
nadlesní
lesní
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
manipulační dělník

SOS Bražec, Hradiště
SOS Mimoň
SOS Libavá
ŘD Hořovice
SOS Bražec, Hradiště
LS Žárovice
LS Rychtářov
SOS Libavá
SOS Libavá

bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
bezpečnostní pracovník

SOS Praha
SOS Mimoň

hlídač
bezpečnostní pracovník

SOS Květušín
SOS Květušín

Leden

Blahopřejeme k významnému životnímu výročí

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 55 LET
VACULA Vratislav
DUBOVSKÝ Štefan
KOŘÍNEK Oldřich
KADLEC Vlastimil
ZEMANOVÁ Dana
PÍŠTĚK František
TEZZELE Ivan
VORLÍČEK JIŘÍ

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 60 LET
KORDA Jaroslav
ORT Jaroslav
HORÁK Bedřich
TESAŘOVÁ Jana Ing.
ČÍHA Emil
NEČAS Václav Ing.
SLEZÁK Leo
POHLOVÁ Miluše Ing.
ROH František

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 65 LET
KUBISKA Zdeněk
BITTNER Artur

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 70 LET
ŠPERL Miloslav
NOVÁK Jan
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Společenská rubrika

Leden

Blahopřejeme k pracovnímu výročí
PRACOVNÍ VÝROČÍ 20 LET
KOBLIHA Martin
LUDVÍKOVÁ Zlata
PEKLOVÁ Šárka Ing.

lesní mechanizátor
lesní dělník
nadlesní

SpS Lipník n. Bečvou
LS Strašice
LS Mirošov

vyvážečky
vedoucí ZS Květušín
provozní elektrikář
fakturantka

LS Velký Újezd
ZS Horní Planá Květušín
SpS Lipník n. Bečvou
ŘSP

lesní dělník, dřevorubec, traktorista
automechanik
traktorista
dělník s JMP ostatní (MS)

LS Žárovice
SpS Lipník n. Bečvou
LS Hamr
SpS Horní Planá

dřevorubec

LS Myslejovice

dřevorubec

LS Obecnice

PRACOVNÍ VÝROČÍ 25 LET
FRYDRÝŠEK Zbyněk
FRÖHLICH Oldřich Ing.
GRYGAR Svatopluk
ŠATOPLECHOVÁ Hana

PRACOVNÍ VÝROČÍ 30 LET
KOUTNÝ Miroslav
KUČERA Ivan
RAJTR Jaroslav
TRUHLÁŘ Zdeněk

PRACOVNÍ VÝROČÍ 35 LET
NAVRÁTIL Karel

PRACOVNÍ VÝROČÍ 40 LET
VESELÝ Jiří

Únor

Blahopřejeme k významnému životnímu výročí
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 50 LET
HROMÁDKA Josef
JANEČEK Rostislav
ŠVADLENA Petr Ing.
BENEŠ Lubomír

bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
traktorista, strojník prac. strojů, řidič
ředitel divize
nadlesní a zástupce vedoucího

SOS Praha
SpS Plumlov
ŘD Hořovice
LS Hlubočky

traktorista
správce majetku
provozní technik
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač

LS Strašice
ŘD Horní Planá
ŘD Lipník n. Bečvou
SOS Libavá

bezpečnostní pracovník
lesní dělník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
technik pro dopravu

SOS Praha
Stř. Obecnice
SOS Libavá
SOS Květušín
SpS Horní Planá

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 55 LET
UNGR Čeněk
LEŠEK František
TESKA Jaroslav Ing.
NEJEZCHLEBA Pavel

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 60 LET
BLAHOVÁ Eva
VESELÁ Hana
VRBA Miloš
POSTL Jaroslav
ŠILLE Petr
36

Společenská rubrika

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 65 LET
HART Pavel
PAVLÍK Bedřich
VRLÍK Josef Ing.
VENDOLSKÝ Josef

hlídač
řidič motorových vozidel - autobus
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač
bezpečnostní pracovník, strážný, hlídač

SOS Květušín
LS Dolní Lomnice
SOS Praha
SOS Brno

bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
uklízečka

SOS Květušín
SOS Mimoň
ŘSP Praha

ÚNOR

Blahopřejeme k významnému životnímu výročí

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 70 LET
RYŠAVÁ Jana
VÍT Václav
VRÁŽKOVÁ Jana

Blahopřejeme k pracovnímu výročí
PRACOVNÍ VÝROČÍ 25 LET
METELKA Vladimír

lesní mechanizátor

LS Libavá

instalatér

SpS Lipník n. Bečvou

lesní dělník

LS Dolní Lomnice

PRACOVNÍ VÝROČÍ 30 LET
MULLER Pavel

PRACOVNÍ VÝROČÍ 50 LET
KOVÁCS Ladislav
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Fotosoutěž

Kdo vyhrál?

Vítězem soutěže minulého kola se stal Zdeněk Vojtek
s fotografií „Ráno na Olšině“. Gratulujeme.
Pavla Kasslová
šéfredaktorka
Příspěvky do rubriky „fotosoutěž“ posílejte prosím na
e-mail: pavla.kasslova@vls.cz
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3.

Fotosoutěž
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Fotosoutěž

6.

7.
40

Vážení kolegové, zaměstnanci VLS.
V tomto roce jsme pro Vás přichystali
kalendář našeho podniku, který
mapuje území spravovaná divizemi
Lipník

nad

Bečvou

a

Plumlov.

V roce 2016 se můžete těšit na divize
Mimoň a Karlovy Vary a celou trilogii
pak uzavřou divize Horní Planá
a Hořovice.

Ráno na Olšině - Zdeněk Vojtek
vítězná fotografie minulého kola fotosoutěže

