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Nejlepší fotky jsou ty,
které jsem nevyfotil
ročník X

zima 2015

ČESKÉ
MYSLIVECKÉ
VÁNOCE

PROŽIJTE V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE,
TRADIČNÍ SETKÁNÍ S LOVECKOU HUDBOU.
Srdečným a milým koncertem vás bude
provázet Lovecké trio Praha, členové Klubu trubačů ČMMJ,
děti z lidové muziky Notičky a další vzácní hosté.

DVOŘÁKOVA SÍŇ
13. prosinec 2015 od 11.00 hod.
Více informací najdete na: www.ceskemysliveckevanoce.cz, www.myslivci.cz
Partner koncertu, VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p., se těší na předvánoční
setkání se všemi lesníky, myslivci a příznivci lovecké hudby.

Pořadatelé koncertu:
LOVECKÉ
TRIO
PRAHA

Slovo má…

Josef Vojáček
ředitel VLS ČR

Vážení čtenáři, milé kolegyně a kolegové,
rád bych využil tohoto tradičního místa k poděkování za odvedenou
práci v uplynulém roce.
V roce extrémním, v roce rekordním, v roce plném změn. Pokud bych
měl tato slova přiblížit a krátce bilancovat - do začátku roku se promítlo
intenzivní řešení důsledků loňských ledovkových kalamit a zavádění nového způsobu odbytu dřevní hmoty. Jaro bylo ve znamení březnových
větrných polomů a nahodilých těžeb, jejichž důsledkem se projevilo snížení realizačních cen dřevné hmoty a létu dominovala tropická sucha
a s nimi spojený nástup kůrovce.
Do toho VLS procházely množstvím změn a rozběhla se celá řada investičních akcí. Nové předpisy, zejména v oblasti veřejných zakázek, způsobovaly při svém zavedení problémy v některých administrativních procesech. Přes všechny problémy se hospodaření našeho podniku za uplynulý
rok opět vyvíjí k rekordním hodnotám a hospodářský výsledek před zdaněním atakuje hodnotu 600 mil. Kč, což je číslo donedávna naprosto nepředstavitelné. Je nesporné, že tyto výsledky jsou „zaplaceny“ společným
pracovním nasazením, elánem a svědomitým přístupem a já vám všem
touto cestou ještě jednou děkuji. Zvláštní a jmenovité poděkování zde
patří zejména zaměstnancům divize Lipník nad Bečvou, jejichž vytížení je
díky dlouhodobému kalamitnímu stavu opravdu enormní.
Co nás čeká v příštím roce?
Vojenské lesy a statky projdou s úderem novoroční půlnoci zásadní
a výraznou změnou ve své historii. Optimalizace vojenských újezdů od
1. ledna nastávajícího roku razantně změní prostředí, v němž se VLS pohybují. Jestliže doposud byla většina námi obhospodařovaných lokalit
ve vojenském režimu, od nového roku dochází ke změně, kdy většina
spravovaných ploch VLS bude, byť se stále jedná o pozemky důležité pro
obranu státu, přístupná veřejnosti. Vznik nových obcí, spolupráce se stávajícími, zpřístupnění Brd, ale i dalších lokalit, s sebou přinese celou řadu
požadavků veřejnosti i místních samospráv na turistické, rekreační a mnohé další využití uvolňovaných lokalit. Tento stav jistě ovlivní i lesnické hospodaření, výkon práva myslivosti a veškeré další činnosti. Čeká nás tedy
velká změna, a jak jinak, opět náročné období. Ať tedy platí - čas změn,
čas výzev, čas úspěchů.
Další oblastí, kde v příštím roce čekáváme změnu, je legislativa v oblasti
veřejných zakázek. Zákonodárci diskutované změny slibují zmenšení administrativy a zkrácení času nutného pro zadání zakázek, včetně možností
rychlejšího a efektivního ukončení práce firem, s jejich prací nejsme spokojeni. Doufejme, že výsledná podoba zákona a jeho následná aplikace
naše očekávání naplní.
Jistě jste zaznamenali nový slogan a motto našeho podniku „Unikátní
příroda, péče s tradicí“. Věřím, a přál bych si, aby nadčasové sdělení obsažené v těchto slovech bylo i nadále hrdou charakteristikou a synonymem
podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Přeji Vám všem i Vašim blízkým veselé Vánoce a šťastný Nový rok.
Josef Vojáček, ředitel VLS ČR
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PREZENTACE VLS

TÉMA

Česká mlha migruje do Polska
„Zajíci vařili polívku, ale zase to ti chlupáči připálili a polévka jim utekla,“
komentovaly s nadsázkou naše babičky podzimní inverzní mlhy dětskou říkankou.
Na fotografii podnikového ekologa VLS Ladislava Seidla z Krkonoš na konci října
to „chlupáči“ nezvládli tak, že se jim mlha začala z české kotliny přelévat přes Obří
sedlo pod naší nejvyšší horou Sněžkou na polskou stranu.
Foto: Vladislav Seidl, Krkonoše, 29. října 2015
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VLS uspěly v prestižní soutěži
Českých 100 Nejlepších

Ředitel VLS Josef Vojáček převzal ocenění od prezidenta
Agrární komory ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc.

Prestižní ocenění Českých 100
Nejlepších v kategorii „Zemědělství
a potravinářství“ převzal v pátek 27.
listopadu na Pražském hradě ředitel
Vojenských lesů a statků ČR, s. p.
Josef Vojáček. Společnost se tak zařadila během slavnostního večera
moderovaného Jolanou Voldánovou
a Danielem Takáčem mezi nejlepší
tuzemské firmy.
Soutěž, ve které se na předních příčkách objevují každoročně nejvýznamnější české podnikatelské subjekty
jako Škoda Auto, ČEZ či Agrofert má za
cíl zviditelnit a ocenit české firmy v co
nejširším záběru ekonomických aktivit.
Jediným měřítkem je četnost nominací,
návrhy přitom musí splňovat tři omezení: firma je zaregistrovaná v tuzemsku
a v Česku také platí daně, má nejméně
20 zaměstnanců a její obrat za posledních 12 měsíců činil nejméně 30 milionů korun.
V rámci soutěže jsou společnosti oceňovány také v „oborových kategoriích“.
A právě zde uspěly Vojenské lesy a stat6

ky. V konkurenci českých zemědělských
a potravinářských společností uspěl
podnik společně s lídrem českých producentů ryb Rybářstvím Třeboň, nebo
druhou největší mlékárenskou společnosti na českém trhu OLMA.
„Je to ocenění naší práce a dosažených
výsledků v roce, který byl pro nás v mnoha ohledech výjimečný. Získali jsme
v něm nejlepší možný rating od nadnárodní agentury Moody´s, ohlásili nejlepší
hospodářský výsledek v historii podniku,
zvládli celou řadu výzev. Za to bych chtěl
poděkovat všem kolegům, kteří se na
těchto úspěších podíleli,“ řekl ředitel VLS
Josef Vojáček.
Galavečera se nakonec sice nezúčastnil ohlášený prezident Miloš Zeman,
z ústavních činitelů však přihlíželi předseda českého parlamentu Jan Hamáček, ministr průmyslu a obchodu Jan
Mládek, ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marksová a také místopředseda Senátu Zdeněk Škromach.

VLS spustily nový
podnikový web

Příběhy stromů a lidí
vidělo 10 tisíc návštěvníků

V polovině října spustily VLS
nový firemní web. Návštěvníkům by měl nabídnout více
informací v přehledné struktuře.
Internetová prezentace bude
dále doplňována o nové služby
a aplikace, struktura informací
se v souvislosti s optimalizací
vojenských újezdů více zaměřuje na veřejnost.
Kde zaparkovat auto, jaké v dané
lokalitě nalezne návštěvník
turistické trasy. Kde se dá rybařit,
ale také tipy na výlet. A pro lovce
přehledná nabídka poplatkového
lovu v rámci jednotlivých divizí
s ukázkou nejlepších trofejí za
poslední roky. To vše v moderní
grafice a přehledné struktuře, v níž
si již na úvodní straně může každý
zvolit základní okruh informací
podle toho, zda se zajímá o obchodní nabídky, informace pro
veřejnost anebo například o lesní
pedagogiku.
„Dosavadní web VLS byl již
morálně zastaralý, jeho podoba
nevyhovovala objemu a struktuře
informací, které chceme v rámci
nové komunikační strategie VLS
zveřejňovat,“ uvedl ředitel VLS
Josef Vojáček.
Nová webová prezentace VLS
je optimalizována pro všechny
dostupné webové prohlížeče a je
responzivní – přizpůsobivá bez
deformací a chyb pro počítače,
tablety i mobilní telefony.
V následujících měsících chtějí VLS
elektronické služby dále rozšiřovat.
Počítá se mimo jiné také se spuštěním samostatného webu pro děti,
který bude podporovat interaktivní výuku lesní pedagogiky.
Dolaďována je však v současné
době i sama nová podniková
webová prezentace. Pokud máte
jakýkoliv podnět, připomínku či
nápad k obsahu, obraťte se na
tiskového mluvčího Jana Sotonu.

Výstava „LES příběh stromů a lidí“
v Národním zemědělském muzeu
v Praze na Letné, jejímž partnerem
jsou Vojenské lesy a statky, prodloužila svou expozici pro velký
zájem až do jara příštího roku.
Cílem celého projektu je změnit
pohled celé společnosti na les
a lesnictví. A to se zřejmě daří - zajímavá a neotřelá forma zážitkové
výstavy sklízí úspěchy a návštěvníci nešetří superlativy. Týden se v jejích prostorách prezentovali také
lesní pedagogové VLS. Do začátku
listopadu padl na výstavě v muzeu
na Letné návštěvnický rekord.
Vidělo ji přes 10 tisíc diváků.
V rámci výstavy vypravěči provázejí malé i velké návštěvníky
a předávají jim utajené příběhy
lesa a lesníků. Výstava je aktuálně
prodlouženo i do dalšího roku a to
až do 30. března 2016.

Dřevěná stavba roku zná vítěze vítězů

Pátý ročník soutěže, kterou podporují také Vojenské lesy a statky, byl kláním
vítězů z minulých let. Na slavnostním
vyhlášení výsledků v zámku v Kostelci
nad Černými lesy.
Osmička soutěžících, kteří získali
prestižní titul Vítěz vítězů, převzala dřevěný diplom a houpacího dřevěného
koníka - symbol pořádající nadace Dřevo pro život. Byli mezi nimi i vítězové
kategorie „Roubené domy“ Josef Musil

a Pavel Pacák, kteří ocenění převzali
z rukou ekonomického náměstka VLS
Zdeňka Mocka.
„V českém stavebnictví se dřevo využívá výrazně méně, než je tomu zvykem
v okolních evropských zemích. Je proto
logické, že jako producent dříví podporujeme soutěž, která si klade za cíl zvýšit
zájem tuzemských architektů, investorů
staveb i celé veřejnosti o tento materiál,“
dodal k tomu náměstek Mocek.

Výlov Dolanského rybníku přilákal do Boletic davy
Slunečné počasí, tisícovka návštěvníků, bohatý úlovek a doprovodný program pro stovky dětí. To byl sváteční
výlov Dolanského rybníku, který VLS
uspořádaly na státní svátek 28. října. Na
návštěvníky čekal prodej čerstvých ryb
z výlovu i chlazených pstruhů z chvalšinských sádek, ale také občerstvení
na hrázi. Vojenský újezd se pro tuto

událost mimořádně otevřel automobilům návštěvníků, řada lidí ale dorazila
také po turistických a cykloturistických
trasách.
Téměř třetinu z davu návštěvníků přitom tvořily děti. Na ně čekal vedle zážitku z výlovu v kulisách podzimní Šumavy také bohatý doprovodný program.
O lesnictví a myslivosti se malí hosté

dozvěděli řadu novinek u stanoviště
lesních pedagogů, užili si také výklad
o rybářství s praktickou ukázkou živých
ryb z výlovu. Ty na ně čekaly ve speciální kádi na hrázi stranou od epicentra
výlovu.
Jejich rodiče se zatím mohli věnovat
ochutnávce přímo na hrázi. Od rána
zde bylo připraveno bohaté občerstvení z rybích specialit. Podávali se pečení
pstruzi, kapří řízky i kapři uzení, guláš
a dršťková polévka. K tomu točené pivo
i další nápoje.
„Vylovilo se 110 metráků kapra, amur,
štika, candát a zajímavostí bylo několik
dnes již při výlovech velmi vzácných
úhořů,“ uvedl porybný šumavské divize
Martin Vosika.
“Díky velké návštěvě byl přímý prodej
během akce úspěšný, část návštěvníků
také využila služeb rekreačního zařízení VLS na Olšině,“ doplnil ředitel divize
Petr Král.
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Plán lesní výroby 2016
Před koncem letošního roku
Vám opět přinášíme přehled
hlavních činností lesní výroby
projektovaných na rok 2016. Za
zmínku stojí především již třetí
rok trvající vysoký objem nahodilé těžby na divizi Lipník nad
Bečvou, který se bude opět pohybovat pravděpodobně v minimální výši 400 tis. m3. S tím
souvisí i významný nárůst plochy
prvního zalesnění na 647 ha, což
je polovina první obnovy u celého státního podniku. Na výši
projektované opakované obnovy lesa pro rok 2016 se jednoznačně projevuje extrémně suchý průběh letošního července
a srpna – 491 ha opakovaného
zalesnění tvoří 28% celkové projektované umělé obnovy lesa.
Historicky nejvyšší je tak i množství sadebního materiálu lesních
dřevin plánovaného k výsadbě –
11 600 tis. ks sazenic. Lze si jen
přát, aby klimatický průběh roku
2016 byl vůči lesnímu hospodářství příznivější a tyto hodnoty
zůstaly nepřekonány.
Pavel Češka,
vedoucí odd. lesní výroby VLS ČR
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Nezdar zalesnění v roce 2015
Měrná
jednotka

Plocha
(ha)

m3

-

960 000

- z toho předmýtní úmyslná

m3

3 945

115 856

- z toho předmýtní úmyslná - výběrná

m3

2

5 370

- z toho předmýtní nahodilá

m3

-

222 163

- z toho mýtní úmyslná

m3

782

285 530

- z toho mýtní úmyslná - clonná

m3

77

9 842

- z toh o mýtní úmyslná - výběrná

m3

485

32 491

- z toho mýtní nahodilá

m3

-

283 224

- z toho mimořádná

m3

10

5 524

m3

3 667

38 863

-

2 371

-

- z toho probírky

m3

1 296

38 943

Výchova nad 40 let

m3

2 672

82 283

Výroba dříví - vlastními

m3

-

239 851

Výroba dříví - cizími

m3

-

693 853

Prodej dříví na lokalitě P

m3

-

26 296

Činnost

Množství měrné
jednotky

Těžební činnost
Těžba celkem

Výchova do 40 let
- z toho prořezávky a prostřihávky

Vyklizování ploch po těžbě

Přehled podílu nezdaru zalesnění podle divizí a typu sadebního materiálu
Umělá obnova lesa podzim
2014 a jaro 2015
Divize

Pěstební činnost
m3

1 923

892 324

-

1 063

-

tis. ks

1 940

11 601

-

158

- z toho umělá obnova - první

tis. ks

- z toho umělá obnova - opakovaná

7-12/2014 a 1-6/2015. Plocha nezdaru
zalesnění se rovná součtu ploch nezdarů vykázaných v období měsíců
1-10/2015. Výpočet může být částečně zatížen chybou, protože v letošním
roce vykázaný nezdar mohl vzniknout
i na kulturách starších jednoho roku.
Přesto jsou uvedené hodnoty dostatečně vypovídající. Zdrojem dat je modul
LVM (lesní výroba a mzdy) IS Seiwin.
Další informací, kterou lze z tabulky vyčíst, je plocha nezdaru zalesnění
podle typu sadebního materiálu (prostokořenný vs. krytokořenný sadební
materiál). Nezdar podle typu sadebního materiálu byl evidován na divizích
Hořovice, Mimoň, Plumlov a Lipník
nad Bečvou, což odpovídá cca 74%
celkové plochy zalesnění. Divize Horní
Planá a Karlovy Vary jsou povinny tuto
evidenci doplnit.

Právě končící rok 2015 se zcela jistě
zapíše mezi nejsušší roky od poloviny
20. století. Podle zaznamenaných údajů
se, pokud vezmeme v úvahu dosavadní
úhrn srážek, jedná o největší sucho od
roku 1961. V mezidobí od roku 1961 do
roku 2015 se významné sucho projevilo
také v letech 1973, 1983, 1992 a v živé
paměti má většina z nás i rok 2003. Důsledky letošního sucha v podobě vysokého nezdaru zalesnění mě vedou k zamyšlení nad příčinami nezdaru, protože
zdaleka ne vše lze připsat na účet podmínek počasí.
V níže uvedené tabulce je znázorněn přehled nezdaru zalesnění podle
jednotlivých divizí vykázaný v průběhu ledna až října 2015. Jako základ
pro výpočet podílu nezdaru zalesnění
je uveden součet ploch první i opakované obnovy lesa v období měsíců

PK

KK

Nezdar zalesnění
vykázaný v období 1-10/2015

Podíl nezdaru zalesnění
2015 na umělé obnově
podzim 2014 a jaro 2015

Celkem

PK

KK

Celkem

PK

KK

Celkem

ha

ha

%

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

Hořovice

214,86

97,11

31%

311,97

91,34

12,05

103,39

43%

12%

33%

-

Horní Planá

186,90

52,30

22%

239,20

104,15

44%

1 291

8 691

Karlovy Vary

114,69

92,91

45%

207,60

96,49

46%

tis. ks

491

2 909

Mimoň

150,62

36,63

20%

187,25

44,03

3,13

47,16

29%

9%

25%

km

314

219

Plumlov

130,01

53,90

29%

183,91

83,80

22,30

106,10

64%

41%

58%

Ochrana proti zvěři

-

6 786

-

Ochrana proti buřeni

-

7 183

-

Lipník nad Bečvou

350,91

101,84

22%

452,75

52,80

5,61

58,41

15%

6%

13%

Ochrana proti klikorohu

-

1 710

-

1 147,99

434,69

27%

1 582,68

271,97

43,09

515,70

-

-

33%

Odstranění škodících dřevin

-

668

-

Prostřihávky a prořezávky

-

2 371

-

Zpřístupnění porostů řezem - čistka

-

423

-

Ochrana lesa proti zvěři

-

357

-

Rekonstrukce lesních porostů

-

3

-

Příprava půdy
Obnova lesa celkem
- z toho přirozená obnova

Oplocování

VLS celkem

Z tabulky je zřejmá především alarmující výše celkového nezdaru 33%,
i když z velké části ovlivněná extrémním suchem. Dále je patrný zvyšující
se podíl využívání krytokořenné sadby,
který v současnosti dosahuje 27%. Jako
nejdůležitější považuji rozdíl v podílu
nezdaru prostokořenné a krytokořen-

né sadby, kdy je nezdar prostokořenné sadby cca trojnásobně vyšší než u
sadby krytokořenné. Výjimkou je divize
Plumlov, kdy bylo přibližně 22 ha podzimních výsadeb (většinou krytokořenné sadby) zničeno černou zvěří.
Nejen výše nezdaru v letošním roce,
ale i nezdar v letech předchozích uka-

zují, že máme značné rezervy a musí
být naším cílem nezdar co nejvíce snížit. Jako reálnou výši nezdaru, na kterou jsme schopni se dostat, považuji
w 10 – 15% (viz roky 2008 – 2010), při využití krytokořenné sadby musí být cílem
nezdar pod 10%.
9

LESNÍ VÝROBA

AKTUALITA

VLS budou opět partnerem YPEF

Vývoj nezdaru zalesnění v letech 2003 – 2014
Položka

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Obnova lesa celkem

981

1150

1092

1123

1293

1537

1543

1508

1498

1547

1449

1618

Nezdar zalesnění

213

181

173

181

220

156

225

227

323

253

317

311

22

16

16

16

17

10

15

15

22

16

22

19

- podíl nezdaru zalesnění

Jsem přesvědčen, že největšími příčinami nezdaru (pokud pominu extrémní vlivy počasí) jsou manipulace se
sadebním materiálem (od vyzvednutí
v lesní školce, přes přepravu až po uložení v místě výsadby) a kvalita zalesňovacích prací. Pracovní postupy pro manipulaci se sadebním materiálem i pro
zalesňování jsou popsány v nedávno
vydané ČSN 48 2116 Umělá obnova
lesa a zalesňování (vydáno 1.3.2015).
V této souvislosti si dovolím upozornit
i na ČSN 48 2117 Příprava stanoviště
pro obnovu lesa a zalesňování (vydáno 1.9.2014). Nikomu jistě neuškodí si
uvedené normy nastudovat a v praxi je
využít. Co se týče kvality zalesňovacích
prací, vidím jako největší chybu nedůslednost při zadávání a přebírání pracovišť. Velmi často se setkávám s tím, že
10

práce nejsou provedeny v souladu se
zadáním. Typickým příkladem je jamková sadba, kdy velikost a kvalita provedení jamky zadání málokdy odpovídá (viz foto).
Při diskusích o kvalitě zalesňování
velmi často slýchám stížnosti na kvalitu dodavatelských firem. Ano, nikdo
z nás si nemůže dodavatele vybrat dle
své vlastní vůle. Jsme veřejným zadavatelem a dodavatel vzejde z veřejné
zakázky, kde je v případě lesnických zakázek jediným kritériem cena. Nejnižší
cena však nemusí být zárukou dobré
kvality práce a často platí, že „nejlevnější nerovná se nejvýhodnější“. Příkladů
vidíme kolem sebe dennodenně celou
řadu. Přesto spolupracujeme i s celou
řadou prověřených a kvalitních dodavatelů. S nekvalitní výsadbou se na dru-

hou stranu setkávám i v případě práce
vlastních zaměstnanců a tam již není
tento argument na místě.
K sadebnímu materiálu se musíme
chovat jako k živému organismu. Veškerou manipulaci s ním od vyzvednutí
v lesní školce až po umístění do sněžné jámy nebo založení v místě výsadby máme ve svých rukách a můžeme
ji ovlivnit. Je nutné zvýšit dohled nad
prováděním zalesňovacích prací a důsledně kontrolovat dodržování zadané
technologie výsadby. Z analýzy podílu
nezdaru podle typu sadebního materiálu pak vyplývá, že ke snížení nezdarů
přispěje i využívání krytokořenné sadby.
Pavel Češka,
vedoucí odd. lesní výroby

Od ledna se opět rozběhne
sérií místních kol mezinárodní
soutěž pro žáky základních
a studenty středních škol
o lesnictví YPEF 2016. Projekt
Mladí lidé v evropských lesích
(Young People in European
Forests) je určen mladým od
13 do 19 let. Ti mají při soutěži
také možnost diskutovat,
spolupracovat a navazovat
nové kontakty se svými
evropskými vrstevníky.
Partnerem projektu budou
stejně jako loni Vojenské lesy
a statky ČR.
„Každoročně se zvyšující účast a zájem mladých lidí o tuto soutěž dokládá,
že se jejich vztah k přírodě a lesnictví,
které má v naší zemi dlouhou tradici,
pozitivně rozvíjí. Oceňuji, že účastníci
soutěže nejsou zkoušeni jen z teoretických znalostí, ale že její velká část je zaměřena na praktické dovednosti, které
soutěžící využijí i v dalším životě,“ řekl
u příležitosti vyhlášení nového ročníku
ministr zemědělství Marian Jurečka.
„Vojenské lesy a statky soutěž podporují nejen jako finanční partner, ale podnikoví lesní pedagogové se do projektu
zapojují organizačně. V rámci loňského
ročníku jsme uspořádali dvě místní kola
– v Hořovicích a v Mimoni. Letos počítáme, že se také zapojíme a dáme tak
možnost žákům a studentům ze škol
z okolí našich místních divizí soutěžit

Náměstek VLS ČR Zdeněk Mocek s náměstkem ministra zemědělství
Patrikem Mlynářem a vítězi letošního ročníku soutěže YPEF.

v YPEFu,“ dodal ředitel Vojenských lesů
a statků Josef Vojáček.
Soutěž Mladí lidé v evropských lesích, jejímž národním koordinátorem
je Česká lesnická společnost, má čtyři kola. V lednu 2016 začne místními
koly, která se konají na vybraných lesních správách státních podniků Lesy
ČR a Vojenské lesy a statky. „Počítáme,
že místní kola vypíšeme na všech šesti
našich divizích,“ vysvětlil šéf lesních pedagogů VLS Jan Kobr.
Jejich vítězové pak postoupí do
šesti regionálních kol, která se v březnu uskuteční na středních lesnických
školách v Hranicích, Písku, Trutnově
a Žluticích a na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity
v Praze a Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně. Vítězové
z těchto kol postupují do červnového národního kola, které se uskuteční
v Kostelci nad Černými lesy. Například
studentské družstvo ze Střední lesnické
školy a středního odborného učiliště
Křivoklát se tak v tomto roce probo-

jovalo z hořovického kola u VLS až do
národního finále, když v dubnu vyhrálo
pražské regionální kolo.
Vrcholem je pak v září 2016 mezinárodní kolo, kam postupuje absolutní
vítěz kola národního. V minulých letech
se konalo v Estonsku, Portugalsku, Německu a Rumunsku.
Do místních kol šestého ročníku
soutěže se již mohou žáci a studenti
základních a středních škol hlásit na
webových stránkách www.ypef.cz.
Nadnárodní evropská soutěž Mladí
lidé v evropských lesích (YPEF) vznikla
z iniciativy polských lesníků, Česko se
jí zúčastnilo poprvé v roce 2011 a od
2. ročníku převzala garanci za organizaci národního kola soutěže Česká
lesnická společnost jako nezávislá stavovská organizace, která zastupuje lesníky napříč oblastmi jejich působení.
YPEF si klade za cíl zlepšení povědomí
o významu lesů a lesnictví pro rozvoj
společnosti.
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Fotograf VLS Lukáš Kovár

Nejlepší fotky jsou ty,
které jsem nevyfotil
ny zdejších lidí. Vinohrad a péče o něj se
zde většinou dědí z generace na generaci. Lukáš Kovár však tento kruh přerušil již výběrem střední školy. „K myslivosti i rybářství jsem měl blízko již v dětství.
Strýc byl vášnivým myslivcem, já jsem
rád chodil na ryby. Díky sousedovi, který byl baštýřem, jsem již před výběrem
střední školy věděl, co ta profese obnáší,
takže jsem věděl, do čeho jdu,“ popisuje
Lukáš.
Absolvoval střední rybářskou školu
a nastoupil do Státního rybářství Přerov.
Po jeho privatizaci v roce 1994 přešel
k Vojenským lesům a statkům v Lipníku nad Bečvou, kde pracuje dodnes.
Z jihomoravských nížin tak přesídlil do
jesenických hor. „Jako jihomoravák sem
chtěl hned první zimu utéct, když napadl metr sněhu. Ale zvyknul jsem si,“ směje se dnes při otázce, jaká to byla změna.

Lukáš Kovár –porybný a dnes dvorní fotograf VLS z Lipníku
nad Bečvou. Jeho snímky najdete v časopisech o myslivosti,
na stěnách ředitelství i na divizích. Druhým rokem je autorem
kalendářů VLS. A všechno je to tak trochu náhoda. Nebýt
souseda, nikdy by se asi nestal rybářem. Nebýt této profese,
nepřesídlil by z vinařského jihu do Oderských hor. A kdyby
mu na divizi do ruky nestrčili kdysi videokameru, asi by se
nestal fotografem.
Když ukazuji příteli Filipovi fotografie
Lukáše Kovára, zpozorní. Filip je profesionální fotograf, na stěně mu visí prestižní ocenění Czech Press Foto a Lukášovy fotky pečlivě studuje. „To je totální
magor, to muselo stát takovýho času,
že se ti to nikdy nemůže vyplatit. To
bych nedal, ale je to super,“ zní jeho expresivní verdikt.
12

Z vinohradu do hor
Lukáš Kovár pochází z Mutěnic, tedy
přímo z epicentra moravského vinařství.
V Čejkovicích, Mutěnicích a dalším tuctu
vinařských obcí, kterými je zdejší vinařská oblast tvořena, se nachází 850 hektarů vinic, je zde registrováno přes 2700
pěstitelů vína a kolem nápoje, v němž se
údajně skrývá pravda, se točí život větši-

Fotografem náhodou
Většina fotografů vám řekne, že se ke
své profesi dostala již v dětství, chronicky se zde opakuje příběh o foťáku
od rodičů pod stromečkem nebo coby
narozeninovém dárku. Drtivá většina
kameramanů pak popisuje, jak se ke
kameře dostali díky fotoaparátu. Od
Lukáše Kovára žádnou takovou historku neuslyšíte, právě naopak. K focení
se dostal až na Lipníku, asi před 14 lety.
Náhodou a vlastně z rozhodnutí ředitele
divize. A navíc to byla obrácená cesta od
kamery k foťáku.
„Běhal jsem kolem myslivosti, ale nikdy jsem si neudělal myslivecký lístek.
Tehdy Vojenské lesy a statky na divize
pořídily videokamery, abychom mohli
pořizovat záznam pro lovecké hosty.
Jako jeden ze služebně nejmladších na
13
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Historka z natáčení: Jelen na přání
Je to story, která tak trochu zpochybňuje představu o fotografovi přírody, který musí trpělivě hodiny čekat na ten
správný záběr.

divizi v Lipníku jsem dostal kameru na
starost. Asi dva roky jsem točil, pak jsem
ve vojenském újezdu potkal kamaráda na houbách s foťákem,“ popisuje
Lukáš Kovár.
Alternativa lovu
Prvním fotoaparátem porybného
z lipnické divize byla falešná zrcadlovka
Panasonic. Lukáš Kovár nikdy nefotil na
film, technologie, kterou dodnes řada
profesionálních fotografů hájí před digitální fotkou, není podle něj pro snímky
z přírody vhodná. „Nesnese velký formát,“ říká a dodává s nadsázkou: „Navíc
nejlepším přítelem fotografa přírody je
tlačítko Delete. Ze stovky fotek, které vyfotím, vyberu jako použitelných tak pět.“
Snímky, které nafotí, nechává většinou tak čtvrt roku „uležet,“ než začne
s konečnou selekcí. „Získáte tím od fotky odstup, díky kterému se na ni můžete podívat jako nezaujatý divák bez
emocí, které souvisejí s jejím vznikem
a okolnostmi,“ vysvětluje.
Přestože porybný z Oderských hor
se dnes specializuje na myslivecké scenérie, zbroják si nepořídil dodnes a ani
to neplánuje. Focení je pro něj zkrátka
„jiná alternativa“ lovu. „Za mě mnohem
složitější alternativa. Lovec pro dobrou
ránu musí jít na sto, sto padesát metrů
ke zvířeti, pro dobrou ránu s foťákem já
potřebuji mnohem blíže. Tak na třicet,
čtyřicet metrů. Teleobjektiv vás v tomhle nezachrání,“ argumentuje.
Vedle tuzemských destinací rád jezdí
fotografovat skandinávskou přírodu.
Rodinné dovolené Lukáše Kovára se již
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dávno odvíjejí od toho, jak cílová destinace vypadá v hledáčku fotoaparátu.
„Skandinávie je z dostupných míst pro
mne ideálním místem jak z hlediska
lovu ryb, tak i z hlediska fotografování.
Rád bych procestoval ale také Špicberky nebo Kamčatku,“ vysvětluje.
Slon? Raději půjdu fotit tetřívka!
Ve Skandinávii Lukáš Kovár fotografoval především pižmoně. Pro jejich fotky byl ochoten denně jezdit místo relaxace i stovky kilometrů. Rád by „ulovil“
také ledního medvěda, ale, jak sám říká,
nemá žádné vysněné zvíře. Nelákají jej
naopak exotické snímky tropické či
africké fauny. „Kdybych si měl vybrat
mezi slonem a tetřívkem, tak dám rozhodně přednost focení tetřívka v toku,“
potvrzuje. Tetřívka ostatně považuje za
jedno z nejfotogeničtějších zvířat.
Neláká jej naopak focení lidí. „Kecají
vám do toho,“ zní lakonické vysvětlení.
Když nahlédnete pod pokličku Kovárových fotografií a bavíte se o tom, jak
jednotlivé snímky vznikly, dojde vám,
že rybářství a focení přírody má hodně společného. Musíte najít dobré místo, zvolit správný čas a mít štěstí na to
správné počasí. A pak hodiny, a někdy
i dny, čekáte na něco, co jste si vysnili,
ale nevíte, jestli to příjde…
Každá divize je jiná
Kdo chce začít fotit přírodu, měl by se
podle dvorního fotografa Vojenských
lesů a statků obrnit trpělivostí. A především začít ve svém okolí. „Každý by
měl začít fotit za humny, kde to dobře

zná. Fotografování přírody není o drahé zrcadlovce, je to o tom, jak svůj vjem
umíte přenést na obrázek,“ říká. Podle
Lukáše Kovára nemusí být každá fotografie krajiny prozářená, optimistická
a prvoplánově krásná. „U podzimních
fotek všichni dávají přednost žloutnoucímu listí ozářenému sluncem, přitom
to není nejvýstižnější obrázek podzimu,
kdy je naopak často pošmourno,“ tvrdí.
Proto také stále rád cestuje po divizích VLS, které důvěrně zná a hledá nové
a nové obrazy krajin, které vystihují atmosféru přírody ve správě VLS. „Jednotlivé divize mají spousty krásných míst.
Po těch letech si dovolím tvrdit, že je
znám již velmi dobře, a každá z těch
lokalit je jiná. Navíc mám tu výhodu, že
se sem díky vojenskému režimu každý
fotograf přírody běžně nedostane. Ale
i v lokalitách přístupných běžně veřejnosti najdete stále řadu nádherných
míst, která většina lidí nezná. Kolik lidí
třeba opravdu poznalo Pecopalu v Ralsku?“ argumentuje Lukáš Kovár.
Z jeho krajinářských fotek divizí VLS
již druhým rokem vzniká podnikový
kalendář. Letos v něm najdete výběr
nejlepších velkoplošných snímků z divizí v Hořovicích a v Horní Plané podle
jednotlivých ročních období.
A jedna rada na závěr. Až potkáte
Lukáše Kovára někde s fotoaparátem
v lese, tak se ho neptejte na to, který
svůj snímek považuje za nejlepší. „Nejhezčí fotky jsou ty, které jsem nevyfotil, protože jsem zrovna neměl aparát,
nebo jsem ho neměl přichystaný, či top
nevyšlo z nějaké jiné příčiny,“ směje se.

Jedeme s Lukášem Kovárem na Židlov v rámci jeho fotografické mise na divizi Mimoň. Je krásný říjnový den, Lukáš fotografoval podzimem vybarvenou ralskou přírodu několik dnů
a nyní chce ještě jeden snímek, který si kdysi vytipoval při
návštěvě druhé největší obory v Česku pro podzimní focení.
Kousek od památné lípy u zříceniny Krupského dvora vede
smrkovým lesem stará cesta lemovaná alejí. „Je to pozůstatek
bývalého osídlení, původně evidentně vedla poli, dnes je to
lesní cesta vedoucí nikam,“ popisuje Lukáš za volantem. „Ideální by bylo, kdyby se na ní objevil zubr. Nebo alespoň jelen,“
dodává. No, to víš, že jo, myslím si svoje. Je to sice lokalita,
kde se zubři v rámci židlovské obory pohybují, o jeleny zde
také není nouze, ale že by vám přišel jeden z nich zapózovat
přímo na cestu ubíhající do dálky rámovanou podzimními
stromy, protože jste se rozhodli ji zrovna fotit? To asi těžko.
Přijíždíme na místo, Lukáš vytahuje fotoaparát a stativ a jdeme k aleji. Perfektní místo, mechem a travou zarostlá cesta.

A také dokonalé načasování – krásně vybarvená podzimní
scenérie, která za týden zmizí.
Lukáš jde po cestě a hledá ideální perspektivu pro záběr.
Několikrát postaví fotoaparát a fotí. Ideální záběr zjevně
nachází uprostřed aleje. Udělá několik fotek a najednou
se vlevo v lese ozve praskot. Přes cestu v mžiku přebíhá
stádečko vysoké.
Jeden z jelenů se na cestě zastaví, podívá se naším směrem
a zarámuje tak dokonalou scenérii. Cvak, ozve se Lukášův
foťák a jelen odkráčí do lesa.
„To snad není možné! Oni jsou snad domluvený!“ napadá
mě cestou zpátky. Kdyby mi tuhle historku někdo vyprávěl,
tak v její pravdivost budu věřit rozhodně méně, než středně,
abych tak řekl.
Nevěříte? Tak si počkejte, až Lukáš nechá tu fotku odležet…
Jan Sotona

INZERCE

Léto 2016

děti zcela zdarma
po celou sezonu |

slevy a superslevy

za včasný nákup |

záloha jen 990 Kč!
klubové hotely |
české animační programy
pro děti i dospělé zdarma
CALLCENTRUM, tel.: 270 007 007

w w w. a l e x a n d ri a . c z
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VÝSLEDKY PROVĚREK

lesních hospodářských celků
Z šesti lesních hospodářských celků Vojenských lesů a statků, které
v letošním roce prošly prověrkami plnění lesních hospodářských
plánů a legislativních závazků, dosáhlo nejlepšího hodnocení středisko Háje z hořovické divize. Ani na dalších správách a střediscích
však kontroloři nenašli vážnější problém a výsledné hodnocení
vždy znělo „velmi dobrý.“ U všech prověřovaných navíc došlo ke
zlepšení ve srovnání s posledními kontrolami.
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 pod značkou VLS-IMS-MP-2015-0359-1900 vydaným dne
12. května 2015. 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 2015 byly provedeny na těchto lesních hospodářských celcích (LHC):
–– po deseti letech platnosti LHP: Arnoštov (divize Horní Planá), Valeč (divize Karlovy Vary) a Rychtářov (divize
Plumlov),
–– po pěti letech platnosti LHP: Háje (divize Hořovice), Myslejovice (divize
Plumlov) a Potštát (divize Lipník
nad Bečvou).
A dále VLsÚ provedl tématické kontroly na dodržování ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném
znění a jeho prováděcích předpisů na
LHC: Dražice a Bližší Lhota (divize Horní
Planá), Dolní Lomnice a Klášterec nad
Ohří (divize Karlovy Vary), Lipník (divize
Mimoň), Žárovice, Slavkov a Ketkovice
u divize Plumlov, při kterých byly zjištěny jen drobné nedostatky

Přehled o výsledcích prověrek LHP za období 2006 až 2015 podává následující tabulka:
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LHC

Divize

Dražice
Obecnice
Bores
Ketkovice
Háje
Slavkov
Potštát
Velký Újezd
Nouzov
Strašice
Bochoř
Rychtářov
Dolní Krupá
Bruntál
Jince
Arnoštov
Žárovice
Lipník
Nouzov
Homole

Horní Planá
Hořovice
Lipník n/B
Plumlov
Hořovice
Plumlov
Lipník n/B
Lipník n. B.
Hořovice
Hořovice
Lipník n/B
Plumlov
Mimoň
Lipník n/B
Hořovice
Horní Planá
Plumlov
Mimoň
Hořovice
Horní Planá

Platnost
LHP
5
10
10
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
5
10
10
5
10
10
5

Rok
2013
2014
2014
2013
2015
2013
2015
2007
2012
2012
2012
2015
2014
2014
2011
2015
2013
2013
2007
2012

Vedení
evidencí
1,87
1,98
1,82
2,00
2,00
1,91
1,91
1,93
1,91
2,00
1,80
1,80
1,91
2,00
1,91
1,82
1,80
1,93
1,85
1,91

Plnění
LHP
2,00
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

Ochrana
Lesa
1,95
1,94
1,99
2,00
1,96
1,95
1,90
1,85
1,97
1,93
2,00
1,95
2,00
1,97
1,97
1,92
1,70
2,00
1,92
1,90

Venkovní
šetření
1,88
1,85
1,81
1,77
1,77
1,82
1,78
1,78
1,76
1,76
1,81
1,76
1,74
1,72
1,73
1,76
1,77
1,70
1,72
1,71

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
1,89
2,00
2,00
2,00
--

Minulá
prověrka
1,63
1,63
1,60
-1,65
1,60
1,55
1,73
1,68
1,61
-1,63
1,67
1,51
1,60
1,55
1,56
1,68
1,76
--

Výsledek
prověrky
1,84
1,83
1,78
1,77
1,76
1,75
1,74
1,74
1,74
1,74
1,73
1,72
1,72
1,72
1,71
1,70
1,69
1,69
1,68
1,68

Stráž p/R.
Lipník
Dolní Krupá
Stráž p/R.
Valeč
Háje
Velký Újezd
D. Lomnice
Chvalšiny
Libavá
Klášterec n/O
Rychtářov
Obecnice
Dražice
Nepomuk
D. Lomnice
Valeč
Hlubočky
Strašice
Hradčany
Myslejovice
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

Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Karlovy Vary
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
Plumlov
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

10
5
5
5
10
10
10
5
5
10
10
5
5
10
5
10
5
10
5
10
5
5
10
10
10
5
5
5
5
5
5
10
5
10
5
5
5
10
10
10
10
10
5
10
10

2011
2008
2009
2006
2015
2010
2012
2013
2011
2011
2013
2010
2009
2008
2014
2008
2010
2014
2007
2006
2015
2011
2013
2008
2012
2009
2006
2008
2007
2012
2012
2008
2010
2010
2009
2012
2008
2007
2010
2007
2009
2009
2006
2006
2007

1,91
1,93
1,91
1,93
2,00
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
1,91
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

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

1,97
1,94
1,91
1,94
1,72
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
1,90
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

1,70
1,70
1,70
1,70
1,71
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
1,64
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

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
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

1,73
1,73
1,70
1,73
1,61
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
1,53
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

1,68
1,68
1,67
1,67
1,66
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
1,61
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

Způsob hodnocení: do 0,69 nedostatečný / 0,70 – 0,99 vyžadující zlepšení / 1,00 – 1,50 dobrý / 1,51 – 1,80 velmi dobrý / 1,81 – 2,00 výtečný

Prověrky v roce 2016 budou provedeny na LHC:
–– po deseti letech platnosti LHP: Chvalšiny (divize Horní Planá) a Hradčany
a Břehyně u divize Mimoň;
–– po pěti letech platnosti LHP: Jince
(divize Hořovice), Stráž pod Ralskem
(divize Mimoň) a Libavá u divize
Lipník nad Bečvou.

A dále budou v roce 2016 zaměstnanci VLsÚ provedeny tématické kontroly
plnění závazných ustanovení lesního
zákona na LHC: Obecnice a Nepomuk
(divize Hořovice), Dolní Krupá (divize
Mimoň), Hlubočky, Bruntál a Bores u divize Lipník nad Bečvou. Termíny všech
plánovaných kontrol budou s příslušnými divizemi standardně projednány

a v dostatečném předstihu prověřovaným organizačním jednotkám VLS ČR,
s. p. oznámeny.
V roce 2015 nebylo Vojenským lesním úřadem s VLS ČR, s. p. zahájeno
žádné správní řízení a ani nám nebyla
rozhodnutím VLsÚ uložena pokuta.
Ing. Vladislav Seidl, ekolog VLS ČR, s. p.
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Opravená kaple v Ralsku
již slouží veřejnosti

Lesní kapli na Borečku v Ralsku,
jejíž rekonstrukci v minulých
týdnech dokončily Vojenské
lesy a statky, požehnal během
slavnostního otevření litoměřický biskup Jan Baxant. Ceremoniálu se v úterý 3. listopadu zúčastnila asi stovka návštěvníků.
Slavnostního otevření se v úterý 3. listopadu zúčastnili správní náměstek
ředitele VLS Jiří Špelina, ředitel divize
v Mimoni Roman Vohradský a o zdůraznění slavnostní chvíle se postarali hudebním doprovodem trubači VLS z Karlových Varů. Na proměnu, kterou kaple
prošla, se přišly podívat desítky místních, ale i turisté.
Barokní oltář díky práci restaurátorky
již nezdobí čtvrtstoletí staré nápisy sovětských vojáků v azbuce, kteří v bývalém vojenském prostoru sídlili. Památka
získala podobu, kterou měla ještě počátkem 19. století. Během dvouleté obnovy
18

nechaly Vojenské lesy a statky ve spolupráci s místní římskokatolickou farností
opravit střechu, omítky i štukatérské prvky. Kaple byla osazena dřevěnými žebrovanými vraty, jež chrání vnitřní malby.
Do okenních otvorů byla opět vsazena
dřevěná okna a především byla odborně
zrestaurována nástěnná malba iluzivního oltáře, kterou provedla restaurátorka
Monika Bělohlávková. Náklady na rekonstrukci si vyžádaly 233 tisíc korun.
„Chtěl bych poděkovat Vojenským lesům a statkům,“ uvedl během slavnostního otevření litoměřický biskup Jan
Baxant, který kapli požehnal. „Tu kapli
neopravili žádní „náboženští fanatici,“
neopravila ji římskokatolická církev, ale
dobrý hospodář. Opravil ji bez náboženských motivů, jednoduše proto, že se
chce starat o tuto lokalitu s citem k její
historii, a daroval ji nám všem. Je potěšitelné zjistit, že žijeme v době, kdy se
památky nebourají, ale opravují,“ dodal.
Kaple je zbytkem menšího kostela, který ve své oboře nechala k meditativním
účelům v roce 1712 postavit Anna Marie
Františka velkovévodkyně Toskánská.

Šlechtična budovala kolem své zákupské
rezidence komponovanou barokní krajinu s množstvím architektonicky velmi
kvalitních staveb.
Kaple na Borečku původně sloužila
jako poustevna, po barokní přestavbě
byla zasvěcena patronům myslivosti,
svatému Eustachovi, svatému Jiljí a svatému Hubertovi. Ještě v první polovině
19. století byla lesní kaple oblíbeným
výletním místem místních obyvatel
z Mimoně a okolí, její zchátralé trosky
s nápisy v azbuce se pak staly v minulých
letech symbolickou připomínkou pobytu sovětských vojsk v lokalitě. Nyní má
barokní památka opět sloužit veřejnosti.
„Římskokatolická farnost v Mimoni
zde plánuje již bohoslužby, my počítáme
s jejím využitím pro příležitostné myslivecké ceremoniály, hlavně ale chceme,
aby se stala jedním z cílů Lesnického
parku Bezděz, který má propagovat
lesní hospodaření v souladu s přírodou
a ochranou krajiny. A samozřejmě aby
sloužila místním, jako příjemné výletní
místo,“ dodal ředitel divize VLS Mimoň
Roman Vohradský.

Děti zaměstnanců VLS u moře
K tradičním akcím VLS patří i týden
letních prázdnin pro děti zaměstnanců
VLS u moře. V letošním roce Celopodnikový výbor odborových organizací
zorganizoval dětský letní tábor v městečku Lido Adriano v Itálii.
Rekreačního pobytu se zúčastnilo 90
dětí ve věku 7 – 16 let ze všech divizí VLS.
Kromě koupání v moři a radovánek
s mořem spojených se malovala trička a hrnečky. Množství her a soutěží

znamenalo získávání cenných teamových bodů a následně i nějakou tu odměnu, například ve formě chladící láhve
s logem VLS a ty byly v letošním horkém létě neocenitelným pomocníkem!
Zážitky, nová přátelství a při závěrečném loučení i trocha slziček – to k táboru patří. A i když by se mohlo zdát, teď
uprostřed zimy, že vše je zapomenuto,
celý kolektiv vedoucích už plánuje a připravuje další úžasná dobrodružství!

Vyzkoušeli jsme několik destinací, ale
Lido Adriano je prostě NEJLEPŠÍ!!!
A proto, příští rok jedeme zas!!! Kronika tábora, kterou jsme tam zakopali,
na nás čeká!!!
Termín přihlášek je do 26. února 2016!
Zuzana Fojtíková,
předsedkyně CPV ČMOSA
a ZV ZO ČMOSA

Nabídka DLT Lido Adriano 2016
08. 07. – 17. 07. 2016 (Odjezdový den: pátek. Odjezdová místa: Mimoň, Olomouc, Prostějov)
23. 07. – 01. 08. 2016 (Odjezdový den: sobota. Odjezdová místa: Praha, Plzeň, Horní Planá)
Lido Adriano leží přibližně 15 km jižně od historického města Ravenny. Typickým znakem jsou písčité pláže s pozvolným
vstupem do moře. Residence Belvedere je šestiposchoďová budova s výtahem, vybavena dvěma bazény a velkým parkovištěm. Pro děti jsou rezervována spodní patra s nejbližším přístupem k moři. Residence je oddělena od pláže pouze
travnatou plochou.
Cena 6 400,– zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem z nástupních míst, ubytování v 6lůžkových apartmánech,
plnou penzi + pitný režim, závěrečný úklid, služby delegáta, služby zdravotníka, vedoucí, pojištění proti úpadku CK.
Rodiče, jsou povinni uzavřít dětem Cestovní pojištění a u autobusu předat KARTIČKU CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ A DOKLAD
O ZAPLACENÍ. Pojištění musí obsahovat: pojištění léčebných výloh, odpovědnosti, zavazadel a úrazu.
Bližší informace získáte a objednávku učiníte prostřednictvím předsedů odborových organizací příslušných divizí, nebo
u předsedkyně CPV.

Předvánoční tradice ŘSP na bowlingové dráze
Na ředitelství VLS je to již klasika – předvánoční pohoda je kulatá a valí se po bowlingové dráze. Tradiční turnaj bowlingu spojený
s předvánočním večírkem zaměstnanců ŘSP
se odehrál ve čtvrtek 3. prosince.
Zatímco pohodovou náladu si odnesli snad všichni zúčastnění, absolutní vítězství může patřit jen jednomu.
A tím se stal správní náměstek VLS Jiří Špelina, který zvítězil výkonem 358 bodů před Davidem Sanetrníkem a bronzovým medailistou, ředitelem VLS Josefem Vojáčkem.
V ženách výkonem 262 bodů dominovala Soňa Vohánková před Ivanou Ehenbergovou a Kateřinou Šeniglovou.
Vítězným družstvem se pak stal „dream team“ Libora Baráka, který se svými spoluhráči Vlastou Metrovou, Davidem
Sanetrníkem, Vítězslavem a Pavlem Urbánkem společně
vytvořil úctyhodný průměr 267,2 bodů na hráče.

Vítěz vánočního bowlingového turnaje
ředitelství VLS Jiří Špelina (vpravo).
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Program se v lese „zvrhnul“ na
dovádění v listí
Můžete se někdy snažit sebevíc, ale
přírodu s jejími atrakcemi prostě netrumfnete. A někdy stačí jen vyjít za
plot. Přesvědčili se o tom v úterý 3. listopadu lesní pedagogové Radek Brus
a Hanka Zadražilová z šumavské divize
Vojenských lesů a statků, když vyrazili
s dvěma skupinkami předškoláků do
nedalekého lesa.
Pro děti nachystali zábavný program
Zvířátka v lese, určený těm nejmenším.
Program se dětem velmi líbil, zaujalo
je úvodní a závěrečné troubení na lesní roh, hlavní atrakcí se však stala silná vrstva spadaného podzimního listí
hned za plotem jejich mateřské školy.
Dovádění v kopách listí prostě nemělo
konkurenci.
„Děti se přesvědčily, že největší atrakcí je příroda sama. A o to v lesní pedagogice přeci jde,“ poznamenal Radek
Brus.

Lesní pedagogika
v podzimním listí
Stovkám dětí se od začátku školního roku
dostalo zábavy i poučení díky desítkám akcí,
které pro ně připravili lesní pedagogové VLS.
Do podzimních lesů ve správě jednotlivých
divizí s lesníky vyrážely za informacemi
o lesnictví, myslivosti i rybářství, ale také
sázet stromky a pomáhat v oplocence…

Děti z Karlovarska vědí, jak se hospodaří v lese
Díky společnému projektu pedagogů a VLS se děti z mateřské školy v Kyselce u újezdu Hradiště dozvídají, jak se
hospodaří v okolních lesích.
Paní učitelky z mateřské školy v Kyselce připravily v rámci integrovaného
bloku „Co se děje v lese“ projektové
vyučování pro svých 25 předškoláků.
Jeho součástí byla i lesní pedagogika.
Na hranicích vojenského újezdu Hradiště, od školky coby kamenem dohodil,
připravili dětem program zaměstnanci karlovarské divize Vojenských lesů
a statků.
„Ve školce si celý týden povídáme
o tom, co se děje v lese, ale nejvíce si
děti zapamatují přímo v přírodě,“ chválí
si paní učitelka Blanka Zichová.
„Opravdovým zážitkem pak bylo vyznačování stromů k probírce. Dětem
zajiskřilo v očích, když jim lesní Stanislav Dvořák svěřil do rukou vyznačovací
spreje. O to pozorněji pak poslouchaly,
jak se dělá prořezávka a jak poznají stromy k probírce,“ popsala lesní pedagožka
karlovarské divize VLS Jana Hynková.
Děti se potom ještě dozvěděly, jak
a proč se ošetřují stromky proti okusu
a co je chrutí divokých prasat. To jim

snad do paměti zapsala i hra na kňoury,
bachyně a myslivce.
Brdské děti pomáhaly lesníkům
Děti z okolí středních Brd si od září
po prázdninách užívají naplno programy, které pro ně přichystali lesní pedagogové z hořovické divize Vojenských
lesů a statků.
„Hned v září jsme uvítali v lese v Poteplí předškoláky z Přítočna a v říjnu
pak dětičky z nedaleké mateřské školky
z Malých Kyšic. Právě na Poteplí při lesní správě Nouzov se koná mnoho akcí
a díky obětavosti zdejších lesních pedagogů mohou probíhat během celého roku,“ popsala lesní pedagožka VLS
Renata Lukášová.
Třeťáci základní školy z Obecnice si
zas mohli v lese vyzkoušet svoje smysly v porovnání s těmi zvířecími. Děti
z dobrovolného hasičského sboru
z Chaloupek zase zorganizovaly sobotní brigádu a pomohly tak lesní správě
v Obecnici s vytrháváním modřínů
v oplocence.
Na listopad pak v Hořovicích lesní pedagogové naplánovali celou řadu akcí
pro mateřské školy.
Školáci z Poštátu asistovali u výlovu
Rybářská exkurze čekala ve čtvrtek
22. října na žáky základky v Poštátu.
Celé dopoledne jim kolegové z divize VLS v Lipníku nad Bečvou umožnili
bezprostředně nasávat atmosféru výlovu u Heřmaneckého horního rybníka
na Libavé.
Měli možnost sledovat jak tahání
ryb z vody tak jejich třídění a odvoz.
Obligátní vlezlou zimu školáci zahnali
u lovecké chaty VLS čajem a smaženou
čerstvou rybou.
Ještě před návratem do školních lavic si děti mohly pečlivě prohlédnout
jednotlivé druhy ryb, které z rybníku
pracovníci VLS vylovili, a to s odborným výkladem lesního pedagoga
Martin Putaly.
Den stromů na Hradišti
V úterý 20. října vyrazily děti z MŠ
Šemnice do lesa spolu s lesním pedagogem VLS. Právě na toto datum připadá Den stromů a tak téma dopoledního
programu bylo jasné.
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„Z barevného listí si děti nejprve
vytvořily vlastní strom přímo ve
třídě. Postupně pak při hrách objevovaly, co dělá stromům dobře
a co jim škodí. Proč jim na podzim padá listí a jak je umí potrápit
škůdci,“ vysvětluje lesní pedagožka Jana Hynková z divize Karlovy
Vary.
Velký zájem předškoláků vzbudila hra na kůrovce. Venkovní program pak odstartovala zběsilá honička. Bezbranné stromky unikaly
škůdcům a nechaly se zachraňovat lesníky. Vše uklidnila procházka, při které si bystré hlavičky všímaly různých úkazů na stromech
(spadané listí, řasa na kůře, okus,
napadení škůdcem, porost břečťanu aj.) a rozhodovaly, jestli jsou
pro strom škodlivé nebo přínosné.
Nechybělo ani zastavení u pařezů
a zdůvodnění těžby v lese.
Na závěr vycházky si děti ještě
zahrály na semínka jasanu. Pomocí aktivity spokojený/smutný
strom se pak už jen pochlubily, co
vše si z programu zapamatovaly.
Děti z Novojičínska sázely les
Jak se sází skutečný les? To si
vyzkoušely v pátek 13. listopadu
děti z mateřské školy v Libohošti
s lesníkem Jaroslavem Hanzelkou.
Nejprve na ně čekal příběh o semínku, pak třídění šišek, povídání
si o sazenicích lesních dřevin a nakonec si děti samy natáhly provázek a začaly vysazovat nový les na
odloučeném l. úseku LS Bruntál
- Roveň.
To vše se jim náramně líbilo
a odpoledne se některé děti přišly do lesa pochlubit svým rodičům s tím, co se jim dopoledne
podařilo.
Sázení stromků navázalo na říjnové akce, které pro libohošťské
děti Jaroslav Hanzelka připravil.
Během ní si při návštěvě Panského lesa povídali o houbě václavce,
o kůrovci, proč a jak škodí lesu,
a prohlédli si také vyvážecí soupravu a zařízení na štěpkování
klestu přímo v akci v lese.
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Premiéra NOČNÍHO LESA
Jak vypadá les v noci? Je se v něm třeba za tmy bát? Co se v něm
děje a co zde návštěvník uslyší? Na všechny tyto otázky má
odpovědět nový program lesní pedagogiky Noční les, jehož
premiéra se odehrála v pátek 27. listopadu na Brdech.
Autorkou projektu je lesní pedagožka
hořovické divize Renáta Lukášová, a zatěžkávací zkouškou si prošly děti z okolí
Nepomuku u Rožmitálu pod Třemšínem.
Vojenské lesy a statky plánují Noční les
jako projekt lesní pedagogiky, který je
ideální především pro podzimní dny,
kdy se brzy stmívá. Děti se na naučné
stezce plné hádanek, her, soutěží a překvapení naučí vnímat přírodu nejen zrakem, ale i ostatními smysly.
„Důležitý je prožitek. Projekt má dětem ukázat, že i v noci les žije svým vlastním životem a že má jiné kouzlo než les,
který znají během dne. Měly by si uvědomit, že i v noci se v lese pohybují zvířata
a že ho musíme vnímat především jinými smysly než zrakem. Hlavním cílem

však je zbavit děti strachu, že temný les
plný zvuků je nebezpečný. Je to ten samý

les, jen lidé nad ním už nemají takovou
kontrolu,“ popsala projekt autorka
Renata Lukášová.
V „Nočním lese“ tak malí návštěvníci
plní především úkoly, kde je důležitý jejich sluch a hmat – chůze pomocí lana,
rozpoznávání hmatových sáčků, rozlišování zvířat podle zvuků, a podobně.

Páťáci ze Zákup vyhráli fotosoutěž VLS
Podzimní fotosoutěž vypsaly
VLS pro žáky ze škol v okolí Lesnického parku Bezděz a měla
uzávěrku 20. října 2015. Jejím
cílem bylo oživit projekt bezdězského parku a dostat jej do
vědomí školáků.
„Fotografie páťáků ze Zákup mezi
došlými soutěžními díly doslova čněla.
Nazvali ji „Jen si trochu tak vzlétnout“
a skutečně na rozdíl od všech obvyklých
panoramat bezdězské krajiny evokuje
dojem, že se na lokalitu díváte očima letícího ptáka,“ okomentoval vítězné dílo
šéf lesních pedagogů VLS Jan Kobr.
S vítěznou třídou ze Zákup vyrazí lesní pedagogové do lesoparku. Na přání
školy se návštěva odehraje až v jarních
kulisách v dubnu. VLS zajistí dětem dopravu a čekají na ně také drobné dárky.
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Když padaly kroupy
velké jako slepičí vejce

Krupobití, které v červnu poškodilo lesy na Boleticku, se vymykalo ze sledu událostí působících letos škody u dalších divizí.
K události se v textu i fotografiích vrací Ing. Jiří Flíček z šumavské divize VLS.
Do 14. června letošního roku málokdo z obyvatel Boletic, Kájova nebo
Křenova věděl, co prakticky znamená
věta v úvodu tohoto článku. V důsledku
střídání teplé a studené fronty se vpodvečer tohoto dne obloha nad Šumavou
zatáhla tmavými mraky, následovala
silná bouřka doprovázená přívalovým
deštěm. Místy se v pruzích objevily
kroupy, které doprovázené deštěm

nepůsobily výrazné škody, kromě poškození prašných komunikací.
Lokálně však bylo krupobití velice silné s abnormálně velikými kroupami. Po
12 hodinách ještě měli někteří jedinci
velikost 4 cm. Během krátké doby dosáhly srážky 67 mm. Místy se vytvořily
až půlmetrové nánosy krup.
Během krátké doby byly stromy odlistěny, zejména olše a vrby. U těchto

dřevin došlo místy i k odkornění kůry.
Veškerý travní porost byl „zmulčován“.
V lesních porostech byly největší škody,
kromě listnáčů, na borovicích, kde došlo k ulámání slabších letorostů a ztrátě
části jehličí. Na kulturách borovice byly
vylomeny nové prýty a kmínky také
ztratily jehlice. Byly nalezeny i mrtvolky drobných ptáků. Automobily měly
poškozené karoserie, skleníky na zahradách byly rozbité.
Co na závěr říci – vše je důsledkem
vrtkavého a na extrémy bohatého počasí letošního roku.
Jiří Flíček, divize Horní Planá

Zaniklé lesní drážky u VLS
Nový historický seriál, který na stránkách časopisu VLS v tomto čísle zahajujeme, je věnován zaniklým lesním drážkám u VLS. Jeho vznik inspirovala iniciativa kolegů z Mimoně, kteří se v rámci
projektu Lesního parku Bezděz rozhodli návštěvníkům Ralska připomenout bývalou Rečkovskou
lesní drážku.

Velikost krup z oblasti Boletic
– autor fota Ing. Jiří Flíček

Škody na borové kultuře na LS Chvalšiny
– autor fota Pavel Švancár
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Odlistěná skupina olší
– autor fota Ing. Jiří Flíček

Rozvoj lesních drážek je úzce spojen
s boomem úzkorozchodných průmyslových železnic koncem 19. a počátkem
20. století. V návaznosti na všeobecný
průmyslový rozvoj v Evropě se všude
tam, kde bylo třeba dopravovat větší
množství materiálu, se začaly objevovat koleje.
Trend se nevyhnul ani lesnictví, kde
lesní drážky začaly protínat lesní lokality v nížinách i v horách. Vznikaly tradiční trati, kde se využívaly pro svoz dříví
parní lokomotivy, ale i gravitační drážky, kterými putovalo dříví z hornatých
oblastí dolů do nížin vlastní vahou. Využití parních lokomotiv v lesním terénu
sebou ostatně neslo i svá rizika, mezi nimiž vévodila hrozba, že se od odletujících jisker z komínů vznítí porost. Proto
také například po Rečkovské lesní drážce za projíždějícími soupravami chodili
pracovníci s lopatami a likvidovaly potenciální epicentra požáru.
V lokalitách ve správě Vojenských
lesů a statků v historii fungovalo hned

několik lesnických železnic. Některé
z nich byly strategickými hospodářskými dopravními stavbami jako byla
Rečkovská lesní drážka v Ralsku, o které
zde psal v minulém čísle Honza Kobr.
Jiné byly zřízeny jako účelové tratě,
především v souvislosti s budováním
vojenských újezdů a navazující potřebou odlesnit velké
lokality pro dopadové plochy dělostřeleckých střelnic. Ale také
v souvislosti s kalamitami, či dokonce jako
sezónní tratě. To je
zase primárně případ
Jordánky na Brdech,
se kterou vás v tomto
vydání seznámí Vašek
Pernegr. V příštím vydání byste pak měli
najít text o Arnoštovských železnicích Jiřího Flíčka, věnovat se
budeme také brdské

Kolvínce a v hledáčku máme také Vedrálku, trať, která vedla lesy na Plumlově.
Pokud víte o dalších zaniklých drážkách, či máte k některým z výše uvedených zajímavou dokumentaci, neváhejte se na redakcí VLS obrátit. Budeme
Vám vděčni za pomoc.
Jan Sotona

25

HISTORIE

HISTORIE

Lesní drážka Jordánka na Brdech
Vraťme se na chvíli opět do
časů 1. republiky a do období
vzniku dělostřeleckého cvičiště
v Brdech. Koncem dvacátých
let se zde horečně pracovalo
na tom, aby naše armáda měla
kde cvičit moderními zbraněmi. Čerstvě zřízené cvičiště
v Brdech bylo nutno připravit
pro výcvik dělostřelectva. Nejnáročnější akcí bylo odlesňování cílových ploch. Jako první se
začala mýtit cílová plocha Jordán nad Zaječovem. Z té doby
se dochoval unikátní „Deník
1927-1930“, který zpracoval
Ing. Karel Jindřich A. Irmann.
Představme nejprve tuto zajímavou
osobnost. Ing. Irmann se narodil v roce
1900. (Jeho otec, též lesní inženýr, působil jako lesní rada při náchodském
velkostatku). Po gymnáziu studoval v letech 1920-1925 ČVUT – lesní inženýrství
v Praze a 3 semestry též na lesnické fakultě univerzity v Mnichově. Po absolvování
vojenské služby nastoupil roku 1927 jako
lesní asistent k taxačnímu oddělení velkostatku zbirožského. Dnem 1. listopadu 1928 přestoupil do služeb vojenských
lesních podniků. Pan Irmann organizoval vyměřování cílových ploch a jejich
následné odlesňování a rovněž výstavbu
a opravy cestní sítě pro potřeby jak VLS,
tak armády; velice se zajímal o mechanizaci veškerých prací. V době odlesňování cílové plochy Jordán bydlel v klášteře
ve Svaté Dobrotivé, kde se též seznámil
s budoucí manželkou, učitelkou na zdejší škole. V roce 1938 byl pan Irmann
převelen k vojenským lesům do Plumlova; bydleli s rodinou v Myslejovicích. Do
jejich života silně zasáhly válečné a poválečné události, takže se po válce ocitli
v Rokycanech. Pan Irmann nakonec dosloužil na lesním závodě v Plasích. Jeho
syn Adolf (1932) je též lesníkem; začínal
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na polesí Chynín v jižních Brdech, ale
většinu života strávil na lesním závodě
Zbiroh. Mladší syn Karel (1934) žije
v Hořovicích a je známý jako výzkumník
v oblasti výroby harmonik a akordeonů;

též vyučoval na ZUŠ Hořovice. Další syn
Pavel žije v Rokycanech.
Vraťme se však na cílovou plochu
Jordán. Odhad množství dříví, které
bylo třeba vytěžit, činil cca 80.000 m3

na ploše 456 ha ve značně členitém,
většinou balvanitém terénu, s rozpětím
nadmořské výšky 560 – 815 m n.m. Do
vykoupení pozemků čs. státem patřily
lesy v jižní polovině plochy k velkostatku hořovickému a v severní polovině
k velkostatku zbirožskému. V té době
se zde nacházely běžné hospodářské
porosty, z drtivé většiny smrkové, s velkoplošným holosečným způsobem hospodaření. Termín požadovaný armádou
na odlesnění a vyklizení byl velmi krátký – původní k 1. 7. 1929, který ovšem
musel být prodloužen. Začalo se těžit
v létě 1928. Těžba byla prováděna dělníky domácími, ale hlavně cizími, většinou
ze Šumavy, Slovenska a Podkarpatské
Rusi. Pro Čechy a Slováky byly vybudovány srubové baráky, ale Rusíni si sami
postavili dřevěné koliby přímo v okolí
svých pracovišť. Těžební práce narušila
pověstná krutá zima 1928/29 s dlouhotrvajícími mrazy více než třicetistupňovými a trvalou vysokou sněhovou
pokrývkou. „Sekáči“ nemohli žádnou
práci úplně dodělat, takže nebyli ani
vymzděni. Teprve v dubnu mohl být
proveden příjem dřeva, při kterém se
zjistily vážné nedostatky v sortimentaci
zejména u rusínských dělníků. Protože
pouze malá část dříví byla předána firmám přímo v lese, měla lesní správa na
starost vyvezení dříví. Domácí povozníci
povzbuzeni tak velkým množstvím dříví,
povětrnostními podmínkami a hořícím
termínem utvořili kartel a žádali nepřiměřeně vysoké povoznické mzdy. Proto byly i v této tuhé zimě činěny pokusy, jak dostat ve vlastní režii dříví mimo
cílovou plochu. Šumavští dělníci si dovezli ze své domoviny ruční saně – rohačky, na kterých tam, kde byly vhodné podmínky, dříví sváželi. Vojenská
správa pak poskytla celý vývozní oddíl
sestávající ze čtyřiceti párů koní s vozy.
K tomu byly narychlo zřízeny dřevěné
stáje a vlastní kolárna, kovárna a sedlářská dílna. Ovšem výkon tohoto oddílu
nebyl příliš vysoký – koně nebyli zvyklí
práci v těžkém terénu a vojáci nebyli
též dostatečně motivovaní. Tímto oddílem bylo sváženo pouze rovnané dříví;
přibližování ani vyvážení dlouhého dříví nebyli schopni provádět.
Východiskem z tíživé situace bylo
rozhodnutí o stavbě úzkorozchodné

lesní dráhy. Její stavba byla započata
30. dubna 1929 a prováděna ve vlastní režii ve spojení s firmou Neptun
v Komárově, která dodávala materiál.
Vytýčená trasa byla zbavena velkých
překážek, vystavěny byly příčné objekty a odvodňovací příkopy a podélně
kladena dlouhá kulatina, na kterou byly
pak pokládány pražce a kolejnice. Rozchod kolejnic činil 600 mm. Celá trasa

byla dlouhá 2 800 m a vystavěna během
23 dnů osmnácti lidmi (!). Zároveň byl
vydán provozní řád, stanoveny signály
a zřízen telefon z dolního skladu (u tehdy nově vystavěné hájenky Okrouhlík)
do manipulační chaty u horní stanice. Vozíky o nosnosti 5 t byly do horní
stanice vytlačovány jednoválcovou
lokomotivou fy Ornstein Koppel a po
naložení byly zpět spouštěny samotíží
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vždy po telefonickém avízu. Nahoru
většinou nejely vozíky prázdné, ale
armáda je využívala pro dopravu materiálu pro stavbu různých vojenských
objektů na cílové ploše. Maximální
rychlost byla stanovena na 8 km/hod.
Po vystavění drážky byl vývoz dříví předán rusínskému podnikateli za sazby
14,50 Kč/1 prm rovnačky a 16,50 Kč/
m3 dlouhého dříví. Za půl roku provozu drážky neměla lokomotiva ani
jednu závadu; vyvezeno bylo celkem
16.000 m3 dříví. Kulatina byla k drážce
stahována malými rusínskými koníky, obdivovanými pro svoji disciplínu
a pracovitost; k drážce byl jeden pár
těchto koní schopen vytahat denně
25 – 55 m3 kulatiny. Rusínský podnikatel platil svým povozníkům 8 Kč za 1 m3
kulatiny. Hranicové (čili rovnané) dříví
bylo donášeno (pokud nebylo příliš daleko od kolejí) ručně ženami v nůších (!);
pokud byla vzdálenost větší, pak koňmi
s žebřinovými vozy (jeden pár byl schopen vyvézt 20 – 35 prm na vzdálenost
800 – 1000 m). Pracovní doba byla dvanáctihodinová. Po ukončení provozu
byla drážka během tří týdnů rozebrána
a dřevěné podvaly zpeněženy.
O tom, že byly nakonec práce na Jordánu včas dokončeny, svědčí skutečnost, že v květnu 1930 již padly první
dělostřelecké granáty právě na cílovou
plochu Jordán. 4. června 1930 byla
střelnice oficiálně předána armádě do
užívání; v následujících několika letech
byly pak odlesněny zhruba stejně velké cílové plochy Brda a Tok a poté byla
celá střelnice velice intenzívně využívána k výcviku dělostřelectva.
Později byl Jordán využíván též pro
výcvik tanků (před vybudováním tankodromu na Bahnech). Donedávna pak
sloužila cílová plocha pro výcvik jak dělostřelectva, tak letectva (ostrá střelba
z palubních zbraní, rakety vzduch-země a výcvik v bombardování do ráže
pumy 100 kg). Od časů pana Ing. Irmanna však plocha opět zarostla; za 86 let
od odlesnění jsou z ponechaných kultur či mlazin smrkové kmenoviny a většina ostatní plochy se sukcesí samovolně zalesnila, zejména břízou. Celá
severní část se stala víceméně zapojenou březovou kmenovinou, pod níž
se vyvíjejí další stadia sukcese. V jižní
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části, intenzívně využívané armádou
donedávna, byla opakovaně bříza vyřezávána, takže se zde zachovala rozsáhlá
vřesoviště. Na ploše dosud stojí vojenské objekty – betonové bunkry z předválečné a válečné doby – nejznámější
tzv. „Benešův bunkr“ a pak bunkr na
kótě Houpák (794 m), z něhož se otevírá jeden z nejlepších brdských výhledů,

čehož se jistě využije při novém směřování využití nyní již bývalého vojenského újezdu Brdy… Při pohledu odsud a vzpomínce na hektické pachtění
našich předků při odlesňování nás jistě
napadnou myšlenky o pomíjivosti lidského snažení a o síle „Matky Přírody“…
Václav Pernegr, divize Hořovice

Uniformy Vojenských lesních podniků

v období 1. československé republiky
Státní podnik Vojenské lesy a statky ČR navazuje na činnost
a tradice Vojenských lesních podniků (VLP) 1. československé
republiky (1918 – 1938). Následující text se snaží nastínit problematiku zavádění, vývoje a úprav služebních stejnokrojů VLP,
které tehdy zaměstnanci nosili. Důkladné zmapování dnes více
jak 80 let staré historie není jednoduché, stále zůstává dost bílých
míst, nejasností a může docházet i k nechtěným omylům.

28. října 1918 byl vyhlášen Československý stát, jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich
vycházejícími rozhodnutími v rámci
versailleského mírového systému. Vzápětí došlo i na úpravy majetkových
poměrů v nové republice. Ty se týkaly
mimo jiné také záboru bývalých rakouských státních lesů a lesů císařské
rodiny. Následná pozemková reforma,
probíhající v letech 1919–1938, jejímž cílem bylo rozdělení velkých soukromých pozemků, vedla k dalšímu

nárůstu rozlohy půdy i lesů, které stát
získal do svého vlastnictví. Tento majetek byl spravován ministerstvem zemědělství a jím zřízeným podnikem Státní
lesy a statky (SLS).
Historie předchůdce současného
státního podniku Vojenské lesy a statky
ČR, Vojenských lesních podniků (VLP),
začíná o něco později. V roce 1924 byl
zřízen ministerstvem národní obrany
Vojenský dřevařský podnik ve Velkých
Levárech (Malacky). Tehdy v Československu kromě dočasných cvičišť,

využívaných čs. armádou k manévrům
a střelbám, již existovaly dvě stálé střelnice, Vojenský tábor Milovice a na Slovensku zkušební střelnice u Malacek.
V přímé souvislosti se zřizováním nové
dělostřelecké střelnice v Brdech byla
dne 24. května 1928 (vládní nařízení č.
76/1928) provedena částečná změna
původního nařízení z r. 1924. V paragrafu 1. došlo k náhradě znění „Vojenské dřevařské podniky ve Velkých
Levárech“ názvem novým – „Vojenské
lesní podniky“(VLP). Ředitelství VLP,
které hospodařily na území střelnic
a výcvikových prostorů, bylo zřízeno
v Jincích již v roce 1927 a roku 1928 se
jako generální ředitelství VLP přestěhovalo do Prahy. Služební instrukce pro
zaměstnance vojenských lesních správ
byly vydány a schváleny ministerstvem
národní obrany rozhodnutím ze dne
18. listopadu 1927 (čj. 4/spr. odbor).
V Československu byly zákonem
obecně stanoveny služební a platové
poměry státních zaměstnanců, týkající
se i státního lesního personálu a úředníků, ale až do první poloviny 30’ let 20.
století nebyla důsledně řešena otázka
jednotných stejnokrojů. Služební řád
z roku 1928 sice ustanovuje povinnost
nošení služební ho oděvu, ale jeho podobu blíže nespecifikuje.
Ministerstvo národní obrany, jako zřizovatel státního podniku VLP, tedy začalo řešit otázku jednotných uniforem
pro lesní personál i úředníky a vzápětí
ho následovalo také ministerstvo zemědělství pro jím spravovaný podnik
Státní lesy a statky.
V katalogu pražské firmy Hojtaš, která
se zabývala výrobou výstrojních doplňků pro československou armádu, ale
i jiné uniformované státní složky, můžeme najít stránku s barevným vyobrazením stejnokrojů VLS i VLP, ale první
zatím doložený oficiální „Předpis o stejnokrojích zaměstnanců Vojenských lesních podniků“, byl vydán ředitelstvím
VLP v Praze roku 1935 (čj. 86/1935).
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Předpis o stejnokrojích
zaměstnanců VLP, 1935
Ve všeobecných ustanoveních (stať 1)
tohoto předpisu je uvedeno:
Vojenské lesní podniky byly zřízeny
k obhospodaření státního lesního majetku nutného k provozu vojenských dělostřeleckých střelnic apod. Poněvadž
zaměstnanci lesní a provozní služby VLP
při výkonu služby přicházejí do častého
styku s vojenskými osobami velitelství
dělostřeleckých střelnic a na těchto střelnicích cvičících vojenských útvarů, bylo
zavedeno pro uvedené zaměstnance povinné nošení stejnokroje.

Následuje popis a schéma hodností,
které byly označeny na rukávových štítcích umístěných na levém záloktí oděvu (stať 3).
Stať 4 odkazuje na přílohu 2, která detailně popisuje a v perokresbách zobrazuje jednotlivé součásti stejnokroje.
Poslední oddíl předpisu se zabývá
obnovováním stejnokrojů a postupem
při objednávkách jejich součástí.
Z předpisu o stejnokrojích VLP, 1935
– blůza pro úředníky (obr. 5), blůza pro
zaměstnance služby provozní (obr. 6), kamizola pro lesní dozorce (obr. 7), vesta pro
úředníky (obr. 8) a plášť hubertus (obr. 11).

Předpis přesně vymezuje, kdo je povinen stejnokroj nosit – kočí a řidič auta
při služebních jízdách s osobami, kancelářský zřízenec ve službě, pomocný lesní
zřízenec, lesní hajný, lesní nadhajný, lesní dozorce II. a I. třídy, přednostové lesních správ, přednostové vrchních a samostatných lesních správ, ředitel a jeho
zástupce při výkonu služby v lese.
Dále je stanoven druh a součástky
stejnokroje podle pracovního a funkčního zařazení – klobouk, zimní čepice,
kamizola, blůza, vesta, kalhoty krátké
i dlouhé, plášť hubertus, zimní kabát,
boty, košile atd. (stať 2).

Předpis o služebním oděvu
zaměstnanců VLP, 1937
Jak bylo uvedeno výše, otázku stejnokrojů řešil i podnik Státní lesy a statky. Z roku 1936 se dochoval návrh vládního nařízení o služebním stejnokroji,
služebním odznaku a pracovním obleku zaměstnanců SLS. Původní „Předpis o stejnokrojích zaměstnanců VLP“
z roku 1935 byl následně přepracován
tak, že při zachování jistých odlišností
výstroje (např. zimní čepice atd.), jiného znaku a hodnostního označení, byly
základní součásti stejnokrojů víceméně sjednoceny s návrhem SLS a pro

VLP byly pražským ředitelstvím v roce
1937 zpracovány v dokumentu „Předpisy o služebním oděvu (odznaku) zaměstnanců, kteří podléhají služebnímu
řádu pro zaměstnance podniku VLP“
(čj. 2826 řed. 1937).
Tento předpis platil od svého vydání
přes období Protektorátu Čechy a Morava až do 50 let 20. století.
Má obdobnou strukturu jako ten
předchozí z roku 1935. Stanovuje kdo
je povinen služební oděv nosit a dále
se zabývá konkrétním podrobným popisem jeho jednotlivých součástí (včetně obrazové přílohy) a zcela novým
hodnostním označením – límcovými
výložkami.
Rozsah článku neumožňuje detailně
se věnovat všem výstrojním součástem
uniforem VLP a tak bude zmíněno jen
několik vybraných příkladů.
Límcové výložky zavedené
v roce 1937
Systém rozlišení zaměstnanců pomocí výložek a distinkcí byl poměrně
složitý, bral v úvahu jejich služební třídu, postavení i zařazení podle platové
stupnice.
Podle předpisu z roku 1937 (§ 16) byly
výložky zhotoveny z tmavozeleného
sukna s lemováním. Úředníci nosili výložky podle tvaru na obr. 27 a 28, lesní
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dozorci a hajní podle obr. 29 a 30. Služební postavení zaměstnanců se rozlišovalo kombinacemi vyšívaných nebo
kovových růžic o průměru 15mm, knoflíkem s malým státním znakem či knoflíkem hladkým. Růžice i knoflíky byly buď
zlaté (úředníci) nebo stříbrné (lesní dozorci, hajní a pomocní zřízenci).
Na společné fotografii zaměstnanců
Vojenské lesní správy Dobřív VLP Hořovice z roku 1939 můžeme vidět tehdy
zavedené límcové hodnostní výložky
s distinkcemi.
Zimní čepice a odznaky
Jako pokrývka hlavy byla zimní čepice zavedena již prvním předpisem
v roce 1935 a beze změn převzata
i předpisem následujícím (1937). To
se ovšem netýkalo odznaků, původní
kulatý se stylizovanými písmeny VLP
lemovanými snítkami jmelí, byl nahrazen oválným, s malým státním znakem,
podloženým jedlovou větvičkou. Nosil
se na klobouku a čepici. V roce 1935
byly odznaky pro úředníky pozlacené,
pro lesní dozorce postříbřené a pro
ostatní zaměstnance poměděné, potom mořené sirnými játry tmavohnědě
až červenohnědě, lehce kartáčovány
a zaponovány. V roce 1937 došlo ke
zjednodušení, odznaky pro úředníky
zůstaly pozlacené a pro dozorce, ale
i lesní hajné postříbřené.

Zimní čepice, asi jako jediná výstrojní
součást prvorepublikových stejnokrojů, zůstala oblíbena až do dnešních dnů
i když ne každý z těch, kdo ji nosí, také
zná její historii.
Která firma tehdy čepice pro lesní
personál VLP dodávala, se zatím nepodařilo zjistit a můžeme na jednotlivých
exemplářích najít i drobné odlišnosti od
předpisu (např. nepřítomnost knoflíku
na dýnku). Za 2. světové války a později si šitím čepic přivydělávaly manželky
hajných a šijí se i dnes, většinou z materiálů, které se od původní „vlněné látky
barvy khaki“ mohou i dosti lišit.

V lesích středních Brd, kde hospodaří
s.p. VLS divize Hořovice stále můžete potkat lesní dělníky s „brďačkou“ na hlavě
a při neformálních slavnostních příležitostech i bývalé zaměstnance, kteří jejím nošením vyjadřují svoji příslušnost
k „vojenskému“ lesnickému stavu a snad
i hrdost a úctu k tradici VLP/VLS.
Za pomoc při shromažďování informací o uniformách VLP děkuji pracovníkům
s.p. VLS ČR divize Hořovice, zvláště pak
Ing. M. Tesařovi.
Ing. Petr Ježek,
Vojenské historické sdružení Brdy
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Nabídka lázeňských pobytů pro zaměstnance
Celopodnikový výbor odborových organizací VLS ČR, s.p. zajišťuje pro zaměstnance rekreační
pobyty za smluvní ceny, které zahrnují ubytování a stravování dle požadavků.
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 Hotelu Bellevue návštěvníky čeká
zmodernizovaný prostor wellness centra

a přestavěná parní sauna, chatová osada
Bítov má nový kurt pro plážový volejbal
a nově vybudovaný minigolf. Lázeňský
dům Judita v VLL Teplice má nově vybudovanou solnou jeskyni.
V roce 2015 nabídku VLRZ využilo
80 rekreantů z řad zaměstnanců VLS
a rodinných příslušníků.

Bližší informace získáte a objednávku
učiníte prostřednictvím předsedů odborových organizací příslušných divizí,
nebo u předsedkyně CPV.
Zuzana Fojtíková,
předsedkyně CPV ČMOSA a ZV ZO ČMOSA
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BUCHTOVÁ Markéta
ŠEDIVÝ Ladislav DiS.
SANETRNÍK David
HANÁKOVÁ Monika
ZDAŘIL JIŘÍ
BORCSIK Dionýz Bc.
VELEN Michal Ing.
DIASOVÁ Ilona
BRETTLOVÁ Martina
NECKAŘOVÁ Daniela Ing.
KOLÁŘOVÁ Lenka
MICHÁLEK Ladislav
POKORNÝ Libor Ing.
FERIANČÍK Daniel Ing.
HOROVÁ Miroslava
ČERNÁ Iveta

40 let
40 let
40 let
40 let
40 let
45 let
45 let
45 let
45 let
45 let
45 let
45 let
50 let
50 let
50 let
50 let

LS 14 – stř. Mirošov
LS Lipník
ŘSP
SOS Libavá
LS Hlubočky
SOS Brno
SOS Libavá
SOS Libavá
LS 14 – stř. Mirošov
ŘD Lipník n. B.
SOS Libavá
SOS Mimoň
SOS Bražec, Hradiště
SOS Květušín
SOS Bražec, Hradiště
Klášterec

FURIŠOVÁ Zdeňka
KOUTNÝ Miroslav
MACÁK Pavel
PŘECECHTĚL Břetislav
TICHÝ Zdeněk
STARÁ Libuše
PIZÚROVÁ Ludmila
MÜHLDORF Zdeněk
MAŠEK Josef
ČERMÁK Rudolf Ing.
TRNEČKA Jaroslav
HRBATA Stanislav
KUBÁT Zdeněk Ing.
FIALA Antonín Ing.
JELÍNEK Pravoslav

50 let
50 let
50 let
55 let
55 let
55 let
55 let
60 let
60 let
60 let
60 let
65 let
70 let
70 let
85 let

ZS Heroltovice
LS Žárovice
SOS Mimoň
LS Myslejovice
LS Nouzov
ZS Heroltovice
SOS Libavá
SOS Praha
SOS Bražec, Hradiště
Dílna + sklad
ZS Heroltovice
SOS Brno
SOS Květušín
SOS Brno
LS Nouzov
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BEDNÁŘ Jiří
FENIK Pavel
LUSKA Josef
VYMĚTAL Petr
JEŘÁBEK Vratislav
MACHATÝ Jaroslav

20 let
20 let
20 let
20 let
25 let
25 let

SOS Libavá
MS Lhota
LS Myslejovice
LS Žárovice
LS Libavá
LS Břehyně

STÍSKAL Rostislav
VLACH Zbyněk
DOMES Ladislav
FILIAČ Jan
ŽAMPACH Josef
GRONDZÁR Gejza

25 let
25 let
30 let
35 let
40 let
45 let

LS Bruntál
SOS Bražec, Hradiště
SpS Lipník n. Bečvou
SpS Lipník n. Bečvou
LS Rychtářov
ZS K.Vary Bražec

MATYS Pavel
ČERNÁ Růžena
HALBICH Petr
KURIAK Milan Ing.
TŮMA Miloslav
SKUČKOVÁ Ivana
BOUCHAL Jaroslav Ing.
HEGR Jiří
BOBAJEVSKÝ Alexandr
KEJVAL Vlastimil
BOŘIL Zdeněk
SEIDL Jan
NOSÁL Stanislav Ing.
VLASÁK Ladislav
HRUBÝ Václav
KOVÁŘ Ivo
PÁRAL Ivan
VLASÁK Zdeněk
MRÁZEK František

60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

SOS Bražec, Hradiště
SOS Bražec, Hradiště
SOS Mimoň
SOS Libavá
ŘD Mimoň
ŘD Hořovice
LS Myslejovice
SOS Libavá
SOS Mimoň
SOS Mimoň
SOS Libavá
SOS Mimoň
SOS Praha
SOS Květušín
SOS Praha
SOS Květušín
SOS Praha
SOS Květušín
SOS Mimoň

VÍTOVEC Zdeněk

30 let

SPS Horní Planá

ŠVANCÁR Jan
KRAJÍCOVÁ Helena
KOŽENÁ Jiřina
VÍTOVEC Zdeněk
HÁJEK Jaroslav
POPELKA František
ADAM Karel Ing.
KOLENO Zdenko Ing.
GAJDOŠOVÁ Hana
GRMELOVÁ Zdeňka
JURČÍKOVÁ Věra
HORVÁT Petr
TOVÁREK Vladimír Ing.
TAKÁČ Milan Ing.
ZEMAN Vlastimil
BÁREK Miroslav
VÍT Ivo Ing.
KUPSA Vlastimil
RIEGER Vladimír
ŠAROUN Jiří
JAKEŠOVÁ Anna

55 let
55 let
55 let
55 let
55 let
55 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
70 let
70 let
70 let
70 let

LS Chvalšiny
Klášterec
SpS Bochov
SPS Horní Planá
LS 17 – stř. Strasice
LS 14 – stř. Mirošov
SOS Praha
SOS Praha
SOS Libavá
SOS Brno
SOS Libavá
ZS K. Vary Bražec
LS Žárovice
SOS Mimoň
SOS Bražec, Hradiště
SOS Brno
SOS Květušín
SOS Květušín
SOS Praha
SOS Mimoň
SOS Praha

TRNEČKOVÁ Dana
LUKAŠČUK Vladimír

20 let
25 let

Stř. Osina – Krumsín
Valeč
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VLAŠICOVÁ Petra
BLEHA Radek
IMBERA Antonín
PLAČEK Josef Ing.
HODYC Tomáš
VÍŠKOVÁ Markéta
VOJTĚCHOVSKÁ Šárka
VESELÝ Petr
GLONEK Jaroslav
HUTNÍK Norbert
VYBOŠTOKOVÁ Marie
KOVÁČEK Daniel Ing.
ČEPEROVÁ Pavlína Ing.
VAJNEROVÁ Blanka
KUČERA Ivan
EHRENBERGEROVÁ Ivana
TŘESKÝ Vladimír
BÁRTA Jiří
BEDNÁŘ Miroslav
DOLEŽEL František

40 let
40 let
40 let
40 let
40 let
40 let
45 let
45 let
45 let
45 let
45 let
50 let
50 let
50 let
50 let
55 let
55 let
55 let
55 let
60 let

LS Bruntál
SOS Květušín
LS Arnoštov
ŘD Plumlov
Klášterec
SOS Mimoň
SOS Praha
LS Arnoštov
DMS Lipník-doprava
Klášterec
SOS Libavá
SOS Praha
ŘSP
ŘD Karlovy Vary
SpS Lipník n. Bečvou
ŘSP
SOS Libavá
LS Hamr
ZS Heroltovice
SOS Brno

BLAHOPŘEJEME K PRACOVNÍMU VÝROČÍ
ČERMÁK Rudolf Ing.

25 let

Dílna + sklad

1.
„Vítězem soutěže minulého kola se stala Jana Mrkvičková
s fotografií „Čmelák“. Gratulujeme.
Jan Sotona
šéfredaktor
Příspěvek do rubriky „fotosoutěž“ posílejte prosím na
e-mail: jan.sotona@vls.cz

2.

BŘEZEN

BLAHOPŘEJEME K ŽIVOTNÍMU VÝROČÍ
ŠPATKA Filip
VANÍČEK Marcel
KRÁLOVÁ Marcela
KAŠPAROVÁ Ludmila
HROCHOVÁ Martina
VELÍŠEK Vojtěch
POSPÍŠIL Otakar Ing.
BEZDĚKA Martin
FUNK Hubert
VOSIKA Martin
SOUČEK Rostislav
CINKLOVÁ Zdeňka
HUŇA Antonín
ČERVENÁ Alena
ROUBALOVÁ Marcela
BORTLOVÁ Bohumíra
HANÁKOVÁ Petra
POHL Luděk
HORKELOVÁ Olga
VODIČKOVÁ Šárka
ILLY Dušan

40 let
40 let
40 let
45 let
45 let
45 let
45 let
45 let
45 let
45 let
50 let
50 let
50 let
50 let
50 let
50 let
50 let
55 let
55 let
55 let
55 let

LS Bruntál
LS Břehyně
Stř. Lhota-fóliovník
Klášterec
LS 14 – stř. Mirošov
Klášterec
LS Dolní Krupá
LS Nouzov
LS Myslejovice
SPS Horní Planá
ŘSP
SOS Bražec, Hradiště
SOS Libavá
ŘSP
ŘSP
SOS Libavá
SOS Libavá
SOS Praha
SOS Mimoň
SOS Mimoň
SOS Květušín

4.

BLAHOPŘEJEME K PRACOVNÍMU VÝROČÍ
PIŠÍN Luboš Ing.
TRNEČKA Miroslav
34

20 let
20 let

LS Žárovice
SpS Plumlov

3.

5.

2016

PF

Štěstí, zdraví a bystrou mysl…

