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10		 – Lesnický den v Ralsku

Vážené kolegyně, kolegové,
Časopis, který právě na počátku léta dostáváte do rukou, je z velké
části věnován akcím pořádaným vojenskými lesy, jichž je v květnu
a červnu nepřeberné množství. Stálicí, která letos načala již páté desetiletí své existence je Lesnický den v Ralsku, který je bezpochyby
největší „outdoorovou“ lesnickou akcí v republice. Neodmyslitelnou
součástí Lesnického dne se stalo mistrovství České republiky v práci
s motorovou pilou.
Nejsem příznivcem života na sociálních sítích, své zážitky, úspěchy
a neúspěchy rozebírám s přáteli raději u piva. Přesto jsem si založil
účet na jedné z nich, a to především proto, abych v budoucnosti stačil
svým dětem a dokázal je případně ochránit před nástrahami virtuálního života. A protože jako každý chlap, jsem i já ješitný, zajímá mě,
co si myslí lidé, které neznám a s kterými se u toho piva tedy zřejmě
nikdy nepotkám. Když si vzpomenu na heslo, otevřu tedy sociální síť
a pročítám si vesměs pozitivní reakce a komentáře veřejnosti k právě proběhlému Lesnickému dni. Vedle mnoha fotografií zápolících
dřevorubců se objevuje poptávka po dřevorubcích do lesnického
provozu. V tu chvíli mi mozek přepíná opět do pracovního režimu
a uvědomuji si neveselou realitu poslední doby, a to je hrubý nedostatek kvalifikovaných pracovníků v dělnických profesích.
Zásadní objektivní vliv má na situaci věková struktura, která je zřejmá
z demografické křivky. Nejnižší porodnost byla v letech 1996 – 2001,
což jsou ročníky, které dokončily nebo by měly v blízké budoucnosti
dokončovat střední odborná učiliště a střední školy. K postupnému
nárůstu porodnosti došlo až od roku 2002 s gradací v roce 2008. Na
zlepšení situace si tedy musíme ještě cca 5-10 let počkat.
Kromě živelných kalamit různého typu se každá generace lesníků
potýkala s nedostatkem pracovních sil. Potíž je v tom, když se Vám
oba negativní faktory sejdou naráz…
Na trhu pracovních sil v současné době poptávka převyšuje nabídku.
Na tahu jsou tedy zaměstnavatelé. Musí hledat, nabízet, motivovat.
Dobrá zpráva pro zaměstnance, horší pro zaměstnavatele. Jak jsem
již v jednom rozhovoru pro Lesnickou práci uvedl, blízkou budoucnost lesnických dělnických profesí vidím v zaměstnaneckém poměru
s možností využívání zaměstnaneckých benefitů. Vyjádřeno lesnickým
slangem, nebude to jednoduché decennium, přesto věřím, a ani mi
nic jiného nezbývá, že to čeští lesníci zvládnou, jako ostatně v historii
vždy.
Přeji Vám všem příjemné strávené období prázdnin a dovolených, kdy
zůstaňte „offline“ a za sluncem a teplem jeďte raději k moři, protože
v českých a moravských luzích a hájích bude doufám pršet.
Lesu zdar,
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Neprodejné, vychází nákladem 800 kusů.
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FOTO VYDÁNÍ
FOTO VYDÁNÍ
Bučina láká davy
Mattoniho vyhlídková věž nad Ohří na Bučině v Doupovských horách se poté, co ji
karlovarští kolegové kompletně zrekonstruovali, stala turistickým tahákem regionu.
V rámci terénních úprav na podzim loňského roku vytěžily VLS v okolí rozhledny
stromy. Řada návštěvníků se však pozastavovala nad vysokými pařezy, které těžaři
na místě zanechali. Od jara však musí být důvod každému jasný. V okolí kamenné
stavby z roku 1880 postupně díky zručností dřevorubců VLS vyrůstají dřevěné sochy.
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KŮROVCOVÉ INFO VSTUPUJE S PODPOROU VLS
DO DALŠÍHO ROKU
Inovativní projekt redakce odborného lesnického časopisu Lesnická
práce, s.r.o., a Lesní ochranné služby
VÚLHM, který pomáhá vlastníkům
lesů s ochrannou proti škůdcům
KŮROVCOVÉ INFO je zaměřen na
monitoring a on-line sdílení informací o průběhu rojení více druhů
lýkožroutů (l. smrkový, l. severský,
l. lesklý) a nově také chroustů (chroust
obecný, chroust maďalový) v různých
nadmořských výškách v různých lokalitách České republiky.
„Webová aplikace na adrese
www.kurovcoveinfo.cz nabízí provozním lesníkům přehled
o aktuálním stavu rojení v rámci ČR. Rojení je obdobím letové
aktivity brouků a napadání nových stromů a nastává obvykle
2-3 krát za vegetační sezónu.
KŮROVCOVÉ INFO má pozitivní

KOLO PRO ŽIVOT
ODSTARTOVALO
V BRDECH

ohlas u provozních lesníků i na odborných zahraničních konferencích.
I to nás zavazuje k dalšímu rozvoji
tohoto portálu,“ říká k projektu jeho
spoluautor a odborný garant Petr
Zahradník z Lesní ochranné služby.
„Respondenti, provozní lesníci z celé
země, jednou týdně zadávají do
aplikace výši odchytů kůrovců do
feromonových lapačů a sledují tak
začátek a intenzitu rojení brouků.
Data z různých lokalit a nadmořských
výšek se promítají do sdílené mapy
a grafů a slouží k vzájemné informovanosti lesníků,“ upřesňuje iniciátor
projektu Jan Příhoda z časopisu Lesnická práce.

Projekt podporují státní podniky Vojenské lesy a statky ČR a Lesy České
republiky, zástupci soukromých, církevních i obecních lesů a národních
parků. Pro svůj přínos pro lesnictví
získal projekt letos záštitu ministra
zemědělství Mariana Jurečky.

Během letošního jara se do aplikace
registrovalo již přes 200 lesníků, kteří v rámci projektu sledují přes 500
lokalit.

Stejně jako Běhej lesy, odstartovali
do Brd poslední dubnový víkend
také bikeři. Největší český závod horských kol „Kolo pro život“ měl letos
v lokalitách VLS premiéru a hned
přinesl jeden krásný lidský příběh.
Vítěz závodu Jiří Hudeček se totiž
během závodu v Brdech stal hned
dvojnásobným šampionem. Zatímco
šlapal do pedálů po stezkách v bývalém vojenském újezdu, narodila
se mu dcera Františka. A tak si vítězných oslav příliš neužil a spěchal
do porodnice za manželkou. V rámci
partnerství VLS se sportovní série
odehraje v lokalitách VLS i druhý závod. Na jezdce čeká 23. září závod
v lokalitě u Libavé, kde budou muset
mimo jiné zdolat pověstný krpál, po
němž si mítink vysloužil název „Oderská mlýnice.“

SBÍRKA PROTI
CROHNOVĚ NEMOCI
VYNESLA PŘES ČTVRT
MILIONU

ŠESTADVACATERÁK Z LIBAVÉ MĚL PREMIÉRU
V LYSÉ
Výjimečná trofej z Libavé se poprvé
představila návštěvníkům výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem a vyvolávala velký zájem návštěvníků.
Jelena ulovil v sobotu 17. září loňského roku v honitbě Libavá náš vážený
lovecký host František Chmelík. Unikátní exemplář svou bodovou hodnotou 228,27 CIC představuje v devadesátileté historii vojenských lesů
historicky druhou nejsilnější trofej
jelena evropského z volného chovu.
6 Krátce

Expozice VLS na Natura Viva v posledním květnovém týdnu byla doplněna dalšími třemi trofejemi jelena z loňského roku z Libavé (212,69
CIC, 204 CIC a 197,59 CIC). Divize
VLS Mimoň se pak prezentovala na
úspěšné akci pro mysliveckou veřejnost dvěma trofejemi jelena z chovu
v oboře Židlov (196,17 a 194,24 CIC),
trofejí daňka skvrnitého (174,34 CIC)
a dvěma exempláři muflona (208,5
a 206,85 CIC) z chovu v oboře Velký
Dub.

Vojenské lesy a statky se v druhé polovině dubna zapojily do charitativní
akce hnutí Stonožka a Charity České
republiky „Společně proti Crohnovi,“
která proběhla v rámci celého resortu obrany. Od úterý 18. dubna do
čtvrtka 27. dubna probíhala sbírka
na ředitelství podniku i na všech šesti
lesnických divizích mezi zaměstnanci
státního podniku. Za zapojení do této
akce všem, kdo přispěli, organizátoři
srdečně děkují.
Dílčí výsledky za VLS sice nejsou známy, celkem však sbírka v rámci resortu obrany vynesla přes čtvrt milionu
korun.
Crohnova nemoc je nevyléčitelné
chronické zánětlivé onemocnění různých částí trávicího traktu. Konečným
příjemcem výtěžku finanční sbírky
bude Fakultní nemocnice Plzeň, která
se zabývá diagnostikou, výzkumem
a léčbou Crohnovy choroby u dětí.

BĚHEJ LESY LÁME REKORDY
Na Brdech bylo i přes nepřízeň počasí v dubnu plno, závod na Karlštejně
pak zlámal všechny rekordy. Sportovní seriál Běhej lesy, jehož partnerem
jsou VLS, se v letošním roce těší stále
většímu zájmu veřejnosti.
V prostředí nedaleko gotického hradu Karlštejn a oblíbeného lomu Velká
Amerika se poslední květnový víkend

uskutečnil druhý závod seriálu Běhej lesy. Atraktivní trať přilákala tolik
běžců, že Karlštejn už dlouho před
závodem hlásil vyprodáno. Celkem
zde „běhalo lesy“ 2300 závodníků,
vyprodány byly i doplňkové dětské
závody.

který se odehrál 22. dubna na „domácí půdě“ VLS v Brdech. Příznivci
běhání odstartovali z nového parkoviště VLS pro návštěvníky v Kolvíně
na dvanáctikilometrovou a dvaadvacetikilometrovou trať nádhernou
přírodou jediných středočeských
hor. Brdského úvodního mítinku se
zúčastnilo ve všech kategoriích dohromady na šestnáct stovek běžců.
Jako první v půl jedné odstartovala
dětské závody lyžařka Šárka Strachová, dospělí závodníci pak vyrazili na
trať na pokyn ředitele Vojenských
lesů a statků Josefa Vojáčka o několik desítek minut později. I přes
mrazivé počasí a déšť si běh závodníci užívali a pochvalovali výběr tratí. „Trať byla oproti loňsku perfektní,
mnohem víc nahoru dolů. Běželo se
mi dobře, já mám tohle počasí rád,
jsem z hor a tohle bylo bombastický,“
řekl v cíli spokojený vítěz kratší trati
Zbyšek Lhota.
Seriál Běhej lesy pokračuje již 12. srpna na Vysočině, VLS pak budou hostit
až závěrečný závod letošní série v sobotu 16. září v lokalitách šumavské
divize na Boleticku.

Stovky lidí i přes deštivé a studené
počasí vyrazily i na předchozí mítink,
Krátce 7

Z hlediska celkových výnosů a nákladů skončil uplynulý rok s ohledem na
výši těžby a dodávek dříví opět nad
čísly roku předchozího. Celkové výnosy dosáhly 2.581 mil. Kč a jsou tak
vyšší o 176 mil. Kč proti roku 2015,
celkové náklady jsou při 2.244 mil.
Kč o 63 mil. Kč vyšší než v roce předchozím, pokud bychom však odečetli meziroční změnu stavu rezerv
v obou porovnávaných letech (bez
rezervy na daň z příjmů právnických
osob), byly by vyšší o 157 mil. Kč,
což koresponduje s vyšším objemem
výroby v roce 2016.

VLS NAVÝŠILY
MEZIROČNĚ ZISK
PŘED ZDANĚNÍM
O 15 PROCENT
Poté, co Vojenské lesy a statky ČR v letech 2014 i 2015 ohlásily rekordní hospodářské výkony, došlo k potvrzení tohoto trendu i za poslední období roku 2016.
VLS v dubnu opět ohlásily navýšení zisku. Z auditované účetní závěrky za rok
2016 vyplývá, že státní lesnický podnik v uplynulém období meziročně zvýšil
svůj hrubý zisk před zdaněním (EBT) o 15 procent na 416 milionů korun, nárůst
čistého zisku (EAT) je pak vyšší o polovinu, v celkové výši 337 mil. Kč.
Hospodaření VLS bylo v roce 2016
znovu významně ovlivněno kalamitním stavem na divizi Lipník nad
Bečvou, jehož důsledkem byl jak
nadprůměrně vysoký celkový objem těžby, tak zejména vysoký podíl
nahodilé těžby (81%), která ve svém
absolutním vyjádření (1007 tis. m3)
přesáhla i celkovou těžbu podniku
ve většině uplynulých let. Ve snaze
alespoň částečně korigovat tuto
disproporci byly do jisté míry omezeny mýtní těžby na ostatních lesních divizích a hrubý zisk podniku byl
proto vytvořen velmi nepravidelně
– s rozhodujícím podílem na uvedené divizi. Se symbolickým ziskem
skončilo hospodaření divize ostrahy
a služeb, která poskytuje servis Ministerstvu obrany za nákladové ceny,
velmi dobrý výsledek vykázala divize
zemědělské výroby se ziskem přes
28 mil. Kč.

(s největším propadem v září) jak
vlivem poklesu cen nejméně kvalitních sortimentů s přebytkem na trhu,
tak i vlivem sortimentní skladby produkce podniku. Od října do prosince
se však průměrné zpeněžení začalo
opět zvyšovat a vyrovnalo tak částečně předchozí ztráty. Meziroční rozdíl
je však i tak obrovský: -185 Kč/m3. Při
výše uvedené celkové těžbě to představuje teoretický propad v tržbách
ve výši téměř 231 mil. Kč.
Náklady na pěstební činnost zaznamenaly podstatné meziroční zvýšení

– jako odraz stále se zvyšující hladiny
těžby dříví a dosáhly úrovně téměř
283 mil. Kč, což představuje meziroční vzestup o necelých 55 mil. Kč.
Průměrný náklad pěstební činnosti na m3 těžby předchozího roku se
zvýšil z 215,- Kč/m3 na 259,- Kč/m3.
Stejně jako předchozích letech byla
přiměřená pozornost věnována zlepšení stavu infrastruktury prostřednictvím nákladů na opravy a udržování
dlouhodobého majetku. Procentický
podíl jednotlivých typů oprav zachycuje připojený graf:

Ve struktuře výnosů VLS za rok 2016
jsou samozřejmě hlavní položkou tržby za dříví (69% celkových výnosů),
významný je i celkový objem výkonů
pro Ministerstvo obrany (15%), který
opět zaznamenal meziroční nárůst
– tentokrát o více než 57 mil. Kč na
celkových 389 mil. Kč (z části také
výkony, provedenými v muničním
skladu Vrbětice na žádost velitele zásahu mimořádné události), případně
další složky výnosů, jak dokumentuje
následující graf:

Zůstatky na účtech rezerv

k 31. prosinci 2016 (bez rezervy na daň z příjmu)
Rezervy celkem
Rezerva na pěstební činnost
Rezerva na rekultivaci lomu
Rezerva na řešení následků kalamit
Rezerva na výstrojní součásti
Rezerva na strojní vybavení
Na celkovém objemu výnosů se tržby za zboží, výrobky, služby a zbytný
majetek podílí z 95 %, zbytek tvoří
položky, které nemají charakter tržeb, např. plnění pojišťoven, finanční výnosy a zejména dotace (4,12%,
převážně do zemědělství).
Celková účetní hodnota aktiv se meziročně zvýšila o necelých 297 mil.
Kč. Na tomto nárůstu má největší
podíl dlouhodobý majetek, (+184
mil. Kč), konkrétně především prostředky vložené do správy portfolia
cenných papírů (k rozvahovému dni
zaúčtováno celkem 140 mil. Kč, ale
prostředky se budou navyšovat až
na 500 mil. Kč v průběhu roku 2017).

Složení výnosů VLS v roce 2016

dříví
ostatní výrobky
služby pro MO
ostatní služby
tržby z prodeje DM a materiálu
dotace
ostatní

1 136 063 tis. Kč
433 000 tis. Kč
7 346 tis. Kč
666 000 tis. Kč
26 967 tis. Kč
2 750 tis. Kč
Celkový stav oběžných aktiv (přes
2,2 mld. Kč) zajišťuje finanční stabilitu podniku pro případná nepříznivá
období a kryje celkový stav rezerv,
které po meziročním zvýšení o dalších 149 mil. Kč (bez rezervy na daň
z příjmů) dosáhly celkové hladiny
1136 mil. Kč.
Tento příznivý stav, společně s nulovým zadlužením podniku, se také odráží v nejvyšším možném ratingovém
hodnocení, které podniku přiznala
20. ledna 2015 agentura Moody’s na
stupni Aaa.cz a které v průběžném
monitoringu agentury stále platí.
Výsledek hospodaření VLS před
zdaněním ve výši necelých 416 mil.
Kč se po zaúčtování rezervy na daň
z příjmů (-85 mil. Kč), zaúčtování
dodatečného daňového přiznání,
doúčtování rozdílů mezi rezervou
na daň z příjmu z roku 2015 a skutečně odvedenou daní (+6,9 mil. Kč)
a proúčtování odložené daně (-613
tis. Kč) dostává na hodnotu 337 mil.
Kč čistého zisku k rozdělení.
Zdeněk Mocek,
ekonomický náměstek VLS

Opravy a údržba dlouhodobého majetku

Drobné vodní toky, rybníky a nádrže
Přibližovací a odvozní cesty všech typů
Byty, ubytovací zařízení, hájenky a lesovny
Režijní budovy

S ohledem na výši těžby (1 248,5 tis.
m3) byly ovšem pochopitelně hlavním zdrojem zisku podniku tržby za
dříví (v celkové výši 1 779 371 tis. Kč).
Průměrné zpeněžení dříví od počátku roku víceméně stabilně klesalo
8 Téma

Mechanizace
Ostatní provozní zařízení

Téma 9

LESNICKÝ DEN PO
JEDENAČTYŘICÁTÉ
Největší lesnická akce pro veřejnost lákala tradičně na dřevorubce, techniku,
myslivost i program pro děti. V sobotu 17. června Skelnou huť zaplnily opět tisíce
lidí, kteří se nenechali program v režii VLS ujít.
Ani větrné a chladné počasí neodradilo návštěvníky od cesty na Skelnou huť v Ralsku, kde Vojenské lesy
a statky tradičně pořádají Lesnický
den v Ralsku. Národní šampionát
měl mimořádnou diváckou kulisu,
nemenší zájem návštěvníků však
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vzbudil i další program Lesnického
dne. Tradičně velké zaujetí vyvolala divácky atraktivní dřevorubecká
show Timbersport v podání týmu
vicemistra světa Martina Komárka,
diváci nevynechali ani novinku letošního ročníku, kterou byla ukázka

dřevorubeckého sportu Eurojack,
plná velkých seker, obřích pil i stromolezení.
Malé i velké kluky nenechala chladnými výstava lesní ale i zahradní
techniky od renomovaných vystavovatelů. A především na malé návštěvníky myslel doprovodný program
vrchovatou měrou. Šesti stovkám
dětí se představili lesní pedagogové
VLS, ale i dalších českých lesnických
institucí. Epicentrem naučně-zábavného soutěžního programu byl, jak
je již zvykem, obří nafukovací stan
„VLS dětem“ s nedalekým lesem, kde
byla rozmístěna jednotlivá stanoviště. Soutěžilo se letos o cyklistickou
lahev s motivy lesních zvířátek. Vedle
toho pro děti byly připraveny projížďky na koních, lukostřelba a ukázky branných a záchranných složek.
Letečtí hasiči předvedli simulované
hašení lesního požáru, plánovaný se-

skok armádních parašutistů se však
nekonal s ohledem na povětrnostní
podmínky. Vojáci návštěvníkům jako
satisfakci nabídli prohlídku bojového vrtulník Mi-17, který se před polednem snesl na paseku u Skelné
huti. O jednu z největší atrakcí pro
malé návštěvníky Lesnického dne
se pak postarali místní hasiči, kteří
na paseku u areálu „nafoukaly“ z výrobníku stovky metrů krychlových
technické pěny, ve které mohly děti
desítky minut dovádět.
A protože k lesnictví nedomyslitelně
patří myslivost, tradičně bohatý program nabídla sobota v Ralsku i v této
oblasti. Hlavní událostí byla tradičně
chovatelská přehlídka divize VLS Mimoň ze sezóny 2016-2017. Výstava
vedle jiného představila špičkové
trofeje jelena evropského, z nich
jednu zlatou s bodovou hodnotou
214,62 CIC, devět stříbrných a plných třináct v bronzových medailových hodnotách. Chov daňka skvrnitého pak reprezentovaly dvě zlaté,
tři stříbrné a čtyři bronzové medaile.
Silný chov muflona z Ralska pak byla
zastoupen plnými třinácti zlatými,
pěti stříbrnými a čtyřmi bronzovými
trofejemi.
Diváci navíc zhlédli představení sokolníků, přehlídku loveckých psů,
prezentace vysokého standardu
lovecké hudby u VLS se ujali trubači z lesnické divize v Lipníku nad
Bečvou. Součástí doprovodného
programu byla také prodejní výstava mysliveckého oblečení a dalšího
vybavení pro lov.
Akce VLS 11

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V PRÁCI S MOTOROVOU PILOU –
POHÁR VLS 2017
Skelná Huť v Ralsku hostila opět po
roce závod nejlepších dřevorubců
České republiky soutěžících v práci
s motorovou pilou. Jednalo se již
16. ročník mistrovství České republiky a jubilejní desátý pořádaný VLS.
Letošní ročník byl výjimečný počtem
účastníků, kterých bylo 51. Kromě 38
Čechů soutěžilo i 11 slovenských a 2
němečtí závodníci. V kategorii Profesionál bylo zařazeno 25 soutěžících,
mezi juniory do 24 let se utkalo 16
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mladíků a 1 dívka. Mezi začátečníky
závodilo 9 dřevorubců. Barvy VLS ve
startovním poli hájil výjimečný počet
závodníků – sedm. Divizi Mimoň zastupovali Hubert Barták, Jindřich Fazekaš a Jan Zajíček, Plumlov Jaroslav
Štelc a Dominik Zouhar. Karlovarská
divize vyslala do boje Matěje Jaroše a ředitelství reprezentoval Pavel
Češka.
Šampionát prezentoval také novinku
- poprvé byla do programu zařazena

týmová štafeta čtyřčlenných družstev, která je od roku 2008 doplňkovou disciplínou mistrovství světa.
Kácení se nejlépe povedlo jedné
z legend dřevorubeckého sportu
a mistru světa z roku 1986, Miroslavu
Geržovi, který „posadil“ kmen pouhé 4 cm od kolíku. Shodně 6 cm od
kolíku se podařilo zakácet druhému
Tomáši Kvasničákovi a třetímu, teprve juniorskému soutěžícímu, Matěji
Procházkovi. Výměna řetězu byla
doménou slovenských závodníků.
Zvítězil Jaroslav Kukuc časem 9,15
s před svým šestnáctiletým synem
Šimonem (11,05 s) a Tomášem Kvasničákem (12,32 s). Objevují se spekulace, do jaké míry mají závodníci
upravené pily, aby mohli dosáhnout
takových časů, či dokonce diskuse,
zda lze s takto sestavenou pilou
pracovat. Je třeba říci, že veškeré
části pily procházejí před závodem
podrobnou kontrolou - všechny součástky musí být standardně vyráběny
(byť se jedná o soutěžní komponenty) a nesmí být nijak nadále upravovány. Kontroluje se, zda závit matice
má standardní stoupání a prochází
celou výškou matice. Před zahájením
výměny řetězu rozhodčí dotáhne
matice momentovým klíčem silou
20 Nm, při níž není možné povolit
matici bez použití kombinovaného
klíče. Kromě toho ověří rozhodčí, zda
řetěz na liště není prověšen a horní
hrany spojovacích článků se dotýkají spodní strany lišty. Po dokončení
disciplíny rozhodčí opět zkontroluje,
zda nasazený řetěz není prověšený
a zda se závodník při výměně nepořezal o shazovaný či nasazovaný
řetěz. Pokud některých z těchto případů nastane, obdrží závodník trestné body. Kvalitu provedení výměny
poté prověří následující dvě disciplíny, kdy soutěžící, aniž by s pilou
mohl jakkoliv manipulovat, musí při
maximálních otáčkách a nejvyšším
výkonu pily absolvovat obě disciplíny, aniž by došlo k povolení matic
nebo rozpadnutí řezací části pily.

Pokud k tomu dojde, ztrácí závodník body a zároveň se mu zpětně
odeberou veškeré body dosažené
při výměně řetězu.
V následném kombinovaném řezu se
potvrdilo, že disciplína je doménou
českých borců. Nejlépe se s ní vypořádal Karel Doubner před Hubertem Bartákem a Martinem Pňačkem.
V přesném řezu pak zvítězil Šimon
Kukuc, druhý skončil Jan Poláček
a třetí junior Matěj Procházka.
Závěrečné odvětvování rozhodlo
o celkovém pořadí. Vítězstvím v odvětvování pojistil svůj vynikající výkon Jindřich Fazekaš a stal se mistrem republiky. Připravených 30 větví
v devíti přeslenech odřezal za 15,93
s bez toho, aby zanechal suk vyšší
nebo zářez hlubší pěti milimetrů. Na
druhém místě se umístil slovenský
junior Matúš Sitárik a na třetím místě
skončil Jiří Kadavý.
Podrobné výsledky jednotlivých disciplín podle kategorií naleznete na
www.vls.cz. Informace o disciplínách,
pravidlech, rekordech a další zajíma
vosti na www.ialc.ch.
Pavel Češka,
vedoucí odd. lesní výroby

Výsledky
Mistrovství ČR
1. Jindřich Fazekaš (VLS), 2. Hubert Barták (VLS), 3. Jiří Anděl
Profesionál a Pohár VLS
1. Tomáš Kvasničák, SR, 2. Jindřich Fazekaš, ČR (VLS), 3.
Hubert Barták, ČR( VLS) …7. Jan Zajíček, ČR (VLS)
Začátečník
1. Jaroslav Štelc, ČR (VLS), 2. Pavel Češka, ČR (VLS), 3. Marek
Janiga, SR, 4. Matěj Jaroš, ČR (VLS)
Junior
1. Matěj Procházka, ČR, 2. Anton Jakubjak, SR, 3. Matúš
Sitárik, SR, …15. Dominik Zouhar, ČR (VLS)
Týmy
1. Dřevokazi (tým VLS: Hubert Barták, Pavel Češka, Jindřich
Fazekaš, Jiří Kadavý), 2. Dolmar (Jiří Anděl, Jiří Herzog,
Jaroslav Perveka, Matúš Sitárik), 3. Slovakia Team (Anton
Jakubjak, Jaroslav Kukuc, Šimon Kukuc, Tomáš Kvasničák)
Týmová štafeta
1. Dolmar, 2. Slovakia Team, 3. Dřevokazi
Akce VLS 13

U VLS PŘIBYLO 1500 HA
LESNÍCH POZEMKŮ
Stovky hektarů armádou nevyužitých
pozemků jsou převedeny na lesní
půdu také v nedávno zrušeném vojenském újezdu Brdy, na jehož území
vznikla nejmladší chráněná krajinná
oblast. Zde Vojenské lesy a statky
připravují lesní hospodářský plán
pro 318 hektarů lesa.
Rozšiřování rozlohy lesní půdy je
přitom v tuzemsku dlouhodobým
trendem, každoročně v Česku přibývají stovky hektarů lesa. „Jen v roce
2015 se tato plocha zvýšila o 2 016
hektarů. Lesy v České republice
nyní pokrývají 36,8 procent rozlohy
území. Zvyšuje se také objem dříví,
v českých lesích každoročně průměrně přiroste o 5,4 milionů m3 dříví
více, než kolik se ho ročně vytěží,“
říká Stanislav Polák z Nadace dřevo
pro život, která organizuje osvětovou
kampaň Dřevo je cesta.
V bývalých i současných vojenských
újezdech přibylo v letech 2015
a 2016 bezmála 1500 hektarů nových lesů. Jde o pozemky, které armáda již ke své činnosti nevyužívá,
a proto je předala do majetku Vojenských lesů a statků. Státní podnik
nyní nechá pro tyto plochy zpracovat
lesní hospodářské plány a následně
na nich bude standardně hospodařit
včetně jejich zalesňování.
Často se jedná o okrajové části vojenských střelnic, či další plochy,
které ke své činnosti Armáda ČR již
nevyužívá a tak je vrací zpět přírodě.

Do dvou let pak bude provedeno
zalesnění holin na těchto pozemcích.
Nejvíce půdy přitom bude navráceno lesu ve Vojenském újezdu Libavá. Na lesním hospodářském celku
Libavá je převedeno zpátky na les
847 hektarů lesa, v sousedním celku
Potštát pak 260 hektarů, 9 hektarů ve
Velkém Újezdu a 24 v lesním hospodářském celku Hlubočky.

Nové lesní pozemky VLS
LHC Libavá
LHC Potštát
LHC Hlubočky
LHC Velký Újezd
CHKO Brdy

847 ha
260 ha
24 ha
9 ha
318 ha

SVŮJ SVÁTEK SI S VLS NA OLŠINĚ
UŽILY STOVKY DĚTÍ
I přes varování meteorologů, kteří
věštili na Českokrumlovsku přeháňky, bylo 25. května celé dopoledne
nad nejvýše položeným chovným
rybníkem v Čechách krásně oblačno.
A tak jediné, co pršelo z nebe, byly
cukrovinky. Postarali se o to letečtí
modeláři, kteří s pomocí svých RC
modelů letadel vynášeli nad hlavy
nadšených dětí cukrovinky a shazovali je dolů.
To však byla jen jedna ze třiceti atrakcí bohatého programu, který již tradičně pro děti na přelomu května
a června zorganizovaly ve svém šumavském rekreačním areálu Vojen-

ské lesy a statky společně s Újezdním
úřadem újezdu Boletice a střediskem obsluhy výcvikových zařízení
šumavského výcvikového prostoru.
Na děti čekala dřevorubecká show,
atrakce od skákacích hradů, přes simulátor WRC až po atrakci „Shoď
ho.“ Své dravce předváděl sokolník
Milan Zaleš, u stanů se pak dostalo
zájemcům školení o základech přežití v přírodě od firmy Bushcraft.
Rybáři předvedli ukázku živých ryb,
vodní záchranáři po hladině rybníka
neúnavně vozili jednu dětskou exkurzi za druhou na raftech. A fronta

se stála u stanoviště terénní dráhy,
po které lesníci vozili děti v kabině tří
traktorů a jedné vyvážecí soupravy.
Velkým lákadlem samozřejmě byla
technika – jak vojenská, tak i policejní
nebo hasičská. A nechyběla ani vlajková loď nabídky Vojenských lesů
a statků pro děti – lesní pedagogika.

„Velká část těchto ploch má již charakter mladého lesa v různých stádiích sukcese. Z celkové plochy 1500
hektarů tak bude nezbytné zalesnit
asi 200 hektarů,“ uvedl ředitel VLS
Josef Vojáček.

S úderem desáté hodiny dopolední
pak lesníci VLS z Horní Plané vyhlásili
výsledky regionální výtvarné soutěže
pro děti. Jejím námětem byli letos
malí ale nadmíru zajímaví obyvatelů
lesů – mravenci. Vítězové si po poledni odnášeli domů dárkové tašky
s upomínkovými předměty.

Podle něj jsou v současné době připraveny ke schválení lesní hospodářské plány pro tyto plochy, které určí
stav lesa na pozemku včetně zastoupení dřevin a způsobu hospodaření.

Partnerem Dětského dne na Olšině
2017 byla agentura CzechTourism
a její internetový portál Kudy z nudy.
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vána). Jedná se historicky o druhou
největší trofej jelena uloveného v honitbách VLS. Celá expozice trofejí
jelenů snad prokázala, že se myslivost u VLS ubírá správným směrem.
Toto konstatování podtrhuje přehlídka shozů jelenů nalezených na Libavé a v jejím okolí na jaře roku 2017.
Součástí zahájení výstavy bylo představení knihy s prozaickým názvem
„Libavá“. Tuto knihu povídek - vzpomínek zaměstnanců VLS bývalých
i současných, zkompletoval a uvedl
na trh Ing. Dušan Pořízka.

I V DEŠTI NA LIBAVÉ
BYLO PLNO
I přes nepřízeň počasí se akce Armáda lesnictví a myslivost na Libavé zúčastnilo
druhý červnový víkend přes pět tisíc lidí. Společná prezentace Vojenských lesů
a statků a Armády ČR lákala vedle armádní techniky, prezentace chladnokrevných
koní a klubových výstav psů především na chovatelskou výstavu s výjimečnou
trofejí z aktuální sezóny. A také na tradiční program pro děti.
Dne 10. 6 .2017 proběhla v areálu
Heřmánky poblíž Potštátu již tradiční
akce pro veřejnost – Armáda, lesnictví a myslivost na Libavé, která
patří svým rozsahem a obšírností
k největším tematickým výstavám na
Moravě. Měli jsme možnost vidět na
jednom místě vojenskou techniku
jako tank T72 či bojová vozidla pěchoty Pandur, nebo BVP2, lesnickou
techniku reprezentovanou harvestorem JD 1270 a přitom stát kousek od
několika chovných hřebců zápolících
s kládou při slalomu, nebo táhnoucích saně naplněné dvoutunovým
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nákladem. Tohle všechno podbarveno chovatelskou přehlídkou trofejí
zvěře ulovené v honitbách VLS ČR s.
p., divize Lipník n. B. Na své si přitom
přišly především děti, které měly na
druhé straně areálu možnost vydat
se po stezce moudré sovy. Kromě informací o lesnictví a myslivosti letošní program zahrnoval také stanoviště
zaměřené na zemědělství a to chov
skotu, koní či včel. V obležení byl stánek s dravci, ale i dílna, ve které děti
vyšívaly a vyráběly krásné náramky
z přírodních materiálů. Součástí
akce byly také dvě klubové výstavy
plemen loveckých psů - klubová výstava Moravskoslezského klubu chovatelů jagdterierů a klubová výstava
Českomoravského klubu chovatelů
barvářů.

ditelem divize VLS Lipník n. B. Ing.
Jaroslavem Neradem, obě výstavy
psů a přehlídka chovných hřebců
slezského norika a následně i kombinovaná soutěž tažných párů koní.
Tato soutěž se skládá ze tří disciplín –
vozatajské soutěže, slalomu s kládou
a těžkého tahu. V průběhu dopoledne bylo také předneseno průvodní
slovo k chovatelské přehlídce trofejí
zvěře ulovené v honitbách VLS Lipník
n. B. v sezoně 2016/2017 a to především v honitbě Libavá. Byla zde
přitom prezentována trofej jelena
nerovného šestadvacateráka uloveného 17. 9. 2016 v honitbě Libavá
(trofej byla původně hodnocena jako
čtyřiadvacaterák, aktuální změnou
metodiky CIC však byla překvalifiko-

V odpoledních hodinách se začalo
projasňovat, přestalo pršet a fronta
se začala ztrácet na východě. Patrně tento obrat v počasí znamenal
to, že oproti předchozím letům, kdy
počet návštěvníků v odpoledních
hodinách klesal, letos rostl a to až
na 5200 osob. Velkých i malých,
z nichž jsou důležití především ti
malí, protože v těch je budoucnost
našeho venkova a s ním spojeného
řádného obhospodařování krajiny.
A význam takových akcí jako je „Armáda, lesnictví a myslivost na Libavé“ je především v tom, že je možné
vidět, že i ve složitých podmínkách
vojenského újezdu a jeho okolí se dá
smysluplně žít i hospodařit.
Partnerem akce byla agentura
CzechTourismus a její portál Kudy
z nudy.
Jan Jeniš,
divize Lipník nad Bečvou

Všechno jsme byli schopni zařídit
a zorganizovat, kromě počasí. A fronta, která už od pátku od večera přecházela od západu přes celou republiku, se vyřádila nad Heřmánkami
právě v sobotu mezi osmou hodinou
ranní a polednem. Kupodivu to neodradilo ohromnou spoustu lidí, kteří do Heřmánek přijížděli jak od Potštátu, tak od Olomouce s vědomím,
že v lese nebývá špatné počasí, jen
špatně oblečený člověk. Takže nejtradičnějším oblečením jak malých,
tak velkých návštěvníků byla pláštěnka a gumáky různých velikostí.
Přes nepřízeň počasí byly dopoledne zahájeny, po oficiálním přivítání
návštěvníků přednostou ÚÚVÚ Libavá pplk. Ing. Zákuťanským a řeAkce VLS 17

TROFEJE Z DOUPOVA
PŘILÁKALY NA LUČINY DAVY
Okolo tří tisíc návštěvníků si nenechaly ujít největším akci pro mysliveckou veřejnost na Karlovarsku, chovatelskou přehlídka divize VLS Karlovy Vary s podtitulem
ČLOVĚK-LES-ZVĚŘ. Akce prezentující to nejlepší z obří honitby Doupov z uplynulé
sezóny představila na šest stovek trofejí celého spektra spárkaté zvěře, mezi nimiž
svou kvalitou excelovaly především mimořádné exponáty jelena siky japonského.
Katalog výstavy tak byl rozprodaný
již během dopoledne. Vedle nejsilnějších trofejí jelenů vzbudila velký

zájem návštěvníků venkovní expozice raritních trofejí. Nejen mysliveckou veřejnost pak oslovil také pro-

storný panel s preparáty, který měl
na výstavě premiéru.
Součástí programu byl také jubilejní
desátý ročník soutěže mysliveckých
trubačů „Parforsní kňour,“ na které se
v celé řadě kategorií prezentovalo již

Výsledky soutěže
PARFORZNÍ KŇOUR
2017
Sólisté do 18ti let
1. Adriana Říhová
2. Anna Šneidarová
3. Jiří Horník
Sólisté nad 18 let
1. Pavla Ryjáčková
2. Petr Picek
3. Petr Pošta
Dua
1. Hubert Hubík - Jana
Kozubíková,
2. Kristýna Adámková - Dana
Vajcová
3. Andrea Březinová - Pavlína
Rejchrtová
Soubory do 18ti let
1. Žluťásek
2. Trubači SLŠ Písek
3. Žlutická ruleta
Soubory nad 18 let
1. Doupovští slivoni
2. VLS Plumlov a přátelé
3. Šumavští trubači
Speciální cena pro nejmladší
účastnici
dárkový koš za statečnost pro
Marušku Rodinovou
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tradičně široké spektrum interpretů
lovecké hudby od těch nejmladších
až po zkušené hudebníky. A odborná
porota ve složení Jiří Vitoušek, Jakub Vogel a Zdeněk Svatoň vedená
předsedou Vítem Skořepou neměla
opravdu jednoduchou práci, protože se ve startovním poli sešlo 97
účastníků, kteří vesměs předváděli
excelentní výkony. Mezi sólisty pak
podle jejich verdiktu dominovala
v kategorii do 18 let Adriana Říhová,
v seniorech Pavla Ryjáčková. Vítězství v kategorii duetů si odnesli Hubert Hubík a Jana Kozubíková, mezi
soubory pak vítězství slavili trubači
formace Žluťásek v mladší kategorii. Prvenství ve starší kategorii zase
zůstalo domácím Doupovským slivoňům, uměleckému tělesu hostující
divize VLS Karlovy Vary.
A nechyběl ani bohatý program pro
děti včetně několika stavenišť lesní
pedagogiky, prezentace vojenské
a hasičské techniky, ukázky koní, ale
i prodejní stánky. Šest stanovišť lesních pedagogů absolvovaly na tři
stovky návštěvníků, kteří si mimo jiné
u stánku školkařů VLS ze střediska
Bukovina zasadili a domů odnesli
bukovou sazenici.
Partnerem akce byla agentura
CzechTourism a její internetový portál Kudy z nudy.
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VLS NA VÝSTAVĚ PREZENTOVALY
EKOLOGICKÉ A KRAJINOTVORNÉ
PROJEKTY
Celkem 19 ekologických a krajinotvorných projektů prezentovaly VLS v květnu
na brněnském výstavišti v rámci výstavy NATUR EXPO. Byly mezi nimi investice
na zadržování vody v krajině z programu „Čistá voda VLS,“ ale také opatření na
posílení udržitelných lesních ekosystémů a ochranu lesa, či krajinotvorné projekty.
„Primárně jsme představili projekty
realizované s podporou evropských
strukturálních fondů, které souvisejí
s aktuálně tolik diskutovanými klimatickými změnami. Proto také byla
hlavním motivem naší prezentace
voda,“ zdůvodnil ředitel VLS Josef
Vojáček podobu podnikové expozice, jejíž dominantou byl stylizovaný
pramen a lesní tůňka.
Tvorba a ochrana krajiny
Opatření k regulaci a likvidaci
populací invazních druhů rostlin
Divize: Mimoň
Financování: Operační program
Životní prostředí 2007 - 2013
Výše dotace (90 %): 923 044 Kč

Projekt řešil likvidaci populací invazivních druhů rostlin, a to zlatobýlu
kanadského a zlatobýlu obrovského
na území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a odloučeného celku divize Mimoň – oblasti
Lipník. Hlavním cílem projektu byla
podpora a zachování cenných původních ekosystémů na území Ralské
pahorkatiny, které ohrožuje invazní
rostlina zlatobýl kanadský a zlatobýl
obrovský. Zásahy byly provedeny na
celkové výměře 48,3 ha.
Výsadba alejí Židlov - II. etapa
Divize: Mimoň
Financování: Operační program
Životní prostředí 2007 - 2013
Výše dotace (90 %): 2 010 159 Kč
V rámci realizace byla provedena
výsadba dubových alejí v bývalém
vojenském prostoru Ralsko podél významné cyklotrasy Kuřívody – Svébořice. Alej představuje částečnou náhradu původních alejí spojujících
dnes již zaniklé obce. Celkem bylo
vysazeno 666 ks dubu zimního, a to
v délce 8,2 km.
Komplexní ošetření památných
stromů a výsadba alejí v Boleticích
Divize: Horní Planá
Financování: Operační program
Životní prostředí 2007 - 2013
Výše dotace (90 %): 491 305 Kč
Předmětem projektu bylo ošetření
celkem 11 významných stromů a výsadba stromořadí jilmů a lip. V rámci projektu byly ošetřeny významné
stromy: javory mleč, buky lesní, jírovec maďal, dub zimní, jasan ztepilý,
lípa srdčitá, lípa velkolistá a smrk
ztepilý. Šedesát jedinců lípy srdčité bylo vysazeno ve stromořadí lip
v Boleticích a čtyřicet jedinců jilmu
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horského ve stromořadí jilmů v lokalitě U Kokše.
Zvýšení biodiverzity tradičních
sadů v EVL Hradiště
Divize: Karlovy Vary
Financování: Operační program
Životní prostředí 2007 - 2013
Výše dotace (90 %): 1 489 698 Kč
Cílem projektu byla obnova tradičních krajinných struktur Doupovských hor, a to celkem na 11 ha. Tři
plochy byly koncipovány jako luční
sady: Holetice, Martinov a Zakšov.
Lokalita Radnice sloužila jako genofondový sbírkový sad pro uchování
maximálního počtu archivních odrůd
Doupovských hor.
Udržitelné lesní ekosystémy,
ochrana lesů a dřevin

Obnova lesa po orkánu Kyrill ve
VÚ Boletice
Divize: Horní Planá
Financování: Program rozvoje venkova 2013 - 2007
Výše dotace (100 %): 43 633 351 Kč
V lednu roku 2007 se naší republikou
přehnal orkán Kyrill, který zanechal
na území divize Horní Planá velké
škody na lesních porostech. Dalším
faktorem ovlivňujícím rozsah vzniku
holin bylo, kromě síly větru a velkého množství vodou ovlivněných

stanovišť, i značné zastoupení čistých,
stejnověkých, smrkových porostů nad
100 let věku, často již dříve větrem
částečně poškozených. Cílem projektu bylo zalesnění kalamitních ploch
na lesnickém úseku Knížecí stolec,
který se nachází na území Vojenského újezdu Boletice. V rámci projektu
bylo zalesněno celkem 616 ha holin
a provedena rekonstrukce porostů
do 40 let na ploše 42 ha. Při zalesnění
byly použity sazenice jak jehličnatých dřevin (smrk, jedle, borovice),
tak i listnáčů (buk, javor klen, olše,
jeřáb), čímž byla upravena původní
druhová skladba porostů. Realizací
projektu došlo k obnově produkčního potenciálu lesa, zvýšení druhové
rozmanitosti lesa a obnově všech
funkcí lesa.

Obnova lesa po vichřici Emma ve
VÚ Hradiště
Divize: Karlovy Vary
Financování: Program rozvoje venkova 2013 - 2007
Výše dotace (70 %): 2 093 070 Kč
V roce 2007 byly orkánem Kyrill způsobeny rozsáhlé škody na lesních porostech u divize VLS ČR, s. p., divize
Karlovy Vary. Celkem bylo zpracováno 61 740 m3 dříví a vzniklo 137,55 ha
holin k zalesnění. Následně byla dne
1. 3. 2008 vichřicí Ema způsobena
další kalamita v lesních porostech,
kdy bylo zpracováno 41 123 m3 dříví a přibylo dalších 38,08 ha holin.
Tyto po sobě následující kalamity
způsobily vznik kromě holin do 1 ha
i mnoho dalších rozsáhlých holin
dosahujících často výměr několika
hektarů. Dříví z kalamity se podařilo
v zákonných lhůtách zpracovat a tím
se zabránilo následně hrozící kůrovcové kalamitě. Předmětem projektu bylo zalesnění holin v porostech
mladších 40 let, a to celkem 23,14 ha.
U porostů nad 40 let bylo zalesněno celkem 38,04 ha holin. Při umělé obnově sadbou na plochách po
kalamitní těžbě byly použity dřeviny
smrk, olše a buk.

Zvýšení biodiverzity lesních porostů na Libavé
Divize: Lipník nad Bečvou
Financování: Operační program
Životní prostředí 2007 - 2013
Výše dotace (90 %): 2 152 017 Kč
Cílem projektu bylo zvýšení druhové pestrosti, a to realizací podsadeb
listnatých dřevin a jedle a jejich následná ochrana. Opatření byla realizována na území Natura 2000. Realizací projektu došlo ke zvýšení podílu
melioračních a zpevňujících dřevin
na ploše 44 ha.
Výchova lesních porostů v oblasti
Doupovských hor
Divize: Karlovy Vary
Financování: Operační program
Životní prostředí 2007 - 2013
Výše dotace (90 %): 6 939 683 Kč
Cílem projektu byla náprava poškození způsobeného negativními vlivy
lidské činnosti v lesních porostech
na území vojenského výcvikového
prostoru Hradiště. Realizace pěstebních opatření biologického charakteru přispěly k nastartování procesu regenerace lesních ekosystémů
poškozených v minulosti depozicí
průmyslových imisí. Základním nástrojem pro realizaci cíle bylo zvýšení
druhové pestrosti dřevin v lesních
porostech dosadbou místně původní
jedle a listnatých dřevin ve složení
odpovídajícím klimaxovým lesním
společenstvům. Celkově bylo zvýšeno zastoupení listnatých dřevin
a jedle na ploše 583,83 ha.

Zvýšení biodiverzity lesních porostů v oblasti Drahanské vrchoviny
Divize: Plumlov
Financování: Operační program
Životní prostředí 2007 - 2013
Výše dotace (90 %): 965 287 Kč
Projekt byl zaměřen na zvýšení biodiverzity a ochranářské hodnoty nadregionálního a regionálního biocentra
územního systému ekologické stability v oblasti Drahanské vrchoviny
na území Vojenského újezdu Březina. Cílem projektu byla realizace
lesopěstebních opatření biologického charakteru ke zvýšení druhové
pestrosti dřevin v lesních porostech
výsadbou místně původních dřevin
ve složení odpovídajícím klimaxovým
lesním společenstvům a podpora
melioračních a zpevňujících dřevin.
Celkově bylo dosaženo zvýšení podílu listnatých dřevin a jedle na ploše
88,31 ha.
Vybudování zastřešených odpočívadel u cyklostezek ve VÚ Boletice
Divize: Horní Planá
Financování: Program rozvoje venkova 2007 - 2013
Výše dotace (100 %): 452 969 Kč
V souladu s trendem zpřístupňování vojenských újezdů byl v roce
2006 zpracován projekt budování
návštěvnické infrastruktury v okrajových částech Vojenského újezdu
Boletice. Základní označení cyklostezek, včetně turistických značek,
bylo zajištěno resortem Ministerstva
obrany a pracovníky Klubu českých
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turistů. Ze strany VLS ČR, s. p. byly
vybudovány čtyři zastřešená odpočívadla a šest menších odpočívadel.
V rámci projektu byla provedena instalace odpadkových košů, a to ke
každému odpočívadlu.
Ochrana povrchových
i podzemních vod
Rekonstrukce mostu přes
Záhvozdenský potok
Divize: Horní Planá
Financování: Program rozvoje
venkova 2007 - 2013
Výše dotace (90 %): 2 343 701 Kč
Most, který převádí lesní cestu Černoleská Horní přes Záhvozdenský
potok se nachází na území CHKO
Šumava. Předmětem projektu byla
realizace souboru opatření, která
měla za cíl zvýšit kapacitu stávajícího mostu, neboť při zvýšeném průtoku vody v potoce docházelo často k zaplavování dotčeného území

a rozebírání komunikace. V rámci
projektu byly provedeny nejen stavební práce související s rekonstrukcí
samotného mostu, ale zároveň byla
provedena úprava koryta potoka
před mostem a pod mostem v celkové délce 350 m. Průtočná kapacita
mostního otvoru byla výrazně zvětšena, aby umožnila průtok i stoleté
vody. Celkem je realizací projektu
ochráněno 57 ha lesních pozemků
a 18 ha ostatních ploch. Most byl
oceněn v soutěžní přehlídce PRESTA Jižní Čechy.
Preventivní protipovodňová
opatření na drobných vodních
tocích ve VÚ Březina
Divize: Plumlov
Financování: Program rozvoje venkova 2007 - 2013
Výše dotace (100 %): 7 714 070 Kč
V rámci projektu byla realizována
preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích ve

Vojenském újezdu Březina. Na vodních tocích ve Vojenském újezdu Březina docházelo vlivem povodňových
průtoků k rozplavení opevnění svahů vodního toku v místech souběhu
s komunikací a rozplavení konstrukcí
silničních mostů a trubních propustků. Průtokové parametry koryta se
nezměnily, naopak realizací stavby
došlo k navýšení kapacity, respektive k uvedení kapacity do původních
parametrů. Projekt byl rozdělen na
115 stavebních objektů, kde byly realizovány aktivity jako zpevnění břehů
v místech nátrží, rekonstrukce propustků, úpravy nátoků a výtoků a vyčištění koryta toků. Úpravy toků byly
provedeny v celkové délce 23,7 km,
přičemž bylo ochráněno 142 ha lesních pozemků.
Oprava rybníka Skelná Huť
Divize: Horní Planá
Financování: Operační program
Životní prostředí
Výše dotace (70 %): 837 428 Kč
Předmětem projektu byla obnovu zaniklého rybníka na napouštěcí stoce
vodního toku Slatinka. Rybník je řešen jako obtočný o ploše 0,5 ha a je
vybaven všemi základními funkčními
objekty. Hráz a ostatní objekty jsou
citlivě zasazeny do krajiny.
Výstavba vodní nádrže Bělidla
spodní
Divize: Lipník nad Bečvou
Financování: Operační program
Životní prostředí
Výše dotace (70 %): 1 573 299 Kč
Výstavba malé vodní nádrže v lokalitě ptačí oblasti soustavy Natura 2000

řeší celkové krajinotvorné uspořádání a zároveň posiluje ekologickou
hodnotu zejména v zimním období,
kdy mohou být okolní vodní nádrže
vypuštěné. Velikost vodní plochy činí
0,71 ha.
Most přes Blanici
Divize: Horní Planá
Financování: Program rozvoje
venkova
Výše dotace (100 %): 2 355 600 Kč
Cílem projektu byla rekonstrukce
mostu přes řeku Blanici. Po jeho
dokončení se v rámci preventivních
protipovodňových opatření zvýšila
průtočná kapacita mostního otvoru
na průtok stoleté vody. Na základě
zkušeností z povodňových situací
v letech 2002 a 2013 je realizací rekonstrukce mostu ochráněno celkem
2,74 ha lesních pozemků a 0,50 ha
ostatních pozemků.

Odstranění povodňových škod
z roku 2013
Divize: Plumlov
Financování: Program rozvoje
venkova
Výše dotace (100 %): 8 405 000 Kč
Realizace projektu řešila opravy lesních cest a propustků, které byly poškozeny v důsledku povodní v roce
2013. Opravy lesních cest po povodni spočívaly hlavně ve sjednocení povrchu komunikace, vyřešení
odtokových poměrů dešťových vod
a zlepšení konstrukčních vrstev vozovky, popř. vyčištění příkopů a opravy stávajících propustků.
Preventivní protipovodňová opatření ve VÚ Libavá
Divize: Lipník n. Bečvou
Financování: Program rozvoje venkova
Výše dotace (100 %): 3 073 785 Kč

Realizace projektu proběhla na vodním toku Jezernice. Navržené stavební úpravy byly prováděny ve stávajícím korytě a na březích toku. Celkem
bylo zrekonstruováno 13 propustků,
které byly výrazně poškozeny po povodni v roce 1997.
Výstavba vodní nádrže Městský les
Divize: Lipník nad Bečvou
Financování: Operační program
Životní prostředí
Výše dotace (70 %): 1 086 172 Kč
Předmětem projektu byla výstavba
malé vodní nádrže krajinotvorného
charakteru ve vojenském újezdu Libavá, na území ptačí oblasti v soustavě Natura 2000. Velikost vodní plochy
činí 0,45 ha.
Ing. Vladimíra Špičková, Ph.D.,
projektový manažer

Preventivní protipovodňová opatření na Malé Hané
Divize: Plumlov
Financování: Program rozvoje venkova
Výše dotace (100 %): 3 984 599 Kč
Předmětem projektu byla realizace
sanací břehových nátrží koryta toku,
opravy konstrukcí trubních propustků
a mostků. Stavba byla rozdělena dle
jednotlivých zájmových lokalit na 25
stavebních objektů. Úprava vodního
toku proběhla v délce 6,86 km, celkem je realizací ochráněno 1 250 ha
lesních pozemků a 150 ha ostatních
pozemků.
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VEŘEJNOST ZVOLILA ROZHLEDNU
VLS NA BUČINĚ STAVBOU ROKU

UKLIĎ BRDY PODRUHÉ:
Z LESA ZMIZELA TUNA ODPADKŮ

Obnovená vyhlídková věž v Doupovských horách vyhrála hlasování veřejnosti
a obdržela cenu hejtmanky i zvláštní ocenění odborné poroty za „revitalizaci
historického objektu a zpřístupnění prostoru veřejnosti.“

Dobrovolnickou akci do unikátní přírodní lokality svolali
její správci, tedy Vojenské lesy a statky, Správa CHKO
Brdy a lesní správa Arcibiskupství pražského. „Díky
hezkému počasí se sešla řada přihlášených, ale také
nepřihlášených dobrovolníků,“ uvedla za organizátory
lesní pedagožka brdské divize VLS Petra Večeřová.

k zajištění statické stability celé konstrukce. Na střeše stavby přibyly
solární panely, zdroj LED osvětlení,
díky kterému je silueta Bučiny patrná
daleko do kraje i po setmění. Lesníci VLS navíc v jejím okolí provedli úpravy lesního porostu a terénu,
které otevřely návštěvníkům výhled
do okolí.
Bučina se po rekonstrukci, která přišla na střídmých 800 tisíc korun, stala vyhledávaným turistickým cílem
celého regionu. Návštěvníky mimo
jiné láká, že v jejím okolí postupně
vyrůstá zručnýma rukama lesníků VLS
„přírodní galerie“ dřevěných soch
z vysokých pařezů, jež tu cíleně zůstaly po úpravách lesního porostu,
který znovuotevřel výhled do okolí.
Rozhledna VLS tak v internetovém
hlasování velmi přesvědčivě v konkurenci patnácti dalších krajských

staveb zvítězila u karlovarské veřejnosti. Mezi konkurenty přitom byly
ambiciózní projekty, jako obnova
Františkánských zahrad v historickém centru Chebu, či rekonstrukce
oblíbené zahradní restaurace Malá
Versailles v Karlových Varech.
Přestože na rozdíl do veřejnosti odborná porota soutěže dala před Bučinou přednost jiným, často investičně
nákladnějším projektům, doupovská
rozhledna obdržela její zvláštní ocenění. Svou osobní cenu jí věnovala
také hejtmanka Karlovarského kraje
Jana Vildumetzová.
„Děkujeme paní hejtmance i odborné porotě za ocenění, především nás
však těší podpora veřejnosti, protože Bučina je projekt, který je určen
hlavně obyvatelům i návštěvníkům
Karlovarského kraje,“ uvedl ředitel
divize Milan Suk.
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Další trasy pak vedly z Napomuku
na Pourku, z Hutí pod Třemšínem
přes Třemšín a z Neřežína na Valdek.
Dobrovolníci na nich nehledali černé
skládky. „Šlo o čištění příkopů a cest
od PET lahví, obalů a papírků, které
tam zůstaly po turistech,“ dodala Petra Večeřová.
Dobrovolnická akce „Ukliď Brdy“
se v nově zřízené CHKO, jejíž hlavní část tvoří lesní lokality ve správě

VLS, konala již podruhé. Premiéru
organizovali brdští kolegové se sperávou CHKO a lesníky Arcibiskupství
pražského již v listopadu loňského
roku. Její výsledky však tehdy značně
ovlivnil brzký příchod zimy, který Brdy
pokryl sněhovou přikrývkou.

OSMILETÝ MATĚJ VÍTĚZEM
RYBÁŘSKÉHO KLÁNÍ NA LIPNÍKU
Na břehu rybníka Dolní Heřmánky se sešla se v sobotu
27. května ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá
parta nadšených dospěláků a dětí. Účelem jejich setkání nebylo nic menšího než uspořádání tradičního
POHÁRU MLÁDEŽE V LOVU RYB UDICÍ u příležitosti
nadcházejícího Dne dětí.

Vítězem veřejného hlasování 17. ročníku architektonické soutěže Stavba
roku Karlovarského kraje se stal projekt Vojenských lesů a statků na revitalizaci historické rozhledny na vrchu
Bučina. Kamennou vyhlídkovou věž
nad údolím řeky Ohře nedaleko Lázní
Kyselka nechal postavit koncem 19.
století Heinrich Mattoni. S úpadkem
blízkých lázní po II. světové válce však
jedna z nejstarších rozhleden v Česku postupně chátrala a výhled z její
koruny postupně zakryl okolní lesní
porost.
Její rekonstrukci Vojenské lesy a statky, které hospodaří ve vojenském
újezdu Hradiště, zahájily již v letech
2002 a 2003 částečnou revitalizací,
která zabránila další devastaci vyhlídkové věže. Vloni pak proběhla kompletní rekonstrukce, která rozhlednu
přiblížila jejímu původnímu stavu.
Bučina se dočkala nové střechy, bylo
kompletně obnoveno zdivo a došlo

Sběrači odpadu se sešli na kontaktních místech na kraji CHKO, kde byli
organizátory vybaveni rukavicemi,
pytli na odpad i mapami a vyrazili
do přírody po čtyřech trasách. Nejvíce odpadu, celkem šest metráků,
shromáždila desítka dobrovolníků
na trase dlouhé 7,5 kilometrů z Dolní
Kvaně vedoucí přes letiště na Hejláku. Bylo mezi ním sklo, plechovky,
plastové předměty, ale také „odložené“ pneumatiky.

Nádherně modrá obloha přivítala u prezence na břehu chovného
rybníka 29 nadšených, k vítězství
odhodlaných mladých rybářů. Aby
si hoši nemysleli, že rybařina je jen
mužskou záležitostí přihlásilo se do
závodu i pět dívek a některé dokonce
mládencům vytřely zrak.

Ceny pro Bučinu převzal v zastoupení ředitele divize Milana Suka na
slavnostním večeru 9. června v západočeské metropoli stavební technik
VLS Jan Mašek.

Závodníci byli podle větu rozděleni do dvou kategorií – mladší 6 až
12 let, starší 13 až do 16 let. Po dvou
soutěžních kolech a sečtení výsledků
došlo na vyhlášení vítězů. Celkem
bylo uloveno „pouze“ 125 kusů ryb
o celkové délce 22,86 m.

V mladší kategorii zvítězil Matěj
Pála s 446 body, před Tomášem
Matějkou (317 bodů) a 3. místo –
Radimem Bizou (189 body). Za čtyřiceticentimetrového cejna coby největší úlovek si odnesl cenu Tomáš
Matějka.
Ve starší kategorii si vítězství odnesla Kamila Bartošová s 208 body,
druhé místo obsadil Roman Čížek
(171 bodů), třetí pak byl Šimon Tibhanzl (125 bodů). Největší rybu, ve
starší kategorii, cejna 33 cm, ulovil
Roman Čížek.

Na závěr předal ředitel závodu za
Vojenské lesy a statky, s. p., divize
Lipník nad Bečvou pohár absolutnímu vítězi a tím se stal teprve osmiletý Matěj Pála.
Po sborovém pozdravu „Petrův zdar“
se všichni začali pomalu rozcházet.
Lukáš Kovár, divize VLS Lipník n. B.
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ZEMĚDĚLCI SBÍRALI
ZKUŠENOSTI V DÁNSKU
Největší zemědělské výstavy v severní Evropě, „Agromek“ konané v dánském
Herningu, jež nabídla návštěvníkům mimo jiné i přehlídku plemen masného
a mléčného skotu, se zúčastnila i skupina zemědělců Vojenských lesů a statků.
Divize zemědělské výroby se ve spolupráci se společností Jihočeský chovatel, a. s. účastnila exkurze a prohlídky zástupců mnoha chovů masného
skotu v Dánsku zakončenou výstavou Agromek. Úvodní den návštěvy
Dánska byl věnován prohlídkám šesti
farem. Jednalo se o rodinné farmy
hospodařící na vlastních pozemcích
s průměrnou rozlohou kolem 60 ha.
Zhruba třetina zemědělské půdy
navštívených farem slouží jako pastva pro skot. Zbývající pozemky jsou
obhospodařovány jako orná půda,
na kterých jsou z důvodu lehkých
vysychavých půd pěstovány především plodiny kukuřice a brambory.
Jedna z navštívených farem produkuje i energetickou kukuřici, která
se používá jako vstupní surovina do
zemědělských bioplynových stanic.
Vedle rostlinné výroby je v Dánsku
silně zastoupena živočišná výroba.
Díky společnosti Jihočeský chovatel, a. s., která exkurzi pořádala,
měla zemědělská divize možnost

shlédnout jedny z nejlepších chovů masného skotu. Jednalo se především o chovy plemen Masný simentál, Hereford, Aberdeen angus
a Charolais. Z navštívených chovů
stojí určitě za zmínku farmy Bakkely
Simental nebo Norbaek Hereford.
Většina menších farem v Dánsku se
zabývá šlechtitelským chovem. Dánská genetika se podílí na zlepšování
populace skotu v českých chovech,
zejména plemene Masný simentál.
Následující den exkurze patřil výstavě
Agromek, která se každoročně koná
v Herningu, největším veletržním centru Skandinávie. Toto dánské město
se nachází na Jutském poloostrově
přibližně v jeho středu. Výstava Agromek je největším veletrhem v severní
Evropě a je zaměřena na zemědělskou techniku, zařízení a technologie pro chov hospodářských zvířat.
Každoročně se jí účastní přes 500
vystavovatelů i nadnárodních koncernů ze všech oblastí souvisejících
se zemědělstvím. Mezi vystavovateli

Do společné akce resortu
obrany se lesní pedagogové zapojili v úterý 6. června
na 24. základně dopravního
letectva Praha v Kbelích.
Dopolední akci Den dětí
pro Jedličkův ústav zde
společně organizovali
Vojenský technický ústav
s příslušníky protivzdušné
obrany.
Pro tři stovky dětí z pražského
Jedličkova ústavu a ze spřátelené
ZŠ Ohradní organizátoři připravili
program s ukázkami projektů státních
podniků a příspěvkových organizací
Ministerstva obrany, včetně letecké
techniky 24. základny dopravního
letectva, bezpilotních prostředků
Policie ČR a dalších zajímavostí.

byly i české firmy například STS Olbramovice a firma Agra Invest.
Jedním z hlavních témat výstavy byla
přehlídka nejlepších chovů mléčných
i masných plemen. Postupně se na
dvou předvádištích hodnotilo 12 plemen masného skotu s celkem 170
zvířaty. Nejpočetněji byla na výstavě zastoupena plemena Limousine,
Masný simentál a Hereford. Nejlepší zvířata byla oceněna medailemi.
Plemena jako Highland, Galoway,
Dexter, Blonde ď aquitaine nebo Piemontese byla již méně početná a šlo
vždy jen o ukázku několika zvířat.
Všichni účastníci exkurze si po náročném programu odnášeli hluboké zážitky a nové poznatky z chovů
masného skotu. Zejména směrování
dánské genetiky zvířat je pro nás inspirativní a poučné, protože při nákupu plemenných býků do našich chovů preferujeme dánskou genetiku.
V příštích letech zvažujeme i nákup
plemenných býků irské genetiky pro
nepříbuzenskou plemenitbu a osvěžení krve.
Petra Nevřelová,
zemědělská správa Květušín
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DEN DĚTÍ PRO JEDLIČKŮV ÚSTAV

Ve velkém stanu „VLS dětem“ na letišti celé dopoledne probíhala také
prezentace lesnictví, myslivosti, výroba dřevěných krmítek a další aktivity.
Největší zájem byl o ukázky trofejí
a shozů.
Součástí programu bylo i slavnostní
předání šeku v hodnotě 100 000 Kč
na vybavení jedné z místností fyzioterapie v Jedličkově ústavu. Tyto peníze
byly získány recyklací mobilních telefonních přístrojů v rámci první fáze
sociálně odpovědného projektu Remobil, který probíhá také v rámci VLS.
Celkem bylo posbíráno deset tisíc
vysloužilých telefonů na bezmála 350
sběrných místech, která se nacházela

také na Ministerstvu obrany a jeho
státních podnicích a příspěvkových
organizací.
„Navazujeme na již dlouhodobou
spolupráci s Jedličkovým ústavem.
Odezva na projekt Remobil byla ze

strany Ministerstva obrany, státních
podniků a příspěvkových organizací
úžasná a já si jí moc vážím. Pomáháme dobré věci a ze společného příspěvku na aktivity Jedličkova ústavu
a škol mám ten nejlepší pocit,“ uvedl
ministr obrany Martin Stropnický.

SENIOŘI NA BŘEZINĚ
O tom, že se aktivity lesních pedagogů VLS neomezují jen na děti, se
přesvědčili ve středu 24. května obyvatelé Domova pro seniory ve Soběslukách. Kolegové z plumlovské divize pro ně připravili komentovanou
exkurzi do Vojenského újezdu Březina. „Seniorům jsme zajistili program
včetně dopravy autobusem. Mnoho

z nich během exkurze zavzpomínalo na své předešlé roky, kdy někteří
z nich v našem lese pracovali a byli
šťastni, že se mohli na své dávné působiště znovu podívat, neboť zdravotní stav účastníků už to většině bez
cizí asistence neumožňuje,“ vysvětlil
lesní pedagog divize Plumlov Josef
Plaček.
Lesní pedagogika 27

Tmavomodrý svět
ČR/Velká Británie/Německo/
Dánsko, drama/válečný, 2000,
režie: Jan Svěrák.
Slavný český válečný film o našich
letcích, bojujících v RAF a jejich osudech po válce.
Natáčení na letišti Hradčany a okolí
v dubnu až červnu 2000.

Odkaz hříšnice
Německo, drama/historický, 2012,
režie: Thomas Nennstiel.
Historický film z roku 1430 o sporech
císaře Zikmunda s Tatary.
Natáčení na Židlově a Hvězdově
v květnu 2012.

Je těžké být bohem
Rusko, drama/sci-fi, 2013, režie:
Alexej German
Temná brutální sci-fi z planety Arkanar.
Natáčení na Velké Bukové.

Stavba ruské „děrevně“ v Ralsku
Slavný francouzský herec Gérard Depardieu táhne po oboře Židlov vůz.
Temná fantazy z 16. století „vyzdobila“
Židlov umrlci a oběšenci
Solom Kane
Velká Británie/Francie/ČR, akční/fantasy, 2009, režie: Michael J. Basselt.
Fantasy příběh z 16. století volně
podle povídek R. E. Howarda.
Natáčení na Židlově v únoru 2008.

RALSKO VE FILMU
Stalingradským kolbištěm, ale také bojištěm srbsko-chorvatského konfliktu v Bosně, či kulisou postkatastrofického science fiction. A pak samozřejmě dějištěm
slavného filmu o českých letcích Tmavomodrý svět. Tím vším byl od počátku devadesátých let bývalý vojenský újezd v Ralsku. V kulisách zdejší přírody si zahráli
mimo jiné Gérard Deparieu, Tom Hardy či Gary Oldman. Podívejte se, co vše se
zde točilo, objektivem Pavla Munzara z divize VLS v Mimoni.
nejkvalitnějším snímkem natočeným
v Ralsku.
Natáčení v Kuřívodech, Hradčanech,
Jablonečku a Horní Krupé v únoru
1999.

Muž, který se směje
Francie, drama/historický, 2012,
režie: Jean-Pierre Améris.
Historický film z 18. století podle knihy Victora Huga.
Natáčení na Židlově a letišti Hradčany v březnu 20012.

Dítě číslo 44
USA/ČR/Velká Británie/Rumunsko,
thriller/krimi, 2015, režie: Daniel
Espinoza.
Kriminální film ze stalinistického Sovětského Svazu v 50. letech podle
předlohy Toma Roba Smithe v hlavních rolích se slavným Gary Oldmanem a Tomem Hardym.
Natáčení na Židlově v srpnu 2013.

Byl lásky čas
ČR, drama, 2013, režie: Tereza
Kopáčová-Vrabelová.
Hodnocení ČSFD-71%
Rodinné drama matky a dvou dcer
z cyklu Nevinné lži.
Natáčení na Borném v prosinci 2012.

Kde jinde si přečíst během natáčení
noviny, než na kozlíku kočáru…

Temný apokalyptický příběh z nedaleké budoucnosti v kulisách Kuřívod

Satisfakce 1720
Dánsko, drama, 2016, režie: Henrik
Ruben Genz.
Historický příběh z počátku 18. století o krátkém životě a smrti hrdiny
Velké severní války kontraadmirála
Petera Wesela Tordenskjolda.
Natáčení na Židlově v říjnu 2014.

Běžci
ČR, drama/sci-fi, 2010, režie: Vít Karas
Příběh z blízké budoucnosti - postkatastrofického světa.
Natáčení na Židlově, Hradčanech
a Kuřívodech v říjnu 2010.

Foto: Pavel Munzar,
divize VLS Mimoň
Uložená vojenská technika v Kuřívodech

Britští vojáci sil UNPROFOR se proháněli Ralskem i Mimoní

Stalingrad
Německo/Švédsko, válečný, 1993,
režie: Joseph Vilsmaier.
Válečný film o největší bitvě II. světové
války z pohledu německých vojáků.
Natáčení na Židlově v únoru 1992.

Wariors
Velká Británie, TV film, drama/válečný, 1999, režie: Peter Kosminsky.
Film o působení britských vojáků
v silách UNPROFOR v Bosně roku
1992 byl podle divácké odezvy
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Text: Pavel Munzar a redakce
s využitím csfd.cz

Příprava spitfirů na natáčení před kulisami na hradčanském letišti

Tatarští nájezdníci pod Ještědem

Velká Buková se proměnila v planetu
Arkanar
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UHLÍKOV: OBEC, KTERÁ ŽILA JEN
PO DVĚ GENERACE
Pod místopisným názvem Uhlíkov si každý v současné době vybaví skvostnou
myslivnu nesoucí toto jméno, dříve se také nazývala zámečkem Schwarzwald. Málokdo si uvědomí, že Uhlíkov byla kdysi osada, německy Uhligsthal, která vznikla
už v roce 1822 z popudu krumlovského vrchnostenského úřadu. Usadilo se zde
šestnáct lesních dělníků, kteří pocházeli jednak z okolních šumavských vesnic, ale
našli bychom mezi nimi i osoby z Horního Rakouska či Bavorska.
množství hlubokých lesů se staletými stromy. K jedné takové jedli, která je asi jeden kilometr od bývalého
Uhlíkova, nás zavede stará Kriegova
cesta. Bylo to známé poutní místo.
Jedle byla tak silná, že k obejmutí obvodu jejího kmene bylo potřeba pěti
mužů, při jejím zpracování po silné
vichřici bylo naměřeno 45 m3 dříví.
Na přání knížete Schwarzenberga byl
na památku ponechán kmen o výšce 7 metrů. Strom byl pojmenován
podle Terezie, ženy z šlechtické rodiny
Schwarzenbergů.
Jednotlivá stavení byla postavena
v řadě kolem cesty směřující do Arnoštova. Chalupy nenesly vzhledem
k novodobému datu vzniku žádná
tradiční označení, prostě se jim říkalo podle polohy řadovou číslovkou,
tzn. první, druhý, třetí…šestnáctý. Až
roku 1843 došlo k uzavření smlouvy
mezi panstvím a tamějšími obyvateli
(Uhlíkov byl tehdy označován jako Uhligsthaler Holzhacker Ansiedlungen),
která upravovala majetkové vztahy
v místě. Kníže Schwarzenberg ji potvrdil o rok později.
Podle sčítání lidu v roce 1910 v Uhlíkově žilo ve 31 domech 225 obyvatel.
Jinak Uhlíkov patřil k nedaleké místní
obci Hintring neboli Záhvozdí. K Uhlíkovu příslušela ještě samota U Kokše
(Kokshenheger). Byla zde hájovna,
škola, hostinec a trafika.
Přesně před 70 lety (v roce 1947) byl
zřízen Vojenský újezd Boletice. Po
odsunu Němců z tohoto území bylo
zrušeno 48 vesnic, včetně Uhlíkova.
Vesnice byla srovnána se zemí. Kde
stála jednotlivá stavení, můžeme najít
pouze podle zbytků ovocných stromů,
30 Historie

které zde pomalu dožívají. Svůj život
zde prožili dvě generace lidí. 125 let –
tak dlouho nebo spíše krátce vesnice
existovala.

Okolní lesy byly všeobecně známé
rozmanitostí a množstvím zvěře. Především lovy na tetřevy v toku byly oblíbenou zábavou tehdejší vrchnosti.

Do kalamity století, která postihla
Šumavu v říjnu r. 1871 a následných
kůrovcových kalamit, zde bylo velké

Kromě tetřevů byly bohaté lesy i jelení
a srnčí zvěří. Tato skutečnost nebyla
známá jenom vrchnosti, ale i místním

a především bavorským pytlákům.
V nedalekém „ Černém lese“ jsou
známa dvě místa s pomníčkem na
střet lesního personálu s pytláky. Většinou byl po takovém střetnutí lesní
personál přeložen na jiné místo, aby
se předešlo pomstě pytláků.
Nejvíce nebezpeční byli bavorští a pasovští pytláci. Pořádali akce ve velkých
skupinách a podle vyprávění pamětníků prý úlovky přenášeli domů nebo
je rozprodávali v hostincích. Byli tvrdí
a bezohlední, každou zradu trestali
smrtí. Nebylo vzácné i uvázání hajného u mraveniště.
Pytlačící skupiny měly i sto členů,
muselo proti nim být často nasazeno i vojsko. Vše vyústilo v nařízení
o likvidaci jelení zvěře na Šumavě
a tím i ukončení nájezdů bavorských
pytláků.
V první polovině 18. století místní obyvatelstvo pytlačilo v takovém rozsahu,
že dokonce myslivec z Krejčovic při
pytlačení přistihl i samotného faráře
z Ondřejova. Tato příhoda se mi vybavila při pochůzce lesem s vedoucím lesní správy Chvalšiny v místě asi
jeden kilometr od bývalého kostela
v Ondřejově. U zbořeniště stavení
stojí rozpadlá kaplička s propadlým
otvorem u jejího základu. Pod kapličkou byl v době jejího vzniku (dá se
odhadnout cca 18. století) vybudován
velice precizně kryt, kde se vejdou
pohodlně dvě dospělé osoby. K čemu
asi sloužil – možná k úschově ulovené
zvěře, mohla to být v moderním pojetí slušná chladnička. Pod svatostánkem by normální člověk nehledal nic
nezákonného.
O myslivně Uhlíkov ležící na samém
jižním okraji Vojenského újezdu Boletice se již několikrát v tomto časopise
psalo a není divu, jedná se o nejreprezentativnější a nejkrásnější objekt
v tomto koutě Šumavy a navíc umístněný na velice vhodném místě s výhledem na celé údolí Vltavy.
V minulosti náležela dnešní myslivna
Uhlíkov ke krumlovskému panství, jehož posledními majiteli se stali díky
dědictví po Eggenbercích v roce 1719
knížata ze Schwarzenbergu. Původně
byla myslivna centrem polesí Černý
les – Schwarzwald, které podléhalo
lesnímu úřadu v Horní Plané. O jejím

vybudování bylo rozhodnuto de facto
dne 26. června 1908, kdy nechal kníže
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 kriterií všemožně odpovídaly.“ Počítalo se s tím, že nová myslivna bude
obsahovat ve své obytné části mimo
jiné kancelář, byt revírníka, adjunktův pokoj, dva až tři hostinské pokoje
s příslušenstvím. V hospodářské části
měl být byt pro čeledíny, ledový sklep,
stáje pro krávy a koně, místnost pro
kočáry, stodola, vozová kůlna a prostor pro uskladnění slámy. K objektu
měla přiléhat také zahrada na ovoce
a zeleninu.

dohromady 128 000,– korun, což byly
na tehdejší dobu obrovské náklady.
V roce 1912 byly staré dřevěné stropy
z fary Bílé Hůrky zrestaurovány a instalovány na schodiště myslivny. Rovněž jsou dodnes zachována některá
kachlová kamna od firmy Sommerhuber z hornorakouského Steyru.
Celkově na závěr lze říci, že citlivý přístup k rekonstrukci objektu, která byla
provedena vojenskými lesy v letech
2006 – 2012, nám dává obraz o představě reprezentativní víceúčelové budovy lesního provozu Swarzenbergů
z doby počátku 20. století.
Jiří Flíček, divize Horní Planá

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 na výzvu reagovat
do konce června 1908. Definitivně
bylo oznámeno až 21. října 1911, že
se kníže v principu vyslovil pro zahájení stavby. Výstavná myslivna měla
podle jeho představ stát 100 000,–
rakouských korun. Ze stavebních knih
vyplývá, že v letech 1911-1913 zaplatili Schwarzenbergové za práci, materiál, dopravu a za práce v interiérech
Historie 31

PORTÁL PODPORA VLS
FUNGUJE JIŽ ROK

ZÁVOD PODÉL VLTAVY
ZDOLALI I RUNNEŘI Z VLS

Portál Podpora VLS je provozován v systému Service desku, konkrétně ALVAO
Service Desk. V úvodu si dovolím několik technických zkratek. Obecně je systém
Service desk nástroj pro řízení IT služeb (ITSM) dle ISO/IEC 20000, které vychází
z doporučení ITIL (sbírka dlouhodobých praktických zkušeností z řízení IT služeb).

V polovině startovního pole v čase
32 hodin a 20 minut absolvoval ze
soboty 13. května na neděli běžecký
štafetový závod Vltava Run také tým
Vojenských lesů a statků.

Ve VLS ČR, s. p. byl Service desk implementován právě za účelem standardizace a zkvalitnění poskytování
služeb oddělení ICT do podniku.
Jedním z důležitých přínosů Service
desku je zajištění jednotného kontaktního místa pro komunikaci s oICT.
Uživatelé i správci mají veškerou
komunikaci na jednom místě, jednoznačně spojenou s požadavkem.
Uživatelé jsou informováni o stavu
řešení. Dalším důležitým přínosem
je evidence a vyhodnocení řešení
incidentů, na jejímž základě jsou ověřené postupy uváděny do Báze znalostí, která je uživatelům k dispozici.
Portál Podpora VLS byl spuštěn
k 1. 6. 2016 v nastavení, které vyplynulo z testovacího provozu v rámci
oddělení ICT. Nastavením myslím definici služeb ICT v podobě katalogu
služeb s definovanou úrovní služeb.
Tzn., že každá služba má nastavenu
garantovanou dobu vyřešení. Během
roku bylo v Podpoře VLS zadáno

a vyřešeno téměř 2800 požadavků.
Z počátku se jednalo hlavně o požadavky, které na základě komunikace
s uživateli zadávali sami správci, postupně se ale poměr otočil a aktuálně je Podpora VLS hojně využívána
přímo Vámi, uživateli. Podpora VLS
slouží zároveň jako reportingový nástroj o využívání služeb.

pracovníky divize jsou evidovány
zkušenosti z provozu.

Vzhledem k jednoduchosti a přehlednosti systému Service desku je
stále častěji využíván i mimo IT, pro
řízení tzv. non-IT služeb. Ve VLS je
tomu stejně a kromě poskytování služeb uživatelům, využívá Service desk
oddělení ICT i pro interní požadavky
a zadávání úkolů. Prvním oddělením
mimo ICT, které aktivně využívá systém Service desk je Divize ostrahy
a služeb. Od 1. 6. 2017 je v rámci
divize systém používán interně pro
výkaznictví, hlášení, zadávání a řešení
požadavků a zadávání úkolů. Jedná
se o pilotní provoz a ve spolupráci s ředitelem divize a pověřenými

Petr Dvořák, vedoucí oddělení ICT

Na start závodu, který začíná u pramene Vltavy a končí v hlavním městě, se
runneři z VLS postavili poprvé a nevedli si vůbec špatně. V cíli sice na

Aktuálně připravujeme optimalizaci
nastavení katalogu služeb a úrovně
služeb dle vyhodnocení ročního
provozu s nasazením od 1. července
2017. Doufám, že optimalizované
nastavení bude pro vás přehlednější.

286
2184
66
36
122
25
1
15

Na závodníky čekalo na trati mezi
startem a cílem celkem 35 předávacích pointů, sedmý z nich se nacházel
v areálu rekreačního zařízení VLS na
Olšině nad Horní Planou.

1. BEERMENTAL ELITE
23 h 6 m 28 s
2. WINEHOUSE.CZ
23 h 30 m 24 s

Způsob podávání
požadavků
e-mail
formulář
osobní jednání
ostatní
telefon
dopis
hlasová zpráva
písemný vzkaz

Skvěle si v dálkovém závodě, který
kopíruje tok české řeky, vedli kolegové
z Lesů ČR - v cíli si připsali 22. místo.

Výsledky Vltava Run
2017

3. ÁBĚS SEDLČANY
25 h 44 m 24 s
22. Lesy ČR RUN TEAM
29 h 15 m 36 s
147. Vojenské lesy a statky
32 h 20 m 54 s

GIGATHLON, ZÁVOD PRO
OTRLÉ, ODSTARTUJE Z OLŠINY
Pětaosmdesát kilometrů na silničním
kole, to vše s celkovým převýšením
1283 metrů. A pak rychle do plavek,
abyste mohli v rybníku Olšina absolvovat tříkilometrovou plaveckou
trať. Jen co vylezete z vody, obujete
si běžecké boty a vyběhnete z Olšiny do Nové Pece. Čeká vás dvacetikilometrová trať s půlkilometrovým
převýšením. V cíli se rychle přezujete
do in-line bruslí a vyrážíte na Stožec
a zpět – čtyřiadvacet kilometrů s převýšením „pouhých“ 226 metrů. A závěrečnou třešničkou je 54 kilometrů
dlouhá cesta na horském kolem po
šumavských kopcích do cíle na Olšině, na které vás čeká kilometr výškového rozdílu.

32 Z podniku

vítězné běžce z týmu BEERMENTAL
ELITE ztratili více než 9 hodin, dobrou
polovinu startovního pole však nechali za sebou - doběhli na 147. místě v konkurenci 294 týmů, jež závod
dokončily. Poslední borci tak do cíle
dobíhali až šest hodin poté, co cílovou
pásku v pražském Braníku protnul tým
kapitána Petra Pradáče, vedoucího
obchodního oddělení VLS.

A o den později to samé, jen na poněkud kratší trati. Suma sumárum
293 kilometrů s převýšením 5300
metrů. To je švýcarský fenomén extrémního sportu GIGATHLON, který
dorazil do Čech v loňském roce a jehož druhý český ročník hostí první
zářijový víkend Vojenské lesy a statky
v rekreačním zařízení Olšina.
Pokud chcete tímto způsobem zakončit léto, máte možnost. Závod lze
absolvovat individuálně, ve dvojici,
ale také v pětičlenném týmu, kde
si každý člen vezme na starost jednu z disciplín. Více informací získáte u kolegy Dominika Kafky, email:
dominik.kafka@vls.cz.
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BLAHOPŘEJEME K VÝZNAMNÉMU VÝROČÍ
ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

životní výročí 40 let

životní výročí 40 let

životní výročí 40 let

ZATLOUKAL Stanislav

KULICH Martin
TŘEŠKA Roman
SLÁMA Michal
ŠVECOVÁ Iveta
PERNEGROVÁ Renata

VANÍČKOVÁ Monika
PAVLÍKOVÁ Veronika
KOVÁŘOVÁ Petra

Valeč

životní výročí 45 let
OZÁBALOVÁ Andrea
TRYLČOVÁ Janetta
DRÁPELA Ladislav
KREJČÍKOVÁ Renáta
HARTLOVÁ Iveta
DYMÁČEK Roman
CIGÁNOVÁ Nikola

ŘSP
SOS 61 úklid
SOS Brno
LS Dolní Krupá
LS Žárovice
ŘD Plumlov
SOS Libavá

životní výročí 50 let
BUCKOVÁ Jitka
DOHNAL Ivo Ing.
PAVLOVSKÁ Jana

SOS Libavá
ŘD Mimoň
SOS 61 úklid

životní výročí 55 let
POKORNÁ Magdalena
ČERSTVÝ Svatopluk
HOLLAS ZDENĚK
HUŠNEROVÁ Štefania
KLUSÁČEK Luboš
ŠKODOVÁ Gizela
POPPOVÁ Dana
ŠTURSA Libor

LS Arnoštov
LS 11 Jince
LS Potštát
ŘSP
SOS Mimoň
SOS Květušín
ŘD Horní Planá
SOS Brno

životní výročí 60 let
KUŠINA Václav
HEŘTOVÁ Ivana
JEŽEK Ladislav
JANÍČEK Antonín
KOUSAL Jan
SIENCZAK Helmut
TICHÝ František
ŠAFAŘÍKOVÁ Jarmila

SOS Květušín
SOS Praha
LS 12 Obecnice
DMS Lipník-STAS
SOS Brno
SOS Mimoň
SOS Mimoň
SOS Mimoň

životní výročí 65 let
TURČIN Ladislav

SOS Brno

životní výročí 70 let
HOLICKÝ Jaroslav

SOS Mimoň

životní výročí 75 let
GALASOVÁ Ilona
ZEMAN Michal

LS Velký Újezd
LS 17 Strasice

pracovní výročí 25 let
DAVIDOVÁ Eva
LOUDA Vladimír
MAZAL Jaroslav
VYBOŠTOKOVÁ Marie

SOS Libavá
ŘD Mimoň
LS Rychtářov
SOS Libavá

pracovní výročí 25 let
JANČA Jaroslav
VELLECH Bedřich

DMS Lipník-dílny
DMS Lipník-doprava

pracovní výročí 30 let
HOLÍK František
MÜLLER Miroslav
SLÁDEK Pavel

LS Arnoštov
ŘD Karlovy Vary
Harvestor. stř. II

SOS Brno
LS 14 Mirošov
ŘD Mimoň
Valeč
ŘD Hořovice

životní výročí 45 let
CHOLEVA Vlastimil
GRYGAR Svatopluk
BRÁZDOVÁ Ludmila
ČÍŽEK Petr

SOS 61 úklid
DMS Lipník-STAS
SOS Mimoň
Stř. Lhota

životní výročí 50 let
LAURICH Karel
JANEČKOVÁ Jana
KIZEKOVÁ Jana

SOS Bražec, Hradiště
ŘD Plumlov
SOS Libavá

životní výročí 55 let
KOŘÁNOVÁ Zina
JENEI Igor
MOCEK Zdeněk
ŠIŠTÍKOVÁ Helena
NOVOTNÝ Jaroslav
ŠTĚPNIČKA Zdeněk

SOS Bražec, Hradiště
SOS Libavá
ŘSP
LS Potštát
SOS Libavá
SOS Libavá

životní výročí 60 let
KŘENEK Oldřich
VOLŠE Ladislav
CEJZLAR Arnošt
ZACHAŘ Stanislav
PLNÝ Hynek
PIVOŇKA Jaroslav
ŽIVNÁ Olga

SOS Brno
SOS Mimoň
SOS Praha
LS 14 Mirošov
LS Žárovice
SOS Praha
SOS 61 úklid

životní výročí 65 let
MAREŠOVÁ Věra
MARKOVIČ Vladimír
MONČEV Jiří
ATANASOV Michail
VÍT Petr
ERTL Mikuláš
JANDA Jiří
VANĚK Milan

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

životní výročí 70 let
HOLAS Jaroslav
SKYBA Zdeněk

SOS Praha
SOS Praha

pracovní výročí 20 let
ČEŠKA Pavel
ŠILLE Petr

ŘSP
SPS Horní Planá

pracovní výročí 25 let
ŠILLE Petr
ČERNÁ Věra

SPS Horní Planá
ŘD Plumlov

pracovní výročí 30 let
BLÁHA Jaroslav
HULKA Josef

ŘD Mimoň
LS 16 Nouzov

pracovní výročí 35 let

pracovní výročí 35 let

PÁLKA Jiří
VILIŠ Libor

PRAŽÁK Pavel
ŠVEC Václav

LS Hlubočky
LS Velký Újezd

pracovní výročí 40 let
BALLER Zdeněk
SLEZÁK Leo

SOS Libavá
LS Rychtářov

pracovní výročí 45 let
HUML Antonín
SUCHÝ Ondřej
VALEŠ Jiří

SOS Bražec, Hradiště
DMS Lipník-STAS
SPS Horní Planá

LS Dolní Krupá
LS Arnoštov

Klášterec
SOS 61 úklid
ŘD Hořovice

životní výročí 45 let
TOBIÁŠ Radek
KOPKOVÁ Lýdie
MACHATÝ Jaroslav
PLECITÁ Eva

LS Arnoštov
SOS Libavá
LS Břehyně
SOS Libavá

životní výročí 50 let
MINAŘÍKOVÁ Danica
PREKOPOVÁ Eva
PETRIČÁKOVÁ Hana
VACULÍKOVÁ Drahomíra
PROCHÁZKOVÁ Petra
RYBÍN Milan
KOHOUT Jiří
SPURNÝ Rostislav

SOS Praha
SOS Brno
SOS Libavá
LS Libavá
ŘD Lipník n. B.
LS Lipník
LS Břehyně
SOS Libavá
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Vítěz soutěže
minulého kola
– Petr Capůrka –

životní výročí 55 let
HANOUSEK Pavel
BLAŽEK Zdeněk
HLOUŠEK Jiří
RYPEL Aleš
KRÁLÍK Hynek
KNÍŽOVÁ Dana
INDRA Luděk
VÍTEK Jiří
KOŘENKOVÁ Jaroslava
KRÉDLOVÁ Jana
NOVOTNÝ Zdeněk

SOS Květušín
SOS Květušín
SOS Brno
SOS Libavá
SOS Květušín
SOS Praha
ŘD Lipník n. B.
LS Žárovice
SOS Libavá
LS Dolní Krupá
SOS Brno

životní výročí 60 let

s fotografií „Šumavské moře mraků“.
Gratulujeme.
Jan Sotona, šéfredaktor
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jan.sotona@vls.cz

JURNÍČEK FrantišeK
SOS Brno
KUSÁK Karel
SOS Brno
WAJDA Ladislav
SOS Květušín
VESELKA Vratislav
SOS Mimoň
SOS Brno
HLAVA Ladislav
KORDOVÁ Bohumila	SOS Bražec,
Hradiště
ŠTEFL Karel	SOS Bražec,
Hradiště
SPS Horní Planá
BENC Pavel
HALUSKA Svatoslav
SOS Libavá
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životní výročí 65 let
BENEŠ Jaroslav*
HAVRÁNKOVÁ Marie
BARANEK Ján
JANOUŠEK Václav
ZEMAN Karel

SOS Květušín
SOS Praha
SOS Květušín
SOS Mimoň
SOS Mimoň

pracovní výročí 25 let
BOSÁK Milan
KANDLER František
ZIKMUND Miloslav

LS Hlubočky
LS Hlubočky
ŘD Mimoň

pracovní výročí 30 let
RYSKOVÁ Emília
ZARŽICKÝ Petr

ŘSP
Valeč

pracovní výročí 35 let
JEŽEK Lubomír

LS 12 Obecnice

Příspěvek do rubriky „fotosoutěž“
posílejte prosím na e‑mail:
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Správa lesních školek

11. ŠKOLKAŘSKÝ DEN VLS
čtvrtek 14. září 2017 od 10.00 hodin
Správa lesních školek Lhota u Dřís, GPS: 50.2362286N, 14.6592267E

Ukázka prostokořenného a krytokořenného
sadebního materiálu lesních dřevin

