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Redakce

Jedním z možných nástrojů, jak napřímo oslovit veřejnost a změnit
názor i těch, kteří z pohodlí své „sociální ulity“ trpí předsudky vůči
lesníkům, je přímá kontaktní akce, kdy dotyčné vtahujete bezprostředně do „svého příběhu.“ My jsme se s novým vedením podniku
rozhodli tak učinit prostřednictvím akce Brdské stromsázení, o níž se
více dočtete v tomto vydání.
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Její organizace proběhla ve velmi šibeničním termínu dvou měsíců,
kdy jsme museli odladit všechny detaily a zasáhnout veřejný prostor
masivní kampaní, která potenciální zájemce přiláká. Vše i přes nepřízeň počasí klaplo skvěle, Brdské stromsázení mělo ohromný ohlas
a sklidilo v médiích i na sociálních sítích dominantně nadšené ohlasy.
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Já bych zde chtěl ještě jednou poděkovat za spolupráci všem, kdo
na organizaci participovali, především však těm, kteří onu deštivou
sobotu přímo na místě organizovali samotné sázení. Celá Hořovická
divize odvedla ohromný kus práce, organizační mechanismy klapaly
jak promazaný stroj, tím hlavním důvodem skvělých ohlasů byl ale
každý konkrétní člověk, který návštěvníky provázel na Padrťských
pláních. Ředitel podniku může mile pozvat návštěvníky na sociálních sítích, mluvčí Honza Sotona v televizním studiu, ten výsledný
dojem, který si lidé odnášeli z Brdského stromsázení, byl však spojen
s přístupem lidí, které tam potkal, kteří s ním sázeli stromky. A kteří
bavili děti v pláštěnkách u stanu s lesní pedagogikou. A lidé byli Vaší
vstřícností a empatií podle všeho nadšeni.
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Takže ještě jednou díky všem za pomoc. Jestli si v ten den na Brdech
někteří lidé poopravili svůj názor na lesníky, je především vaše
zásluha.
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Neprodejné, vychází nákladem 800 kusů.
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FOTO VYDÁNÍ
Síla koňské síly
Kolik je jedna skutečná koňská síla? A kolik chlapů je potřeba, aby jí byli schopni vzdorovat? To si vyzkoušeli druhý
srpnový víkend návštěvníci soutěže chladnokrevníků Brdský
pohár, kterou organizuje v Lázu náš brdský kočí Milan Jura
(na snímku).
Foto: Michael Koutný
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S MINISTRYNÍ NA
ŽIVITELCE

VYTRUBOVÁNÍ NAD
OHŘÍ JIŽ PO ČTRNÁCTÉ
Svatováclavské vytrubování Doupovských Slivoňů, hráčů na dechové nástroje z karlovarské divize Vojenské
lesy a statky, opět projasnilo středeční předpolední 28. září u lesní kaple
nad Kyselkou již po čtrnácté v řadě.
Doupovské Slivoně tvoří asi 25 hráčů
- zaměstnanců podniku a mladých
nadějných žáků základní umělecké
školy.

Tradiční podniková slavnost k poctě
svatého Václava i patrona myslivců
sv. Huberta probíhala již tradičně na
plácku před replikou lesní kaple nad
obcí Kyselka, kterou zde původně
nechal postavit majitel lázní hrabě
Neuburg. Po válce tato sakrální památka chátrala, až z ní zbyly jen základy. V roce 2008 zde však podle
dobových fotografií státní podnik
nechal dřevěnou kapličku obnovit
a od té doby zde každoročně probíhá zmíněný sváteční ceremoniál.

Ministryně obrany ČR Jana Černochová podpořila způsob, jakým
podnik pečuje o krajinu a úspěšně
bojuje s kalamitou. Ministryně to řekla během letního zahájení výstavy
Země živitelka v Českých Budějovicích při návštěvě stánku státního
podniku.
S vedením VLS se ministryně obrany také shodla na novém souboru
opatření proti šíření lesních požárů
ve výcvikových lokalitách ozbrojených sil, který by VLS ve spolupráci
s Armádou ČR měly přijmout.

SNÍMEK DOUPOVSKÉ KOČKY VYHRÁL PRESTIŽNÍ FOTOSOUTĚŽ
Fotografie z vojenských lesů začínají dominovat v nejprestižnější
tuzemské soutěži fotografů přírody
Czech Nature Photo. Před dvěma
lety mezinárodní porota, v níž sedí
i celosvětově slavní fotografové
z magazínu National Geographic,
vybrala jako vítěze soutěže sérii
snímků našeho kolegy z lesní sprá-

Vojenské lesy a statky ČR na veletrhu Země živitelka prezentovaly svůj
agrární program.

VARY PREZENTOVALY TROFEJE Z DOUPOVA
Několik set návštěvníků zavítalo v sobotu 25. června do areálu střelnice
VLS v Lučinách na tradiční Chovatelskou přehlídku trofejí divize Karlovy
Vary. Vystaveno bylo přes tři sta lo-

veckých trofejí z honitby Hradiště za
sezonu 2021 až 2022.
Návštěvníci mohli zhlédnout devadesát pět trofejí jelena evropského

včetně těch se stříbrnou a bronzovou
medailí, sedmdesát osm trofejí jelena
siky. Této sekci již tradičně vévodily
exponáty v bodové hodnotě zlaté
medaile včetně pěti význačných trofejí nad 260 bodů CIC. Ze sto sedmi
vystavených srnců žádná trofej nedosáhla medailových hodnot podobně
jako osm vystavených trofejí daňka.
Naopak ze sedmi přítomných trofejí
muflonů byla jedna trofej zlaté a tři
trofeje stříbrné medailové hodnoty.
K vidění byly také téměř všechny trofeje ulovených kňourů starších pěti
let včetně dvou trofejí s bronzovou
medailí.
Do programu výstavy se po dvouleté přestávce opět vrátila i trubačská
soutěž Parforsní kňour. Mezi čtyřmi
desítkami trubačů vévodila soutěži s lesnicí Sandra Fišerová, s borlicí dominoval Lukáš Zelenka a mezi
soubory vyhrál Žluťásek SLŠ Žlutice.
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VLS NA VŠECH SÍTÍCH
S nástupem nového vedení došlo
v rámci přehodnocení komunikační strategie státního podniku k posílení a rozšíření rozsahu, obsahu
i komunikačních kanálů Vojenských
lesů a statků. Státní podnik nyní
v mnohem vyšší míře zveřejňuje na
vlastních kanálech a platformách
aktuality o své činnosti, informace
o rekreačním využití lokalit, ale také
tipy na smysluplné trávení času v přírodě. VLS budou také sociální sítě
více využívat pro diskusi s veřejností o rozvoji turistické infrastruktury
nebo o změnách hospodaření ve

vy Potštát Lukáše Kovára se zimními fotografiemi lišky. Letošní ročník
vyhrál fotograf Vladimír Čech jr.
s fotosérií záběrů kočky divoké z vojenského újezdu Hradiště. Záběry
z fotopastí vznikly v rámci programu
monitoringu biodiverzity v Doupovských horách, který zde probíhá
z podnětu Vojenských lesů a statků.

První výskyt šelmy, která se trvale
v Česku neusídlila již sto let, byl na
Doupově zachycen v roce 2018, následně monitoring potvrdil pohyb
pěti jedinců ve výcvikovém prostoru na západě Čech, který spravuje
karlovarská lesnická divize našeho
podniku.

vojenských lesích. Vedle Facebooku
tak nově podnik využívá komunikace
na Twitteru i Instagramu, rozšířena
byla komunikace na kanálu YouTube a finišuje spuštění vlastního podcastového kanálu a chystají unikátní
mobilní aplikaci určenou především
pro návštěvníky Brd a Ralska.

dáme a musíme hledat kompromisy
mezi zájmy armády, nás lesníků, kteří v prostorách hospodaří, a široké
veřejnosti, která chce logicky tato
poměrně rozsáhlá území turisticky
využívat. Dohodli jsme s paní ministryní obrany Janou Černochovou, že
budeme aktivně reagovat a otevřeme daleko širší prostor k informování
lidí o vojenské historii, současnosti
i budoucnosti unikátních přírodních
lokalit ve správě resortu obrany, ale
i o pravidlech, která zde pro návštěvníky budou platit,“ uvedl k tomu ředitel VLS Roman Vohradský.

Vstup Vojenských lesů na nové sociální sítě a vytvoření dalších diskusních kanálů a webů je součástí
dlouhodobé strategie posilování komunikace s veřejností, kterou navrhl
ministryni obrany nový ředitel VLS
Roman Vohradský.
„Na všech úrovních podniku je nezbytné pochopit, že komunikace
s veřejností je v dnešní informační
společnosti nezbytnou součástí naší
práce. Většina lokalit v naší správě
po desetiletí sloužila pouze armádě
a veřejnost do nich neměla přístup.
Po optimalizaci vojenských újezdů
v roce 2016 a snahách ministerstva
obrany o otevírání výcvikových prostor jsou dvě třetiny spravovaných
lokalit přístupné návštěvníkům. Hle-

Součástí nového trendu v komunikaci
VLS s veřejností bude i informační
servis. „Chceme na webech, sociálních sítích i dalších moderních platformách představovat lokality a trasy
ve vojenských lesích, zveřejňovat tipy,
co mohou návštěvnici v lese dělat,
co zde v jakém ročním období uvidí,
nebo jaké aktivity mohou v přírodě
s dětmi provádět,“ uvedl vedoucí
nově zřízeného odboru vnějších vztahů VLS Martin Zajíček.
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ochranným oplůtkem. Návštěvníci se
se stromkem fotí, ukládají si polohu
do mobilních aplikací a pak většinou
ve větru a dešti míří za doprovodným
programem. U ohnišť v železných koších si opečou buřta, v sychravém
počasí jdou na dračku horké nápoje.
U stánku VLS diskutuje postarší muž
o přání vysadit si strom mimo určené
plochy. „Moje maminka pocházela ze
Zadní Záběhlé, vím přesně, kde stál
její rodný dům, a chtěl bych vysadit
strom na tom místě.“ Vydává se s ním
na obhlídku hlavní inženýr brdské
divize VLS Zbyněk Nejman. „Jo, to
půjde.“ S kolegou berou nářadí, sazenici i oplůtek a vyrážejí s pánem
vysadit připomínku zaniklého rodiště jeho předků. Do toho zazní salva
dětského smíchu od pódia, kde herec Lukáš Langmajer s kolegy hrají
pohádkový příběh. Lesníci narychlo
přinesli velký stan, v něm se teď ve
vytrvalém slejváku tísní chumel dětí
v pláštěnkách a čeká, až se princezna
s princem vezmou.

BRDSKÉ STROMSÁZENÍ
Ani vytrvalý déšť neodradil lidi od sázení ovocných stromů s Vojenskými lesy
a statky. Na výzvu podniku, který v srdci bývalého vojenského újezdu na pomezí
Středočeského a Plzeňského kraje zorganizoval unikátní akci Brdské stromsázení,
zareagovaly tři tisíce lidí, kteří vysadili přes tisícovku sazenic. Smyslem předchozí
kampaně i samotné akce bylo představit veřejnosti vizi přírodě blízkého hospodaření v této unikátní přírodní lokalitě.
Náhorní planinu od rána zalévá déšť,
od Nepomuku přesto proudí celé
dopoledne davy lidí. Nejčastěji jsou
to rodiny s dětmi, ale také turistické
oddíly či skauti, i skupiny seniorů.
Přišli si do míst, kde kdysi stávala
ves Přední Záběhlá, vysadit „svůj“
strom, stopu v krajině, zanechanou
budoucím generacím. Sázejí aleje
u cest, protínajících Padrťské pláně
kolem slavné dvojice rybníků. Vypůjčí
si lopatu či rýč a na upomínkovou
kartičku napíší svůj vzkaz. Převezme
si je lesník z brdské divize VLS, odvede je k „jejich“ stromu a pomůže
jim s výsadbou a zajištěním sazenice
8 Téma

Malí dobrodruzi budoucím generacím - herec Lukáš Langmajer se svými Malými dobrodruhy, kteří v nečase zanechali také v Brdech svou zelenou stopu.

„Když jsme se ráno probudili, přepadla nás skepse. Za okny, v krajině
pod Brdy, se valila voda, teploměr
nedostoupal ani k 10 stupňům a vítr
bral čepice. Smutně jsme si říkali –
kolik lidí takové počasí odradí přijít
pomoc, zúčastnit se? Když jsme se
před 11. hodinou blížili cestou okolo
červeného lomu, viděli jsme mnoho
lidí, rodin, dětí. Smáli se, těšili a zpoza
pláštěnek bylo cítit odhodlání. Odhodlání osázet nové aleje ovocných
stromů v krajině, kde sázeli před lety
maximálně munici do zbraní. Teď
krajina zažila nájezd více než 3000
životů, který vnesl nový život do krajiny ticha. Děkuju, že jsem u toho
mohl být,“ popíše následně Lukáš
Langmajer atmosféru akce na svém
facebookovém profilu.

100 milionů stromů
Tři po sobě jdoucí roky s vysokými
teplotami a nízkými srážkami vyústily v roce 2015 v šíření kůrovcové
kalamity napříč středoevropskými
lesy. Z lokalit ve správě VLS zničila
nejprve rozsáhlé smrkové porosty
ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku, pak zasáhla naplno výcvikový prostor Březina na Vyškovsku.

O lese se učit v lese – páteří doprovodného programu na Brdském stromsázení
byla lesní pedagogika, která učí děti zábavnou formou vše, co by měly vědět
o lese a lesnících.
Téma 9

Ohlasy účastníků
Petra Dařílková
Doufám, že se tato akce bude
opakovat. Úžasný nápad.
Gabriela Svobodová
Je to krásný počin, obnova alejí,
ještě k tomu v tak nádherném
prostředí Brd. Děkuji Vojenským
lesům a statkům, za uspořádání Brdské stromsázení. Cením si
toho, že zde jsou sázeny původní
staré odrůdy, které už se ani jinde
nezachovaly.
Adéla Kochová
Super, nádhera, díky.
Lenchen Löffler
Zdravíme z Podbaby a děkujeme
za užitečnou akci, na které máte
stejně největší zásluhu vy. Za to
znovu velké díky. Pro nás krásný
výlet a pocit, že jedeme "spasit
svět". Sami jsme se pak zaúkolovali sběrem odpadu cestou na
Pražák. Mezi lesníky a lesnicemi
zněl stále smích a dobrá nálada...
No, prostě skvělý den.
Třešeň pro syna - svůj strom si na Padrťské pláně
se synem přišel vysadit i herec Kryštof Hádek.

Aktuálně s kůrovcem lesníci VLS bojují v Brdech, šumavských Boleticích
a v severočeském Ralsku. Podnik odpověděl největší zalesňovací akcí ve
své devadesátileté historii. Lesníci
na holinách po kalamitních těžbách
každoročně obratem vysadili desítky milionů sazenic. Budoucí lesy
se budou o poznání lišit od kůrovci
zničených, převážně smrkových porostů. Sází se druhově pestrá směs,
v níž posledních letech převládají
listnaté stromy. Spolu s tím podnik
rozjel revoluční změny ve svém hospodaření, jímž reaguje na klimatické
změny.
10 Téma

„Každá krize je zároveň i šancí, a nejinak tomu bylo v případě kůrovcové kalamity, která nám dala prostor
pro změnu hospodaření. Naši novou
strategii přírodě blízkého hospodaření ve věkově i druhově pestrých
lesích podpořila i Evropská komise
v rámci programu Life, který poskytuje podporu vybraným projektům
v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Veřejně však tyto věci
byly málo známé a hledali jsme cestu, jak veřejnosti sdělit, co v lesích
chystáme a proč. Tak vzniklo Brdské
stromsázení,“ vysvětluje ředitel VLS
Roman Vohradský.

Petr Šiška
Super výlet.
Gabriela Svobodová
My jsme hodinu jeli, zaparkovali u Červeného lomu, ale pršelo
tak moc, že jsme vsadili stromek
hned tam, a na Padrtě už nepokračovali. No a pak hodinová cesta autem zpět domů! Ale
máme splněno. Děkujeme všem
lesákům za přípravu, musel to být
mazec!

Téma 11

Ohlasy účastníků
Zbyněk Čech
Bylo to skvěle zorganizované,
krásný program, moc děkujeme.
Zbyněk, Jája, Dorotka a Kazinka.
Jana Kalistová
Výborná akce, škoda, že o tom
nevíme, jinak bychom se též zúDivadélko v dešti – pohádkové představení Lukáše Langmajera začínalo v největším dešti. Lesníci VLS pro děti improvizovaně pod pódiem roztáhli mobilní
stan, pod kterým vznikl kotel plný veselí.

častnili, čest vaší práci, super !!!!
Jindřich Kubík
Výborný počin
Zuzana Šípová
Nezapomenutelný zážitek, nádherné místo, skvěle zorganizované, úžasná parta lidí! Moc všem
děkuji.

Ovocné stromy – symbol
změny
Stomiliontý strom proti kalamitě – lesníci VLS od roku 2016 v rámci největší zalesňovací akce ve své historii obnovili vojenské lesy výsadbou sto milionů stromů. Ten jubilejní byl ukryt mezi sazenicemi na akci a označen tubusem
v květináči. Připadl desetiletému Jakubovi ze Zbraslavi s maminkou, kteří jej s lesníky a zástupcem válečných veteránů vysadili u pomníku parašutistům skupin
INTRANSITIVE a TIN, kteří seskočili před 80 lety u brdské lovecké chaty Václavka.

Buřty na zahřátí – na plamenech v mobilních ohništích se na Padrtích opékaly
buřty z produkce místních podbrdských řezníků.
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Brdské stromsázení VLS se z řady
dobrovolnických kampaní v lesích vymyká. Smyslem jiných akcí je zalesnit
maximální plochu, zde lesníci vsadili
na výsadbu lesních odrůd ovocných
stromů v alejích v otevřené krajině na
ikonických Padrťských pláních v srdci Brd. A každý jednotlivec, rodina
či skupina, která dorazila, zasadila
pouze jeden strom.

Hlavní alej dobrovolníci vysadili podél Altánské cesty v lokalitě zaniklé
obce Přední Záběhlá. Zde probíhal
i doprovodný program zahrnující lesní pedagogiku pro děti, pohádkové
divadélko, besedu o tom, jak přežít
v divočině, či trial show mistra světa
Martina Šimůnka.
„Děkujeme za parádní, perfektně
připravenou akci, za možnost být
součástí obnovy brdské přírody, mít
tu příležitost vysadit si strom, ke kterému se budeme rádi vracet, abychom zkontrolovali, jak roste. I přes
malou nepřízeň počasí, což nám skalním Brďákům nevadí, to bylo prima,“
shrnula dojmy většiny účastníků ve
facebookové skupině CHKO Brdy
Vlaďka Hladká.

Strom s příběhem pro
pietní místo
Happening vojenských lesů v Brdech
podpořila řada známých osobností.
Vedle ministryně obrany Jany Černochové, která nad ním převzala záštitu, to byl moderátor Aleš Háma,
lyžařky Eva Samková a Kateřina Neu-

mannová, olympijská medailistka Zuzana Hejnová. Přímo na Padrtích sázel stromy také legendární hokejový
brankář Dominik Hašek, moderátoři
Robert Záruba a Nora Fridrichová,
herci Lukáš Langmajer s Kryštofem
Hádkem nebo polárník Petr Horký.
Z politiků svůj strom vysadil poslanec
Marek Benda, pro kterého jsou Brdy
oblíbený houbařský rajon.
Mezi připravenými stromky čekala
také sazenice s překvapením. Šlo
o jubilejní stomiliontý strom, který
VLS po kůrovcové kalamitě vysadily.

Společně s lesníky a zástupcem svazu válečných veteránů tento strom
vysadili výherci, kterými se stali maminka se synem ze Zbraslavi, u lesní chaty Václavka, kde je pomník
připomínající seskok dvou paradesantních skupin v roce 1942. Výherci
od VLS získali i víkendový pobyt na
Rybářské baště na břehu Hořejšího
Padrťského rybníka s doprovodným
programem o přírodě připraveným
brdskými lesníky.
Jan Sotona

Poselství sazečů – každý dobrovolník, který v Brdech vysadil svůj strom, měl k dispozici pamětní list, na který mohl zapsat vzkaz či věnování. Vojenské lesy na závěr
pamětní listy slosovaly a dvaceti šťastlivcům předaly praktické dárky s logem akce.

„Nechtěli jsme, aby lidé zastali naši
práci při obnově lesa, tu my zvládáme sami. Chtěli jsme je zapojit do
krajinotvorby, dát jim možnost se stát
součástí Brd, zanechat zde svoji stopu budoucím generacím a představit
jim, co se chystáme v lesích aktuálně
dělat. Lesní odrůdy ovocných stromů
symbolizují druhovou pestrost, kterou
lesům aktuálně vracíme. Ze starých
lesnických map můžete vyčíst, že byly
běžnou součástí českých lesů, ale
s nástupem intenzivního smrkového
hospodaření v 19. a 20. století prakticky zmizely. A my je tam chceme
s dalšími druhy dřevin opět vrátit,“
popisuje ředitel Vohradský.
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mě povinných WP jako Projektové
řízení a koordinace projektu a Komunikace a šíření informací jsou ostatní
WP převážně přípravné, realizační
a monitorovací.

úkol Výzkumné stanice Opočno. Ty
by měly být zkompletovány do konce
prvního čtvrtletí 2024.

Velká váha je v projektu kladena na
přípravný WP, v rámci něhož bude
realizováno pět aktivit.
Na území pěti lesních správ bude
založeno deset demonstračních
ploch, každá o rozloze cca 50 ha, na
kterých budou uplatňovány principy
výběrného hospodářského způsobu.
V současné době jsou již vytipovány tři demonstrační plochy a dalších
sedm bude vybráno v průběhu přípravné fáze projektu. Plochy budou
stabilizovány v terénu v podobě barevného značení na kmenech hraničních stromů. V případě, že značení
nelze umístit na kmeny stromů, budou hranice stabilizovány pomocí
dřevěných kůlů. Kromě toho budou
na demonstračních pozemcích instalovány informační tabule s popisem
současného stavu a očekávaného
výsledku.

LIFE ADAPT BRDY
SE ROZBĚHNE V LEDNU

Jako základní alfanumerický a grafický podklad pro stanovení způsobů hospodaření bude provedena

provozní inventarizace lesa, jejímž
garantem a realizátorem bude Lesnická a dřevařská fakulta. Účelem
inventarizace je popsat výchozí stav
lesa a identifikovat jednotlivé typy
vývoje lesa s ohledem na aktuální
odstup od cílového stavu. Inventarizace proběhne jednak na základě
leteckého snímkování celé na ploše
22 600 ha a též formou pozemního
šetření na celkové ploše 6 000 ha,
tzn. 500 ha demonstračních ploch
a 5 500 ha dalších ploch vybraných
na základě typologického mapování a aktuálního stavu lesa. Provozní
inventarizace bude dokončena do
konce roku 2023 a výsledky provozní
inventarizace lesa budou následně
podkladem pro zpracování rámcových směrnic hospodaření, což je

Úkolem VLS v rámci přípravné fáze
projektu bude zpracovat do poloviny
roku 2023 koncepci mysliveckého
hospodaření, jejímž základem musí
být především opatření k redukci
stavů spárkaté zvěře. Snížení stavů
spárkaté zvěře je nezbytným předpokladem a limitujícím faktorem pro
úspěšnou realizaci přírodě blízkých
způsobů hospodaření s maximálním využitím potenciálu přirozené
obnovy lesa. Myslivost musí být chápána jako služba lesu a nikoliv jako
komerční a reprezentační záležitost.
V rámci pracovního balíčku, který se
věnuje předávání zkušeností, budou
pod vedením pracovníků Saských
státních lesů uspořádány tři běhy terénních školení. První školení v terénu se uskuteční hned v prvním roce
realizace projektu v lesních porostech Saska. Druhé školení se bude
konat tentýž rok v Brdech a bude zaměřeno na uvedení saského modelu
v praxi v českých podmínkách. Ve
třetím roce realizace projektu (2025)
se třetí terénní školení uskuteční opět
na Brdech.

Od 1. ledna 2023 bude u VLS spuštěn pětiletý projekt s názvem LIFE Adapt Brdy.
Jak název napovídá, jedná se o projekt podporovaný z evropského programu
LIFE a zaměřený na adaptaci lesních ekosystémů očekávanou a možná již probíhající změnu klimatu.
Úvodem je třeba říct, že se jedná
o první projekt na lesních pozemcích
v České republice, který se rozhodla
Evropská komise podpořit.
Základní myšlenkou, se kterou projekt vznikal, je plošné a koncepční
zavedení přírodě blízkých způsobů
hospodaření, včetně aplikace principů výběrného hospodářského způsobu, na území bývalého vojenského
újezdu Brdy. Velkou inspirací nám
bylo lesnické a myslivecké hospodaření aplikované na severních svazích Krušných hor Saskými státními
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lesy, zejména na lesní správě Eibenstock. Cílem je zahájení přeměny
stávajících stejnověkých smrkových
monokultur na druhově, věkově
a prostorově diferencované lesy,
které budou lépe odolávat negativním vlivům biotických i abiotických
škodlivých činitelů.
Saské státní lesy jsou také jedním ze
tří partnerů, kteří budou s Vojenskými
lesy na projektu úzce spolupracovat.
Zbývajícími dvěma jsou Fakulta lesnická a dřevařské České zemědělské
univerzity v Praze a Výzkumný ústav

lesního hospodářství a myslivosti,
konkrétně Výzkumná stanice Opočno.
Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na bezmála 5 mil. EUR, přičemž
podpora je ve výši 60 %, tj. cca 3 mil.
EUR. Rozpočet Vojenských lesů je
stanoven na 4,4 mil. EUR, přičemž
2,6 mil. EUR je předmětem podpory a 1,8 mil. EUR budou VLS hradit
z vlastních zdrojů.
Celý projekt je rozdělen do sedmi
základních bloků, tzv. „workpackage“
(WP), česky pracovních balíčků. KroLesnictví 15

Největší rozsah má čtvrtý workpackage, který je věnován vlastní realizaci přírodě blízkých způsobů hospodaření a redukci stavů spárkaté zvěře.
Po dokončení výběru a stabilizaci
demonstračních ploch, které musí
být hotovo koncem třetího čtvrtletí
2023, proběhne rozčlenění a zpřístupnění těchto ploch, které je nezbytné pro aplikaci prvků výběrného
hospodářského způsobu. Rozčlenění
a zpřístupnění demonstračních ploch
je plánováno na čtvrté čtvrtletí 2023
a první čtvrtletí 2024.
Druhé čtvrtletí roku 2024 bude obdobím, kdy nejpozději budou implementovány rámcové směrnice
hospodaření do stávajících lesních
hospodářských plánů a bude vydána metodická příručka pracovních
postupů pro lesní personál.
Demonstrační plochy, jak bylo již zmíněno, budou sloužit, k realizaci prvků
výběrného hospodářského způsobu,
což je vrchol přírodě blízkého způsobu hospodaření.

sloužit k zavádění listnatých a dalších
stanovištně vhodných dřevin jako
například jedle. Pro zvýšení věkové
a prostorové diferenciace se zaměříme na obnovu listnatých dřevin
a jedle pomocí maloplošných předsunutých obnovních prvků o rozloze
do 0,20 ha. Přirozená obnova bude
podporována mechanizovanou přípravou půdy.
Jak už bylo řečeno, limitujícím faktorem, který bude rozhodovat o větším či menším úspěchu plánovaných
opatření, je stav spárkaté zvěře. Cílem další realizační aktivity je postupně doplnit stávající síť posedů
o dalších 500 kusů a zvýšit podíl společných lovů. Ročně bude vystavěno
minimálně 100 posedů a budou instalovány především v místech, kde
jsou založeny demonstrační plochy
a v jejich přímé blízkosti. Současně
budou budovány a udržovány střelecké koridory.
Po celou dobu řešení projektu bude
probíhat intenzivní lov spárkaté zvěře
tak, aby byla nastartována přeměna
lesních porostů na druhově, věko-

vě a prostorově diferencované lesy.
Redukce stavů spárkaté zvěře však
musí pokračovat až do doby, kdy nebudou vznikat významné škody na
přirozeném zmlazení a nechráněných
umělých výsadbách.
Balíček monitorovacích aktivit zahrnuje monitoring škod zvěří formou
inventarizace v letech 2023 a 2026,
závěrečný monitoring stavu lesa
v roce 2027, který bude opět proveden ze strany FLD ČZU Praha a dílčí
monitoringy stavu lesa na zkusných
plochách prováděnými v režii VLS
v letech 2024 až 2026.
V rámci udržitelnosti, replikace a využití výsledků budou výsledky aplikovány i na ostatních organizačních
jednotkách VLS, počínaje divizí Horní
Planá. Dále proběhnou školení pro
lesníky a vlastníky lesů a budou vydány studijní materiály pro studenty
vysokých lesnických škol.
Závěrem tohoto stručného shrnutí
projektu LIFE Adapt Brdy je třeba
zdůraznit, že lesní porosty na území dotčených lesních správ Jince,

Obecnice, Nepomuk, Mirošov a Strašice mají vzhledem k typologickým
podmínkám téměř ideální předpoklad pro aplikaci přírodě blízkých
způsobů hospodaření. Je nezbytné
správným směrem nastavit myšlení
lesnického personálu a nepolevit
v odlovu spárkaté zvěře. Je dobré si
uvědomit, že stavy zvěře, které umožní využití vysokého podílu přirozené
obnovy případně doplněné menším
podílem nechráněných umělých výsadeb, nás vyvedou z neustálého
koloběhu – zalesnit holinu, oplotit,
vylepšit nezdary, až sedm let chránit
proti zvěři a buřeni, udržovat a likvidovat oplocení atd., což stojí nemalé
úsilí, čas a peníze. Nehledě na to, že
čím méně holin, tím méně porostních
stěn a rizika živelních a kůrovcových
škod.
Vždy si v této chvíli vzpomenu na
slova saských kolegů, kteří tvrdí, že
jejich cílem je „inteligentní lenošení“,
což znamená lovit a těžit…
Pavel Češka,
vedoucí lesní výroby

Za tím účelem bude vybráno přibližně 40 až 60 úrovňových a nadúrovňových stromů na hektar a vzdálenost mezi nimi bude 13–15 metrů.
V podrostu bude zachováno určité
množství potlačených, ale vitálních
stromů z důvodu zvýšení věkové
a prostorové diferenciace. Současně
bude podporována včasná přirozená
obnova všech stanovištně vhodných
druhů dřevin. Bude využívána mechanizovaná příprava půdy pro zvýšení úspěšnosti přirozené obnovy. Za
účelem zvýšení druhové rozmanitosti
budou listnaté dřeviny a jedle uměle vnášeny do porostů podsadbou
nebo podsíjí.
Kromě demonstračních ploch, na
kterých budou uplatňovány principy
výběrného hospodářského způsobu,
budou všechny ostatní přírodě blízké
postupy využity na celém území Brd.
Cílem je systematicky prosazovat
přírodě blízký přístup k obhospodařování lesů. Realizován bude
podrostní a maloplošné holosečný hospodářský způsob. Clonnými
sečemi a jednotlivými výběry bude
podporována vnitřní dynamika lesních porostů a tím jejich přirozená
obnova. Podsadby a podsíje budou
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KONĚ V LESE:
V BRDECH JIŽ TRADICE,
NA DOUPOVĚ NOVINKA
místo obsadil ve svém už tradičním
oděvu, slovenském národním kroji,
hořovický kočí Milan Jura s koněm
Wiliemem, bronzový skončil pořadatel Pavel Rittich s Lenkou.

2023 BUDE U VLS ROKEM
VE ZNAMENÍ BŘÍZY
V nadcházejícím roce se budou Vojenské lesy a statky v daleko větší míře věnovat
v lesní výrobě těžbám v listnatých porostech. „Bude to rok ve znamení břízy,“ říká
výrobní náměstek Ondřej Vybíral s tím, že cílem bude především obnova porostů
„měkkých listnáčů,“ kterým se v uplynulých letech nevěnovalo tolik pozornosti,
protože hlavní priority byly zaměřeny na zpomalení, zastavení a obnovu lesů ve
smrkových porostech po kůrovcové kalamitě.
„Zvýšená poptávka v tomto segmentu vyhovuje našim potřebám, protože nám umožní obnovu přestárlých
listnatých porostů a umožní jejich
„proředění“ clonnými sečemi tak,
abychom maximalizovali přirozené
zmlazení a minimalizovali pěstební
náklady,“ vysvětlil strategii náměstek
Vybíral.

Podle výrobního náměstka by se
činnost Vojenských lesů a statků po
letech, kdy se lesní výroba dominantně řídila potřebami boje s kůrovcovou kalamitou, jejíž vlna postupně
zasáhla lesy po celém Česku, měla
v příštím roce normalizovat.
„Veškeré úkoly v těžební i pěstební
činnosti byly v minulosti podřízeny
boji s kůrovcem a potřebám obnovy zničených porostů. S postupující
vlnou jsme od jedné lesnické divize
k druhé přesouvaly pozornost, lidské i technické kapacity. Nyní se po
dlouhé době vracíme k normálnímu
lesnímu hospodaření, které si už řada
služebně mladších kolegů u VLS ani
nepamatuje,“ popsal Ondřej Vybíral.

devším o listnaté sortimenty dříví
pro dřevozpracující průmysl, jehož
export na evropské trhy z Ukrajiny
omezily válečné operace, a následně v důsledku sankcí vypadly také
dodávky z Ruska a Běloruska.

Již v letošním roce podnik snížil objem těžeb smrkového dřeva a na
místo toho se zaměřil na dříví, jehož
poptávka na trhu roste v důsledku
ruského útoku na Ukrajinu. Jde pře-

Kvůli domácí poptávce po listnatém
dříví podnik zdvojnásobí jeho výrobu již ve 3. a 4. kvartálu, pro příští
rok počítá, že na trh dodá 25 000 m³
březového dříví.
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S významným podílem výroby vlákninového dříví podnik počítá i v dlouhodobé strategii s ohledem na
potřebu výchovných zásahů v druhově pestrých porostech, které nahradily kůrovcem zničené lesy. Jen
za letošní rok VLS například obnovily
120 hektarů síjemi. Do porostů se tak
vracejí jeřáby, javory, osiky a olše, jejichž doba obmytí je zhruba poloviční
ve srovnání s bukovými porosty. Tou
hlavní vysévanou dřevinou je však
právě bříza.
Jan Sotona

O tom, že koně mají v lese stále své místo, se mohli
přesvědčit během letních prázdnin návštěvníci na
dvou akcích v režii Vojenských lesů. Zatímco Brdský
pohár v perimetru hořovické divize pořádaný naším
kočím Milanem Jurou je už tradiční letní akcí, za kterou
se sjíždějí do Lázu na kraji brdských hvozdů milovníci
chladnokrevníků z širokého okolí, na Doupově měly
závody chladnokrevníků premiéru.
Třetí červencovou neděli měla na
střelnici karlovarské divize v Lučinách
premiéru akce, kterou uspořádal zaměstnanec VLS Pavel Rittich ve spolupráci s chovatelským svazem a za
podpory podniku. Muž, který před
22 lety nastoupil k VLS jako řidič náklaďáku, aby jeho volant před třemi
lety definitivně vyměnil za opratě,
zde tak reinkarnoval tradici, která
na Doupově měla v 80. letech svoje pevné místo. Tehdy po sedm let
karlovarští kolegové dokonce měli
sedm let svůj vlastní podnikový chov
a „školu“ chladnokrevných koní. Dnes
je kolega Rittich jediným tamním
kočím a se svým norikem tahá dříví
z lesa na Dolní Lomnici. Nadšenec
do koní chová pět klisen a tři hřebce
norických koní, z toho se třemi z nich
pracuje v lese. A letos se pustil do
organizace soutěže chladnokrevníků
na domácí půdě.

Hlavní klání se odehrávalo v okolí
střelnice a koně i kočí se poměřovali
v ovladatelnosti při zápřahu s kládou. Zlato si odnesl od VLS Matouš
Dufek s koněm Vanda, ostatní cenné kovy však zůstaly doma – druhé

A stříbrný kočí z Doupova Milan Jura
byl již potřetí hlavním organizátorem
„koňácké“ akce, která se odehrála
o tři týdny později v obci Láz na pomezí brdských hvozdů spravovaných
VLS. Třetí ročník závodů chladnokrevníků do malebné podbrdské vesničky, kde Jura bydlí a těší se podpoře
své dcery, která je zde starostkou,
i kolegů z hořovické divize, přilákal
v krásném počasí davy návštěvníků.
Pod brdy vedle koní nechyběl ani stánek podnikových lesních pedagogů,
ve kterém byla pro malé návštěvníky připravena poznávací část, kde
mohly z připravených shozů, dek,
trofejí a obrázků poznávat naši zvěř,
vyzkoušet si myslivecké troubení
a dozvědět se něco nového o myslivosti. V kreativní dílně si mohly děti
vyrobit myslivecký klobouk, potrénovat motoriku při skládání puzzle
se zvířecími rodinami, vytisknout
si různá lesní zvířata, anebo starou
pilou „kaprovkou“ uříznout pravou
brdskou medaili a ozdobit si ji.
Jan Sotona
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PODZIMNÍ VÝLOVY
RYBNÍKŮ U VLS

NA BRDECH SPUSTILI
PŘÍRODĚ BLÍZKÉ RYBÁŘSTVÍ
Hořovická divize ve středních Brdech
spustila vedle lesnického projektu
LIFE také pilotní program přírodě
blízkého hospodaření na pětici menších chovných rybníků v této unikátní přírodní oblasti. Ve spolupráci
s obecně prospěšnou společností
ENKI na nich bude státní podnik
testovat využití alternativních rybích
osádek s chovem, který je k přírodě
šetrný.

Experimentální rybářské hospodaření, které by mělo propojit zájmy
ochrany přírody s hospodářskými
aktivitami, Vojenské lesy a statky

spustily ve spolupráci s výzkumníky
s ENKI na čtveřici menších vodních
děl v blízkosti Padrťských rybníků
(rybníky Výtažník, Šindelka, Gricák
a Ledvinka) a na rybníku Kolvín I.

V brdských rybnících tak bude například nasazen karas obecný, který
je v Česku na pokraji vyhynutí, ohrožená střevle potoční, slunka obecná
či hrouzek obecný.

„Chceme v praxi ověřit, zda jde na
těchto vodních dílech ekonomicky
soběstačně hospodařit přírodě blízkým způsobem, který bude přínosný
pro ochranu této unikátní přírodní lokality. V rámci projektu chceme také
otestovat možnost v rámci osádek
vysadit na tyto vodní plochy vzácné
a mizející druhy ryb,“ uvedl ředitel
divize David Novotný.

„Během dvou let bychom chtěli projekt v Brdech vyhodnotit, a pokud
bude úspěšný, věříme, že se nám
podaří přírodě blízké rybářství přenést i do dalších lokalit,“ uvedl Martin
Baxa z obecně prospěšné společnosti ENKI.
Jan Sotona

Šumavská perla rybník Olšina i větší z dvojice ikonických Padrťských rybníků zasazených v srdci Brd. Ale
také menší vodní plochy na Libavé a Plumlově, jejichž
návštěva uspokojí spíše milovníky komorní atmosféry.
To je nabídka tradičních podzimních výlovů u Vojenských lesů a statků, jejichž návštěva je vhodná pro
zaměstnance i jejich přátele.
Výlov Olšiny v režii naší divize v Horní
Plané se stal v posledních letech jednou z největších rybářských událostí
na jihu Čech, která konkuruje výlovům v nedalekých rybářských baštách na Třeboňsku. Obří vodní dílo
ze 14. století zasazené v panenské
horské krajině je pro návštěvníky
lákadlem. Hornoplánská divize zájem veřejnosti navíc tradičně živí bohatým doprovodným programem,
k němuž nově přibyla i naučná stezka
s návštěvnickým střediskem, a také
gastronomickou nabídkou v podnikovém rekreačním resortu. První veřejný výlov po otevření lokality kolem

Olšiny v rámci optimalizace vojenských újezdů v roce 2016 navštívilo
šest tisíc návštěvníků, v posledních
letech však akci, která se stala největší
šumavskou rybářskou událostí, zhatila pandemická opatření související
s epidemií covidu-19. Výlov Olšiny
bez omezení tak letos bude probíhat
poprvé od roku 2018 v „v plném formátu.“ Odehraje se tradičně na státní
svátek 28. října a pro všechny návštěvníky bude připraven bohatý doprovodný program na hrázi, lesní pedagogika, prodej kaprovitých i dravých
ryb, ale také rybí gastronomie a to
jak formou rychlého občerstvení na

hrázi, tak i v restauraci Resortu Olšina
v podobě speciálního rybího menu.
Již tradičně bude součástí programu
také soutěž o vánočního kapra. A kdo
chce zažít procházku po stezce nad
vodou, tentokrát bez té vody, může
vyrazit na sedmikilometrovou naučnou trasu po povalových chodnících
kolem rybníka.
Srovnatelný zážitek co do velikosti výlovu, ale i unikátnosti přírodních kulis
nabídne tradiční výlov jednoho z dvojice Padrťských rybníků v Brdech. Letos je na řadě ten větší zvaný Hořejší.
Brdská fišparta zatáhne sítě ve středu
9. listopadu po rozednění, a byť akce
uprostřed chráněné krajinné oblasti
není koncipována jako návštěvnická
„masovka“ s doprovodným programem, každoročně ji navštěvují stovky
milovníků brdských hvozdů. Kdo
chce, může z Padrťských plání domů
odejít s čerstvou rybou, protože prodej na hrázi zde bude probíhat také.
Dvě další pozvánky se pak týkají menších rybářských akcí v režii VLS. Tou
první je výlov čtyřhektarového rybníka Hrubá Louka na Plumlově, který
se odehraje týden před Olšinou. Na
Libavé pak své bohatství v pondělí
7. listopadu vydá vodní dílo Heřmánky Dolní.
Termíny výlovů rybníků se mohou
změnit podle aktuálního výcviku vojska, proto je potřeba si datum uvedené v tabulce ověřit na divizích VLS
ČR před zahájením výlovů.
Jan Sotona

Přehled výlovů pro veřejnost u VLS
Termín
výlovu

Název rybníka

21. 10. 2022 Hrubá Louka /R 13
28. 10. 2022 Olšina

Výměra
(ha)
4
106

Katastrální území a kraj

Kontakt (tel, email)

Pulkava, Jihomoravský kraj

739 532 160, michal.zampach@vls.cz

Boletice, Jihočeský kraj

605 206 749, frantisek.salon@vls.cz

07. 11. 2022 Heřmánky dolní

6

Čermná u Města Libavá, Olomoucký kraj 736 528 975, lukas.kovar@vls.cz

09. 11. 2022 Horní Padrťský rybník

87

Strašice v Brdech, Plzeňský kraj

737 226 510, martin.zachar@vls.cz

Termíny výlovů rybníků se mohou změnit podle aktuálního výcviku vojska, proto je potřeba si uvedený termín ověřit na
divizích VLS ČR před zahájením výlovů.
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STOMILIONTÝ STROM
VLS PŘIPOMÍNÁ PŘÍBĚH
O HRDINSTVÍ I ZRADĚ
První trojice ve složení nadporučík
Václav Kindl, desátník Vojtěch Lukaštík a četař Bohuslav Grabovský
tvoří sabotážní skupinu Intransitive, jejímž úkolem kolem výsadku
bylo poškodit rafinerii minerálních
olejů v Kolíně a další sabotážní
a destrukční úkoly. Teroristický výsadek Tin tvořený rotmistry Jaroslavem Švarcem a Ludvíkem Coupalem pak mají po vysazení naplánovat
a provést atentát na ministra školství
a propagandy protektorátní vlády
Emanuela Moravce, jenž patřil k nejaktivnějším představitelům české kolaborace s nacistickým okupačním
režimem.

Pomník u lovecké chaty Václavka v Brdech, u níž VLS
vysadily při Brdském stromsázení stomiliontý strom
v rámci obnovy lesů po aktuální kalamitě, připomíná
historickou misi dvou československých paradesantních skupin během druhé světové války. Na rozdíl do
vysazené třešně ptačí, která je symbolem úspěšné
obnovy vojenských lesů, jde však o historický příběh,
který rozhodně nejde nazvat příběhem s dobrým
koncem. Vlastně ani s dobrým začátkem.
Večer 28. dubna 1942 dvě minuty
před devátou večerní se od přistávací
plochy na britské letecké základně
Linton-on-Ouse odlepil bombardovací letoun královského letectva Halifax a zamířil na východ. Na palubě
sedělo vedle posádky pět československých parašutistů, jejichž mise,
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jak se později ukázalo, uzavřely první
vlnu výsadkových operací na území
protektorátu Čechy a Morava. Osudy
hrdinů sedících v letadle se za několik hodin rozběhnou na různé strany,
skončí však všechny tragicky. Ani jeden z nich se nedožije konce války.
Ani jeden z hrdinů tohoto příběhu.

Bombardér již krátce po půlnoci při
průletu nad Německem zaměří protiletadlová obrana a spustí na něj
palbu. Přesto se rozhodne pokračovat v misi a v půl třetí ráno, přestože
má německá armáda o jeho pohybu
informace, shodí pětici mužů a kontejnerů s materiálem pro jejich činnost na Brdy nedaleko Rožmitálu
pod Třemšínem v lokalitě Paseky.
Přestože se shození podaří letounu
v jednom okruhu nad předem určenou lokalitou a výšce 150 metrů,
výsledek je tragický a fakticky znemožňuje splnění misí hned v počátku. Rozptyl jednotlivých parašutistů byl však příliš velký a většina
vysazených se po seskoku nesešla.
Stejně tak se jim nepodařilo dostat
k materiálu, který mířil v kontejnerech na padácích k zemi s nimi. Ten
padl do rukou gestapa, které ihned
v Brdech rozjelo rozsáhlou pátrací
akci. Parašutisty sice neobjevili, protože se stačili rozprchnout a schovat
v různých koutech země.
Od této chvíle se příběhy pětice
mužů odvíjejí dost odlišně.

Z velitele výsadku konfidentem gestapa
Nadporučík Václav Kindl, velitel výsadku Intransitive, se stal nejsmutnější
postavou příběhu. Po seskoku se skrýval v Bernarticích, po atentátu na Heydricha se však přesunul do východních
Čech. Díky odbojářům získal nové doklady a práci. Zároveň nadále pokračoval v ilegální práci. V březnu 1943
byl zatčen gestapem a následně získán pro spolupráci.
Jako konfident byl výkonný a později pracoval samostatně. Nasazován byl zejména do pátrání po dalších
paraskupinách. 20. května při pátrání po veliteli skupiny
Calcium byl omylem zasažen příslušníkem gestapa dávkou ze samopalu. V Chrudimi byl sice operován, ale na
následky zranění zemřel.

Zranění při seskoku a sebevražda v cihelně
Rotný Ludvík Cupal ze skupiny Tin,
si při doskoku zranil nohu a navíc
si způsobil vážné vnitřní zranění, ze
kterého už se nikdy plně nevyléčil.
Měl však štěstí, že jej místo gestapa
nalezl Vojtěch Lukaštík z druhého výsadku. S ním se přesunul na Moravu,
kde se ukrývali na Slovácku. Spolu se
rozhodli realizovat sabotážní akce. Dne 18. září se pokusili o sabotáž železniční tratě mezi obcemi Polešovice
a Nedakonice. Na základě výpovědi místního udavače
byl Cupal 15. ledna 1943 obklíčen gestapem ve svém
úkrytu v cihelně u Velehradu, kde se zastřelil.

bez zájmu a neaktivní. Proto byl 1943 znovu uvězněn.
Z Pankrácké věznice se pokusil poslat moták s varováním londýnské exilové vládě, byl ale odhalen. Proto byl
3. prosince 1943 převezen do Terezína. V říjnu (pravděpodobně 28.) 1944 byl bez soudu popraven.

Konec v kryptě kostela
sv. Cyrila a Metoděje
Druhý člen výsadku Tin rotný Jaroslav
Švarc se při seskoku také zranil při
dopadu na zem a nepodařilo se mu
sejít se s Cupalem ze své skupiny. Sám
se tedy vydal přes Plzeň do Prahy, kde
se kontaktoval s nadporučíkem Opálkou z operace Out Distance. V Praze
měnil úkryty, snažil se vyléčit zranění
a pomocí smluveného inzerátu hledal svého kolegu.
Po atentátu na Heydricha odešel jako první do úkrytu
v kryptě pravoslavného kostela v Resslově ulici na Novém
Městě pražském. Zemřel vlastní rukou spolu s ostatními
parašutisty 18. června 1942 v boji s přesilou příslušníků
gestapa při obraně kostela sv. Cyrila a Metoděje.
Památníček a nově i zasazená třešeň u Václavky tak
připomíná pět pohnutých příběhů. Příběhů o hrdinství
mladých československých vojáků, kteří měli život před
sebou, ale osud jim nedovolil zestárnout. Je to ale také
příběh zrady jednoho z nich, která stála životy obětavých
místních lidí z domácího odboje.
Jan Sotona

Neúspěšný atentátník
Desátník Vojtěch Lukaštík ze skupiny
Intransitive, po seskoku nalezl zraněného Ludvíka Cupala ze skupiny Tin,
jehož odvezl nejprve k ošetření do
Rokycan a poté k příbuzným na jižní
Moravu. Protože ztratil kontakt se
členy své skupiny, snažil se s Cupalem
bez úspěchu splnit jeho úkol a zastřelit Emanuela Moravce. Kontroverzní kolaborantský ministr
však byl pečlivě střežen, a tak plán selhal. Na podzim
1942 oba parašutisté vytvořili v oblasti Bzenecka ilegální
síť a snažili se provádět diverzní činnost na železnicích.
Na základě udání ale byl vypátrán gestapem v Jankovicích a padl při přestřelce.

Vlažný konfident našel konec v Terezíně
Třetí muž z výsadku Intransitive, četař Bohuslav Grabovský se společně
s Kindlem skrýval v Bernarticích a ve
východních Čechách.
17. března 1943 byl v Pardubicích
zatčen gestapem. Přijal nabídku ke
spolupráci, jako konfident byl ale
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PODNIK INVESTUJE
DO SOLÁRNÍ ENERGETIKY

Vojenské lesy a statky zareagovaly na skokové navýšení cen elektrických energií
na globálních trzích investiční akcí do pořízení solárních elektráren. Realizace pilotního projektu na střeše pražského ředitelství VLS se rozběhla v říjnu, investiční
oddělení má vytipováno dalších 13 lokalit na jednotlivých divizích, vhodných pro
instalaci solárních panelů.
Solární elektrárna na ploché střeše
podnikového ředitelství v pražských
Dejvicích by měla začít dodávat
energii do sítě do konce tohoto roku.
Technicky půjde o klasickou fotovoltaickou elektrárnu, jejíž panely nepotřebují pro výrobu energie přímý
sluneční svit. Fotovoltaika dokáže
pracovat se sníženou výrobou i při
zatažené obloze nebo při částečném
zasněžení. Projekt počítá s instalovaným výkonem 17,55 kWp, který
je schopen zajistit roční dodávky
19 MWh, což představuje 10 procent celkové elektrické spotřeby
podnikové centrály. To představuje
v případě tohoto energeticky čistého
zdroje úsporu emisí CO2 v objemu
bezmála 11 tun.
„Pokud bychom ekologický efekt
tohoto pilotního solárního projektu
„převedli“ do lesnické logiky, jedná
se o množství uhlíku, které je schopno
uložit více než 500 vysazených
stromů,“ doplnil vedoucí Oddělení
investic, projektů a staveb VLS Libor
Barák.
Podle něj byla již podepsána smlouva
s distributorem Pražská energetika
o připojení do elektrické sítě. S hybridní funkcí fotovoltaické elektrárny
na ŘSP, kdy se výkon zařízení používá
navíc k akumulaci energie akumulátory, se zatím nepočítá.
Projektoví specialisté VLS v současné
době mají vytipováno také dalších
13 objektů na jednotlivých divizích,
vhodných k instalaci FVE elektráren.
Jde o objekty s největší spotřebou
elektrické energie, které mají navíc
vhodnou střechu pro instalaci fotovoltaických panelů.
Je mezi nimi objekt ve školkařském
středisku ve Lhotě u Staré Boleslavi,
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LESNÍKY LESU
– LESNÍKŮM BYDLENÍ
zemědělské farmy v Hradišti, na
Šumavě i na Libavé. Dále pak pila
v Bochově, objekty jednotlivých
správ služeb, ale i budova divizního
ředitelství v Lipníku nad Bečvou.
„Na všech těchto místech máme
ověřeno u příslušného provozovatele distribuční sítě, že nám bude
povoleno připojení do elektrické
sítě. Pokud bychom instalovali FVE
elektrárny na všech těchto vytipovaných místech a podařilo se nám
využít všechny plochy podle našeho
předpokladu, dostaneme se na roční
výkon 4 311 MWh. Kumulovaná spotřeba těchto objektů je přitom méně
než 2000 MWh,“ popisuje plány VLS
Libor Barák.
Předpokládaná investice je podle
Baráka zatím odhadnuta na 103 milionů korun, počítá se však s využitím
dotačních titulů, které by měly pokrýt
více než polovinu této sumy. „V současnosti vyhodnocujeme výhodnost
financování z modernizačního fondu
nebo z operačního programu Životní
prostředí. Při aktuálních cenách nákupu 10 korun za kilowatthodinu nám
však vychází předběžně návratnost
této investice, kterou chceme hradit

z vlastních zdrojů na čtyři roky provozu,“ uzavřel šéf investičního oddělení VLS.
Jan Sotona

Plán solární energetiky u VLS
• Školkařské středisko Lhota
• Zemědělská správa Albeřice,
Hradiště
• Pila Bochov
• Správa služeb Mirošov, Brdy
• Zemědělská správa Bražec,
Hradiště
• Statek Chvalšiny, Šumava
• SRZ Olšina, Šumava
• Zemědělská správa Květušín,
Šumava
• Zemědělská správa Luboměř,
Libavá
• Zemědělská správa Slavkov,
Libavá
• Ředitelství divize Lipník n. B.
• Správa služeb Lipník n. B.
• Školkařské středisko Osina,
Plumlov

Podnik rozjíždí svůj nový bytový program pro zaměstnance

Postupné zpřetrhání vazeb mezi lesníky a lesem, na které u státních i nestátních
lesů upozorňují odborníci, dynamicky rostoucí náklady na bydlení a stárnutí bytového fondu v majetku VLS, jenž často již technicky i energeticky neodpovídá
současným nárokům na bydlení. To jsou hlavní důvody, které přivedly vedení VLS
na myšlenku výstavby nového moderního bytového fondu, který by na lesnických
divizích rozšířil nabídku pro zaměstnance. Celkem by v programu s pracovním
názvem „Lesníky lesu“ měla na každé z šesti divizí vyrůst nízkoenergetická a ekologická stavba, vždy s dvojicí moderních bytových jednotek.
Nápad, jak nabídnout zaměstnancům bytovou perspektivu v současné
dramatické situaci na bytovém trhu,
kde trvale rostou ceny nemovitostí
i nájmy, vznikl po nástupu nového
ředitele Romana Vohradského do
čela státního podniku. Pilotní projekt počítá s výstavbou dvojdomku
na každé lesnické divizi VLS, který
nabídne celkem 12 bytů o velikosti
3+1 či 4+KK se zahradou. Parametry studie počítají s tím, že půjde
o moderní dřevostavby vybavené
podle současných trendů. Energetika objektů by tak měla být řešena
ekologickým a ekonomicky výhodným způsobem, s využitím solárních

panelů a tepelných čerpadel a krbovými kamny s tepelným rozvodem
na dřevo.
„V současné době prověřujeme
vhodné lokality pro stavby na jednotlivých divizích, tak aby vyhovovaly organizačním potřebám divizí
v jednotlivých lokalitách i územnímu
plánu,“ uvedl vedoucí investičního
oddělení VLS Libor Barák.
Podle něj by se mělo jednat o typizované modulární stavby, jejichž stavba
po ukončení územního řízení a položení základové desky potrvá šest
až sedm měsíců. „Máme v úmyslu

soutěžit projekt společně s realizací,
aby to byl rychlé. Předpokládáme,
že do užívání by tyto nové podnikové byty mohly jít na přelomu let
2223–2024,“ dodal Barák.
„Chceme, aby stavby byly situovány
v blízkosti spravovaných lokalit a nabídly perspektivní bydlení pro klasickou čtyřčlennou rodinu. Tak aby
měl dotyčný pracovník lesní lokalitu,
o kterou se stará, za humny a měl
tak s lesem permanentní kontakt,“
vysvětlil ředitel Vohradský.
Jan Sotona
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Krajinu, kterou zaplavila voda, bylo třeba před napuštěním Lipna odlesnit.

V úterý 20. prosince oslaví lesnická divize VLS v Horní Plané 70 let od svého
založení. Do šumavské krajiny nastoupili lesníci státního podniku v roce 1952,
kdy převzali lesní celky po Schwarzenbercích, jejichž lesní hospodaření se stalo
legendou. Historie hornoplánské divize je plná významných milníků. V prvních
letech ještě plavili dříví po šumavských plavebních kanálech, pak odlesňovali
kotlinu, kterou následně zatopila Lipenská přehrada. V mladší historii se pak
museli vypořádat s následky orkánu Kyrill.
Sofistikované lesní hospodaření

DIVIZE HORNÍ PLANÁ
OSLAVÍ 70 LET

Schwarzenbergů je dnes legendou,
a to nejen kvůli ikonickému vodnímu
kanálu, kterým plavili dříví do Vídně,
a pak i do Německa a na české trhy.
Jejich příběh na Šumavě vzal ale
konec v roce 1947, kdy byl po postupných redukcích pozemkovou
reformou veškerý rodový majetek
zabrán vydáním speciálního zákona
„Lex Schwarzenberg“.
19. května 1947 byl založen vojenský výcvikový prostor Boletice, který
vznikl jako nástupce vojenského tábora na Šumavě. Vláda stejně jako
v případě Doupovských hor, Ralska
či Oderských vrchů využila vylidněnou sudetoněmeckou oblast, která
vznikla poválečným odsunem, k založení vojenského cvičiště.
Do této krajiny nastoupily 20. prosince 1952 Vojenské lesy a statky.
V ten den bylo rozkazem ministerstva
národní obrany č. 0114 ustanoveno
ředitelství v Horní Plané. Jako první
byla zřízena Lesní správa Chvalšiny,
která do té doby spadala do gesce
VLS Hořovice. Následně se lesníci
VLS na Šumavě rozrostli o lesní správy
Polná, Uhlíkov, Arnoštov a Křišťanov.
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Tato organizační struktura kopírovala
hierarchii schwarzenberských lesů.
Ředitelství dnešní divize sídlilo na
náměstí v budově bývalé Spořitelny
a v jeho čele stál lesní rada Horáček. Od začátku roku 1953 převzaly
vojenské lesy od Státních lesů těžební podnik v Horní Plané a školkařské středisko se sídlem v Českém
Krumlově. Tyto organizační jednotky
následovaly příhraniční lesní správy
Nová Pec – Želnava, Plešný, Stožec
a Nové údolí s Bližší Lhotou. S nimi
se VLS stali majitelem a tehdy také
ještě provozovatelem Schwarzenberského plavebního kanálu a Dřevoskladu Nová Pec – Želnava, který
byl s kanálem spojen Želnavským
smykem.
Zásadní reorganizací divize Horní
planá prošla v roce 1959. Byla zřízena
polesí a tím se ze třístupňové organizační struktury stala čtyřstupňová.
Zároveň došlo ke slučování lesních
správ – Křišťanov byl začleněn pod
Arnoštov, část Polné a Křišťanova pod
Chvalšiny. Uhlíkov s Hodňovem byl
sloučen pod Horní Planou, Jelení vrchy, želnavská správa, Dolní Vltavice
a Bližší Lhota pod Plešný. A Nové
údolí bylo začleněno pod Stožec.

Poslední plavby na kanálu
Schwarzenberský plavební kanál
převzaly VLS s lesy v roce 1953 a osm
let jej využívaly k dopravě dříví. Poslední dříví jím Vojenské lesy a statky
splavily v březnu 1961.
V osmi letech jeho provozu byl
podnikem každoročně zpracováván plán plavby, plavilo se zpravidla mezi 10. a 15. květnem a každé
plavbě předcházely denní porady
o veškerých přípravách, určoval se
režim vypouštění vody z nádrží do
kanálu. Dříví mířilo z jednotlivých
správ do skladu v Nové peci Želnavským smykem, délka splavovaného
dříví byla maximálně 19 metrů.
Vodní cestu však postupně nahradily nákladní automobily a v roce
1961 VLS splavily kanálem posledních 2300 kubíků dříví. I poslední
plavbu řídil kanálmistr vojenských
lesů Antonín Maschka, kterému v té
době bylo 61 let.
Odlesnění Lipenské přehrady
První plány na výstavbu šumavské
přehrady na Vltavě vznikly už na
konci 19. století, konečná studie
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čtyři roky byly postaveny kilometry
povalových cest, lesníci se potýkali
s desítkami požárů (při pálení klestu
neustále hrozily požáry na rašelinných polích) a museli také zvládnout dvě povodně, které hrozily, že
odplaví dříví a poškodí budované
hráze přehrady
Pohroma jménem Kyrill

Manipulační sklad Želnava, kam prvních osm let hospodaření VLS
na Šumavě mířilo dřevo Želnavským smykem.

ale vznikla až po druhé světové
válce v roce 1948. Stavba nádrže,
která nakonec zatopila vltavské
údolí v délce 40 kilometrů a šířce
až 12 kilometrů, byla zahájena o rok
později a trvala deset let.
Vedle konce celé řady zemědělských a průmyslových podniků, přeložení silniční a železniční sítě, bylo
před napuštěním 306 milionů metrů
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krychlových vody potřeba vykácet
a vytěžit stovky hektarů lesů.
A to byl z velké části jeden z prvních velkých úkolů pro Vojenské lesy
a statky z Horní Plané. Celkem vojenští lesníci v letech 1955 až 1958
museli odlesnit 500 hektarů, z nichž
se jednalo v případě asi 170 hektarů
o porosty borovice blatky na hlubokých rašeliništích podél Vltavy. Za

V noci z 18. na 19. ledna 2007 se
Českou republikou prohnala větrná
pohroma, která napáchala obrovské
škody na majetku a řadu bezesných
nocí způsobila především lesníkům.
Nahodilé těžby v tomto roce dosáhly
téměř 13 milionů kubíků dříví a u Vojenských lesů a statků orkán, který následně dostal jméno Kyrill, napáchal
největší škody právě na Horní Plané.
Při následném průzkumu z vrtulníku
byl rozsah škod u šumavské divize
stanoven na 700 tisíc kubíků. Drtivá
většina polomů byla soustředěna
na poměrně malém území pět tisíc
hektarů, do kterých se Kyrill opřel
naplno. Co do rozsahu škod tak šlo
o největší krizovou událost v historii
VLS Horní Planá, kterou nejde v této
lokalitě srovnat ani se škodami z aktuální kůrovcové kalamity. S obrovským nasazením a díky moderním
technologiím a pomoci dalších divizí se podařilo kalamitu zpracovat
ještě v roce 2007. Po lesních cestách
přitom putovala jedna odvozní souprava za druhou, kvůli dopravnímu
ruchu byly z komunikací vytvořeny
jednosměrky, tam, kde to nebylo
možné, řídily provoz semafory.
Poslední roky divize na břehu Lipna
jsou vedle hospodaření na svěřeném majetku ve znamení otevírání
bývalých nepřístupných oblastí návštěvníkům Šumavy. Zpřístupnění
bývalých vojenských lokalit návštěvníkům jihočeských hor v rámci optimalizace vojenských újezdů v roce
2016 umožnil vznik projektů, jako je
naučná stezka kolem rybníka Olšina.
Bývalé vojenské rekreační středisko
na jeho břehu se zase změnilo v moderní rekreační areál Resort Olšina,
který láká čím dál více návštěvníků.
Letos kolegové z Plané vrátili do krajiny Želnavský smyk, výlov Olšiny se
pak stal nejvyhledávanější rybářskou
událostí celé Šumavy.
Jan Sotona

Od partnerů z Volarezy

HOTEL BELLEVUE***
KARLOVY VARY
Hotel Bellevue je stálicí v nabídce
zvýhodněných partnerských
programů Vojenských lesů
a statků s resortní příspěvkovou
organizací Volareza, jejíž konkrétní
parametry pro nadcházející rok
2023 představíme v příštím čísle
podnikového časopisu. Rekreační
objekt zasazený v centru lázeňské
metropole na západě Čech,
a přesto uprostřed přírody, plně
dostává svému jménu, jehož
přeložený význam zní „Krásná
vyhlídka.“

Rekreační objekt vzdálený asi 20 minut volné chůze od lázeňského epicentra Karlových Varů je vhodný
nejen pro rekreační pobyty, ale
i pro vyznavače wellness v každém
ročním období. Samozřejmostí ve
vybavení hotelu je bezbariérový přístup a rovněž jsou k dispozici dva
bezbariérové pokoje. Vedle nich je
k dispozici 32 dvoulůžkových pokojů
s možností přistýlky a 16 jednolůžkových pokojů s možností přistýlky.
Všechny pokoje jsou vybaveny lednicí, LCD televizorem se satelitním
příjmem a balkonem. Mají samozřejmě také vlastní sociální zařízení
(sprchový kout, bidet, WC, vysoušeč
vlasů).
Dva dvoulůžkové apartmány s možností přistýlky pak mají oddělený
obývací pokoj a ložnici. Jsou vybaveny zdarma internetovým připojením, lednicí, LCD televizorem se
satelitním příjmem a také balkonem.
Pobyt domácích mazlíčků za poplatek dle ceníku je s ohledem na velikost plemene (obvykle kočka, pes
do cca 10 kg) možný po předchozím
souhlasu vedení hotelu. Klientům
hotelu je k dispozici wi-fi připojení
zdarma.
Hotel Bellevue svojí polohou a moderním vybavením splňuje všechny

nadstandardní nároky na rekreační
pobyt, jeho hlavní přidanou hodnotou je však špičkové vlastní wellness
centrum, kde je k dispozici sauna,
parní komora, malý bazének, vířivka,
a také masáže (klasická masáž zad,
šíje a nohou) prohřívání lávovými
kameny či přístrojová lymfodrenáž
a solárium.
Ti aktivnější klienti pak mohou využít moderní posilovnu vybavenou
spinningovými přístroji, běžeckým
pásem, orbitrekem, posilovací věží,
činkami s posilovací lavicí, posilovací
veslicí i rotopedem.
Hotel Belevue můžete navštívit ještě
letos za zvýhodněných podmínek
pro rok 2022, které naleznete na
podnikovém intranetu v sekci „Nabídka pro zaměstnance“, parametry
partnerské nabídky Volarezy pro zaměstnance VLS pro příští rok zveřejníme v prosinci.
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LESNÍ PEDAGOGIKA
NA PLUMLOVĚ

Jedním z našich cílů je vzbudit a prohloubit zájem veřejnosti, hlavně mládeže o les a objasnit význam lesního
hospodaření a myslivosti. Z tohoto
důvodu stále rozšiřujeme spolupráci
naší lesní pedagogiky se základními
a mateřskými školami a také zájmovými organizacemi jak formou prezentace stánku VLS s lesní pedagogikou na volnočasových aktivitách,
tak společnými vycházkami školáků
s lesním pedagogem do lesa. Po aktivním zapojení v soutěži YPEF 2022
jsme co nejdříve již začátkem dubna
vyrazili na první vycházky do lesa. Na
lesních vycházkách se děti seznámily s lesní zvěří, rozeznávaly zvuky
zvěře a trofeje s kůžemi. Vyzkoušely
si měření dřeva i výšky stromů. Každý
výklad byl doplněn zábavnou hrou
k zapamatování získaných informací.
Mezi nejoblíbenější zábavné hry patří „Slepý kůň a hluchý kočí“, kde děti
chodí ve dvojici po lese, jeden má
zavázané oči a představuje koně a je
veden posunky svým kamarádem,
který je nemluvící kočí. Navštívily také
lesní školku Osina, kde se měly možnost seznámit se všemi činnostmi
souvisejícími s pěstováním sazenic.
Tady na ně čekal nelehký úkol ve
formě počítání sazenic na záhoně
a vyčíslení jejich celkové ceny. Do
konce letošního školního roku jsme
uspořádali deset vycházek s lesním
pedagogem se ZŠ a MŠ Drahany, ZŠ
Protivanov, ZŠ a MŠ Myslejovice, ZŠ
Krumsín, ZŠ Plumlov. Prezentovali
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lesní pedagogiku na bezmála devíti
veřejných akcích, mezi které mimo
jiné patří i Školské zařízení pro environmentální vzdělávání LIPKA (Den
Země na Krásensku) a Český svaz
ochránců přírody IRIS Prostějov (Den
Země v Prostějově, soutěž Zlatý list
v Prostějově) na téma „Co škodí
a pomáhá stromům“. V Rychtářově
u Vyškova proběhla velká dětská
akce „Pohádkový les“, kde na pětikilometrové trase Pohádkovým lesem
byl i náš stánek s myslivostí. U příležitosti Dne dětí jsme v areálu AČR
Velitelství ve Vyškově a na Branném
dětském dnu s kluby vojenské historie na zámku v Plumlově a v Uhřicích
u Žarošic seznámili děti s životem
v lese. Největší akce nás však čekala
na naší divizi, kde jsme uspořádali
u rybníka Osina tradiční dětský den
pro bezmála 200 dětí z okolních základních škol. Velkým lákadlem byla
ukázka práce lesníků při těžbě a zpracování dřeva, kde se měly možnost
seznámit s lesní technikou včetně
ukázky přibližování dřeva železným
koněm. Pro děti bylo připraveno
devět stanovišť, kde si každý mohl
zasoutěžit a ukázat své dovednosti.
Malé i velké děti si vyzkoušely hod
fresbee na terč, závody ve skákání
v pytli, skládací puzzle, střelbu ze
vzduchovky a pobavení na ně čekalo ve formě skákacího hradu. Procházka na ostrov Osina byla zastřena
tajemstvím v podobě hledání truhlice se zlaťáky, kterou zde ukryl na

své cestě jeden bohatý kupec před
loupežníky. Vyslouženou odměnou
byl jeden čokoládový zlaťák. U tří
stánků s lesní pedagogikou o broučcích v lese, stromech a lesní zvěři
využily svoje vědomosti, které získaly
během vycházek s lesním pedagogem. Celou akcí se vinula taneční
hudba a dobrá nálada. Každý si odnesl nějaké dobroty a hezký zážitek.
Nezaháleli jsme ani v době školních
prázdnin, kdy jsme se na třech půldenních turnusech aktivně věnovali
dětem z letního tábora v Jalovém
dvoře u Slavkova u Brna, kde na
lesních vycházkách po honitbě Bílý
vlk děti poznávaly krásy Ždánického
lesa. V posledním srpnovém týdnu
proběhla ve spolupráci s Újezdním
úřadem Březina a Velitelstvím výcviku Vojenské akademie Vyškov
na VC Myslejovice společná akce
„Konec prázdnin na Březině“. Děti
se seznámily s vojenskou technikou
AČR, brodily se v pěně, vyzkoušely
si za pomoci instruktorů boj z blízka
„MUSADO“, nafukovací dráhu a další
zábavné hry. Nedílnou součástí byl
i stánek VLS s lesní pedagogikou,
kde se největší oblibě těšila hra na
„Datla“. Děti si mohly pomocí špejle
napíchnout a vytáhnout malým otvorem z uzavřené krabice, na které
byl obrázek nemocného stromu, pomyslného červíka ve formě sladkého
překvapení z gumových žížalek na
kterých si s úsměvem pochutnávaly.
Ing. Lubor Míček,
lesní pedagog divize Plumlov

PLUMLOVŠTÍ TRUBAČI
OSLAVILI DESÁTÉ VÝROČÍ
Koncem června tohoto roku oslavili
trubači VLS divize Plumlov na Novákově chatě již desáté výročí založení
souboru. Takovou událost nešlo oslavit lépe než koncertem. Protože je
příjemné slavit s přáteli, tak pozvali
současné i bývalé zaměstnance VLS
a všechny, kteří je po celou dobu
podporovali. V krásné přírodě Drahanské vrchoviny zazněly rozličné
lovecké skladby starých mistrů i soudobých autorů a každý si zavzpomínal na své zážitky spojené s lovem
a loveckými ceremoniály. Musíme
připomenout, že nemalou zásluhu
na vzniku a založení souboru má dnes
již bývalý pan ředitel Ing. Jaroslav Melichar, který oslovil zaměstnance, kteří
měli zkušenosti s hraním na dechové
nástroje, a tito lidé se stali základním
stavebním kamenem vzniku souboru.
Po celou dobu soubor podporoval,
prezentoval a rozvíjel tradice mysliveckého troubení, které neoddělitelně patří ke kulturnímu životu VLS
a k pořádaným mysliveckým akcím.
Poděkování směřuje i k současnému
řediteli Ing. Ladislavu Purovi, který
v jeho úsilí pokračuje a dále rozvíjí.
Počátek souboru se datuje něco
mezi březnem a dubnem roku 2012.
Tehdejší čtyřčlenný soubor se vykrystalizoval z dechové skupiny působící v Drahanech a prošel různými

změnami ve složení či v repertoáru
a v současné době čítá na deset aktivních trubačů. Během doby si soubor vybudoval své pevné místo nejen
mezi svými kolegy, ale také mezi širší
odbornou i neodbornou veřejností.
První veřejné vystoupení našich trubačů se konalo v červnu roku 2012 při
slavnostním odhalování památníku
geometrického středu ČSSR ve Vojenském újezdě Březina. Soubor byl
v průběhu deseti let velmi úspěšný
i na poli hudebních soutěží. Zúčastnil
se několika ročníků soutěže mysliveckých trubačů pořádaných VLS „Parforsní kňour“, která se těší velkému
zájmu trubačů. Úspěšným se stal až
rok 2018, kdy se na této soutěži podařilo vybojovat druhé místo v kategorii
soubory ve složení Ing. Hubert Hubík,
Ing. Ladislav Zatloukal, Hynek Plný,
Ing. Jitka Trlicová a následně v roce
2019 trubače prezentovala dvojice
nadlesních Ing. Hubert Hubík a Ing.
Ladislav Zatloukal, kteří získali první
místo v soutěži sólistů dvojic. Rovněž
se soubor zúčastnil Národní soutěže
mysliveckých trubačů ve Křtinách,
Česko-slovenské soutěže v Žilině
a Mezinárodní soutěže mysliveckých
trubačů v Užhorodě. Plumlovští trubači svou hrou na lesnice doprovázejí kromě klasických honů i různé
myslivecké slavnosti, výstavy, plesy či

zkoušky z myslivosti. Každoročně se
na podzim konají na zámku v Plumlově tradiční Hubertské slavnosti, kde
naši trubači věnují své skladby oslavě
sv. Huberta. Prvopočátky mysliveckého troubení však patřily signálům
a povelům od nejvýznamnějšího autora lovecké hudby profesora Antonína Dyka. Dnes můžeme slyšet nejen ukázky starých skladeb, ale i díla
z tvorby současných autorů. Všechno
je to díky trpělivosti a ochotě souboru, který se schází jednou týdně,
někdy i vícekrát v prostorách Lesní
správy Žárovice. Nelze opomenout
také vedoucího souboru, kterým je
Ing. Ladislav Zatloukal, který o celý
soubor pečuje. Během zkoušky dbá
na kvalitní rozehrání, intonaci, ladění
a poté na samotný nácvik skladeb.
„Myslivost a myslivecké tradice jsou
součástí kulturního dědictví a je naším
zájmem tyto tradice upevňovat a dále
šířit. Právě myslivecké troubení je nedílnou součástí těchto tradic nejen na
Plumlově“ říká Ing. Zatloukal.
Tímto moc děkujeme našim trubačům a přejeme mnoho úspěchů do
další let.
Ing. Lubor Míček,
technik pro práci s veřejností
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OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ
LETOS HOSTILA ŠUMAVA
Šestnáct výjimečných z řad zaměstnanců letos převzalo z rukou ředitele státního
podniku Romana Vohradského a šéfky podnikové odborářské centrály Zuzany
Fojtíkové poděkování za jejich přínos pro Vojenské lesy a statky. Ceremoniál letos
hostila divize Horní Planá a odehrál se ve čtvrtek 8. září v areálu myslivny Uhlíkov
nad Vltavským luhem.

Ředitel Vohradský s oceněným
Janem Jenišem
Pro dámy květiny a pro muže pevný
stisk. A k tomu pamětní list, finanční
odměnu a drobný dárek (letos v podobě nože pro muže a parfému
pro dámy). To je způsob, jakým se
tradičně jednou do roka děkuje
u Vojenských lesů za obětavou práci
vybraným zaměstnancům. Ocenění
uděluje ředitel podniku s předsedkyní odborů na návrh jednotlivých
organizačních jednotek a vždy se vybírají dva zaměstnanci z každé divize.
V případě početně slabších řad ředitelství a zemědělské divize je oceněn
pouze jeden vybraný člen kolektivu.
Letos mezi vybranými nechyběli výrazní lídři divizních týmů, jako je Jan
Jeniš z Lipníku, Roman Dymáček
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z Plumlova či Martin Chytrý z Hořovic,
cení se ale i méně veřejně viditelná
dobrá práce v dělnických profesích
v lese, za volantem náklaďáku či jiného stroje nebo v poskytovaných
servisních službách pro resort obrany.

Ocenění zaměstnanci VLS
2022

Slavnostní ceremoniál s obědem se
odehrával v jedné z nejvzácnějších
staveb v majetku Vojenských lesů,
v myslivně Uhlíkov, která je jednou
z perel Schwarzenberské architektury na Šumavě. Po předání cen
a slavnostním obědě na oceněné
čekal program, který pro ně zorganizovala podniková odborová centrála ve spolupráci s místní lesnickou
divizí v Horní Plané. Navštívili obnovený Želnavský smyk, který letos do
šumavské krajiny vrátily Vojenské
lesy jakou součást ikonické národní
technické památky Schwarzenberský plavební kanál, navštívili vojenský újezd Boletice, kde si prohlédli
stavby bobřích hrází, a rozhlédli se
po krajině, o níž Hornoplánští pečují z nové rozhledny Dobrá voda
nad Horní Planou. Večer na ně pak
čekalo divadelní představení Muž
dvojhvězdy na scéně slavného otáčivého hlediště v zámeckých zahradách v Českém Krumlově.

divize Horní Planá
Jaroslav Anichober
Vlastimil Smutek

Jan Sotona

divize Hořovice

divize Karlovy Vary

divize Lipník n. B.

divize Mimoň

divize ostrahy a služeb

divize Plumlov

divize zemědělské výroby

ředitelství

divize Hořovice
Martin Chytrý
Jan Synek

divize Karlovy Vary
Jiří Brabenec
Petr Zaržický
divize Mimoň
Josef Šlechta
Jan Černý
divize Plumlov
Jiří Vítek
Roman Dymáček
divize Lipník n. B.
Jan Jeniš
Helena Šištíková
divize ostrahy a služeb
Hana Bárová
Zdeněk Mišenčík
divize zemědělské výroby
Ctirad Holík
ředitelství
Petr Špaček

Z podniku 33

01

BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM

Blahopřejeme našim zaměstnancům, kteří se v následujícím období dožívají významného životního jubilea.
Příjmení a jméno

Pracovní místo

Příjmení a jméno

Pracovní místo

ADAM Jan Ing.
BAJNOK Roman Mgr.
BLAŽEK Jiří
BRETTFELD Michal Mgr.
BRYNCZKA Jozef Ing.
BUBELOVÁ Zdenka
ČÍŽEK Jaroslav
DVORNÍK Zdeněk Ing.
FOIT Martin Ing.
FOIT Tomáš Ing.
FÖRSTLOVÁ Jana
FURIŠ David
GRUND Jiří Ing.
HASENÖHRL Václav
HAVLÍKOVÁ Vlasta
HLINKOVÁ Naděžda
HOLÍKOVÁ Vilemína
HOLLÁ Andrea
HOZA Jaromír
HUNKA Pavol
CHRUDIMSKÝ Milan
CHYTILOVÁ Vlastimila
JANKO Milan
JENIŠ Dalibor
JUDL Martin
KARÁSEK Vojtěch
KAUCKÁ Ivana
KELTNEROVÁ Renata Ing.
KOCOUR Miroslav
KOČÍ Martin Ing.
KOHOUTOVÁ Věra
KOSINA František
KOVAČKA František
KOVAČOVÁ Petra
KRAMÁR Marek
KRATOCHVÍL Tomáš
KUBAŠ Ján Jakub
KUKUCZKA Filip
KUNCL Viktor
KUNEŠOVÁ Renata
KVASNIČÁKOVÁ Pavla
LAMPAR Jiří
LIŠKA Vladimír Ing.
MÁČAL Antonín Ing.
MALÉŘ Bronislav
MALÍK Jan Ing.
MARHOUNOVÁ Marcela
MATAL Petr
MATYUS Ladislav
MAZÁNEK Rudolf
MICHLÍČEK Jiří
MIKŠ Zdeněk
MINAŘÍK Jaroslav
MINAŘÍKOVÁ Alena
MUŽÍK Pavel
NÁDENÍČEK Milan Ing.
NAVRÁTIL Oldřich Mgr.
NĚMEC Vojtěch
NOVÁK Stanislav Ing.
NOVÁKOVÁ Miloslava
NOVOTNÁ Tamara
OPLUŠTILOVÁ Věra Ing.

adjunkt
technik ostrahy
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní pracovník I
lesní dělník
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní pracovník I
vedoucí lesní správy
vedoucí lesní správy
bezpečnostní pracovník II
traktorista operátor
bezpečnostní pracovník II
traktorista operátor
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní pracovník II
bezpečnostní pracovník I
uklízeč
bezpečnostní pracovník I
kustod
bezpečnostní pracovník II
bezpečnostní pracovník II
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní pracovník I
traktorista operátor
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní pracovník I
vedoucí správy služeb
bezpečnostní pracovník II
vedoucí lesní správy
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní pracovník I
traktorista přibližování dřeva
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní pracovník I
lesní dělník
lesní dělník
pokojská
lesní dělník
řidič nákladních aut
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní pracovník II
dřevorubec
nadlesní
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní pracovník II
bezpečnostní pracovník II
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní pracovník II
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní pracovník II
bezpečnostní pracovník II
dřevorubec
bezpečnostní pracovník II
bezpečnostní pracovník I
dřevorubec
bezpečnostní pracovník II
lesní dělník
uklízeč
správce majetku

PACULA Milan
PATLICH Jiří
PETER Jan
PÍCHA Jiří
PICHLOVÁ Jaroslava
POKORNÝ Jaromír Ing.
POUZAROVÁ Marcela
PROCHÁZKOVÁ Věra
PROKOPOVÁ Ivana
RAŠKA Tomáš
REJNYŠOVÁ Lenka
RIEDLOVÁ Tereza
ROZÍNEK Jiří
RYŠAVÁ Anna
SEDLÁK Vladimír

traktorista operátor
bezpečnostní pracovník II
lesní
lesní dělník
uklízeč
agronom
technik stravovacího úseku
bezpečnostní pracovník I
lesní dělník
adjunkt
uklízeč
uklízeč
bezpečnostní pracovník I
lesní dělník
pracovník údržby veřejných
prostranství
lesní
bezpečnostní pracovník I
lesní
bezpečnostní pracovník I
lesní dělník
řidič nákladních aut
technik správy
bezpečnostní pracovník I
lesní dělník
lesní
dřevorubec
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní pracovník II
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní technik
asistentka divizní
bezpečnostní pracovník I
dřevorubec
bezpečnostní pracovník I
ekonom divize
pracovník údržby veřejných
prostranství
pracovník údržby veřejných
prostranství
traktorista přibližování dřeva
lesní dělník
bezpečnostní pracovník II
traktorista operátor
bezpečnostní pracovník I
lesní dělník
bezpečnostní pracovník II
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní pracovník II
lesní
dřevorubec
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní pracovník II
lesní dělník
lesní dělník
bezpečnostní pracovník I
bezpečnostní pracovník I
lesní dělník
bezpečnostní pracovník II
vedoucí lesní správy
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SEKANINA Tomáš Ing.
SIEGL Pavel
SMUTEK Vlastimil
SOKOLÍKOVÁ Alena
SOUKUPOVÁ Kristýna
STOKLÁSEK Jaroslav
STRIŽOVÁ Věra
SURÝ František
SÝKORA Josef
SYNEK Václav
ŠEBESTA Vlastislav
ŠEDOVÁ Alexandra
ŠIBOR Petr
ŠIMÁČEK Radek
ŠIMEK Ladislav
ŠKVAŘIL Vojtěch Ing.
ŠMÍDOVÁ Alice Bc.
ŠŤASTNÝ Milan
ŠTĚPÁN Petr
ŠTIKOVÁ Jana Bc.
ŠTOLLOVÁ Zuzana Ing.
TRNKA Miroslav
TRUHLÁŘ Marek
VÁCLAVÍK Jiří
VACULOVÁ Hana
VALACH Lukáš
VALÍČEK Jiří
VÁPENÍK Václav
VÁVRA Martin
VEVERKA František Ing.
VIRGLEROVÁ Lada
VLASÁK Josef Bc.
VLK Jiří Ing.
VNENČÁK Miroslav
VOJÁČEK Václav
VOMÁČKOVÁ Jindřiška
VRTAL Tomáš
ZAHRADNÍČEK Dominik
ZAPRIHAČ Roman
ZELENKA Ladislav
ZEMANOVÁ Renáta
ZLÁMAL Petr Ing.
ZVOLÁNEK Stanislav Ing.
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Vítěz soutěže
minulého kola
– Jaroslav Kašpar –
s fotografií „Posed“.
Gratulujeme.
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Jan Sotona, šéfredaktor
Příspěvek do rubriky „fotosoutěž“
posílejte prosím na e‑mail:
jan.sotona@vls.cz
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