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Vážené dámy a pánové, milí kolegové,

z Padrťských rybníků

po roce si Vás opět dovolím oslovit, abych Vám popřál hodně štěstí
a úspěchů ve dvacátém roce druhého milénia.

prodej Vánočních stromků

Český novinář a spisovatel Karel Havlíček Borovský kdysi napsal, že
ten, kdo zakládá les či sad, se nikdy nedočká ovoce a užitku ze své
práce, a zřídka i vděku. „Ale jak bídný by byl svět, kdyby proto již
nikdo sady a lesy zakládati nechtěl?“ tvrdil Karel H. Borovský.

z chkO brdy

prodejní doba:
Každý pátek od 13:00 do 16:00
19. 12., 20. 12., 23. 12. – od 8:00 do 16:00
21. 12., 22. 12. – od 8:00 do 14:00
Mirošov u rokycan, křižovatka dobřívská – U nádraží
GPs: 49.6978458n, 13.6672578E
Tel.: 737 226 510

Kapr: 85 Kč/kg
Amur: 95 Kč/kg
Štika: 230 Kč/kg
Candát: 310 Kč/kg
Lín: 130 Kč/kg
Siven: 150 Kč/kg
kuchání: 55 kč/kus
Igelitová taška: 5 kč

Smrk 150 Kč/ks
Borovice 280 Kč/ks
www.vls.cz
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Plně s tímto bonmotem zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární
kritiky souhlasím, a proto bych Vám všem chtěl poděkovat za práci,
kterou jste pro náš státní podnik za uplynulý rok odvedli. V reáliích
kalamitní vlny, která zasahuje lesy v Česku, to byl heroický výkon
a já si neskromně dovolím tvrdit, že jsme v této mimořádné situaci
obstáli se ctí.
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Podařilo se nám v průběhu roku snížit, v době totálního přesycení
trhu, stav zásob dříví a finišujeme obnovu lesů, která, co do objemu,
nemá v devadesátileté historii podniku obdoby. Říká se, že aby byl
les zelený, musí být každý strom zelený. Vojenské lesy a statky těch
stromů letos vysázely bezmála 23 milionů a vše nasvědčuje tomu, že
většina z nich se bude zelenat.

Redakce

Vedle toho bych chtěl poděkovat také všem našim kolegům mimo
lesnickou branži, pracovníkům z divize ostrahy a služeb, ale také
zemědělcům, rybářům i všem ostatním, kteří jsou neoddělitelnou
součástí podniku. V době, kdy se lesnictví, které je tradičně dominantním tahounem ekonomických výkonů našeho státního podniku,
potýká s problémy v lesích i na trzích s dřívím, podpořili je zaměstnanci z ostatních oborů opět mimořádnými výkony. Za to jim všem
patří obrovské poděkování.
Je pravděpodobné, že nás čeká další náročný rok, vstupujeme však
do něj bohatší o zkušenost, že kolektiv VLS si s problémy ví rady a umí
táhnout za jeden provaz.
Všem ještě jednou velice děkuji a přeji Vám i Vašim blízkým, ať Štědrý
den je opravdu štědrý, hodně pohody během svátečních dní a především štěstí, lásku i úspěchy v novém roce.
Ze srdce
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FOTO VYDÁNÍ
Liška z Libavé
Kovářova kobyla chodí bosa… …a Kovárova liška zase vždy
vyvádí na jeho fotkách neuvěřitelné kousky.
„Dvorní“ fotograf našeho podniku Lukáš Kovár z divize
v Lipníku nad Bečvou disponuje celou škálou nádherných
fotografií zvířat, jeho sérii s liškami však lze označit za
výjimečnou, zvláště pak zimní záběry.
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listopadu tak, aby je příjemci měli
na první advent. Následně je lesníci
pokáceli a zdarma dovezli do dětských domovů v kraji. Radost udělají
dětem v domovech v Dubé-Deštné,
České Lípě, Dětském centru Sluníčko
v Liberci, v Semilech a Frýdlantu, ale
také v Krompachu v Lužických horách. Do každého z nich Vojenské
lesy posílají jeden velký stromeček
do společných prostor a pak menší borovičku pro každou "rodinku".
Výjimku tvořily na Liberecku jen děti
z domova v Hamru na Jezeře, které si
pro stromky jezdí společně s kolegy
z tamní lesní správy VLS, což dodržely
i letos.

LETOS BOROVIČKY Z RALSKA MÍŘILY VEDLE
DĚTSKÝCH DOMOVŮ TAKÉ K SENIORŮM
Kolegové z divize Vojenských lesů
a statků v Mimoni již tradičně rozvezly do sedmi dětských domovů
v Libereckém kraji zdarma borovičky.
Vánočními stromky z Ralska potěšily
před adventem také žáky základních
škol z okolí bývalého újezdu. Lesníci

„LESPEDI“ PŘED ZIMOU UČÍ DĚTI, JAK
POMOCI ZVĚŘI
Součástí listopadového turné lesních pedagogů z divize Lipník nad
Bečvou byla také návštěva dětí Základní a mateřské školy v Černotíně.
Smíšená skupina dětí tak během dopoledního programu poznala některá lesní zvířata, měla možnost osahat
si deky a trofeje, ale také se dozvědět
některé ze zajímavostí jejich života.
Řeč byla o tom, čím zvěři v zimě přilepšit, kde je vhodné a kde naopak
není vhodné krmení předkládat či

kteří ptáci nás na zimu opouští, kteří
zůstávají a kteří naopak přilétají. Příjemné dopoledne bylo zakončeno
pozváním do lesa, které děti i paní
učitelky s radostí přijaly.
Obdobné informace dostaly také
děti z mateřské školy v Radslavicích.
Společně s Romanou Klevarovou
před začínající zimou diskutovaly
o tom, co do krmelce patří a co ne.

SEMINÁŘ O NEPŮVODNÍCH DRUZÍCH
LESNICKÉHO PARKU BEZDĚZ
Rada Lesnického parku Bezděz, jehož majoritním hybatelem jsou VLS,
uspořádala poslední listopadové
úterý na Sklené huti v Ralsku odborný
seminář o nepůvodních druzích dřevin v České republice. Odborná akce
slavila obrovský úspěch, přihlásilo
se na ni přes třicet účastníků a vila
v lesním areálu státního podniku tak
doslova praskala ve švech.

ing. Jiřího Smejkala z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o tom, jak se
měnily názory na použití introdukovaných dřevin v lesích za poslední
půlstoletí a také práci Jaroslava Červeného, Miloše Ježka a Tomáše Kušty
z lesnické fakulty České zemědělské
univerzity v Praze o introdukci zvěře
s výmluvným názvem Vetřelci v naší
přírodě.

Se zájmem si zde vyslechli přednášku
Ing. Lenky Křesadlové Ph.D. z kroměřížského specializovaného pracoviště
Národního památkového ústavu na
téma „Cizokrajné dřeviny v našich
lesích, zahradách a parcích,“ výklad

Lesnický park Bezděz je jedním ze
čtyř modelových území s vyváženým
lesnických hospodařením. Založily
jej v roce 2011 VLS spolu s Lesy ČR
a okolními obcemi a rozkládá se na
bezmála 18 tisících hektarech.

6 Krátce

ze severočeské divize státního podniku navíc letos udělali radost také
seniorům.
Borovičky, které pocházejí z výchovných zásahů, jsou typickou dřevinou
Ralska. Stromky byly vybrány koncem

Vedle toho státní podnik bezplatně
dodá stromky také do několika základních škol a poprvé také do domova seniorů Pampeliška ve Stráži
pod Ralskem a domova důchodců
v Mimoni.
Další borovičky z předadventních
výchovných zásahů v lesích Ralska
budou v prodeji u lesních správ VLS.

NOVELA LESNÍHO ZÁKONA PROŠLA SCHVALOVACÍM PROCESEM

ČESKO ODMÍTLO
NÁVRH EU NA
OMEZENÍ OLOVĚNÉHO
STŘELIVA
Česká republika odmítla koncem listopadu další návrh Evropské komise
na regulaci použití olověného střeliva
na území členských států. Evropská
komise tentokrát navrhla, aby vznikla
čtyřistametrová pásma v okolí mokřadů, kde by nikdo nemohl nejenom
střílet olověnými broky, ale ani je mít
v držení. Současně navrhla, aby se
zákaz střelby olovem týkal veškerých
vodních ploch, tedy i řek, potoků či
struh všude v krajině. V případě, že
by státy s vymezením nárazníkových
zón měly problém, například kdyby
taková území přesáhla více než 20 %
území státu, mohly by na celostátní
úrovni olovo zcela zakázat. Celý návrh Komise by v podstatě znamenal
plošný zákaz použití olova v krajině.

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal 14. listopadu novelu lesního
zákona, která mimo jiné zavádí opatření pro zlepšení boje s klimatickou
kalamitou. Podle novely bude stát
prostřednictvím mysliveckých úřadů moci regulovat kvůli obnově lesů
počty spárkaté zvěře, která se podílí
na likvidaci sazenic nových stromů.
Opatření podporující boj s kůrovcem budou moci nově stanovit Ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností.
Opatření budou mít okamžitou platnost, projednávána budou následně.
Stát například může udělit výjimky
pro kácení v nedostatečně vzrostlém
lese. Novela rovněž stanoví pravidla
pro finanční příspěvky vlastníkům nestátních lesů k řešení dopadů kůrovcové kalamity.

povahy zakázat lidem vstup do lesů
kvůli jejich bezpečnosti.
Poslanecká sněmovna pak v předloze zakotvila zákaz privatizace státních lesů, jež se však netýká například
směny lesů nebo prodeje ve veřejném zájmu.

Senát následně předlohu poslal prezidentovi k podpisu navzdory kritice
změn mysliveckého zákona, podle
kterých myslivecké úřady budou určovat plán mysliveckého hospodaření v honitbách místo jejich majitelů
a myslivců.

Ministerstvu také vládní novela dává
právo udělovat výjimky pro použití
sazenic v případě nedostatku vhodného pěstebního materiálu. Ministerstvo má podle předlohy také
možnost, podobně jako krajské
a obecní úřady, opatřením obecné
Krátce 7

LESNÍ VÝROBA V ROCE 2020
V ČÍSLECH A OBRAZECH
Co čeká lesníky VLS v nastupujícím roce? Boj s důsledky série klimaticky
extrémních posledních let
se přesune z moravských
divizí do Čech, klesne
objem umělé obnovy lesa
a v delším časovém horizontu musí státní podnik
racionalizovat ochranu
mladých porostů a výchovné zásahy.
Ani rok 2020 nebude, stejně jako
posledních pět let, rokem vyznačujícím se standardním lesnickým hospodařením. Ačkoliv objem nahodilé
těžby na moravských divizích výrazně klesne, a to především z důvodu,
že plošným odumřením smrkových
porostů prakticky vymizely smrčiny
starší 20 - 30 let, celkový objem těžby výrazně nepoklesne. Těžiště se
však přesouvá na české divize. Divize
Mimoň se bude, stejně jako letos,
potýkat s kůrovcovými těžbami ve
smrku, které však na této "borové"
divizi neohrožují podstatu lesního
ekosystému. Mnohem větším rizikem
je usychání borových porostů na celém území lesní správy Lipník, které
je primárně způsobené výrazným
poklesem hladiny spodní vody až
o jeden metr. Navýšení těžeb se týká
i divizí Hořovice, Horní Planá a Karlovy Vary, kde bude prioritou zabránit
důsledným zpracováním a asanací
zpracovaného dříví šíření lýkožroutů. Jako velice pozitivní se jeví meziroční pokles potřeby sadebního
materiálu, kdy bude oproti letošním
téměř 23 milionů sazenic zalesněno
"pouhých" 12,5 milionů kusů. Reálně to znamená návrat na úroveň let
2016 a 2017. Kromě umělé obnovy
lesa sadbou budou využívány i další metody jako např. obnova síjemi
na ploše 65 ha, využití přirozeného
8 Lesnictví

Divize Plumlov - bude klesat objem nahodilé
těžby a kulminovat zalesnění vzniklých holin
(foto LS Rychtářov)

Divize Horní Planá - cílem je ochránit lesní
porosty před šířením lýkožroutů a jejich obnova bez vzniku holiny (foto LS Arnoštov)

Divize Karlovy Vary - lesní porosty se v uplynulých letech významně přeměnily ve prospěch
listnatých dřevin (foto LS Dolní Lomnice)

Základní činnosti 2020
Divize Hořovice

Plocha (ha)

MJ

Množství MJ

Umělá sadba první
Umělá sadba opakovaná
Síje
Prořezávky
Ochrana proti buřeni
Ochrana proti zvěři - chemická
Oplocování
Probírky do 40 let
Těžba celkem

91
21
0
337
818
329
39
230
-

tis. ks
tis. ks
km
m3

441
129
37
-

Divize Horní Planá
Umělá sadba první
Umělá sadba opakovaná
Síje
Prořezávky
Ochrana proti buřeni
Ochrana proti zvěři - chemická
Oplocování
Probírky do 40 let
Těžba celkem

Plocha (ha)
82
13
3
306
844
680
18
202
-

MJ
tis. ks
tis. ks
km
m3

Divize Karlovy Vary
Umělá sadba první
Umělá sadba opakovaná
Síje
Prořezávky
Ochrana proti buřeni
Ochrana proti zvěři - chemická
Oplocování
Probírky do 40 let
Těžba celkem

Plocha (ha)
75
19
14
345
755
971
23
251
-

MJ
tis. ks
tis. ks
km
m3

Divize Mimoň
Umělá sadba první
Umělá sadba opakovaná
Síje
Prořezávky
Ochrana proti buřeni
Ochrana proti zvěři - chemická
Oplocování
Probírky do 40 let
Těžba celkem

Plocha (ha)
95
10
0
354
665
193
55
460
-

MJ
tis. ks
tis. ks
km
m3

Divize Plumlov
Umělá sadba první
Umělá sadba opakovaná
Síje
Prořezávky
Ochrana proti buřeni
Ochrana proti zvěři - chemická
Oplocování
Probírky do 40 let
Těžba celkem

Plocha (ha)
697
48
24
187
966
690
13
131
-

MJ
tis. ks
tis. ks
km
m3

Divize Lipník nad Bečvou
Umělá sadba první
Umělá sadba opakovaná
Síje
Prořezávky
Ochrana proti buřeni
Ochrana proti zvěři - chemická
Oplocování
Probírky do 40 let
Těžba celkem

Plocha (ha)
767
77
24
201
6 823
5 618
96
67
-

MJ
tis. ks
tis. ks
km
m3

VLS celkem
Umělá sadba první
Umělá sadba opakovaná
Síje
Prořezávky

Plocha (ha)
1 807
188
65
1 730

MJ
tis. ks
tis. ks
-

170 000
Množství MJ
11 303
1 119
-

Ochrana proti buřeni

10 871

-

-

Ochrana proti zvěři - chemická
Oplocování
Probírky do 40 let
Těžba celkem

8 481
244
1 341
-

km
m3

158
-

220 000
Množství MJ
398
56
16
-

zmlazení nebo jeho kombinace se sníženými hektarovými
počty umělé obnovy. Úkolem pro další roky bude řešení,
jak výrazně snížit náklady na ochrany mladých lesních
porostů, a to především proti zvěři a racionalizace výchovných zásahů v mlazinách.
Pavel Češka,
vedoucí lesní výroby
Divize Lipník nad Bečvou - hlavním úkolem
bude péče o obnovené mladé lesní porosty
(foto LS Hlubočky)

180 000
Množství MJ
418
122
6
80 000
Množství MJ
680
82
33
-

Divize Hořovice - nejdůležitějším úkolem
bude ochrana lesních porostů před šířením
lýkožroutů (foto LS Nepomuk)

200 000
Množství MJ
4 974
315
9
250 000
Množství MJ
4 392
415
57
-

Divize Mimoň - plošné usychání borových
porostů bude důvodem pro vysoký objem
nahodilé těžby (foto LS Lipník)

1 100 000
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ŠKOLKAŘI DÍKY NOVÉ
TECHNOLOGII HIBERNUJÍ
STATISÍCE SAZENIC NA JARO
Ve středisku lesních školek
ve Lhotě u Staré Boleslavi
začali naši školkaři v polovině listopadu poprvé
„ukládat k zimnímu spánku“ statisíce sazenic lesních dřevin. Na jaře, hned
jak povolí mrazy, sadební
materiál „probudí“ a použijí k zalesnění ploch po
kalamitách. Celkem VLS
takto hibernují 800 tisíc
sazenic. Nové možnosti
při obnově lesů jim otevírá letos dokončená skladovací a expediční hala,
využívající unikátní technologii ze Skandinávie.

Polovina listopadu, sychravé počasí.
Většina ploch ve školkařském středisku VLS ve Lhotě už zeje prázdnotou,
přesto kolegové ze správy „jedou“
den co den naplno. Podnikoví školkaři svážejí sazenice dřevin z venkovních pěstebních ploch k balicí lince
v nové hale, kde je uloží do speciálních přepravek. Před halou aktuálně
čeká několik sázecích rámů s modříny. Když je nadzvedne ještěrka, sype
se v pokročilém podzimu ze sazenic

opadávající jehličí. Nejhorečnatější
činnost je pak kolem expediční linky
v hale, kde pracovnice a pracovníci
střediska balí malé modříny a připravují je na hibernaci. Každou sazenici
vyjmou ze sadbovače a umístí je do
speciální přepravky po stovce kusů,
která se označí podle druhu a velikosti sadebního materiálu. Přepravky
jsou následně umístěny na palety,
zabaleny a uskladněny v hibarnačním
prostoru. Statisíce a statisíce sazenic
sem lesníci VLS naskladňují dříve,
než udeří mrazy. Hned jak v novém
roce povolí, školkaři je vyexpedují
lesníkům na divize, kteří je použijí
na obnovu lesů. Využijí tak chladné
počasí, v němž se sadba dobře ujímá,
než rtuť teploměrů dosáhne letních
hodnot, což se v posledních tropických letech děje často již v březnu
či dubnu.

zenic při dlouhodobém skladování.
Technologie vyšla státní podnik na
26 milionů korun.
“Jde o novou moderní technologii
využívanou především ve Skandinávii. Skladování sadebního materiálu je zde zajištěno ve stálé teplotě
od -2 do -3 stupňů Celsia. Sazenice
jsou v mrazícím zařízení paradoxně
chráněny proti mrazu, a to před případnými nižšími venkovními teplotami. Technologie umožňuje posun
dodávky sazenic v čase bez ztráty
na jejich kvalitě a jejich okamžitou
expedici kdykoliv v zimním nebo jarním období, kdy nastane, byť i jen
krátkodobě, vhodné počasí k výsadbě,“ dodal vedoucí lesní výroby Pavel
Češka.
„Nejde o hluboké potravinářské mrazení, ale spíše o jakousi dormanci
rostliny, kdy je v latentním stavu až do
jara. Stromkům to nijak neuškodí, nic
se v rostlinách nevyvíjí, nezestárnou
a neztratí kvalitu,“ tvrdí o technologii,
vedoucí správy lesních školek VLS
Pavel Draštík.
Kapacita hibernačního skladu je
jeden milion sazenic, VLS v něm
uskladní letos 800 tisíc kusů. Na jarní
výsadbu zde budou čekat především
buky a modříny, ale také o smrky,
osiky a borovice. Díky konstantnímu
mrazu těsně pod nulou podnik saze-

nice nejen „přesune“ z podzimu do
jara a ochrání je před případnými
většími mrazy. Především jsou v paletovém balení, kam se umisťují již
bez sadbovačů, připraveny kdykoliv k okamžité expedici a výsadbě.
V nízké teplotě jim navíc nehrozí
degradace plísněmi. „Sazenice by
přežily i ve 3 stupních nad nulou, ale
v uzavřeném prostoru by mohly bujet
patogeny,“ dodává Pavel Draštík.
Část letošní produkce školkaři VLS
ze Lhoty i dalších podnikových středisek ještě vyexpedují pro podzimní
výsadbu, která ve dnech, kdy jsme
připravovali tuto reportáž, finišovala.
Ta by měla splnit plán, který představuje historický podnikový rekord
- 23 milionů sazenic stromů, z nichž
více než dvě třetiny tvoří listnaté
dřeviny (buky a duby, ale také osiky, olše, habry). Zastoupení smrku
je v letošní výsadbě asi 18 procent.
Pro finišující obnovu lesů slouží prostřední část haly s chladicím boxem.
V něm je teplota kolem 4 stupňů
a především zde technologie díky
speciálnímu chladícímu stropu, na
němž se kondenzuje voda, udržuje
konstantní vlhkost. „Chlaďák“ slouží
spíše ke krátkodobému uskladnění
třeba prostokořenných sazenic- tedy
těch pěstovaných venku v půdě – aby
nezačaly rašit, dokud je školkaři VLS
nevyexpedují.
Jan Sotona

„Technologie nám umožní efektivněji
směrovat umělou obnovu do období, kdy jsou pro zalesnění optimální
podmínky. Vedle podzimu jde o brzké jaro, kdy ustoupí mrazy,“ uvedl
ředitel VLS Petr Král.
Šedesátimetrová hala má celkem tři
části. V první je umístěna expediční a balicí linka, v druhé je chladící
sklad pro krátkodobé skladování
a třetí část tvoří mrazící „hibernační“
sklad, který zamezuje degradaci sa10 Lesnictví
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Lesní porosty v okolí kostela Stará Voda na lesní správě
Libavá u divize Lipník nad Bečvou.

Meteorologická stanice Červená u Libavé, porosty VLS
v levé části snímku.
Okolí lesní cesty Bouchalka a Novákovy chaty na lesní
správě Rychtářov u divize Plumlov - červen 2019.
Smrkové porosty divize Horní Planá při pohledu od jihovýchodu přes vodní nádrž Lipno a obec Horní Planá.

BOLETICE, LIBAVÁ A BŘEZINA
PTAČÍM POHLEDEM
Areál muničního skladu Hostašovice - lesní správa Bruntál, divize Lipník nad Bečvou.

12 Lesnictví

V aktuálním čísle přinášíme několik
leteckých záběrů ze tří divizí. V minulém čísle jste mohli shlédnout
fotografie z divizí Hořovice, Karlovy
Vary a Mimoň. Lesní porosty na divizích Horní Planá, Plumlov a Lipník
nad Bečvou mají v současnosti velice rozdílný osud. Zatímco horské
hornoplánské lesy zatím nepříznivým
klimatickým podmínkám odolávají
a lesní porosty jsou dosud relativně
zdravé, i když nárůst objemu vytěženého kůrovcového dříví je patrný
i zde, na moravských divizích už se
realizuje obnova lesních porostů jako
důsledek plošného odumření smrku. Na divizi Lipník nad Bečvou v letošním roce kulminuje obnova lesa
zalesněním cca 2 tis. ha holin, když
v letech 2016 - 2018 byly zalesněny
4 tis. ha holin. V roce 2020 již dojde
k výraznému poklesu první obnovy
lesa na "pouhých" 750 ha. Plošné odumírání smrku na divizi Plumlov mělo
cca dvouleté "zpoždění". K prvnímu
výraznému nárůstu obnovy lesa tak
došlo v letošním roce, kdy se plocha
zalesněné holiny oproti roku 2018
ztrojnásobila a obnova se týká cca
750 ha. I v roce 2020 bude obnova
lesa pokračovat v obdobném tempu
plochou více než 700 ha.
Pavel Češka,
vedoucí lesní výroby

Dosud nepoškozené horské smrčiny na divizi Horní Planá.
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VÝSLEDKY PROVĚREK LHC
V ROCE 2019
Od roku 1999 jsou uskutečňovány
kontroly v souladu s metodickým
pokynem Vojenského lesního úřadu Praha (VLsÚ) a státního podniku
VLS ČR Praha k provádění soustavných prověrek, plnění závazných
a doporučujících ustanovení lesních
hospodářských plánů (LHP), dodržování ostatních ustanovení zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů (lesní
zákon) ve znění pozdějších předpisů a s ním souvisejících právních
předpisů a hodnocení dlouhodobých výsledků v péči o stav lesa ve
vojenských lesích v působnosti Ministerstva obrany ČR, a to po pěti
letech platnosti LHP a po skončení
platnosti LHP, tj. po 10 letech. Tento metodický pokyn byl upravován

v roce 2006, 2007, 2009, 2010, 2012,
2013, 2016 i 2017 a nyní je evidován pod spisovou značkou VLS-IMS-MP-2017-0297-1900 vydaným dne
13. června 2017. Při získání známky
1,51 a vyšší náleží vybraným pracovníkům lesních správ a divizí mimořádné odměny za dlouhodobé
výsledky v péči o stav lesa dle přílohy
č. 4 Mzdového řádu.

Prověrky v roce 2019
byly provedeny na těchto
lesních hospodářských
celcích (LHC):

– po pěti letech platnosti LHP: Obecnice (divize Hořovice), Dolní Krupá
(divize Mimoň) a Hlubočky a Bores
u divize Lipník nad Bečvou.
A dále VLsÚ provedl tématické
kontroly na dodržování ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
v platném znění a jeho prováděcích
předpisů na LHC: Mirošov, Strašice
a Nouzov (divize Hořovice), Horní
Planá a Homole (divize Horní Planá),
Borohrádek (divize Plumlov) a Velký
Újezd a Bochoř u divize Lipník nad
Bečvou, při kterých byly zjištěny pouze drobné nedostatky.

– po deseti letech platnosti LHP: Nepomuk (divize Hořovice) a Bruntál
(divize Lipník nad Bečvou),

Přehled o výsledcích prověrek LHP za období 2006 až 2019 podává následující tabulka:
LHC

Divize

Dražice
Obecnice
Bochoř
Břehyně
Bores
Strašice
Dolní Krupá
Homole
Ketkovice
Háje
Jince
Stráž p/R
Slavkov
Hlubočky
Bores
Lipník
Potštát
Velký Újezd
Nouzov
Strašice
Bruntál
Velký Újezd
Nouzov
Bochoř
Obecnice
Horní Planá
Rychtářov
Dolní Krupá
Bruntál
Jince
Arnoštov
Žárovice
Bližší Lhota
Lipník
D. Lomnice
Nouzov
Homole
Stráž p/R.
Lipník
Dolní Krupá
Stráž p/R.

Horní Planá
Hořovice
Lipník n/B
Mimoň
Lipník n/B
Hořovice
Mimoň
Horní Planá
Plumlov
Hořovice
Hořovice
Mimoň
Plumlov
Lipník n/B
Lipník n/B
Mimoň
Lipník n/B
Lipník n. B.
Hořovice
Hořovice
Lipník n/B
Lipník n/B
Hořovice
Lipník n/B
Hořovice
Horní Planá
Plumlov
Mimoň
Lipník n/B
Hořovice
Horní Planá
Plumlov
Horní Planá
Mimoň
Karlovy Vary
Hořovice
Horní Planá
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
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Platnost
LHP

Rok

Vedení
evidencí

Plnění
LHP

Ochrana
lesa

Venkovní
šetření

Plnění
opatření

Minulá
prověrka

Výsledek
prověrky

5
10
5
9
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
5
5
10
5
10
10
10
5
10
10
5
5
10
10
10
5
10
5
5
5

2013
2014
2017
2016
2014
2017
2019
2017
2013
2015
2016
2016
2013
2019
2019
2018
2015
2007
2012
2012
2019
2017
2017
2012
2019
2017
2015
2014
2014
2011
2015
2013
2018
2013
2018
2007
2012
2011
2008
2009
2006

1,87
1,98
1,82
2,00
1,82
2,00
1,91
2,00
2,00
2,00
1,91
1,77
1,91
1,89
2,00
1,82
1,91
1,93
1,91
2,00
1,89
1,91
1,91
1,80
2,00
1,82
1,80
1,91
2,00
1,91
1,82
1,80
2,00
1,93
2,00
1,85
1,91
1,91
1,93
1,91
1,93

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,81
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,91
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

1,95
1,94
2,00
1,88
1,99
1,87
1,81
1,97
2,00
1,96
1,91
1,85
1,95
1,93
1,86
1,99
1,90
1,85
1,97
1,93
1,72
1,94
1,95
2,00
1,71
1,93
1,95
2,00
1,97
1,97
1,92
1,70
1,93
2,00
1,75
1,92
1,90
1,97
1,94
1,91
1,94

1,88
1,85
1,84
1,81
1,81
1,80
1,82
1,77
1,77
1,77
1,83
1,83
1,82
1,80
1,78
1,78
1,78
1,78
1,76
1,76
1,80
1,76
1,75
1,81
1,77
1,76
1,76
1,74
1,72
1,73
1,76
1,77
1,70
1,70
1,74
1,72
1,71
1,70
1,70
1,70
1,70

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,83
2,00
2,00
1,87
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2.00
2,00
2,00
2,00
-2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,89
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
-2,00
2,00
2,00
2,00

1,63
1,63
1,73
1,58
1,60
1,74
1,72
1,68
-1,65
1,71
1,68
1,60
1,61
1,78
1,69
1,55
1,73
1,68
1,61
1,72
1,74
1,74
-1,83
1,58
1,63
1,67
1,51
1,60
1,55
1,56
1,60
1,68
1,64
1,76
-1,73
1,73
1,70
1,73

1,84
1,83
1,80
1,79
1,78
1,78
1,77
1,77
1,77
1,76
1,76
1,76
1,75
1,75
1,75
1,75
1,74
1,74
1,74
1,74
1,73
1,73
1,73
1,73
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,71
1,70
1,69
1,69
1,69
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,67
1,67

LHC

Divize

Chvalšiny
Klášterec n/O
Nepomuk
Valeč
Mirošov
Háje
Velký Újezd
D. Lomnice
Chvalšiny
Libavá
Klášterec n/O
Žárovice
Rychtářov
Obecnice
Dražice
Nepomuk
D. Lomnice
Valeč
Hlubočky
Hradčany
Strašice
Hradčany
Myslejovice
Hradčany
Bližší Lhota
Slavkov
Mirošov
Bores
Jince
Slavkov
Klášterec n/O
Mirošov
Břehyně
Horní Planá
Žárovice
Borohorádek
Arnoštov
Potštát
Hlubočky
Ketkovice
Borohrádek
Bližší Lhota
Břehyně
Libavá
Myslejovice
Borohrádek
Nepomuk
Bruntál
Libavá
Chvalšiny
Horní Planá

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

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

Prověrky v roce 2020
budou provedeny na LHC:

Rok
2016
2018
2019
2015
2017
2010
2012
2013
2011
2011
2013
2018
2010
2009
2008
2014
2008
2010
2014
2016
2007
2006
2015
2011
2013
2008
2012
2009
2006
2018
2008
2007
2012
2012
2008
2017
2010
2010
2009
2018
2012
2008
2007
2016
2010
2007
2009
2009
2006
2006
2007

Vedení
evidencí
1,80
1,91
1,91
2,00
2,00
1,80
1,69
1,91
2,00
1,79
1,80
1,91
1,91
1,91
1,85
2,00
1,85
1,80
1,80
1,75
1,93
2,00
1,91
1,71
1,80
1,85
1,91
1,91
1,93
2,00
2,00
2,00
1,91
1,91
1,85
1,91
1,80
1,89
1,91
2,00
1,82
1,85
1,93
1,91
1,91
1,93
1,93
1,91
2,00
1,93
1,85

Plnění
LHP
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,80
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,80
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
-2,00
2,00

Ochrana
lesa
1,89
1,79
1,84
1,72
1,86
1,99
1,96
1,86
1,95
1,79
1,88
1,83
1,89
1,87
1,94
1,94
1,94
1,88
1,90
1,88
1,93
1,84
1,90
1,83
1,93
1,85
1,87
1,81
1,93
1,84
1,84
1,92
1,90
1,97
1,93
1,91
1,88
1,71
1,83
1,92
1,97
1,88
1,82
1,88
1,90
1,86
1,90
1,92
1,92
1,90
1,96

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

Minulá
prověrka
1,64
1,63
1,63
1,61
1,60
1,53
1,74
1,62
1,42
1,51
1,59
1,77
1,63
1,60
1,56
1,51
1,73
1,43
1,54
1,60
1,72
1,76
1,53
1,61
1,54
1,63
1,59
-1,71
1,75
1,54
1,72
1,54
1,41
1,70
1,54
1,51
1,59
1,62
1,77
1,53
1,69
1,76
1,71
1,61
1,53
1,48
1,71
1,69
1,61
1,52

Výsledek
prověrky
1,76
1,66
1,66
1,66
1,66
1,65
1,64
1,64
1,64
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,62
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,59
1,59
1,58
1,58
1,56
1,56
1,55
1,55
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,53
1,53
1,51
1,51
1,51
1,42
1,41

Způsob hodnocení:

0,70 – 0,99

vyžadující zlepšení

1,51 – 1,80

velmi dobrý

do 0,69

1,00 – 1,50

dobrý

1,81 – 2,00

výtečný

nedostatečný

– po pěti letech platnosti LHP: Arnoštov a Kramata (divize Horní Planá),
Valeč (divize Karlovy Vary) a Rychtářov u divize Plumlov.

kontroly plnění závazných ustanovení
lesního zákona na LHC: Bližší Lhota
a Dražice (divize Horní Planá), Dolní
Lomnice a Klášterec nad Ohří (divize
Karlovy Vary), Lipník (divize Mimoň),
Žárovice, Slavkov a Ketkovice u divize
Plumlov. Termíny všech plánovaných
kontrol budou s příslušnými divizemi
standardně projednány a v dostatečném předstihu prověřovaným organizačním jednotkám VLS ČR, s. p.
oznámeny.

A dále budou v roce 2020 zaměstnanci VLsÚ provedeny tématické

Základní šetření budou provedena
na LHC: Jince (divize Hořovice), Dražice (divize Horní Planá), Stráž pod

– po deseti letech platnosti LHP: Háje
(divize Hořovice), Myslejovice (divize
Plumlov) a Potštát u divize Lipník nad
Bečvou;

Venkovní
šetření
1,73
1,72
1,61
1,71
1,68
1,72
1,70
1,68
1,65
1,70
1,68
1,68
1,67
1,66
1,66
1,64
1,66
1,68
1,68
1,67
1,66
1,64
1,64
1,68
1,65
1,65
1,64
1,64
1,62
1,62
1,62
1,60
1,61
1,60
1,60
1,59
1,63
1,61
1,67
1,61
1,60
1,58
1,58
1,57
1,64
1,62
1,59
1,54
1,52
1,50
1,52

Ralskem (divize Mimoň) a Libavá u divize Lipník nad Bečvou.
Závěrečná šetření se uskuteční na
LHC: Háje (divize Hořovice), Myslejovice (divize Plumlov) a Potštát u divize Lipník nad Bečvou a u „divizních“
LHC.
V roce 2019 nebylo Vojenským lesním úřadem s VLS ČR, s. p. zahájeno
žádné správní řízení a ani nám nebyla
rozhodnutím VLsÚ uložena pokuta.
Vladislav Seidl,
ekolog VLS ČR, s. p.
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DOTACE TAKÉ NA ŘEŠENÍ
DŮSLEDKŮ POVODNÍ A PREVENCI
Vojenské lesy a statky v příštím roce zrealizují díky
stoprocentním dotacím z Programu rozvoje venkova
tři preventivní opatření v lesích za bezmála 11 milionů
korun. Ve všech případech jde o investice související
s řešením důsledků povodňových škod na infrastruktuře v majetku podniku, či o preventivní protipovodňové
opatření. Podpora těmto projektům byla schválena
v druhé polovině listopadu.
Lesní cesta Sítová v Brdech
Projekt řeší odstranění povodňových
škod na lesní cestě Sítová v celkové
délce 1, 430 km v katastrálním území
Jince v Brdech. Lesní cesta náleží do
systému lesních dopravních cest na
území CHKO Brdy. Cestu lze vzhledem ke stávající konstrukci vozovky
zařadit mezi zpevněné drceným kamenivem.
Lesní cesta Sítová je poškozena lokální povodní, ke které došlo dne

Lesní cesta Sítová
divize Hořovice
Předpokládaná
realizace
kVěten-srpen 2020
Výše investice

3 107 127 Kč

Dotace

100 %

Odstranění následků
povodní z roku 2017
divize Plumlov
Předpokládaná
realizace
květen-srpen 2020
Výše investice

2 622 005 Kč

Dotace

100 %

Oprava mostů na lesní
cestě Stínavský Žleb
divize Plumlov
Předpokládaná
realizace
květen-srpen 2020
Výše investice

5 000 000 Kč

Dotace

100 %
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24. 5. 2018 v k. ú. Obecnice. Cesta
není v současné době průjezdná,
v dané lokalitě je z tohoto důvodu
velice ztížena požadovaná péče
o les. Veškeré objekty a samostatné
konstrukční vrstvy LC jsou poškozené. Na trase v současné době není
vyřešené odvodnění těles lesní cesty.
Povrchová voda z okolního terénu
a srážková voda z tělesa vozovky
pokračuje v erozních rýhách vytvořených v konstrukčních vrstvách vozovky. Konstrukční vrstvy tělesa cesty
jsou tak nadále rozrušovány působením vody.
Navrhovaná opatření by měla vytvořit
takové podmínky, aby komunikace
mohla být využívána po převážnou
část roku jako odvozní. Dle ČSN
73 61 08 se bude jednat o kategorii
2 L 4,5/30, tedy zpevněná část s šířkou v koruně 3,5 m, atypicky bez krajnic. Šířka průjezdního pruhu 4,5 m.
Stávající poškozené ocelové svodnice budou při opravě krytu nahrazeny.
Odvodňovací prvky celkově zlepší
protierozní ochranu povrchu vozovky
a vyřeší podmínky odvodnění tělesa
cesty. Při rekonstrukci lesní cesty nebudou měněny směrové ani spádové
poměry.

mí Vojenského újezdu Březina, cesty
souží jako přístupové komunikace do
lesních prostor.
Lesní cesty jsou v současné době vymleté a nacházejí se pod okolním terénem, tudíž v jejich trasách dochází
k opakovanému proudění dešťových
vod a opakovanému poškozování
lesních cest. Lesní cesty jsou poškozené lokální povodní v důsledku
přívalových dešťových srážek, které
zasáhly vojenský újezd Březina dne
10. 8. 2017.
Dojde k opravě povrchu lesních cest,
zlepšení odvodňovacích prvků a dále
ke zlepšení odtokových poměrů
v poškozených lokalitách.

Oprava mostů na lesní
cestě Stínavský Žleb na
Plumlově

Odstranění následků
povodní na Drahanské
vrchovině

Jedná se o obnovu stávajících jednopolových mostů a lesní cesty v těsné
blízkosti mostů. Jde o mostní konstrukce na lesní cestě přes vodní tok
Hloučela. Nosné konstrukce tvoří železobetonový rám. Mosty mají v příčném směru jednostranný spád se
sklonem 2,5%. Výškově s podélným
spádem stoupají se sklonem 2,0% ve
směru staničení skrze vojenský prostor Březina směrem k obci Stínava.

Projekt řeší odstranění povodňových
škod z roku 2017 na lesních cestách
v celkové délce 2,270 km v katastrálním území Osina, Kotáry a Stříbrná
u Březiny. Lesní cesty náleží do systému lesních dopravních cest na úze-

Projekt je realizován jako preventivní
protipovodňové opatření. Jedná se
o obnovu mostů, které jsou v současné době v nevyhovujícím stavu.
Staticky jsou mosty navrženy na zatížitelnost komunikací kategorie II.

(místní komunikace) dle ČSN EN
1991-2. Stávající mosty během své
životnosti nevytvářely žádnou překážku vodnímu toku.
Navrhovanou úpravou vodního
toku dojde ke zlepšení stávajících
průtočných poměrů a navrhovanou
obnovou mostů dojde ke zvětšení
průtočného profilu, díky nově zvolené štíhlejší nosné konstrukci mostů.
Spodní hrana NK mostů bude zvýšena o cca 0,3m oproti původní spodní
hraně.

Bude provedeno nové založení mostních konstrukcí. Stávající nevyhovující
mostní konstrukce a části nábřežních
zdí na návodní straně mostů včetně
založení bude odstraněno. Dále budou vybudovány nová zavěšená křídla, nábřežní zdi a přechodové oblasti (integrované přechodové desky).
Odvodnění vozovky v místě mostů
bude zajištěno podélným a příčným
spádem vozovky, kterými bude voda
svedena mimo mosty. Odvodnění
povrchu silnice v těsné blízkosti mostů bude dochováno jako stávající.

Prostor za mosty bude odvodněn
pomocí drenáže DN 150 umístěné
za integrovanými přechodovými
deskami, které budou zakončeny vyústním objektem v opevnění břehu
vodního toku. Dále bude provedeno
nové dvoumadlové dřevěné zábradlí
výšky 1,1m. Budou provedeny vrstvy
silnice s plynulým navázáním na nivelitu silnice před a za mosty.
Michaela Veselá,
vedoucí projektové kanceláře

PODNIK ZÍSKAL NA KALAMITY
22 MILIONŮ NA DOTACÍCH
Na obnovu lesních porostů po kalamitách získaly Vojenské lesy a statky
v sedmém kole 22 milionů korun
z Programu rozvoje venkova ČR na
období 2014-2020, který je financován ze zdrojů Evropské unie a českého státního rozpočtu. Podpora,
jež bude proplacena v prvním kvartále roku 2020, je tak výrazně vyšší než v letech 2016 a 2017. Letos
VLS v souvislosti s vývojem kalamity
podali žádost o dotační podporu
42,6 milionů na obnovu lesů.
Z dotační podpory, o níž VLS žádaly v loňském říjnu, tak bude zpětně
financována obnova lesů na 152 hektarech holin, kde bylo celkem vysázeno přes milion sazenic. Na přípravu
půdy bylo podniku přiznáno celkem
3,7 milionu korun, přes 13 milionů
půjde na výsadbu a pěti miliony byla
podpořena ochrana porostů.
Nejvíce budou v absolutních číslech
logicky profinancovány náklady na
přípravu půdy, výsadbu a ochranu

porostů na nejpostiženějších lesnických divizích. Lipník nad Bečvou byl
podpořen 10,8 miliony korun na řešení důsledků sucha i na následky
bořivých větrů v porostech do 40
i nad 40 let věku na 87 obhospodařovaných hektarech, na Plumlově

z Programu rozvoje venkova půjdou
vedle důsledků větru také na obnovy
porostů napadených nekrózou Chalara fraxinea. Jde o houbu, která byla
do Evropy zavlečena pravděpodobně z Asie a způsobuje pomalou ale
neodvratnou smrt jasanu.

PRV-8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
Příjem žádostí

Rok příjmu
žádostí

Požadováno
(Kč)

Proplaceno
(Kč)

Poznámka

2. kolo

2016

7 860 652 Kč

7 860 652 Kč

proplaceno 2018

5. kolo

2017

18 800 151 Kč

18 800 151 Kč

proplaceno 2019

7. kolo

2018

22 092 390 Kč

22 092 390 Kč

bude proplaceno
I.Q 2020

8. kolo

2019

42 643 971 Kč

61 010 Kč

479 787 Kč

budou z dotačních zdrojů profinancovány náklady 7,6 milionu na důsledky sucha v porostech do 40 let.
Dvěma a půl milionu pak bude spolufinancováno řešení důsledků srpnové vichřice v roce 2017 a říjnového
řádění orkánu Herwart v tomtéž roce
v lesích ve správě divize Horní Planá. Na Karlových Varech pak peníze

V daném období příjmu žádostí
tak VLS získají více peněz než bylo
v daném dotačním titulu proplaceno v minulých letech, s ohledem
na gradaci kalamit v lesích VLS jde
však o poloviční částku proti podpoře, o níž usilujeme v letos podané
žádosti. Za rok 2019 žádáme totiž
o 42,6 milionů korun.

Obnova porostů po kalamitách
podání žádosti o dotaci k 30.10.2018
Divize
Lipník n. B.
Mimoň
Plumlov

Příprava půdy

Výsadba

Ochrana porostů

Celkem přiznáno

Počet sazenic

Holiny (ha)

2 384 491 Kč

7 339 981 Kč

1 149 030 Kč

10 873 502 Kč

672 493

87,31

35 995 Kč

459 307 Kč

146 149 Kč

641 451,00 Kč

60 150

7,3

1 337 100 Kč

3 522 450 Kč

2 771 250 Kč

7 630 800 Kč

274 700

24

1 435 603 Kč

1 031 247 Kč

2 466 850,00 Kč

129 180

26,09

Horní Planá
Karlovy Vary
Celkem

9 760 Kč

409 017 Kč

61 010 Kč

479 787 Kč

40 675

7,9

3 767 346 Kč

13 166 358 Kč

5 158 686 Kč

22 092 390 Kč

1 177 198

152,6
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VLS SPUSTILY OPRAVU
ŽELNAVSKÉHO SMYKU

VLS zahájily opravy technické památky Želnavský smyk na Šumavě. V těchto dnech
probíhá čištění koryta, příští rok přijde na řadu obnova s pomocí replik historických
kamenných desek na kilometrovém úseku, kde koryto zcela chybí. Oprava je součástí společného česko-rakouského projektu spolufinancovaného z evropského
fondu pro regionální rozvoj INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.
Stavba, která zachránila kanál po
pádu rakouských trhů
Želnavský, často nazývaný také jako
Hefenkriegský smyk, je 3,8 km dlouhé
historické vodní dílo vybudované po
zřízení překladiště v Želnavě v roce
1887, které jej spojovalo s plavebním
kanálem v místě dnešní křižovatky
Klápa. Právě díky Želnavskému smyku
si Schwarzenberský plavební kanál
udržel svůj význam i po ukončení
Vídeňské plavby na konci 19. století. Umožňoval totiž transport dřeva
z lesů k Vltavě, aby mohlo být umístěno na pražském či německém trhu.
Po úpravách oblouků kanálů celý dopravní systém reagoval i na změnu
poptávky na trhu z palivového dříví
na stavební. Umožňoval totiž plavit
19timetrové kulatiny a v části dokonce dříví v délce do 23 metrů délky.
Hospodářský význam Želnavského
smyku vzrostl ještě více po roce 1892,
kdy byla zprovozněna železniční trať
České Budějovice – Želnava. V Želnavě se tak pro tuzemský trh nakládalo
plavené jak po kanále, tak i po Vltavě.
V roce 1911 došlo k prodloužení železnice přes Černý Kříž do Haidmühle
v Bavorsku, kde se napojila na tamní
dráhu, čímž se objevily nové obchodní možnosti v Německu.
VLS provozovaly smyk osm let
Želnavský smyk je stejně jako celá
stavba Schwarzenberského plavebního kanálu legendou lesnického hospodaření na Šumavě. Pro Vojenské
lesy a statky má toto dílo o to větší historickou hodnotu, že osm let toto dílo
samy provozovaly. Želnavský smyk
získal český stát v rámci vyvlastňovacího zákona „Lex Schwarzenberg“
a v roce 1953 jej s lesními pozemky
na Šumavě převzaly Vojenské lesy
18 Projekty VLS

a statky. V roce 1958 VLS provedly poslední významný zásah do soustavy
plavebních kanálů, který si vyžádalo
budování Lipenské přehrady. Kvůli
zvednutí vodní hladiny u Vltavy bylo
koncové překladiště přesunuto cca
1 km do míst, kde bylo do nedávné doby společně s dřevoskladem
u Nové Pece. Přeloženým smykem
tak až 19 metrů dlouhé dříví mířilo
z jednotlivých lesních správ VLS až
do roku 1961. V březnu toho roku jím
Vojenské lesy a statky splavily posledních 2300 kubíků dříví.
„I proto jsem rád, že jsme našli společně s našimi českými i rakouskými
partnery cestu, jak toto dílo do šumavské krajiny vrátit,“ uvedl ředitel
VLS Petr Král.
Kde opevnění chybí, nahradí jej
věrné repliky
Kolem Želnavského smyku proběhly
v minulých týdnech základní terénní
úpravy, v celé trase došlo k postupnému vykácení jednotlivých stromů
zasahujících do konstrukce, odstranění kořenů, v těchto dnech probíhá

pročištění Želnavského smyku od
drnů a popř. odstranění sedimentů,
které se na dně vyskytují v místech,
kde se razantně snižuje podélný
sklon koryta. Následně budou dohledány a usazeny volné kamenné
desky, bude demontováno stávající
opevnění Želnavského smyku, provedeno vysvahování a vytvoření lože
a následně budou zpětně osazeny
jednotlivé kameny. V úsecích, kde
v současné době veškeré kameny
chybí, bude kamenného opevnění
pomocí štípaných desek doplněno.
K tomu dojde zhruba v polovině
příštího roku. Desky přitom budou
věrnými kopiemi historických stavebních prvků.
„Máme rakouského dodavatele, který je schopen vyrobit repliky desek
odpovídající původním parametrům
koryta z místní hrubozrnné tzv. plöckensteinské žuly,“ uvedla projektová
manažerka VLS Daniela Růžková.
Dokončení rekonstrukce se předpokládá v roce 2021.
Jan Sotona

ZE ŠUMAVY I Z BRD HLÁSÍ
ÚSPĚŠNÝ VÝLOV
Slunečné a teplé sobotní počasí sice
komplikovalo poslední říjnovou sobotu rybářům výlov Dolanského rybníka, přilákalo však téměř tisícovku
návštěvníků, kteří přijeli nejen sledovat rybáře při jejich práci a koupit si
rybu, ale také se pobavit, zasoutěžit
si a ochutnat rybí speciality. Veřejnost
lákal také výlov menšího z unikátních
Padrťských rybníků, který proběhl
5. a 6. listopadu na náhorní planině
v CHKO Brdy.
Podmínky na chovné vodní ploše
v blízkosti Boletic na Českokrumlovsku, jež se loví jednou za dva roky, tak
byly doslova opačné než předloni,
kdy rybáři Vojenských lesů a statků
Dolanský rybník lovili v zimě a větru
v předvečer příchodu orkánu Herwart.

Paradoxně hezké počasí výlovům příliš nesvědčí, protože ohrožuje ryby
znehybněné v síti, přilákal však davy
pozorovatelů, kteří si přišli užít doprovodný program. „Stánek s lesní
pedagogikou byl tentokrát zaměřený na rybníkářství, život na rybníce
a v jeho okolí. Na své si přišly děti
i jejich rodiče. Velká většina z nich
se zapojila do soutěže o vánočního
kapra,“ popsala lesní pedagožka divize VLS Horní Planá Růžena Heřmánková. Z nich odpoledne vylosoval

ředitel divize VLS Horní Planá Michal
Frnoch tři výherce.
Na Brdech bylo ve všední den návštěvníků o poznání méně, i tak si
řada z nich přišla pro kapra, který
se prodával přímo na hrázi Dolejšího Padrťského rybníku. Výlov byl
úspěšný, rybáři porybného Martina
Zachara hlásí úlovek blížící se 500
metrákům ryb.
Jan Sotona

Kapr na pórku
Vánoční recept od porybného z Padrtí Martina Zachara, doporučený
několika kolegy, kteří jej měli možnost ochutnat.
6 porcí kapra v úpravě na podkovy
3 lžíce hladké mouky
2 lžičky sladké mleté papriky
sůl
špetku kmínu
pórek
6 plátků sýru (nejlépe gouda)
kečup
6 lžic rostlinného oleje
Porce kapra připravíme tzv. po mlynářsku. Nejdříve je osolíme, mouku
smícháme s paprikou, směsí porce pomoučíme a pokmínujeme. Vložíme
na rozehřátý olej na pánvi a opečeme po obou stranách dočervena.
Porce rozložíme na pečící plech, a posypeme pokrájeným pórkem. Následně na ně poklademe plátkový sýr. Martin Zachar doporučuje goudu.
Pečeme krátce v troubě na cca 180 stupňů asi 10 minut.
Hotové porce podáváme s chlebem nebo s bramborem, či bramborovým salátem.
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PRVNÍ VÁNOČNÍ STROMEK
BYL Z BRD
Šlo o jedličku, byla z Brd a byl to s největší pravděpodobností první vánoční
stromek v českých zemích. Psal se rok
1812, kdy německý ředitel Stavovského divadla v Praze Johann Carl Liebich
překvapil své vánoční hosty na libeňském zámečku ozdobeným vánočním
jehličnatým stromkem. Importoval tak
do českých zemí tradici, která pochází
z území dnešního Německa.
„Početná společnost si pochutnala
na bohaté večeři, jejímž vrcholem
byl kapr na černo. Následovalo velké
překvapení: Pan domácí otevřel dveře sousedního salonu. Užaslí hosté
spatřili velkou jedli s rozsvícenými
svíčkami, pozlacenými řetězy, jablky,
ořechy a jinými ozdobami. Nechyběly jesličky a dárečky. Movití obdarovaní se hostiteli poté odvděčili tím,
že skoupili od lichvářů všechny jeho
směnky, kvůli kterým se předtím charismatický Liebich dost zadlužil. Peníze tento nájemce divadla potřeboval
zejména na další divadelní podnikání. Zpráva o vánočním stromku, který

Liebich přivezl z rodného Německa,
se rychle šířila,“ tak popsal libeňskou
událost z éry Rakouska-Uherska publicista Karl Mečl.
Stromek kontroverzní německý divadelní principál získal od hraběte
Ferdinanda Mansfelda z rodu Collorado-Mansfeldů, kteří vlastnili panství v Dobříši a hospodařili mimo jiné
v brdských lesích. Hořovická divize
vojenských lesů a statků dnes spravuje právě lesy, které tento šlechtický rod historicky vlastnil, za první
republiky je však úplatně převedl
i s lesním personálem na stát, který

si Brdy vybral jako cvičiště vznikající
Československé armády.
V inkriminovaném roce 1812 se však
Ferdinand Mansfeld na Dobříš právě
vrátil poté, co ukončil své angažmá
v rakouských diplomatických službách a v císařské armádě. Byl vyslancem v Neapoli a v Řezně a krátce
před osudovými Vánocemi absolvoval v řadách rakouské armády dvě
bitvy, ze kterých si přinesl jistě rozporuplné pocity. V roce 1808 byl členem vojska, které císaři Napoleonovi uštědřilo historicky první porážku
v bitvě u Aspenu. Problém byl však

VÁNOČNÍ FINTA S JISTIČEM
Pocházím z Jizerských hor, kde nebyla
nikdy o sníh a mráz nouze. Zpravidla
již v polovině listopadu bylo bílo, často ještě před svatým Martinem a sníh
se obvykle udržel až do dubna. Někdy sněžívalo ještě i na prvního máje.
Ten zimní čas jsem miloval, skončily
plískanice a…mamííí, padá!!! První
sníh, to byl vždycky zlom v náladě.
Byl hmatatelně cítit čas blížících se
Vánoc, dárků, bramborového salátu,
ranních společných snídaní, cukroví
a vánočky. Venku zvláštní ticho a klid,
který vnikal nejen do dětské duše, ale
snad i dospělí se tou dobou chovali
tak nějak líp.
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U nás měly Vánoce jasně daný rytmus. Týden před štědrým dnem se
na balkoně objevil stromeček, většinou smrk nebo borovice, který jsme
23. 12. navečer ometli od sněhu
a umístili na čestné místo v obýváku. Mamka přinesla ozdoby, vánoční
řetězy, světýlka a kolekce čokoládek
a se sestrou jsme začali zdobit. V kuchyni zatím maminka připravovala
bramborový salát, aby měl čas se
uležet a táta hledal paličku na kapra.
Ne, našeho Pepíka, který s námi dva
dny sdílel domácnost, a díky kterému jsme se nemuseli koupat, ne,
toho nedáme. Táta trpělivě čekal,

až usneme a teprve poté se do kapra
dal. No, po první ráně jsme byli v kuchyni a křičeli na tátu, ty vrahu, tys
nám zabil Pepíka! Pamatuji si, jako
by to bylo včera, jak táta odložil paličku, podíval se vyčítavě na mámu
a se slovy „já se na to můžu vykašlat,
já žádnýho kapra už dělat nebudu!“
odešel k televizi.
Na štědrý den ráno bylo všechno vánočně nazdobené – ubrusy, prostírání, na stole v obýváku trojpatrový talíř
s vánočním cukrovím. Jak to ta mamka stihla? Obývák voněl jehličím. Po
společné snídani jsme se koukali na

v tom, že o rok později to jeho armádě malý – velký císař s korsickou krví
v žilách vrátil i s úroky u Wagramu.
Ferdinand Mansfeld si z diplomacie
i vojenské kariéry velmi pravděpodobně odnesl, že těmi reálnými vítězi
politických i vojenských bitev jsou ti,
kteří bojují penězi, a v Dobříši právě
zahajoval svou pozdější úspěšnou
podnikatelskou dráhu. Během několika let začal excelovat v hospodaření
na rodových zemědělských a lesních
majetcích a také v řízení průmyslových podniků. A vedle toho byl vášnivým milovníkem divadla.
Vánoční stromek divadelní ředitel
Johann Carl Liebich tak získal právě
od tradičního návštěvníka Stavovského divadla z Dobříše. Do Čech
divadelník tuto tradici importoval
z Německa. A nutno dodat, že poměrně pozdě, protože tam má jehličnan zdobený jablky, ořechy a jinými
potravinami tradici již od 14. století.
Jednu z prvních zmínek o vánočním
stromku lze dohledat v kronice Brém,
kde kronikář roku 1570 zaznamenal,
že „o Vánocích je zvykem vztyčovati
jedle a ověšovati je papírovými růžemi různých barev, barevnými hostiemi
a ovocem“ a popsal, jak tímto způsobem vyzdobili brémský cechovní
dům pro děti cechovních řemeslnických mistrů. Od poloviny 15. století
se pak tradice přelila do domácností,
stromky se začaly zdobit cukrovinkami a loutkami, v 18. století se přidala
tradice zdobení hořícími svíčkami.

pohádky a cpali se cukrovím a po
poledni nás naši vyhnali ven na sníh.
Často jsme sáňkovali až do tmy a pak
promrzlí mazali domů, natěšení na
ten krásný večer. Doma voněly klobásy, kapr a řízky a poté, co nás mamka
navlékla do svátečního, jsme společně zasedli ke štědrovečerní večeři. S rybí polévkou to naši zkusili
pouze jednou, bez úspěchu. Tedy
naše večeře sestávala z bramborového salátu, kapra, vinných klobás
a kuřecích a vepřových řízků. K tomu
jsme výjimečně dostali i panáka plzeňského prazdroje. Jak byl hořký!
Naše jsme popoháněli k rychlejšímu kousání (mami, tu další rybu už
si neber!) a nemohli se dočkat, až se
v obývacím pokoji rozsvítí stromeček

Podle historických pramenů měly vánoční stromky ochranitelskou funkci
a ozdobené větve rozdávali i koledníci. Na některých místech se první
stromky zavěšovaly nad štědrovečerní stůl místo jmelí, kde visely špičkou
dolů. Tradice vánočních stromků se
ujímá nejdříve ve městech, poté na
venkově, většinou ho přijímají dříve
protestanti, protože katolická církev
se vítání příchodu božího syna stromečkem desítky a desítky let aktivně
bránila. Považovala jej totiž za pohanský zvyk a v zásadě měla pravdu,
protože ozdobenými stromy kdysi
germánské kmeny o zimním slunovratu uctívaly Wotana, jenž byl hlavním bohem předkřesťanských kontinentálních Germánů a Anglosasů.
Do Prahy tak doputoval vánoční
strom od germánských kmenů po staletích díky Johannu Carlu Liebichovi,
který nadšeně propagoval všechno
německé. Divadelní režisér, ředitel
a nájemce Stavovského divadla se do
české metropole přestěhoval v roce
1798 a usadil se na dnes již zbouraném letohrádku Šilboch, jež stál
v místech, kde je libeňská ulice Na
Strži. Svou germanizační misi nezahájil vánočními tradicemi, ale tím, že
na pražské scéně třeba přestal uvádět
české hry, program dokonce “očistil“
i od italských oper a upřednostňoval
především německé zpěvohry.

šlechtice i měšťany pravidelně a brzy
se stal vyhlášeným hostitelem. Za svého pražského pobytu sem chodil třeba Carl Maria von Weber, který pro
karneval pořádaný na letohrádku
v únoru 1816 napsal i jeden valčík.
Přelomovým se však stal vánoční večírek z roku 1812, kde se právě objevil
vánoční stromeček.
Alois Jirásek v kapitole Štědrovečerní
epizoda z románu F. L. Věk později
napsal: „Kolem toho stromečku se
všechno shlukne a paní Liebichová rozdává, co Kristkindle (Ježíšek)
přineslo. Teď že to už také leckdes
jinde, hlavně u vrchností, dělají,
v panských domech.“ Popravdě, až
tak pozadu česká metropole v roce
1814 nebyla. Na císařský dvůr první
stromek instalovala až snacha Marie
Terezie Henrietta Nassau-Wilburg,
která nechala dovézt do Vídně stromek se svícemi v roce 1816.
Pravdou ale zůstává, že ještě dlouhá
léta po Liebichově misi v Libni vánoční stromky byly i v Praze vyloženě ojedinělou záležitostí. V bohatých
měšťanských rodinách se začal šířit
až ve 40. letech 19. století a zřejmě
až kolem roku 1860 se na stromečku
v Čechách poprvé rozsvítily lojové
svíčky.
Jan Sotona

Divadelník Liebich zde pořádal mejdany pro herce, divadelní příznivce,

a z gramofonové desky začne zpívat
Karel Gott své Bílé Vánoce. Dlouho,
předlouho jsme nemohli přijít na to,
jak to naši s tím gramofonem dělají.
Všichni sedíme v kuchyni a najednou
se stromek rozsvítí a Goťák zpívá. Po
mnoha letech nám prozradili, že táta
shodil jeden jistič a soused ho po
domluvě nahodil zpět.
A pak… překotně skrz chodbu k obýváku! Rodiče každoročně tvrdili, že
letos bude Ježíšek chudý, že dárků bude málo, no, pod stromkem
vždycky bylo plno. Společně jsme
zazpívali koledy a začali si podávat
dárky. Měkoň, a tady další. A konečně stavebnice, kolo… a zase měkoň.
Vánoční papíry na jednu stranu, stuhy

na druhou, igelity zase jinam, kde
jsou zase ty nůžky?! Pak dárky každý
na svou hromádku, objetí rodičů a už
začíná vánoční pohádka…
Takhle to s drobnými obměnami probíhalo až do mé dospělosti. Moc rád
na to vzpomínám. A ten klid v duši,
když je venku bílo, ten mám dodnes
a moc si ho užívám.
A na závěr, tu fintu s jističem používám dnes pro mé děti a jejich dotazům zatím odolávám.
Krásné a klidné vánoční svátky!
Jan Kobr,
Vedoucí lesních pedagogů
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TŘI „RALSKÉ ANABÁZE“
OLDŘICHA HRDLIČKY
Když se návštěvníci Ralska zeptají v informačním centru VLS v Hradčanech Oldřicha Hrdličky na historii
nedalekého vojenského letiště, může ve svých vzpomínkách zabrousit hodně do historie. V šedesátých
letech zde dělal palubního mechanika na Dakotách,
které ze srdce Ralska vzlétaly, aby pořídily letecké
snímky. Rodákovi z Litoměřicka krajina mezi Bezdězem a vrchem Ralsko učarovala a tak se sem po odchodu československé armády vrátil, nastoupil k Vojenským lesům a statkům, kde pracoval dvacet let až
do důchodu. Nyní jako penzista „kroutí“ třináctý rok
na hradčanském „ícéčku“ VLS a radí turistům.
„Před nedávnem jsem tu měl tři seniory z Jihlavy, co tady sloužili po válce
jako „záklaďáci.“ Přijeli si po letech
prohlédnout letiště a byli zklamaní.
Zázemí i štábní budovy z té doby už
jsou dávno pryč, tak jsme alespoň
zavzpomínali,“ popisuje za pultem
informačního centra.

Palubní technik na
„Dakotách“
Oldřicha Hrdličku do Hradčan v srdci Ralska „zavál“ osud v roce 1964.
Absolvoval krátce před tím vojenské
letecké učiliště a jako letecký mechanik nastoupil na letiště v Hradčanech.
V té době na letišti působila stíhací
peruť s MIG-15, Hrdlička však přišel
k armádní fotoletecké skupině, jež
existovala již od poloviny třicátých
let a zajišťovala fotografování pro
potřeby armády. Po válce byla její
činnost obnovena a organizačně spadala pod vojenský zeměpisný ústav
v pražských Dejvicích. Sama skupina
v 50. letech vystřídala letiště v Kbelích, Pardubicích a Hradci Králové, do
Hradčan se přesunula v roce 1959.
Oldřich Hrdlička zde létal na sovětské licenční verzi slavné americké
Dakoty, letounu Lisunov Li-2. „Dělali
jsme hlavně letecké snímkování pro
civily – pro československý kartografický ústav. V době, kdy jsem přišel do
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Ralska, používala armáda jen malé
území kolem letiště. Hradčany se pár
let před tím přejmenovaly z německého Kummeru, což bylo vyhlášené
předválečné letovisko. Na břehu
Hradčanského rybníka ještě stála na
pláži věž pro plavčíka a šatny, piloti
a letecký personál bydlel v bývalých
hotelích, část dokonce v Doksech,“
vzpomíná Oldřich Hrdlička.

Z letectva k Vojenským
lesům
V srpnu 1968 však do Československa vtrhla vojska Varšavské smlouvy,
aby zastavila reformní kurs tehdejší
komunistické strany pod vedením
Alexandra Dubčeka. A Ralsko s jeho
letištěm si vybrala sovětská armáda jako jedno z míst svého více než
dvacetiletého „dočasného“ pobytu.
Letecký pluk v Hradčanech byl rozpuštěn a fotoletecká skupina se stěhovala zpět do Hradce Králové. A s ní
do východočeské metropole v říjnu
1968 přesídlil také Oldřich Hrdlička.
V armádě strávil dalších šestnáct
let. V roce 1984 však odešel a o dva
roky později od počátku roku 1986
nastoupil k Vojenským lesům a statkům do Mimoně jako vedoucí referent zásobování. Z letce se postupně začal „přeučovat“ na hospodáře.
„V jednačtyřiceti jsem začal studovat

technickou fakultu České zemědělské
univerzity v Suchdolu. Postupně se
z něj stal přes další pozice vedoucí
technického a správního útvaru divize v Mimoni. Měl na starosti stavby,
dopravu, životní prostředí i čtyři zemědělské správy se střediskem těžké
mechanizace, na nichž VLS tehdy na
severu Čech hospodařily. Zemědělská výroba byla tehdy na Mimoni
svým objemem i ekonomickým výkonem srovnatelná s hospodařením
v lese, v devadesátých letech však
v souvislosti se skončením vojenského výcviku v Ralsku, které opouštěly okupační vojska, vznikl obrovský
společenský tlak na privatizaci zemědělské výroby státního podniku a tak
jednotlivé zemědělské statky zamířily
do tzv. malé privatizace.
„Dnes jsou z toho většinou ruiny, pozůstatky podnikatelské naivity té doby,“
říká dnes Oldřich Hrdlička, který odešel do důchodu v roce 2005.

Rádce turistů
Poklidné penze bez vojenských lesů
si užil ale jen krátce. V roce 2007 se
otevíralo Informační centrum VLS
Hradčany a tehdejší ředitel Jiří Janota s divizní ekonomkou Evou Mockovou si s Hrdličkou dali v této souvislosti schůzku ve známé mimoňské
restauraci „Dřevěnka.“

„V zásadě mi řekli, že shánějí „troubu“,
co by na informačním centrum sloužil
někdy soboty a neděle. Tak jsem na to
kývnul – za 14 dní byl z víkendových
služeb džob na plný úvazek a právě to
bude 13 let, co tady jsem,“ směje se
bývalý letecký mechanik a hospodář
VLS za recepčním pultem informačního střediska.
Oldřich Hrdlička dnes bydlí v Doksech, kde si postavil dům. Stará se
o dům, své psy i vnoučata. Od začátku dubna do konce října, kdy otevírá
hradčanské středisko své brány návštěvníkům Ralska, pravidelně „kroutí“ týdenní služby v „ícéčku.“
„Po otevření v roce 2007 tudy prošlo každoročně 12 tisíc lidí. Bývalý
sovětský vojenský prostor byl tehdy lákadlem, většina lidí byla stále
zvědavá, jak to zde vypadá, vznikaly
zde nové turistické a cyklistické trasy.
Dnes tudy projde asi 6.000 lidí ročně,
většinou cyklisti, kteří si Ralsko oblíbili. Když mají zájem, tak jim poradím
i jiné trasy, než mají vyznačené na
mapách. Mám výhodu, že to území
dobře znám,“ říká správce informačního centra VLS.
A díky svému životnímu příběhu
může návštěvníkům mnoho zajímavostí sdělit i o vysloužilém letišti,
o jehož historii se často zajímají. Už
několik posledních let si sice pohrává
s myšlenkou, že služeb na informačním centru VLS „po téhle sezóně“ už

Sovětské „Dakoty“ Lisunov Li-2
Stroj, na kterém Oldřich Hrdlička jako palubní mechanik létal, byl sovětskou verzí slavných amerických „Dakot“. Šlo o ruskou licenci Douglasu
DC-3, ovšem přepracovanou na specifické východní podmínky. Stroj
fotoletecké skupiny z Ralska dnes najdete v hangáru č. 87 v nové expozici
Leteckého muzea Kbely.
Byl postaven v uzbeckém Taškentu a byl původně postaven v „pasažérské“ verzi pro 21 cestujících. Přelet do ČR proběhl patrně 22. – 24. října 1952 a provedl jej z Varšavy do Prahy-Ruzyně ruský pilot Cibulin.
Stroj pak byl předán ČSA a imatrikulován jako OK-GAH. Po dobu služby
u našich aerolinií letoun nalétal 1 668 hodin a poté byl převeden armádě. Létal v osobní přepravě až do srpna 1958. V Hradčanech sloužil od
24. srpna 1962 až do července 1967, kdy přestal vyhovovat bezpečnému
provozu. V té době měl nalétáno 3 569 h při 2 604 startech. Následně
byl převodem předán do sbírek Vojenského historického ústavu. V roce
1986 byl letoun technicky renovován pro připravované natáčení seriálu
Gottwald, následně však v devadesátých letech chátral na odstavné ploše
v Kbelích. V roce 2008 byl při tvorbě nové expozice LM renovován, a poté
umístěn v hangáru č. 87 ve fiktivním sovětském zbarvení, aby dokladoval
účast těchto nenahraditelných strojů v rámci bojů na východní frontě
během 2. světové války.
Rozpětí
Délka
Max. rychlost
Dostup
Dolet

28,81 m
19,65 m
270 km/h
5 600 m
2 600 km

nechá, nakonec ale vždy kývne na
další rok a ob týden ráno jezdí z Doks
do Hradčan na kole.
„Za ty roky jsem asi jediný, kdo ví,
kudy tady na informačním středisku vede jaký drát, kam a proč,“ podotýká. Ve volném týdnu se pak

věnuje svým koníčkům, ale také
údržbě domu a zahrady v Doksech.
„Já jsem vždy týden tady, a žena si
za tu dobu píše seznam, co je třeba
doma udělat,“ říká Oldřich Hrdlička
s nadsázkou a směje se.
Jan Sotona
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TŘI ČTVRTĚ STOLETÍ
LETIŠTĚ V HRADČANECH
Na Hradčanském, dříve kummerském, letišti se vystřídaly německé, československé i sovětské jednotky.
Vzniklo na samém sklonku války v roce 1945 a v důsledku jeho zřízení zaniklo oblíbené letovisko Kummer (dnes Hradčany) v jeho bezprostřední blízkosti.
Poslední vojenské stroje z něj vzlétly o 46 let později
a od té doby s výjimkou občasných sportovních či
společenských akcí leží v krajině Ralska ladem.
6. března 1945 přijela na vozech tažených koňmi německá stavební jednotka se zajatci budovat letiště. Protože se počítalo s provozem velkého
množství letadel, bylo nutno upravit

pod Rudelovým velením odlétá do
Kitzingenu v Bavorsku, kde se vzdávají Američanům. Před přistáním
Rudel piloty poučil, jak stroje mají
zničit po přistání prudkým zatočením, aby nemohly sloužit nepříteli.
Jen jedno letadlo dorolovalo. Bylo
to to, které vezlo milenku slavného
pilota z Mimoně.

plochu i u vesnice Hvězdov. Nasazení
velkého počtu lidí a rozsah prací vedl
štáb 1. ukrajinského frontu k vysazení čtyřčlenné zpravodajské skupiny
hloubkového průzkumu v noci z 15.
na 16. března. Vedl ji Slovák Andrej
Zvára, dalšími členy byli Rus, Němec
a Polák. Rus se zabil při seskoku.
Skupina měla v kraji osídleném německým obyvatelstvem mizivé šance
a místní domobrana na ně uspořádala
hon. Po několika přestřelkách je Němci obklíčili u hájovny Skelná Huť, kde
jim poskytl potraviny a úkryt nadlesní
Karel Krejča. Při přestřelce padl jeden
z členů německé domobrany a zbytek
vzal do zaječích, výsadkáře pak převedl Krejča do polesí Strážov.
1. dubna o Velikonocích se na nově
vybudovaná letiště přesunulo pět německých leteckých jednotek bitevní,
protitanková, štábní letka německého leteckého esa Ulricha Rudela
(Psali jsme o něm v loňské příloze
časopisu o divizi Mimoň) a stíhací.
Všechny tyto jednotky létaly na podporu německých jednotek přibližující
se fronty v Sasku. Při náletu, který
9. dubna provedli Američané, bylo
zničeno 10 německých letadel a zahynuli tři němečtí vojáci.
Rudel s dalšími letci Luftwafe z Hradčan útočili především na ruské kolony tanků, 8. května je uzavřeno příměří a provoz letiště končí, Němci
z Ralska prchají na západ směrem ke
spojencům, sedm válečných strojů
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Na letišti v té době zůstala stát
4 dvoumístná pozorovací letadla
a dalších 30 kusů lehkých bombardovacích strojů. Šest letadel bylo zničeno úmyslně založeným požárem.
Němečtí obyvatelé Kummeru vyvěšují
9. května bílé vlajky a německý starosta předává místní vládu revolučnímu
výboru. Předválečný turistický ruch se
sem však už nikdy nevrátí. Němečtí
hoteliéři jsou také zařazeni do odsunu sudetoněmeckého obyvatelstva
a o dva roky později je Kummer přejmenován na Hradčany nad Jezerem.

o umístění vrtulových bombardérů,
vzniká zde 46. bombardovací letecká divize a rozbíhají se práce na budování betonové přistávací plochy.
O tři roky později zde přistávají první
proudové letouny, konkrétně v licenci vyráběné Migy-15. Koncem roku
1963 byla v Hradčanech sovětskou
delegací českému Ministerstvu národní obrany oficiálně představena
tehdy supertajná čtyři nadzvuková
letadla SU-7.
21. srpnem 1968 končí existence
2. bojového pluku, neboť letiště je
určeno pro „dočasný pobyt sovětských vojsk“. 2. stíhací bombardovací
letecký pluk je zrušen, fotografické
středisko a fotoletecká skupina jsou
přemístěny do Hradce Králové.

Letiště přebírá 236. letecký stíhací
a bombardovací pluk řádu Kutuzova
sovětské armády, a letiště pod jejich
vládou získává v letech 1985-1986,
kdy se sovětští piloti přesunuli na
„hostování“ do Žatce svoji dnešní
podobu. Původní plochy byly rozšířeny o jižní pojížděcí dráhu a příjezdy
ke 40 úkrytům pro letadla, muničním
skladům, stojánky pro vrtulníky.
Z Ralska sovětské letectvo mizí postupně po roce 1989, poslední letiště
opouštějí v listopadu 1990 vrtulníky.
Hlavní hangár převzal aeroklub Česká Lípa až na občasné natáčení filmů
zde však letecký provoz již ustal.
Jan Sotona

Travnaté letiště německých letců
však láká i československou armádu. V březnu 1946 je zde zřízena základna vzdušného výcviku. Rok poté,
co správu území přebírají vojenské
lesy, v roce 1948, bylo pro výstavbu
vojenského letiště odlesněno celkem
přes 300 ha území. V lednu 1951 byla
v Hradčanech ustavena kluzáková
a balonová letka. V únoru dorazily dva silně opotřebené balony ze
SSSR, pro další výcvik parašutistů pak
sloužily americké letouny Dakota.
V červenci definitivně končí pokusy
o reinkarnaci Hradčan jako turistické destinace – je vystěhováno civilní obyvatelstvo a správu přejímá
armáda. Téhož roku je rozhodnuto
Historie 25

OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ 2020
Odbory s vedením podniku opět ocenily zaměstnance. Tradiční akce letos proběhla na zámku Konopiště. Ceny
předal vybraným zaměstnancům ředitel VLS Petr Král s předsedkyní odborové centrály Zuzanou Fojtíkovou v restauraci Stará myslivna.

ŘSP:
Ing. Růžička Jaroslav – technik lesní výroby (4. zleva),
Vojtěch Prchal – správce ICT (6. zleva)

divize Lipník n. B.:
Kandlerová Miroslava – obchodník (1. zleva),
Ing. Petr Liška – nadlesní (4. zleva)

divize zemědělské výroby:
Patočka Pavel – traktorista (2. zleva)

DOS:
Vodičková Šárka – technik ostrahy (3. zleva),
Králíček Luboš – vedoucí pracovník údržby (2. zleva)

Správa lesních školek:
Klíma Václav – vedoucí školkařských středisek
Nová Pec (3. zleva)

divize Plumlov:
Znojilová Marie – lesní dělnice (2. zleva),
Ing. Ambrož Ivan – vedoucí lesní správy (6. zleva)

divize Hořovice: Ježek Jiří – traktorista (6. zleva),
Pavlík Lubomír – lesní (4. zleva),
Slapničková Ivana – lesní dělnice (1. zleva)

divize Karlovy Vary:
Bachmann Miroslav – lesní dělník (2. zleva),
Vazač Petr – lesní (5. zleva)

divize Horní Planá:
Koršalová Eva – hlavní účetní,
Petrášek Hynek – dřevorubec (2. zleva)

divize Mimoň:
Šupková Anna – asistentka divizí (3. zleva),
Ing. Vodolan Luboš – vedoucí lesní správy (2. zleva)
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Den země Beroun
Datum bude upřesněno
Program lesní pedagogiky na akci
u příležitosti mezinárodního výročí
věnovaného přírodě a udržitelnému
způsobu života na planetě v režii města Beroun.
11. dubna
Velikonoční bílá sobota na Olšině
Oslava velikonočních svátků s pletením pomlázek a rybími hody.
15., 21., 22., 28. a 30. dubna
Zalesňování s lesními pedagogy
divize Lipník nad Bečvou
Libavá
Série pěti osvětových programů
pro žáky ZŠ a studenty středních
škol s pedagogy o obnově lesa
včetně jejich zapojení do zalesňovacích prací.

15. dubna
Den země – divize Plumlov
Tradiční akce pořádaná zájmovými
sdruženími v Prostějově a v Lipce se
zaměřením na odborné znalosti dětí
se zkouškou jejich dovedností a propagační činností v oblasti ochrany
přírody.

KALENDÁRIUM VLS 2020
ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

6. února
YPEF 2020 – Místní kola soutěže
na lesnických divizích VLS
Lipník n. B., další divize
zatím neupřesněno
Místní kola mezinárodní evropská vědomostní soutěž o lesích, lesnictví
a přírodě pořádají lesní pedagogové
VLS pro žáky ZŠ a studenty z okolí
lokalit VLS. YPEF je v Česku stále populárnější a počet soutěžících týmů
v posledních ročnících meziročně
stoupá o stovky procent.

5. března
Společenský večer VLS
Divadlo ABC, Václavské náměstí 38,
pasáž Lucerna
Společenská akce pro zaměstnance
VLS formou divadelního představení

Do lesa s lesníkem
divize Hořovice
datum a místo bude upřesněno
Osvětová akce lesní pedagopgiky ve
spolupráci s Nadací dřevo pro život
pro 130 žáků

7. března
Knedlíková sobota
RZ Olšina
Tradiční gastronomická akce prezentující rekreační středisko VLS

Den země – Stráž pod Ralskem
Datum bude upřesněno
Tradiční akce lesní pedagogiky pro
200 žáků ZŠ Stráž p. R.
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17. – 18. dubna
Chovatelská přehlídka divize
Horní Planá a zvěřinové hody na
Olšině
Tradiční chovatelská akce především
pro mysliveckou veřejnost v areálu
rekreačního zařízení VLS Olšina je
přehlídkou trofejí a shozů uplynulé
lovecké sezóny v honitbách ve správě divize VLS Horní Planá. Součástí
je doprovodný myslivecký program
i naučný program především pro děti.
Cílová skupina: myslivecká veřejnost
+ obyvatelé regionu Horní Planá +
akce pro děti z regionu
Pozice: VLS jsou pořadatelem
21. dubna
Den země – Osečná
Tradiční akce lesní pedagogiky pro
200 žáků ZŠ Osečná

24. dubna
Den země – Dalovice
Akce lesní pedagogiky pro 150 žáků
ZŠ Dalovice
KVĚTEN
8. – 9. května
Vltava Run
okolo toku Vltavy
Tradiční štafetový závod od pramene
Vltavy do Prahy, na jehož trase je jedním z předávacích míst tak areál VLS
na Olšině
9. května
Rybářské závody divize Horní
Planá
rybník Malá Olšina
Oblíbená regionální událost na
rybníku u rekreačního zařízení
VLS Olšina pro rybáře a obyvatele
z Českokrumlovska.
11. – 17. května
Týden lesů u VLS
lesnické divize VLS
Světový týden věnovaný lesům a lesnictví pořádají VLS stejně jako jiné
lesnické organizace po celém světě
osvětové akce pro veřejnost a především pro školní kolektivy. Lesní pedagogové VLS v tomto období zrealizují
desítky akcí.
23. května
Pohádkový les Rychtářov
Hojně navštěvovaná místní akce v regionu divize VLS Plumlov.
26. května
Do lesa s lesníkem
– divize Lipník nad Bečvou
Osvětová akce lesní pedagogiky ve
spolupráci s Nadací dřevo pro život.

Jedna z nejnavštěvovanějších akcí
pro děti na Českokrumlovsku již přesáhla hranice regionu a sjíždějí se
na ni školní kolektivy z širšího okolí
Jihočeského kraje.
Chovatelská přehlídka divize
Hořovice
Datum bude upřesněno
Přehlídka trofejí a shozů z aktuální lovecké sezóny z honiteb ve správě brdské divize VLS pořádaná na Rybářské
baště u Padrťských rybníků
Dětský den s Armádou ČR
v Českých Budějovicích
Datum bude upřesněno
Prezentace Armády ČR s ukázkami
vojenské techniky, soutěžemi a hrami
pro děti, jíž se v rámci resortu obrany
účastní také lesní pedagogové VLS.
ČERVEN
Rybářské závody divize Lipník
nad Bečvou
Datum bude upřesněno
Tradiční mládežnické klání ve sportovním rybolovu pro mladé rybáře v režii
divize Lipník n. B. a místní organizace
Českého rybářského svazu Hranice.
Člověk, les a zvěř 2020
Datum bude upřesněno
Přehlídka trofejí a shozů z aktuální lovecké sezóny z vyhlášené západočeské honitby VLS Hradiště pořádaná na
střelnici Lučiny s bohatým doprovodným programem, lesní pedagogikou,
trubačskou soutěží Parforsní kňour
a prezentací techniky Armády ČR.

26. – 31. května
Natura Viva
Výstaviště Lysá nad L.
24. mezinárodní výstava myslivosti,
rybářství, včelařství a všeho, co souvisí
s pobytem v přírodě.
Přehlídka trofejí VLS Plumlov
Datum bude upřesněno
Penzion Gril Tour Protivanov
Chovatelská výstava z aktuální lovecké
sezóny z honiteb Březina a Bílý vlk ve
správě plumlovské divize VLS.
28. 5. 2020
Dětský den na Olšině 2020
RZ Olšina
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je také chovatelská přehlídka trofejí
z místních honiteb VLS, které jsou domovem nejkvalitnější populace jelena
evropského v ČR.

Dětský den s vojáky na Žďáru
Datum bude upřesněno
střelnice Žďár ve VÚ Hradiště
Prezentace Armády ČR, pohybové
i znalostní aktivity pro děti s partnerskou účastí lesních pedagogů VLS na
největší evropské součinnostní cvičné
střelnici.
6. června
Dětské rybářské závody na Olšině
rybník Malá Olšina
Rybářské závody určené pro děti, konané na rybníku Malá Olšina u rekreačního zařízení VLS.
6. června
Dětské rybářské závody
divize Karlovy Vary
Tradiční závody mládeže v lovu ryb
udicí v režii divize VLS Karlovy Vary.
Dětský den s VLS Plumlov
Datum bude upřesněno
Plumlov
Prezentace lesnické odborné činnosti
s odbornou exkurzí. Prezentace Armády ČR, Police ČR a hasičů. Soutěže
pro děti s pohybovými i znalostními
aktivitami. Ukázka lesnické, vojenské,
policejní i hasičské techniky.
Dětský den s vojáky ve Vícově
Datum bude upřesněno
Vícov
Prezentace Armády ČR, pohybové
i znalostní aktivity pro děti i dospělé
na akci, kterou především pro místní
v obci u vojenského újezdu Březina
pořádá Armáda ČR spolu s plumlovskou divizí VLS.
13. června
Armáda, lesnictví a myslivost na
Libavé
areál Heřmánky
Prezentace Armády ČR a její techniky ve spojení s myslivostí, závody
chladnokrevných koní a výstavou
loveckých psů je nejnavštěvovanějším dnem otevřených dveří v újezdu
Libavá pro veřejnost. Součástí akce
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27. června
Běhej lesy Slavkovský les
Kladská, Mariánské lázně
Mítink ze seriálu Běhej lesy, jehož jsou
VLS partnerem u Doupova.
19. – 20. 6. 2020
Lesnický den v Ralsku 2020 &
Pohár VLS – Mistrovství ČR v práci
s motorovou pilou
Sklená huť v Ralsku
43. ročník tradiční akce VLS pořádané v areálu Skelná huť u Mimoně je
největší lesnickou oborovou prezentací pro veřejnost. Součástí je národní
šampionát dřevorubců a chovatelská
výstava trofejí a shozů divize Mimoň.
Do lesa s lesníkem – Horní Planá
Datum bude upřesněno
Osvětová akce lesní pedagogiky ve
spolupráci s Nadací dřevo pro život.
Střelecké závody lesníků
Dartum bude upřesněno
Střelnice Vráž
Střelecké závody ve Vráži, letos pořádané společně s Lesy ČR a dalšími lesnickými subjekty prověří kvality podnikových ostrostřelců v širší konkurenci.
ČERVENEC
3. – 12. a 10. – 19. června
Letní dětský tábor Itálie
Lido Adriano
Dva turnusy letního tábora pro děti zaměstnanců VLS, pořádaný odborovou
organizací VLS.
18. července
Běhej lesy Brdy
Skořice
Mítink ze seriálu Běhej lesy je největší
sportovně-společenskou akcí v bývalé
vojenské lokalitě ve středních Brdech,
kterou spravuje náš státní podnik.
19. – 26. června a 2. – 9. srpna
Letní tábory VLS – Olšina
stanový tábor RZ Olšina
Týdenní turnus na RZ Olšina v režii lesních pedagogů VLS z divize Mimoň
a ŘSP
Dětský den Mirošov
Datum bude upřesněno

techniky, ochutnávkami a zábavným
programem pro děti.

Dětský den pro zaměstnance a jejich
děti z LS Mirošov a LS Nepomuk v kulisách brdské přírody.

28. září
Svatováclavské vytrubování
lesní kaple u Kyselky
Každoroční lokální podzimní myslivecká akce divize VLS Karlovy Vary u lesní
kaple nad malebným údolím Ohře
s tradičními mysliveckými ceremoniály, která je prezentací mysliveckých
trubačů VLS Doupovští slivoni.

SRPEN
2. – 9. srpna
Letní tábory VLS – Olšina
stanový tábor RZ Olšina
„Moravský“ týdenní turnus na RZ Olšina v režii lesních pedagogů VLS
z divize Lipník nad Bečvou.
5. – 11. srpna
Letní tábor Dukla – Olšina
RZ Olšina
Týdenní turnus „resortního“ sportovního klubu na RZ Olšina s partnerskou podporou VLS.
Pohádkový les Rychtářov
Datum bude upřesněno
Rychtářov
Tradiční akce spojená s pohybovými
i znalostními aktivitami v lesním prostředí pro děti z lokality ve správě
divize VLS Plumlov.
Karlův krok 2020
Datum bude upřesněno
Boží Dar
Nordic-walkingový pochod Krušnými
horami, jehož tradičním partnerem
jsou VLS.
14. – 16. srpna
Circle 2020 – běžecký závod
Chrástná – Ralsko
Unikátní štafetový non-stop závod od
pátku do neděle v kulisách přírody
ve správě divize VLS Mimoň v Ralsku,
který běží ve dne, v noci osmičlenné
týmy.
27. srpna až 1. září
Země živitelka 2020
Výstaviště České Budějovice
Podniková prezentace na 47. ročníku největší přehlídky zemědělského
sektoru akcí v zemědělském sektoru.
ZÁŘÍ
3. září
Olšinská dvanáctka
RZ Olšina
Pátý ročník vnitropodnikového sportovně-společenské akce formou
„team building“ klání jednotlivých
organizačních složek státního podniku ve dvanácti disciplínách.

ŘÍJEN

4. – 6. září
Motosraz na Olšině
RZ Olšina
Víkendové setkání milovníků jednostopých vozidel z resortu obrany v rekreačním středisku VLS na
Šumavě.
12. září
Běhej lesy Boletice – noční závod
RZ OLšina
Finále populárního runnerského seriálu pro širokou veřejnost Běhej lesy
bude již potřetí v roce 2020 hostit
rekreační středisko VLS Olšina. Po
letošní úspěšné premiéře je opět závěrečný mítink koncipován jako noční
běh šumavskými lesy ve správě našeho podniku.
17. září
Školkařský den VLS
Středisko Lhota u Staré Boleslavi
Odborná lesnická akce – prezentace
letošní produkce prostokořenného
a krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin podnikových
školkařů.
8. září
Den s vojáky na Žďáru
střelnice Žďár ve VÚ Hradiště
Prezentace Armády ČR, pohybová
i znalostní aktivity pro děti s partnerskou účastí lesních pedagogů VLS na
největší evropské součinnostní cvičné
střelnici.
18. září
Chovatelský den VLS
farma Malý Hlavákov
Prezentace produkce divize zemědělské výroby pro širokou veřejnost spojená s prodejem hovězího masa z BIO
produkce VLS, regionálních potravin,
prezentací chovu VLS, zemědělské

Oslavy lesa na Floře
(divize Lipník n. Bečvou)
Datum bude upřesněno
Výstaviště Flora Olomouc
Tradiční společná akce lesních pedagogů pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje. Zábavné poučení o lese a přírodě v Rudolfově
aleji je určena školním kolektivům ale
i veřejnosti.
3. října
Kolo pro život Ralsko
letiště Hradčany
Runneři končí sezónu u VLS na Šumavě, bikeři zase v Ralsku. Finále nejpopulárnějšího masového MTB závodu
v Česku se pojede opět v lokalitách
divize VLS Mimoň.
31. října až 1. listopadu
Výlov rybníku Olšina
rybník Olšina
Největší rybářská událost na Šumavě
v režii rybářů VLS z Chvalšin a celé divize Horní Planá s bohatým doprovodným programem a losováním výherců
vánočního kapra. Akce láká v posledních letech lidi z blízkého i širokého
okolí.
Cílová skupina: veřejnost v českokrumlovském regionu, návštěvníci regionu
Pozice: VLS jsou pořadatelem

i dravých ptáků, ale i program pro
děti – to vše je na programu slavností
Sv. Huberta v Plumlově, která probíhá
samozřejmě za významné participace
místní lesnické divize VLS.
LISTOPAD
Hubertské mše ve Valči
Datum bude upřesněno Valeč
Hubertská mše s ukázkou mysliveckých tradicí a myslivecké hudby v podání trubačů VLS z karlovarské divize,
která je spolupořadatelem akce.
Výlov Hořejšího Padrťského
rybníka
datum bude upřesněno
Padrťská pánev v CHKO Brdy
Výlov v srdci bývalého vojenského
újezdu na větším z dvojice slavných
rybníků zasazených v přírodě na náhorní pánvi Brdské vrchoviny. Dvoudenní výlov v režii „fishparty“ hořovické
divize je díky kulisám brdské přírody
jednou z nejatraktivnějších rybářských
událostí.
PROSINEC
Oceňování zaměstnanců VLS
Datum a místo bude upřesněno
Smyslem tradiční společenská události v režii vedení státního podniku
a podnikových odborů je poděkování
výjimečným lidem z každé divize za
jejich práci.

Výlov rybníku Hrubá louka
Datum bude upřesněno
Myslejovice
Tradiční podzimní výlov spojený s prodejem ryb na divizi VLS Plumlov.
Cílová skupina: veřejnost z měst a obcí
v regionu VÚ Březina
Pozice: VLS jsou pořadatelem
Hubertské slavnosti v Plumlově
Datum bude upřesněno
Plumlov
Prezentace trubačů VLS, přehlídka
loveckých psů, ukázky vábení jelenů
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HOTEL BEDŘICHOV*** superior

NABÍDKA VLRZ 2020

TYP UBYTOVÁNÍ
20. 12.–1. 1. ,
3. 2.–15. 3.

Celopodnikový výbor odborových organizací VLS ČR, s. p. zajišťuje pro zaměstnance rekreační pobyty za smluvní ceny, které zahrnují ubytování a stravování
dle požadavků. Pobyty je možno využít k rekreaci, ve vybraných zařízeních i jako
rekondiční pobyt s nárokem na placené volno dle Kolektivní smlouvy.
Mladší generace dnes v lázních nachází vhodnou podobu relaxace a odpočinku. VLRZ se snaží investovat do
zkvalitnění služeb a každý rok čeká
klienty v zařízeních něco nového.
V roce 2019 se v VZ Měřín zrekonstruoval bazének a vířivka ve Wellness

centru. Penzion Malý Šišák má zrekonstruovanou recepci, jídelnu
a vstupní prostor. Chatová osada
Bítov má novou kavárnu a pergolu.

divizí, nebo u předsedkyně CPV.
Zuzana Fojtíková
předsedkyně CPV ČMOSA
a ZV ZO ČMOSA

Bližší informace získáte a objednávku učiníte prostřednictvím předsedů
odborových organizací příslušných

HOTEL (ubytování se snídaní)

UBYTOVÁNÍ se snídaní

12. 4.–1. 7. ,
12. 7.–3. 10.

4. 10.–31. 10.

4 800

3 780

3 396

2 964

1 067

640

1 020

612

942

565

831

499

Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji

1 012

607

952

571

874

524

793

476

Lůžko ve třílůžkovém pokoji

978

587

922

553

844

506

751

451

Lůžko ve čtyřlůžkovém pokoji

952

571

905

543

827

496

734

440

Přistýlka v pokoji

618

371

567

340

567

340

541

325

DEPANDANCE (ubytování bez snídaně)

20. 12.–15. 3.

1. 5.–31. 10.

16. 3.–30. 4. , 1. 11.–19. 12.

Dvoulůžkové studio

1 046

1 026

1 004

Třílůžkové studio

1 488

1 464

1 446

Čtyřlůžkové studio

1 908

1 884

1 860

19. 1.–11. 4. ,
1. 11.–6. 12.

128

77
87

Večeře

145

87

Vánoční / silvestrovský příplatek

700 / 1000

350 / 450

Příplatek celiakie (bezlepková dieta)

40

40

1 275

952

901

799

1 105

867

782

740

Neobsazené lůžko v pokoji

935

757

587

468

Místní poplatky – poplatky z pobytu

136

Dítě do 2 let

Oběd

145

Dětská postýlka pro dítě do 2 let

Večeře

145

Poplatek za zvíře

4. 10.–31. 10.

19. 1.–11. 4. ,
1. 11.–6. 12.

Neobsazené lůžko ve dvoulůžkovém pokoji

650

460

460

460

Neobsazené lůžko ve dvoulůžkovém apartmánu

850

900

700

560

zdarma bez nároku na lůžko a stravu
ve výši stanovené místním úřadem

Vojenská lázeňská léčebna Teplice – Lázeňský hotel JUDITA***
OBDOBÍ
1. 5.–30. 6. ,
1. 9.–30. 9.

1. 3.–30. 4. ,
1. 7.–31. 8. ,
1. 10.–31. 10.

6. 2.–28. 2. ,
1. 11.–12. 12.

2 550

2 380

2 210

Lůžko v jednolůžkovém pokoji

1 190

1 105

1 020

Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji

1 063

978

893

Přistýlka ve dvoulůžkovém apartmánu

893

833

774

Přistýlka ve dvoulůžkovém pokoji

744

684

625

STRAVOVÁNÍ
Snídaně (v ceně ubytování)

128

Oběd

153

Večeře

128

POPLATKY, SLEVY A PŘÍPLATKY
Neobsazené lůžko v pokoji

450

Místní poplatky – poplatky z pobytu

ve výši stanovené místním úřadem

Dětská postýlka pro dítě do 2 let

100

Příplatek za bezlepkovou dietu

60

32 Z podniku

360
ve výši stanovené místním úřadem

Pronájem trezoru pro úschovu cenin

Snídaně (v ceně ubytování)

Apartmán dvoulůžkový (prodává se pouze celý apartmán)

Děti

145

Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji superior
STRAVOVÁNÍ

Dospělí

Oběd

Jednolůžkový pokoj superior

UBYTOVÁNÍ se snídaní

500

Snídaně (u hotelu v ceně ubytování)

POPLATKY, SLEVY A PŘÍPLATKY

TYP UBYTOVÁNÍ

Děti

Jednolůžkový pokoj

935

Místní poplatky – poplatky z pobytu

Dospělí

Apartmán čtyřlůžkový (prodává se pouze celý apartmán)

1 037

Dítě do 2 let

Děti

2 432

1 148

12. 4.–1. 7. ,
12. 7.–3. 10.

Dospělí

STRAVOVÁNÍ

OBDOBÍ

2. 7.–11. 7.

Děti

2 466

1 445

POPLATKY, SLEVY A PŘÍPLATKY

Dospělí

16. 3.–28. 6. ,
30. 8.–19. 12.

2 526

Lůžko ve dvoulůžkovém apartmánu

Přistýlka

Děti

29. 6.–29. 8.

2 652

Přistýlka

Vojenská lázeňská léčebna Karlovy Vary – Lázeňský hotel SADOVÝ PRAMEN***
2. 7.–11. 7.

Dospělí

2. 1.–2. 2.

Apartmán dvoulůžkový (prodává se pouze celý apartmán)

Typ

TYP UBYTOVÁNÍ

OBDOBÍ

20
zdarma bez nároku na lůžko a stravu
zdarma
250

MIMOŇ POMOHLA
SENIORŮM K VÝTAHU
Humanitární akce Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata vznikla, aby
plnila vánoční přání opuštěných seniorů. Jsou ale „dárky“, které nejde
zařídit jednoduše, patří mezi ně i potřebné vybavení, jako je dostavba výtahu v domově pro seniory v Krucemburku. A tak vznikl jakýsi
podprogram „Dáme výtah“, v jehož rámci lidé přispívají postupně
na tento dárek i mimo vánoční čas tím, že si na Slevomatu objednají
služby u firem, které se projektu účastní, a výtěžek jde na dobrou věc.
Divize v Mimoni nabídla rekreaci na hájovně Senná Brána a o prvním
zářijovém víkendu zde přivítali rodinu Králových, která spojila rekreaci
s podporou Ježíškových vnoučat.
„Projekt Ježíškova vnoučata je úžasný a hned nás ta myšlenka nadchla.
Když se potom objevila na Slevomatu možnost zakoupit pobyt na
chatě Senná brána a přispět tím na výstavbu výtahu v domově pro
seniory, měli jsme jasno. Děkujeme všem z VLS Mimoň, kteří se o nás
starali jako o své vlastní,“ vzkázala Eva Králová.
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LETNÍ TÁBOR OLŠINA 2020
Již třetí ročník úspěšného tábora na
Olšině. Pojeďte společně s námi prožít další letní dobrodružství! Celotáborová hra, soutěže, výlety, koupání,
kytara, táboráky, noční stezka, spaní
ve stanu i pod širákem, kamarádi.
Prostě letní tábor, jak má být!

Ubytování v dvoulůžkových stanech
s podsadou, doprava klimatizovaným autobusem, celodenní strava
včetně pitného režimu od skvělých
kuchařek z RZ Olšina, atraktivní
program, to vše pod dohledem
zkušených táborových vedoucích
a instruktorů.

kdy: 19. – 26. 7. 2020
turnus Mimoň, jan.kobr@vls.cz
2. – 9. 8. 2020
turnus Lipník nad Bečvou,
romana.klevarova@vls.cz
kde: RZ Olšina, cena: 3 890 Kč

Jan Kobr
vedoucí lesních pedagogů VLS
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– Pavla Kasslová –

DĚTSKÝ TÁBOR V ITÁLII
Tradiční letní dětský tábor
v italském Lido Adriano v rezidenci
Belvedere proběhne v roce 2020
v termínech od 3. 7. do 12. 7.
(Odjezdový den: pátek. Odjezdová
místa: Mimoň, Olomouc, Prostějov)
a od 10. 7. do 19. 7.
(Odjezdový den: pátek. Odjezdová
místa: Praha, Plzeň, Horní Planá)
Lido Adriano leží přibližně 15 km jižně od historického města Ravenny.
Typickým znakem jsou písčité pláže
s pozvolným vstupem do moře.
Residence Belvedere je vybavena
dvěma bazény. Ubytování je zajištěno

v 6lůžkových apartmánech (3 x 2 lůžka v pokoji), koupelnou se sprchovým koutem a dvěma balkony. Pro
děti jsou rezervována spodní patra
s nejbližším přístupem k moři.
Cena 7 390 Kč zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem z nástupních
míst (do nástupního místa si dopravu
rodiče zajistí na vlastní náklady), plnou
penzi + pitný režim (začínáme večeří, končíme večeří), závěrečný úklid,
služby delegáta, služby zdravotníka,
vedoucí, pojištění proti úpadku CK,
vstupenku do zábavného parku Mirabilandia a vstupenku do aqua parku
s pizzou a pitím (poslední den pobytu).

s fotografií „Sklizeno“.
Gratulujeme.

Pojištění LV a úrazu není v ceně zájezdu! Pobyt je vhodný pro děti od 7 let
(po ukončené první třídě).
Bližší informace získáte a objednávku učiníte prostřednictvím předsedů
odborových organizací příslušných
divizí, nebo u předsedkyně CPV.
Celopodnikový výbor VLS ČR, s. p.
Praha, Pod Juliskou 1621/5, 160 00
Praha 6. Více na www.odboryvls.cz,
FCB: TáboryVLS a tel.: 606 574 760,
E-mail: zuzana.fojtikova@vls.cz.

Vítěz soutěže
minulého kola

Jan Sotona, šéfredaktor
Příspěvek do rubriky „fotosoutěž“
posílejte prosím na e‑mail:
jan.sotona@vls.cz
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Zuzana Fojtíková
předsedkyně CPV ČMOSA
a ZV ZO ČMOSA

BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM
Blahopřejeme našim zaměstnancům, kteří se v následujícím období dožívají významného životního jubilea.
DANČÁKOVÁ Hana
DEDECIUS Václav
DOBRÝ Jiří
FURIŠ Jiří
HANZELKA Jaroslav
KADLEC Vlastimil
KOŘÍNEK Oldřich
LEŠEK František
NEJMAN Zbyněk
PAVLÍK Bedřich
PÍŠTĚK František
34 Z podniku

SpS Mimoň
LS Valeč
SpS Mirošov
ZS Heroltovice
LS Bruntál
ZS Bražec
SOS Boletice
ŘD Horní Planá
SpS Mirošov
LS Dolní Lomnice
SpS Plumlov

RINGES Petr
SKÁCEL Petr
ŠTÍCHA Josef
TESKA Jaroslav
TEZZELE Ivan
TŘEŠŇÁK Petr
UNGR Čeněk
URDSIK Milan
ZEMAN Michal
ZEMANOVÁ Eva

LS Strašice
LS Hlubočky
LS Chvalšiny
ŘD Lipník n. B.
LS Bruntál
LS Břehyně
LS Strašice
ŘD Mimoň
LS Strašice
ZS Bražec
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