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Milé kolegyně, vážení kolegové,
aktuální číslo časopisu VLS je samozřejmě jako vždy věnováno nejrůznějším tématům, nicméně typicky pro jarní období také výsledkům
hospodaření podniku za uplynulý rok. Podrobnosti si můžete přečíst
v článku, rád bych vám však k loňskému, opět rekordnímu, výsledku
hospodaření zprostředkoval v tomto úvodníku také související pohled
na prostředí, ve kterém vykonáváme své pracovní aktivity.
Mnozí z vás bezpochyby dospějí k otázce, k čemu je dobré vykazovat
rekordní zisk, když velkou část finančních prostředků, vytvořených
činností podniku, převede ministerstvo obrany do státního a následně
svého rozpočtu. Nehledě na fakt, že je naší povinností vycházet vstříc
potřebám zakladatelského resortu a že podmínky nám v minulém
roce do značné míry nastavila sama příroda, dovolím si říci, že je
to velmi důležité. Stále totiž bojujeme o své místo na slunci a jsme
srovnáváni s jinými podniky, často zcela nesrovnatelnými. Nálepka
„podnikatelský subjekt jako každý jiný“ zcela opomíjí náklady, které
neseme v souvislosti se specifiky resortu, službami veřejnosti a nesmírně se zvyšující intenzitou byrokracie, které musíme vyhovět.
Novinky v právním systému nejen stojí a ještě budou stát peníze
(nejčastěji ve formě osobních nákladů), ale v mnoha případech také
znevýhodňují státní podnik na trhu. Zde odkazuji například na povinnost zveřejňovat v registru smluv nově uzavírané smlouvy s plněním
nad 50 tis. Kč bez DPH od 1. července 2016 nebo připravovanou
novelu zákona o ochraně přírody, která má připravit státní podniky
o možnost žádat náhradu za újmu na hospodaření v důsledku opatření ze strany orgánů ochrany přírody.
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Podobnými „novinkami“ bych s trochou nadsázky možná dokázal
zaplnit celý časopis, ale není naší úlohou si permanentně stěžovat,
nýbrž spravovat svěřený majetek co nejlépe bez ohledu na překážky.
A k tomu, aby se nám to dařilo i v budoucnu, takové výsledky, jako
byl ten loňský, slouží – tím spíše, že situace na trhu se dřívím je méně
příznivá, než byla před rokem, a čeká nás obnova lesa na holinách
po nahodilé těžbě. Budou se proto hodit jak čerstvě navýšené účetní rezervy, tak i image podniku, který umí se svěřeným majetkem
hospodařit.
Nepochybuji o tom, že si s obtížemi poradíme, neboť věřím ve schopnosti zaměstnanců VLS. Tradičně přeji všem, aby si zachovali duševní
rovnováhu a optimismus.
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hlavní partner

Uzávěrka příštího čísla:
15. srpna 2016
Neprodejné, vychází nákladem 800 kusů.
Lorem ipsum 3

FOTO VYDÁNÍ
Kácení v dešti
Když se kácí les, létá někdy místo třísek
bláto. Páteční déšť v předvečer Lesnického dne v Ralsku si „užili“ především
startující XV. mistrovství ČR v práci s motorovou pilou, které na Skelné huti začínalo o den dříve. Na sobotní hlavní
program však už vyšlo naštěstí krásné
počasí.
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MOODY´S POTVRDILA VLS NEJVYŠŠÍ RATING

STÁNEK VLS NA SILVĚ REGINĚ LÁKAL
Především nabídka poplatkového
lovu v honitbách Vojenských lesů
a statků přilákala zájemce na podnikový stánek v pavilonu Z brněnského
výstaviště na výstavě Silva Regina.
Veletržní stánek VLS uprostřed pavilonu Z již v druhém dubnovém týdnu přilákal stovky lidí. Vedle zájmu
o poplatkový lov v honitbách podniku byl zájem o informace z šesti
unikátních lesních lokalit VLS a také

o výjimečné trofeje, které byly součástí podnikové expozice.
V neděli 3. dubna ředitel VLS Josef
Vojáček předal pamětní plakety čtveřici bývalých studentů architektury
z Ostravy, kteří jsou autory výstavního stánku VLS. Se svým konceptem
Průřez kulatinou vyhráli před rokem
soutěž organizovanou Nadací dřevo pro život. Autorský kolektiv při té
příležitosti vyjádřil především radost

z toho, že z jejich studie vznikla reálná
stavba, což u studentských soutěží
není vždy zvykem.
Ředitel Vojáček následně podepsal
společně s 11 dalšími zástupci českých lesnických institucí Akční plán
lesní pedagogiky na roky 2016 až
2018. Dokument, který vypracovala
pracovní skupina Lesní pedagogika
při ministerstvu zemědělství, konsoliduje úsilí českých lesníků na tomto
poli.

Vojenské lesy a statky si udržely
nejvyšší hodnocení agentury Moody´s Investors Service. Renomovaná
americká ratingová agentura, která
se zabývá hodnocením ekonomické
stability korporátních subjektů, ale
i států, přehodnotila v souvislosti se
změnou metodiky národního ratingu přibližně 30 subjektů a VLS jako
jediné české firmě přidělila nejvyšší
hodnocení Aaa.cz. V globálním ratingu pak podniku přiřadila stupeň A1,
který se odvíjí od hodnocení České
republiky.
Hodnotitelé renomované americké
poradenské společnosti ve své aktuální zprávě navíc uvedli, že výhled
ratingu Vojenských lesů a statků je

stabilní. „Rating A1/Aaa.cz společnosti VLS odráží očekávání Moody’s,
že VLS bude i nadále udržovat velmi
silnou kapitálovou strukturu bez jakéhokoli dluhu,“ uvádí se mimo jiné
v hodnotící zprávě.
Nejvyšší možný rating Aaa.cz Moody´s přidělila VLS již v roce 2015,
nové hodnocení národního ratingu
souvisí se změnou metodiky, kterým
ratingová agentura klasifikaci národních subjektů provádí. Zavedení
nového způsobu posuzování vedlo
k tomu, že národní rating českých
subjektů byl obecně snižován. Vojenské lesy a statky si naopak nejvyšší
hodnocení udržely.

KAMPAŇ PROTI KRVAVÝM SENOSEČÍM
V PLNÉM PROUDU
Z iniciativy myslivce a karikaturisty
Petra Slaby z Českolipska, kterému
vadily každoroční masakry zvěře při
senosečích, vznikla kampaň, která
má nyní díky aplikaci České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) šanci
stát se masovým hnutím s celostátními výsledky. Od 1. května je opět
zprovozněn portál Senoseč online,
který organizuje dobrovolnické akce
a registruje termíny senosečí.
„Prosím všechny aktivní myslivce, zemědělce a dobrovolníky, kterým není
lhostejný osud zvířat v tomto období,
aby se zapojili do projektu a sdíleli
svá data – záznamy o spatření zvěře,
o sekání, o preventivních akcích. Je
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možné nabídnout účast dobrovolníkům. Věřím, že letošní sezona bude
zase o něco méně krvavá. Děkujeme
předem za všechna zvířata,“ sdělil
Radomil Holík z Fakulty dřevařské
a lesnické ČZU.
Cílem projektu je v období května
až srpna provést prevenci a ochranu ohrožených živočišných druhů
při sklizni a senoseči za aktivní účasti
veřejnosti a provozovatelů myslivecké činnosti. Provozovatelem portálu
Senosečonline je ČZU za podpory
ministerstva životního prostředí a časopisu Myslivost. Kampaň samozřejmě Vojenské lesy a statky podporují.

V LYSÉ REPREZENTOVALI PODNIK LESNÍ
PEDAGOGOVÉ
Podnikovou prezentaci na druhé tuzemské oborové výstavě Natura Viva,
která proběhla od 18. do 22. května
v Lysé nad Labem, zajistili lesní pedagogové ředitelství společně se specialisty z divizí Horní Planá, Hořovice,
Karlovy Vary a Plumlov. A rukama jim
zde prošlo přes tři tisíce lidí.

Ti nejmladší si vyzkoušeli skládání dřevěných puzzlí či nakreslili hezký obrázek, starší ověřili své znalosti přírody
v zábavném testu a poté vyzkoušeli
svou zručnost při skládání rozřezaného špalku. Testové otázky zaujaly
i mnoho dospělých návštěvníků a lesní
pedagogové se měli „co otáčet“.

„STRÁŽÁCI“
BODOVALI NA FREE
CONTEST 2016
Na 27. ročníku střeleckých závodů Free Contest kolegové z divize
ostrahy a služeb opravdu zabodovali,
v ostré konkurenci sportovních oddílů a armádních i policejních jednotek se díky nim Vojenské lesy a statky
skutečně neztratily. Tříčlenné dámské
družstvo ve složení Věra Bližňáková,
Jaroslava Šulistová a Veronika Kindlová suverénně zvítězilo ve střelbě
ze samopalu vz. 58, ve střelbě z pistole CZ 75 obsadilo pak třetí místo.
V kombinaci se tak staly dámy z VLS
absolutními vítězkami a zvedly nad
hlavu putovní pohár starosty města
Cheb.
Pánské družstvo pak díky vyrovnaným výkonům v obou disciplínách
obsadilo v ostré konkurenci, ve které nechyběly ani speciální vojenské
a policejní jednotky, druhou příčku.
Pohár ministra obrany tak Jaroslavu
Müllerovi, Luďku Kollárovi a Václavu
Dvořákovi unikl jen těsně.
Mezinárodní střelecká soutěž Free
Contest je otevřeným evropským
šampionátem ozbrojených sil a šampionátem Mezinárodní policejní asociace IPA. Soutěží se na ní ve střelbě
ze samopalu a pistole.
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HOSPODAŘENÍ VLS OPĚT
PŘEKONALO VŠECHNY
HISTORICKÉ REKORDY

(+505,6 milionu), především krátkodobý finanční majetek ve formě
finančních prostředků na účtech
a v pokladnách (+485,7 milionu).
Celkový stav oběžných aktiv (přes
2 mld. Kč) zajišťuje finanční stabilitu podniku pro případná nepříznivá
období a kryje celkový stav rezerv,
které po meziročním zvýšení o dalších 242,9 milionu dosáhly celkové
hladiny 986,7 milionu korun.

Vojenské lesy a statky ČR v dubnu ohlásily nejlepší hospodářský výsledek v historii podniku, již druhý v řadě. Po předloňském rekordu, kdy hospodaření podniku
před zdaněním a tvorbou rezerv meziročně vzrostlo o třicet procent a překonalo
hranici 470 milionů korun, atakoval v roce 2015 hospodářský výsledek před zdaněním a tvorbou rezervw hranici 600 milionů korun. To představuje meziroční
nárůst o 27 procent.
Hospodaření Vojenských lesů a statků bylo v roce 2015 opět poznamenáno kalamitním stavem na divizi Lipník nad Bečvou, jehož důsledkem byl
jak nadprůměrně vysoký celkový objem těžby, tak zejména vysoký podíl
nahodilé těžby, jenž svým objemem
817 tis. m3 tvořil 74 procent výkonů.
Tento objem nahodilých těžeb je bohužel v dohlédnutelné historii podniku rekordní, a překonává dokonce
i celkovou těžbu u VLS v některých
letech v minulosti. Ve snaze alespoň
částečně korigovat tuto disproporci byly do jisté míry omezeny mýtní
těžby na ostatních divizích, a hrubý
zisk podniku byl proto vytvořen velmi
nepravidelně. Rozhodující vliv na něj
měly výkony právě na lipnické divizi.

vs. 1552 Kč/m3). Dá se tedy říci, že
právě lepší zpeněžení dřevní hmoty
bylo jedním z hlavních faktorů výjimečných hospodářských výsledků.

ní v uplynulém roce byly provozní
úspory, především na spotřebě materiálu, energií i v nákladech za externí
služby.

Ty, vyjádřeny v podobě zisku před
zdaněním a tvorbou rezerv, překonávají všechny dohledatelné výkony
podniku v jeho historii. A to včetně
roku 2007, kdy podnik zpracovával větrnou kalamitu po orkánu Kyril a těžba na konci roku byla ještě
o 295 167 m3 vyšší než v loňském
roce.

Náklady na pěstební činnost se v absolutní hodnotě mírně snížily – o 15,1
milionu korun na 226,6 milionu.
Úspory se převážně v důsledku suchého počasí a nižší potřeby ožínání
a dalších způsobů ochrany mladých
lesních porostů v tomto segmentu
projevily ve všech výkonech. Průměrný náklad pěstební činnosti na kubík těžby se tak snížil z 255 Kč/m3 na
215 Kč/m3.

Na konečnou bilanci mají běžné
provozní činnosti podniku zcela dominantní vliv. Tvoří 93 procent celko- Stejně jako v předchozích letech byla
vého hrubého zisku podniku,výkon
jen šest přiměřená pozornost
věnována zlep- Celkem
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Velmi dobrý výsledek v loňském dobého majetku a jedno procento tvím nákladů na opravy a udržování
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výsledek hospodaření.
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výsledku hospodařeOstatní provozní
zařízení
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S ohledem na výši těžby, která se na
Opravy a údržba dlouhodobého
konci roku zastavila na 1,077 milio-Opravy a údržba dlouhodobého majetku
nů kubíků, byly ovšem pochopitelně
3%
6%
hlavním zdrojem zisku podniku tržby
za dříví. Ty v roce 2015 dosáhly cel24%
kové výše 1 712 220 tis. korun. Průměrné zpeněžení dříví sice po velmi
dobrém startu na počátku roku po45%
stupně klesalo v důsledku zhoršující
13%
se kvality dříví a jeho přebytku na
trhu, díky změně koncepce prodeje,
7%
kde stále důležitější roli hrály elektronické aukce, však podnik přece jen
dosáhl zlepšení o 36 Kč/m3 ve srovná2%
0%
ní s rokem předchozím (1588 Kč/m3
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Tento příznivý stav, společně s nulovým zadlužením podniku, se také odrazil v nejvyšším možném ratingovém
hodnocení, které podniku přiznala
agentura Moody’s.

dříví

ostatní výrobky
Z hlediska celkových výnosů
a náklaslužby pro MO
ostatní služby
dů skončil uplynulý rok
s ohledem
ostatní výkony a zboží
tržby z prodeje DM a materiálu
na výši těžby a dodávek
dříví opět
dotace
ostatní provozní výnosy
nad čísly roku předchozího.
Celkové
finanční a mimoř. výnosy
celkem
výnosy dosáhly 2 428 730
999 korun
Kč a jsou tak vyšší o 79 524 104 korun proti roku 2014. Celkové náklady jsou při 2 204 480 126 korunách
o 65 011 433,33 Kč vyšší než v roce
předchozím, pokud bychom však
odečetli změnu stavu rezerv v obou
letech (bez rezervy na daň z příjmů
právnických osob), byly by vyšší jen
o necelých devět milionů.

6,01
44,48
0,08
7,25
2,1
13,06
24,32
2,69

Ve struktuře výnosů VLS za rok 2015
jsou samozřejmě hlavní položkou
tržby za dříví a tvoří přes 70 procent.
Významný je i celkový objem výkonů
pro ministerstvo obrany ve výši 13,65
procenta, což představuje meziročně
nárůst téměř o 45 milionů.
Na celkovém objemu výnosů se tržby
za zboží, výrobky, služby a zbytný majetek podílejí více než 94 procenty.
Zbytek tvoří položky, které nemají
charakter tržeb, např. změna stavu
zásob, aktivace, ostatní provozní
výnosy, finanční výnosy a zejména
dotace, které představují 4,72 procenta výnosů a mířily převážně do
zemědělské výroby.
Díky tomu, že podnik v minulém
roce neodvedl žádné prostředky do

1 712 220 258,99

70,50

85 823 311,22
3,53
státního
rozpočtu,
se celková
účet331 514
000,00
13,65
95 567 098,28
3,93
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aktiv meziročně
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o 741,1
milionu korun, 2,01
tedy přibliž114 606 089,87
4,72
8 694 930,19
0,36
ně o 8,3
procenta. Na tomto
nárůs6 332 347,44
0,26
2 428 730
999,24
100,00
tu mají
největší
podíl oběžná
aktiva

Mezi ostatními položkami aktiv zaznamenal významnější nárůst dlouhodobý hmotný majetek (+229,7 mil.
Kč), především pozemky (+131,3 mil.
Kč) a stavby (+80,5 mil. Kč). Pozemková bilance podniku je za uplynulý rok
pozitivní i přes vydání části pozemků
obcím díky převodům z Agentury pro
hospodaření s nemovitým majetkem
(příspěvková organizace MO).
Zdeněk Mocek,
ekonomický náměstek

dříví

služby pro MO

finanční
výnosy

ostatní výrobky

dotace
ostatní provozní
tržby z prodeje DM a materiálu
výnosy

ostatní výkony
a zboží

ostatní
služby

Zůstatky na účtech rezerv
k 31. prosinci 2015 (bez rezervy na daň z příjmu)
Rezervy celkem
Rezerva na pěstební činnost
Rezerva na rekultivaci lomu
Rezerva na řešení následků kalamit
Rezerva na výstrojní součásti
Rezerva na strojní vybavení

986 714 000 Kč
311 700 000 Kč
6 463 000 Kč
666 000 000 Kč
1 151 000 Kč
1 400 000 Kč
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V LETECH 2007–2013 VLS ZÍSKALY
–– shrnutí přidělených dotací z programů EU
–– příklady úspěšných projektů
Vojenské lesy a statky získaly v letech 2007–2013 evropské dotace ve výši
128 milionů korun. Finanční podpora z Programu rozvoje venkova a Operačního
programu Životní prostředí šla na 36 projektů. Byly mezi nimi projekty na obnovu
lesa po kalamitách, úpravy drobných vodních toků, ale také programy na zvýšení
biodiverzity v lesích. Sedmileté období se sice uzavřelo téměř před třemi lety,
poslední projekty však byly proplaceny až letos na jaře.
Program rozvoje venkova 2007 až
2013 představoval pro lesní hospodářství ČR nejvýznamnější finanční
nástroj. Nejvíce finančních prostředků bylo rozděleno mezi soukromé
vlastníky lesa a obce, a to na rozvoj
lesnické infrastruktury a nákup techniky. I přesto, že byl náš státní podnik
vyloučen z těchto oblastí podpory,
byly v maximální možné míře využity
dotační tituly na obnovu lesa po kalamitách (orkán Kyrill a vichřice Emma)
a preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích. V nejmenší míře byl využit dotační titul na
neproduktivní investice v lesích, neboť v důsledku nízké alokace tohoto
dotačního titulu byli upřednostňováni

v hodnocení žádostí opět soukromí
vlastníci lesa a obce.
Operační program Životní prostředí
2007–2013 nebyl na první pohled
z lesnického hlediska nijak významný, ovšem v oblasti ochrany přírody
a krajiny byl otevřen všem typům
žadatelů, pokud hospodařili v oblastech ZCHÚ nebo Natura 2000.
VLS ČR, s. p., využil možnosti „nadstandardního“ hospodaření v lesích
formou podpory vyššího podílu MZD
a jedle, včetně následné ochrany
založených porostů. Další opatření
neinvestičního charakteru byla realizována ve volné krajině, a to prostřednictvím ošetření významných

a památných stromů, obnovy a zakládání alejí a likvidace invazních druhů rostlin. Jediná možná investiční
opatření z OPŽP byla realizována
prostřednictvím opravy a výstavby
malých vodních nádrží. I přes naši
snahu realizovat větší množství těchto projektů nebyla většina záměrů
podpořena ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ve výsledku
byly podpořeny pouze tři projekty,
z toho dvě nové výstavby malých
vodních nádrží v roce 2015. Tyto poslední dva projekty byly proplaceny
v dubnu 2016.
Vladimíra Špičková,
projektová manažerka

Program

% dotace

Počet
projektů

Poskytnutá
dotace

Obnova lesa po kalamitách

PRV

100

4

54 328 615

Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích

PRV

90–100

11

40 631 326

Návštěvnická infrastruktura v lesích

PRV

100

2

532 342

Podpora biodiverzity v lesích

OPŽP

90

6

19 386 543

Opatření v krajině

OPŽP

90

10

9 819 716

Malé vodní nádrže

OPŽP

70

3

3 496 900

Oblast podpory

CELKEM

VÝBĚR PROJEKTŮ 2014 – 2015
Most přes Blanici
Divize: Horní Planá
Financování: Program rozvoje venkova
Výše dotace (100 %): 2 355 600,– Kč
Cílem projektu byla rekonstrukce mostu přes řeku Blanici. Po jeho dokončení se v rámci preventivních protipovodňových opatření zvýšila průtočná
kapacita mostního otvoru na průtok stoleté vody.
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36

128 195 441

Preventivní protipovodňová opatření Malá Haná
Divize: Plumlov
Financování: Program rozvoje venkova
Výše dotace (100 %): 3 984 599,– Kč
Sanace břehových nátrží koryta toku, opravy konstrukcí trubních propustků a mostků. Úprava vodního toku proběhla v délce 6,86 km, celkem je
realizací ochráněno 1 250 ha lesních pozemků a 150 ha ostatních pozemků.
Preventivní protipovodňová opatření ve VÚ Libavá
Divize: Lipník n. Bečvou
Financování: Program rozvoje venkova
Výše dotace (100 %): 3 073 785,– Kč
Realizace projektu proběhla na vodním toku Jezernice. Navržené stavební
úpravy byly prováděny ve stávajícím korytě a na březích toku. Celkem bylo
zrekonstruováno 13 propustků, které byly výrazně poškozeny po povodni
v roce 1997.
Zvýšení biodiverzity tradičních sadů v EVL Hradiště
Divize: Karlovy Vary
Financování: Operační program Životní prostředí
Výše dotace (90 %): 1 489 698,– Kč
Cílem projektu byla obnova tradičních krajinných struktur Doupovských hor,
a to celkem na 11 ha. Tři plochy byly koncipovány jako luční sady: Holetice,
Martinov a Zakšov. Lokalita Radnice sloužila jako genofondový sbírkový
sad pro uchování maximálního počtu archivních odrůd Doupovských hor.
Obnova rybníka Skelná Huť
Divize: Horní Planá
Financování: Operační program Životní prostředí
Výše dotace (70 %): 837 428,– Kč
Předmětem projektu byla obnova zaniklého rybníka o ploše 0,5 ha. Je
vybaven všemi základními funkčními objekty, hráz a ostatní objekty jsou
citlivě zasazeny do krajiny.
Zvýšení biodiverzity lesů ve VÚ Libavá
Divize: Lipník nad Bečvou
Financování: Operační program Životní prostředí
Výše dotace (90 %): 3 073 785,– Kč
Cílem projektu bylo zvýšení druhové pestrosti podsadbami listnatých
dřevin, jedle a jejich následná ochrana. Opatření byla realizována na
území Natura 2000 na ploše 44 ha.
Výsadba alejí Židlov – II. etapa
Divize: Mimoň
Financování: Operační program Životní prostředí
Výše dotace (90 %): 2 010 159,– Kč
Výsadba dubových alejí v bývalém vojenském prostoru Ralsko podél
významné cyklotrasy Kuřívody – Svébořice. Alej představuje částečnou
náhradu původních stromořadí spojujících dnes již zaniklé obce. Celkem
bylo vysazeno 666 ks dubu zimního v délce 8,2 km.
Výstavba vodní nádrže Bělidla – spodní
Divize: Lipník nad Bečvou
Financování: Operační program Životní prostředí
Výše dotace (70 %): 1 573 299,– Kč
Výstavba malé vodní nádrže v lokalitě ptačí oblasti soustavy Natura 2000
řeší celkové krajinotvorné uspořádání a zároveň posiluje ekologickou
hodnotu zejména v zimním období, kdy mohou být okolní vodní nádrže
vypuštěné. Velikost vodní plochy činí 0,71 ha.
Výstavba vodní nádrže Městský les
Divize: Lipník nad Bečvou
Financování: Operační program Životní prostředí
Výše dotace (70 %): 1 086 172,– Kč
Předmětem projektu byla výstavba malé vodní nádrže krajinotvorného
charakteru ve vojenském újezdu Libavá, na území ptačí oblasti v soustavě Natura 2000. Velikost vodní plochy činí 0,45 ha.
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Počet dětí tak znovu potvrdil profil
Lesnického dne jako rodinné akce.
Malí návštěvníci navíc byli také nejpočetnějšími fanoušky vystavené
lesnické, zahradní i zemědělské
techniky. Z jednoho z vystavených
harvestorů si ve finále dokonce udělali prolézačku. A děti samozřejmě
také dominovaly při dřevorubecké
show STIHL Timbersports i u přehlídek zvířat – prezentace sokolníků
a ukázky plemen psů.
Vedle dřevorubců soupeřili v rámci
obří lesnické akce také juniorští závodníci na vyvážecích soupravách.
V přilehlém lese na několika desítkách metrů trati předváděli s neuvěřitelnou přesností své dovednosti
při manipulaci s kládami i při stavění pyramid ze špalků. V pátek mimo
hlavní program změřili lesníci síly
také v tradiční disciplíně, která má
své kořeny v dobách, kdy se lesy neprojížděly „vyvážečky“ a nebylo zde
slyšet burácení motorových pil. Házelo se oboustrannou sekerou na terč.

JUBILEJNÍM LESNICKÝM
DNEM PROUDILY TISÍCE LIDÍ

Sobotní odpoledne v rámci jubilejních oslav pak zpestřily návštěvníkům
dva výjimečné programové body.
Prvním byla vzdušná show, kterou
„s sebou přivezl“ náčelník generálního štábu generál Bečvář. Armádní
parašutisté se snesli přímo do lesního
areálu z bojového vrtulníku a v lidmi

i atrakcemi ve švech praskající Skelné
Huti přesně přistávali do uzavřeného
koridoru, kde ještě dopoledne probíhala disciplína kácení.

na tradiční vyhlášení vítězů dřevorubeckého šampionátu a protáhl tak
tradiční program až do podvečera.

Druhým lákadlem pak byl koncert
skupiny Ready Kirken, který navázal

Největší tuzemská prezentace lesnictví pro veřejnost, Lesnický den v Ralsku v režii
Vojenských lesů a statků ČR, s. p. (VLS), přilákala na Skelnou Huť v sobotu tisíce
lidí. Již 40. ročník nabídl souboje nejlepších dřevorubců, bohatý program pro děti,
prezentaci firem a techniky z oboru, ale také chovatelskou přehlídku nejlepších
trofejí a shozů z honiteb divize VLS v Mimoni.
Od brzkého rána do areálu na Skelné
Huti v Ralsku proudily davy návštěvníků. V devět hodin pak jubilejní ročník
slavnostně zahájil ředitel VLS Josef
Vojáček s náčelníkem generálního
štábu českých vojsk armádním generálem Josefem Bečvářem a náměstkem hejtmana Libereckého kraje
Josefem Jadrným. Oba hosté si pak
v doprovodu vedení VLS prohlédli
areál i jednotlivá lákadla Lesnického
dne.
Po pátečním dešti, který komplikoval život především startujícím na XV.
ročníku mistrovství České republiky
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v práci s motorovou pilou, ale také
organizátorům a vystavovatelům, následoval v předvečer Lesnického dne
program pro partnery s občerstvením, kulturním programem a tradičním ohňostrojem. Na sobotní hlavní
program pak již návštěvníky v Ralsku přivítalo sluníčko a teploty začaly
šplhat k letním hodnotám. Zatímco
příznivce myslivosti lákala především
prezentace trofejí a shozů a další návštěvníci dávali přednost sledování
soutěžících dřevorubců, přilehlý les
vzaly útokem stovky dětí. Naučný,
přitom zábavný a navíc soutěžní
program během Lesnického dne ab-

solvovala téměř tisícovka zájemců.
Čekaly na ně výtvarné aktivity, poznávací soutěže rostlin a bylin, hmatové
„poznávačky,“ ale také seznámení
s prací lesníků. Za absolvování celého okruhu pěti stanovišť pak dostaly
děti krásně zdobený plecháček VLS.
„Za zajištění bohatého programu pro
děti musím poděkovat všem podnikovým lesním pedagogům a dalším
kolegům z divize Mimoň, ale také
našim partnerům z PEFC, Krkonošského národního parku i z místních
základních škol v Kuřívodech a Mimoni,“ uvedl šéf lesních pedagogů
VLS Jan Kobr.
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předvedli rychlostně vyrovnané
famózní výkony, a rozhodovaly tak
nakonec, jako ostatně vždy, chyby
a trestné body. Letos ve prospěch
Slovenska.
A sousedé z východu ovládli také
soutěž juniorů. Pohár pro nejlepšího
mladého závodníka zvedl odpoledne
nad hlavu Marek Lubas z týmu Junior Slovakia. Stříbrný byl Martin Švec
a bronz putoval opět na Slovensko
díky Matúši Sitárikovi.
Smolný byl 40., jubilejní ročník Lesnického dne pro legendárního domácího závodníka Huberta Bartáka.
Pětapadesátiletý matador dřevorubeckých klání z hamerské lesní správy
VLS, kterému držel palce snad každý,
podával podle kolegů v trénincích
před šampionátem slibné výkony. Po
startu šampionátu však prožil bohužel dva dny, kdy se pokazí vše, co se
pokazit dá, kupil chyby a v konečném
pořadí skončil na 22. příčce. Navíc
během šampionátu opět zopakoval
svůj úmysl skončit se závodní kariérou pro vleklé zdravotní problémy.

POHÁR VLS PRO NEJLEPŠÍHO
DŘEVORUBCE MÍŘÍ NA SLOVENSKO
Titul národního šampiona vybojoval na XV. mistrovství ČR v práci s motorovou pilou Josef Kučera, cenu
pro absolutního vítěze, Pohár VLS pro rok 2016, však
po skončení dřevorubeckého klání, které je otevřené
zahraniční konkurenci, zvedl nad hlavu slovenský
reprezentant Jaroslav Kukuc.
Druhý v absolutním pořadí, český
reprezentant Josef Kučera tak vybojoval jako první z českých závodníků titul národního šampiona. Bronz
v celkovém součtu pak bral Jindřich
Fazekaš, domácí závodník hájící barvy VLS, který se tak stal stejně jako
loni prvním vicemistrem. Třetí příčku
v pořadí domácích závodníků a tím
i titul druhého vicemistra vybojoval
junior Martin Švec.
Jaroslav Kukuc zaútočil na celkové
vítězství mezi profesionály již v druhé disciplíně, když zvládl výměnu
řetězu za 9,8 s, téměř o tři sekundy
14 Téma

rychleji než druhý Jindra Fazekaš.
K tomu připojil prvenství v „kombinovaném řezu“ a ve finálové disciplíně „odvětvování,“ kde zvládl 30
„větví“ bezchybně za 15,77 sekundy.
V kácení si nejlépe vedl český dřevorubec Radovan Dlask, v disciplíně
„přesný řez“ však opět dominovali
Slováci, konkrétně Jaroslav Perveka.
Pozdější český šampion Josef Kučera se však díky vyrovnaným výkonům držel slovenského reprezentanta až do finálové disciplíny
odvětvování, kde oba stále dělilo
jen několik bodů. Závodníci pak

Výsledky XV. MČR – Poháru VLS
Pohár VLS – celkové pořadí
1. Jaroslav Kukuc, SR
2. Josef Kučera, ČR
3. Jindřich Fazekaš, ČR
Mistrovství ČR
1. Josef Kučera
2. Jindřich Fazekaš
3. Martin Švec
Junioři
1. Marek Lubas, SR
2. Martin Švec, ČR
3. Matúš Sitárik, SR
Začátečníci
1. Miroslav Chrust, ČR
2. Marek Janiga, SR
3. Jaroslav Houha, ČR
Družstva
1. Stihl Team Slovakia
2. Team – J.H.S
3. Dolmar

V družstvech díky skvělým individuálním výkonům zvítězil Stihl Team
Slovakia před Teamem – J.H.S. nového mistra republiky Kučery a týmem
Dolmar.
Mezi začátečníky vyhrál domácí Miroslav Chrust.
Přestože byla startovní listina ještě
několik dní před zahájením bez žen,
nakonec letošní klání nebylo čistě
pánskou záležitostí. Postarala se o to
juniorská závodnice Martina Malzová, která si svým srdnatým výkonem
získala přízeň publika.

ČEŠKA: ŠAMPIONÁT MĚL
REKORDNÍ ÚČAST
„Na příští rok bychom chtěli na dřevorubecký šampionát přivézt někoho ze světové špičky,“ říká hlavní
rozhodčí Pavel Češka, vedoucí lesní
výroby VLS. Spokojený je hlavně se
stoupajícím zájmem o dřevorubecký
sport.
Jak hodnotíte letošní ročník?
Jsme spokojeni, šampionát potvrdil stoupající zájem o dřevorubecký
sport, letos startovalo 47 závodníků,
což je historický rekord. Největší radost nám dělá fakt, že se zvyšuje počet mladých závodníků v juniorském
věku a že se prosazují v konkurenci.
Stejně tak roste zájem o start v kategorii začátečníků. Je skvělé, že i ze

zahraničí, konkrétně ze Slovenska,
přijede na Skelnou Huť začínající
závodník, aby „si to zkusil.“
Nemrzí vás však, že v celkovém
pořadí zvítězil zahraniční závodník?
Neuvažujete o uzavření soutěže?
Naopak, my se nebráníme konkurenci a konfrontace se zahraničními
závodníky je vždy přínosná. Pokud
chceme konkurovat na mezinárodní
úrovni, nemůžeme se zavřít do ulity
– v tomto ohledu je to dobrá příležitost pro srovnání, která vyvolává tlak
na kvalitu. Navíc je Slovensko historickým účastníkem našich závodů,
až do roku 2007 jsme jednou za dva
roky pořádali společný šampionát,
takže je to také tradice.
Co chystáte na příští rok?
Rádi bychom na šampionát dostali
víc zahraničních závodníků z více
zemí – z Německa, Polska, Nizozemska nebo Rakouska. Nebude
to snadné, protože naše současné
organizační zázemí sotva stačí na
současný počet závodníků. Museli
bychom rozšířit jak počet sportovišť, tak především navýšit počet
rozhodčích. Neradi bychom kvůli
tomu odříkávali účast některému
z tuzemských zájemců. A rozhodně
se budeme na příští rok snažit dostat
na Skelnou Huť někoho ze současné
světové špičky.
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CERTIFIKACE LESŮ SYSTÉMEM
PEFC U VLS ČR, S. P.
Od 1. listopadu 2002 mají Vojenské lesy a statky ČR, s. p. (VLS ČR, s. p.), platná
osvědčení. Vojenským, lesům a statkům byly prodlouženy certifikáty o účasti
v regionální certifikaci lesů systémem PEFC do konce září 2018. Jsou platné pro
41 vlastních lesních hospodářských celků i pro LHC Bores (1 084 ha), na kterém
podnik hospodaří na základě podnájemní smlouvy.
Pro jednotlivé LHC jsou vydána
osvědčení v české i anglické verzi.
Pro možnost používání loga PEFC
jsme s PEFC ČR podepsali licenční
smlouvu o používání ochranné známky a loga PEFC.
Certifikát osvědčuje, že se v lesích
regionu Česká republika hospodaří
v souladu s principy trvale udržitelného hospodaření v lesích. Kritéria
certifikace lesů jsou popsána v dokumentech Českého systému certifikace lesů (CFCS), jež jsou spravované
organizací PEFC Česká republika,
která je též řídícím orgánem regionální certifikace lesů v ČR.
Cílem certifikace lesů je podpora
TUH v lesích a impulsem pro zavádění certifikace lesů byla devastace
tropických pralesů a závěry konference o životním prostředí (Rio de
Janeiro 1992) a ministerských konferencí (Helsinky 1993, Lisabon 1998
a Vídeň 2003). V současné době je

podle systému PEFC v ČR certifikováno více než 70 procent lesů (necelých
1,9 milionu ha).
Certifikačním orgánem, který provádí

certifikační audity a vydává certifikáty
a který je pro tuto činnost akreditován oficiálním akreditačním orgánem
České republiky – Českým institutem
pro akreditaci (ČIA), byla Bureau
Veritas Czech CS (BVC) a od roku
2012 to je auditorská firma 3EC. Ta
každoročně provádí dozorové audity
na hospodaření v lese a dodržování
kritérií. U VLS již byly provedeny na:
LHC Mirošov, LHC Potštát (2002),
LHC Břehyně (2003), LHC Nepomuk
(2004), LHC Bližší Lhota (2005), LHC
Arnoštov (2006), LHC Valeč, LHC
Žárovice a LHC Potštát (2007), LHC
Obecnice a LHC Velký Újezd (2008),
LHC Strašice a LHC Mirošov (2009),
LHC Rychtářov (2010), LHC Jince,
LHC Chvalšiny, LHC Žárovice a LHC
Velký Újezd (2012). V roce 2014 byly
provedeny audity na LHC Horní Planá a na LHC Rychtářov, v loňském
roce pak na LHC Strašice, LHC Bližší
Lhota a LHC Lipník.
Kromě těchto auditů ještě každoročně probíhá získávání a posuzování
informací od orgánů státní správy
lesů a České inspekce životního prostředí, popř. dalších subjektů, a dále
jsou prováděna venkovní šetření na
dodržování kritérií TUH v lesích pobočkami Ústavu pro hospodářskou
úpravu lesů (ÚHÚL).
V letošním roce provede firma 3EC
dozorový audit ohledně dodržování
kritérií TUH v lesích na dvou až třech
LHC a pobočky ÚHÚL provedou venkovní šetření na dodržování kritérií
TUH na LHC Chvalšiny, Myslejovice,
Potštát, Bores a Bruntál.
Vladislav Seidl, ekolog
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LESNICKÉ PARKY KŘIVOKLÁTSKO
A BEZDĚZSKO SLAVILY VÝROČÍ
Křivoklátsko, první lesnický park
v Česku, si 9. května připomenul své
pětileté jubileum ve velkém stylu.
O den později se decentnějších narozeninových oslav dočkal také Lesnický park Bezděz, který se rozkládá
především na lesních pozemcích ve
správě VLS.
Křivoklátská oslava probíhala pod
patronátem prezidenta Miloše Zemana. Popřát vše nejlepší prvnímu
lesnickému parku v Česku do areálu
u lovecké chaty Emilovna přišli mimo
jiné zástupci ministerstva zemědělství i kardinál Dominik Duka.
Se zdravicí vystoupil také ředitel
VLS Josef Vojáček. Ten poděkoval
„duchovnímu otci“ lesnických parků,
křivoklátskému lesnickému nestoro-

vi Miroslavu Pechovi a zdůraznil, že
hlavní myšlenkou projektu je dosažení rovnováhy všech funkcí lesa
v běžné kulturní krajině. „Lesnické
parky nejsou skanzenem, naopak
jejich smyslem je les, kde se každý
může běžně pohybovat. Lesnické
parky nejsou ani místem dramatických změn krajiny, které můžeme
pozorovat v jiných lokalitách, často
s daleko větším stupněm ochrany,“
dodal Josef Vojáček.
Křivoklátskému parku požehnal kardinál Duka, práci lesníků ocenil také
náměstek ministra zemědělství Patrik
Mynář. „Já jsem byl velmi potěšen, že
jsem viděl přírodní klenot, nádherné
lesnické území, které nemá obdoby
na území celé Evropy,“ zdůraznil za
resort zemědělství náměstek Mynář.

O den později, v úterý 10. května,
pak měl „narozeniny“ také lesnický
park v okolí hradu Bezděz. V rámci
oslav uspořádali partneři projektu –
Vojenské lesy a statky ČR, Lesy ČR,
Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR, Česká lesnická společnost, města
Bělá pod Bezdězem, Zákupy, Doksy
a obec Bezděz – vycházku po parku.
Společně s kolegy provázel návštěvníky ředitel divize VLS v Mimoni Roman Vohradský. Ten na konkrétních
příkladech představil politiku trvale
udržitelného hospodaření VLS a zdůraznil ambici začlenit bezdězský park
do projektu mezinárodních modelových lesů.
Území severočeského lesnického
parku má rozlohu téměř 18 tisíc hektarů. Vedle běžně hospodářsky využívaných lesů je tvořen také chráněnými lokalitami i bezzásahovou zónou.
„Vytvoření skutečného modelového
lesa z okolí Bezdězu bude trvat ještě dlouhou dobu. Časem by se ale
mohl vyrovnat podobným oblastem
například v Severní Americe nebo
ve Švédsku,“ zdůraznila v souvislosti
s výročím lesnického parku Česká
televize.
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LES, MYSLIVOST A KŮŇ NA LIBAVÉ
PŘILÁKAL TISÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ

DĚTSKÝ DEN NA OLŠINĚ BYL
PODLE TISKU BOMBASTICKÝ!
Dětský den se tradičně konal v rekreačním zařízení VLS Olšina ve čtvrtek 26. května
a bez nadsázky šlo o největší srocení dětí v nejširším okruhu Českokrumlovska
a přilehlých lokalit. Jak hlásal následně titulek v Českobudějovickém deníku:
„Dětský den na Olšině byl jako vždy bombastický!“
Odhadem se akce zúčastnilo téměř
1.400 dětí. Nikdo nezůstal stranou,
každý si našel zábavu, která mu vyhovovala. Výčet různých atrakcí byl
totiž tradičně velice rozmanitý, od
lesní pedagogiky přes ukázky živých
ryb, výcvik dravých ptáků, výcvik loveckých psů, výcvik služebních psů,
ukázky civilní i vojenské hasičské jednotky, sportovní stanoviště, skákací
hrady, ukázky vojenské techniky až
po balonové létání, letecké modeláře
či ukázky práce Českého červeného
kříže. Nechyběla road show EON
truck, Lipno Servis, stánek Českých
drah a dalších firem.
V deset hodin byli vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže VLS s tématem
Třešeň ptačí – strom roku 2016 v několika kategoriích podle věku malých
malířů. Po celou dobu Dětského dne
18 Lorem ipsum

si mohly děti opékat u připraveného
ohniště špekáčky a bylo jim podáváno drobné občerstvení.
Poděkování patří i všem zúčastněným firmám, mezi něž patří i Madeta,
Lipno, Lesnická škola Písek, Střední
škola rybářská Třeboň, Jihočeská záchranná brigáda, Vodní záchranná
služba, velitelství Vojenské policie,
Újezdní úřad Boletice, Nadace ČEZ,
ČD Šumava, ČD České dráhy, ÚHÚL
Brandýs nad Labem aj.
Všechny děti odjížděly s cenami, které v soutěžích získaly, a s úsměvem ve
tvářích, počasí se také vydařilo – pro
děti prostě báječný den! Přesně to,
co jsme si přáli.
Jiří Flíček ml.,
divize Horní Planá

Opět po roce patřila druhá červnová sobota v okolí
lovecké chaty Heřmánky
přehlídce trofejí a shozů z honiteb VLS Lipník
nad Bečvou, milovníkům
chladnokrevných koní
a v neposlední řadě také
všem přítomným dětem.
Těch dorazily na akci
Les, myslivost a kůň na
Libavé čtyři stovky, celkem
areálem VLS za den prošlo
bezkonkurenčních tři a půl
tisíce návštěvníků.
Na chovatelské přehlídce se prezentovalo kromě trofejí zvěře srnčí, mufloní,
dančí a černé celkem 183 trofejí zvěře vysoké, z toho 10 stříbrných a 22
bronzových.
Návštěvnickým lákadlem byla prezentace Armády ČR, jež předvedla přelet bojového vrtulníku MI–24, který si
po přistání mohli návštěvníci zblízka
prohlédnout.
Děti zářily během celého dne, protože i přes drobnou nepřízeň počasí
si plnými doušky užívaly připravených aktivit na jednotlivých stanovištích lesních pedagogů, zemědělců
a včelařů. Kromě tradiční a oblíbené
myslivosti se děti věnovaly poznávání
a sázení stromků, lesnickým mapám,

těžbě a měření dřeva, ochraně lesa,
ale nově také poznávaly zvířátka na
dobrodružné stezce v rákosí, seznamovaly se s včelařstvím a vším okolo něj. Velkou atrakcí byly také krávy,
telátka a kuřata na stanovišti, které
se příznačně jmenovalo „Na statku“.
Kromě lesních pedagogů lipnické divize program pomáhali připravit i kolegové divize zemědělské výroby, lesní
školky v Plumlově, studenti a pedagogové Střední lesnické školy v Hranicích
a včelařský kroužek z Bartošovic, kterým náleží velké poděkování.
Výstavu trofejí zpestřila také vernisáž
prací žáků a studentů, kteří se zúčastnili
výtvarné soutěže Jaro v lesích Libavska. Během dne poté odborná komise
zvolila vítěze.

Nedílnou součástí akce na Heřmánkách jsou chladnokrevní koně. Letos
se kombinované soutěže zúčastnilo
neobvyklé množství startujících (17
párů, z toho pět zástupců ze Slovenska), což svědčí o tom, že mají
závody na Heřmánkách mezi chovateli dobré jméno. Chov a výcvik
chladnokrevných koní zažívá svou
renesanci, o tom vypovídal i nízký
věkový průměr kočích. Kombinovaná soutěž divákům předvedla formanskou jízdu, ovladatelnost koně,
slalom s kládou a divácky atraktivní
těžký tah. Celkovým vítězem se stal
kočí Jan Francysty z Krupiny.
Na své si na Heřmánkách přišli
i příznivci kynologie a především
chovatelé loveckého plemene jagdteriérů. Klubová výstava severomoravského klubu chovatelů představila
celkem 54 zástupců plemene a divákům ukázala kvalitní základnu pro chov
těchto norníků.
Zahájení i závěr akce Les, myslivost
a kůň na Libavé 2016 tradičně provázeli trubači VLS z divize Lipník nad
Bečvou.
Romana Klevarová,
divize Lipník n. B.
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SERIÁL BĚHEJ LESY ODSTARTOVAL,
V ČERVENCI ZAVÍTÁ NA BRDY

BOLETICE RACE OTEVŘE
ŠUMAVSKÝ ÚJEZD VEŘEJNOSTI
Běžecké a cyklistické závody donedávna ještě nepřístupnou Šumavou
či souboj dračích lodí na nejvýše
položeném chovném rybníku v Čechách – jihočeské Olšině. K tomu
bohatý doprovodný program pro
celou rodinu v kulisách unikátní přírody Českokrumlovska, která byla
pro veřejnost desítky let uzavřena.
To bude sportovně-společenská akce
BOLETICE RACE, která se odehraje
2. července ve vojenském újezdu Boletice na Šumavě a v jeho okolí.

armáda opustila a vznikla zde chráněná krajinná oblast, ze stávajících
vojenských prostor, které dál slouží
výcviku vojsk, se navíc vyčlenila rozsáhlá území, která nově budou přístupná veřejnosti. To je právě případ
Boleticka, kde od nového roku přešla
rozsáhlá území do civilního režimu.

Pořadatelem BOLETICE RACE jsou
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. (VLS),
které spravují boletický výcvikový
prostor s okolními lokalitami, a akce
je premiérovým projektem „otevírání“ vojenských lokalit veřejnosti.

Premiérový ročník BOLETICE RACE
nabídne veřejnosti tři soutěžní disciplíny – cyklistickýzávod (68 km
a 41 km), běžeckou dvacítku (20 km)
a dračí lodě (200 m), které budou
probíhat na rybníku Olšina o rozloze
138 hektarů. Zcela jedinečné cyklistické a běžecké trasy vedou chráněným územím nebo vojenským
prostorem Boletice. Společně s veřejností na nich své síly změří také armádní sportovci z Dukly. Sportovcům
se naskytnou na závodních tratích
úchvatné výhledy do neposkvrněné šumavské krajiny a také se objeví
na místech, která mají své osobité
kouzlo. Cyklistický závod například
povede kolem Adolfova kamene, na
trati čeká závodníky stoupání až na
1236 m vysoký vrchol Knížecího stolce a také se pojede v těsné blízkosti
pramene řeky Blanice. V lokalitách,

„Společensko-sportovní akce v Boleticích je pilotním projektem, kterým chceme veřejnosti představit
a přiblížit unikátní přírodní lokality
vojenských újezdů, kam neměl běžný
smrtelník desítky let přístup. Souvisí
s procesem optimalizace vojenských
újezdů, kterým se od počátku letošního roku veřejnosti otevřela celá řada
armádních lokalit,“ vysvětlil ředitel
VLS Josef Vojáček.
Optimalizace vojenských újezdů od
letošního roku zcela otevřela veřejnosti lokalitu vojenských Brd, které
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„Chceme veřejnosti představit jak
tyto otevřené lokality, tak i přírodu
ve vojenském území,“ doplnil Josef
Vojáček.

kterými se budou pohybovat, mohou
zahlédnout rysa ostrovida či tetřívka
obecného.
Epicentrem celé akce bude právě
areál Olšina. U nejvýše položeného
chovného rybníka v Česku se nachází rekreační areál Vojenských lesů
a statků, odkud budou jednotlivé závody startovat a který poskytne zázemí pro bohatý doprovodný program
pro celou rodinu. Na hlavním pódiu
budou pod taktovkou moderátora
a sportovního komentátora Petra
Svěceného bavit mimo jiné Xindl X,
Olga Lounová či známý stand-upový komik Daniel Čech. Uvidíte také
ukázky dřevorubeckých sportů. Rodinný charakter boletické akce by
měl umocnit bohatý doprovodný
program pro děti. Ty si budou moci
zazávodit v dětském běžeckém a cyklistickém závodě na tratích připravených výhradně pro ně. Na hlavní
louce se budete moci setkat s lesní
pedagogikou, která zábavnou formou ukazuje veškeré krásy přírody,
a představí jim také unikátnost okolní
přírody.
Záštitu nad celou akcí, jež má otevřít
armádní prostory veřejnosti, převzal
ministr obrany Martin Stropnický, který přislíbil osobní účast a předběžně
se počítá s tím, že osobně vyrazí na
jednu ze závodních tratí.

V květnu odstartovala
v Lednici letošní série populárních závodů Běhej
lesy, určená pro široké
vrstvy příznivců běžeckého sportu. Partnerem seriálu jsou nově v letošním
roce Vojenské lesy a statky a jeho třetí díl by měl
milovníky populárního
masového sportu přivést
do nově otevřené lokality
středních Brd.
Premiéra běžecké série, jež závodníkům dává možnost změřit síly na
tratích v unikátních lesních lokalitách,
se odehrála v Lednici a naznačila
obrovský zájem o běhání v přírodě.
Bezmála jeden a půl tisíce závodníků zde vyrazilo na tratě, na jejichž
konci je mimo jiné čekala dřevěná
medaile s logem Vojenských lesů
a statků. A obrovský zájem provázel

i další mítinky série – závodů v okolí
Karlštejna, které proběhly o víkendu
18. června. Sem se zaregistrovalo rekordních 1800 běžců.
Pro Vojenské lesy a statky je však
nejdůležitější třetí mítink populární běžecké série, který budou náš
podnik hostit. Ten závodníky zavede
do unikátní přírodní oblasti ve správě VLS na pomezí Středočeského
a Plzeňského kraje – na Brdy. Novou
CHKO Brdy se organizátoři tradičních běžeckých závodů rozhodli do
seriálu zařadit po zrušení vojenského
újezdu. „Brdy jsou unikátní lokalitou
a skvělým rozšířením seriálu Běhej
lesy. Stejně jako všechny ostatní závody nabídnou něco unikátního –
v tomto případě panenskou přírodu
uprostřed oblasti, která se návštěvníkům otevřela až s letošním rokem,“
vysvětluje David Douša z organizačního týmu Běhej lesy.
Na Brdech závod odstartuje v sobotu
23. července u Padrťských rybníků.
Poběží se na tratích o délce 21 kilometrů, 10 kilometrů a dětských tratích na půl a jeden kilometr. Registrace bude probíhat od 10.00 do 14.00

hodin (do 12.00 pro dětské závody)
a startuje se odpoledne. První vyběhnou děti (na 1 km v 13.00, na 0,5 km
v 13.15). Dospělí příznivci běžeckého sportu pak odstartují v 13.00 na
půlmaratonskou trať a o čtvrt hodiny
později na 10 kilometrů.
„Obě trasy nabídnou zajímavá místa.
Zázemí závodu se bude nacházet
u slavných Padrťských rybníků, běžci
uvidí zaniklé obce i klášter, původní
stromořadí, mokřady, bažiny či rozsáhlá rašeliniště i chatu Václavka.
Závod bude zajímavý i svou nadmořskou výškou – zázemí je v 640
metrech nad mořem,“ dodal David
Douša.
Vedle jednotlivců mohou na trať vyrazit také týmy a dvojice. Slavnostní
vyhlášení vítězů s tombolou je plánováno na 18.30 hodin. Dva měsíce
před startem bylo na brdské tratě
zaregistrováno na 700 dospělých
závodníků, 22 dětí, 17 tandemů
a osm týmů.
Více informací najdete na
www.behejlesy.cz.
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TO NEJLEPŠÍ
Z HONITEB VLS
Na jaře všechny divize VLS prezentovaly na chovatelských přehlídkách
trofeje z uplynulé lovecké sezony.
Tradičně mimořádný zájem veřejnosti
provázela přehlídka karlovarské divize VLS v Lučinách, kde bylo vystaveno na 470 trofejí spárkaté zvěře z honitby Hradiště. „Z toho v medailových
hodnotách bylo k vidění 21 jelenů
evropských, 37 jelenů sika a tři mufloni. Návštěvníci si mohli během dne
prohlédnout také ukázku letošních
shozů, i zde bylo jistě co hodnotit,“
uvedl ředitel divize Milan Suk.
Divize Horní Planá své výsledky prezentovala již začátkem května na
Olšině výstavou 190 trofejí – z toho
122 jelenů, 56 srnců a osmi trofejí černé zvěře. Bronzovou medaili
obdržely čtyři jelení trofeje. „Došlo
celkově k výraznému úbytku úlovků

s chovným označením. Na počet významných trofejí je to rok průměrný,
na raritní trofeje nadprůměrný,“ uvedl
ředitel divize Petr Král.
Koncem května prezentovali trofeje
z režijních honiteb Březina a Bílý Vlk
také kolegové z Plumlova. Celkem
bylo vystaveno 54 trofejí jelenů, 132
srnců, 10 daňků, čtyři mufloni, jeden
jelen sika, jedny zbraně prasete divokého, pět jeleních shozů a jeden
shoz daňka. „Nejsilnějšími trofejemi byli stříbrný a bronzový muflon,
dva bronzoví jeleni a zbraně kňoura
v bronzové hodnotě ,“ informoval Michal Žampach z divize Plumlov.
O přehlídkách divize Mimoň a Lipník nad Bečvou najdete informace
v článcích o akcích Les, myslivost
a kůň a Lesnický den v Ralsku, jejichž
byly součástí.

www.kurovcoveinfo.cz

kurovcoveinfo.cz
●

Nová unikátní internetová
aplikace pro lesníky
●

On-line sdílení informací
o intenzitě rojení lýkožrouta
smrkového

Na čtyři sta lidí se zúčastnilo 1. května
křtu knihy o významné evropské řece,
která pramení ve vojenském újezdu
Libavá na pozemcích ve správě VLS.
Slavnost v lesích v jižní části největšího
moravského výcvikového prostoru
i vydání publikace souvisí s 300. výročím první písemné zmínky, která
popisuje pramen Odry.
Samotná kniha je věnována výhradně pramenu řeky Odry a publikace,
vydávaná při příležitosti třístého
výročí prvního literárního popisu jejího pramene, nese prozaický název
Pramen řeky Odry. Duchovním otcem celého projektu byl Mgr. Radim
Jarošek a odbornými tvůrci pak
Mgr. Jiří Glonek, Mgr. Petr Dobeš
a Mgr. Jan Losík, Ph.D.
Součástí oslav bylo také zasazení
a zalití javoru klenu u vlastního pramene za přítomnosti asi čtyř stovek
návštěvníků (z toho asi čtyřiceti
občanů polského města Kuźnia
Raciborska) a účastníků akce Bílý
Kámen, v režii města Odry, prvního
města ležícího na toku řeky. Vlastního
zahájení slavnosti se ujali trubači Vojenských lesů a statků divize Lipník
nad Bečvou, po nichž přivítal všechny
zúčastněné přednosta Újezdního
úřadu Vojenského újezdu Libavá
Josef Dřímal. Po něm se slova ujali
vedoucí lesní správy Hlubočky VLS

●

Monitoring odchytů
z feromonových lapačů dle
okresů a nadmořské výšky
●

Interaktivní mapa, grafy
průběhu rojení, kumulativní
křivky
●

Data jsou anonymní, účast
je dobrovolná
●

Zapojit se může kdokoli,
přidejte se!

E-mail: kontakt@kurovcoveinfo.cz

KŘEST KNIHY O ODŘE
U JEJÍHO PRAMENE

Autoři projektu: Lesnická práce, s. r. o., Lesní ochranná služba VÚLHM, v. v. i.

Miloslav Svozil, starosta obce Kozlov
Roman Fojtík, starosta města Odry
Libor Helis a starosta partnerského
města z Polské republiky Kuźnie Raciborské Pawol Macha.
Po těchto úvodních vystoupeních
zaujali přítomné se svým kulturním
programem učitelé a žáci Základní
umělecké školy v Odrách. Zahráli
čtyři skladby, především na smyčcové nástroje, jejichž zvuk uprostřed
lesů navodil úžasnou atmosféru.
Mezi přítomnými by bylo následně
slyšet spadnout špendlík i do jehličí. O vzniku a obsahu knihy pak
pohovořili dva z přítomných autorů
– Radim Jarošek a Jiří Glonek.
Na závěr první části celého
odpoledne zdůraznil Jan Jeniš z lipnické divize VLS význam vody pro
člověka. Význam, z něhož plyne
potřeba péče o místa, v nichž se voda
objevuje, kde vyvěrá a odkud pak
s sebou roznáší život.
Vrcholem celého odpoledne,
kterému přálo i počasí, byl křest knihy, jehož se rukou nerozdílnou ujali
všichni výše jmenovaní a každý z nich
popřál Odře i knize vše nejlepší. Před
přípitkem a slavnostním „živijó“ pozval do řady „kmotrů knihy“ starosta města Odry Ing. Libor Helis také
Petra Kučerku, občana města, který

vyřezal pamětní desku k třístému
výročí, jež bude umístěna v přístřešku
nad pramenem. Po zaznění tónů symfonické skladby Vltava od Bedřicha
Smetany ( a poté, co byli vybídnuti
učitelé ZUŠ Odry a Jana Kozubíková,
ředitelka ZUŠ Potštát ke složení skladby Odra) se účastníci slavnostní akce
přesunuli k javoru klenu, zasazenému
u pramene při příležitosti třístého
výročí literárního popisu pramene.
Strom zalili vodou z Odry a popřáli, ať
„… i v budoucnu řeka pramení
u starobylého mohutného javoru“,
jak o tomto místě psal ve svém díle
Laconismus Philologicus De Genuino Fontis Oderae Loco v roce
1715 Karel Ferdinand Schertz, majitel spálovského panství. Všichni
účastníci pak popřáli tomuto významnému místu, po kterém je pojmenována celá jižní část Nízkého
Jeseníku – Oderské vrchy, péči, jakou si zaslouží, a Odře poděkování za
to, že nás její tok nejen fyzicky, ale
i lidsky spojuje. Trubači Vojenských
lesů a statků zatroubili slavnostní
halali a závěrečné finále. Lidé se
rozešli domů, jen voda z pramene
zurčí dál, slovy z nové publikace:
„… jako nepatrná vlásečnice pramenící v lesnatém Libavsku.“
Jan Jeniš,
divize Lipník nad Bečvou
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TÝDEN LESŮ S VLS
ZAŽILY STOVKY DĚTÍ
Pod heslem POMÁHÁME LESŮM RŮST proběhl
v květnu sedmidenní svátek přírody – Týden lesů 2016.
Jeho ústředním tématem bude obnova lesa a především lesní pedagogové VLS během něj uspořádali
programy pro stovky dětí i dospělých.
„Chtěli jsme lidem připomenout, že les není něčím, co roste samo bez
lidského přičinění. Že přírodní bohatství, které dnes využíváme, je výsledkem
práce generací lesníků. Že díky lesníkům přibydou v Česku každoročně nové
stovky hektarů lesa, že jen díky nim se za posledních 250 let o deset procent
zvýšila rozloha zalesněných lokalit na mapě republiky. A že pro to musí čeští
lesníci mimo jiné každoročně vysadit přes 123 milionů stromů,“ řekl šéf lesních
pedagogů VLS Jan Kobr.

Libavsko navštívilo 180 dětí
Celkem šest programů lesní pedagogiky uspořádala od 9. do 20. května
divize Lipník nad Bečvou. V úterý to
byl program pro lipnické gymnázium, o den později pro šesťáky ze
ZŠ Osecká, čtvrtek patřil školákům
z Libhoště, pátek školní družině z Lipníku a libhošťským páťákům a sobota
včelařskému kroužku z Bartošovic.
Oficiálním týdnem však program
věnovaný obnově lesa na lipnické
divizi neskončil. Tématu věnovali
kolegové celý květen, a tak se celkem
do unikátní přírody moravského
vojenského újezdu vydalo v dvanácti
turnusech na čtyři sta dětí.
Programy pro ně divizní lesní pedagožka Romana Klevarová zaměřila na
témata, jako je semenářství, školkařství, zalesňování a následná výchova
porostu.
V průběhu dopoledne se děti naučily poznávat semenáčky stromů.
Zjistily, kdo je nejvýkonnější luštič
šišek v lese a jak se šišky luští pro
výsadbu v lesních školkách. Velkým
překvapením byla informace, že přirozená obnova lesa se rozhodně neděje bezpomoci lesníků a že všechny
lesní porosty je potřeba vychovávat
k dospělosti, stejně jako děti.
Lesnické povídání pedagogové dětem zpestřovali zábavnými hrami
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a soutěžemi, jak jinak než k tématu obnovy. Stěžejní aktivitou však
byla „motykovaná,“ kdy děti vlastními silami nasadily kus nového lesa.
„Věříme, že tímto péče dětí o vznik
nového lesa nekončí a že se jistě
potkáme při podzimním ošetřování
malých stromků proti ohryzu a okusu
zvěří. Se všemi skupinami jsme si
také objasnili, kdo je lesník a kdo
myslivec. Pohodové odpoledne zažily také děti ze školní družiny ZŠ
Osecká, které poznávaly dřevo jako
trvale obnovitelnou surovinu,“ dodala Romana Klevarová.
Programy v lesích libavské divize VLS
zajišťovali lesní pedagogové a lesníci
VLS Romana Klevarová, Jan Zícha,
Jaroslav Hanzelka, ale také studenti SLŠ v Hranicích Ondřej Hrabal
a Dominik Redek, kteří v tomto čase
pobývali u VLS na povinné praxi.
Týdny lesů se v ČR konají od roku
2008, kdy pořádání osvětových akcí
pro veřejnost odstartoval Evropský
týden lesů (European ForestWeek).
V rámci Týdne lesů se lesníci snaží
zvyšovat zájem veřejnosti o trvale
udržitelné lesní hospodaření, práci
lesníků, o dřevo jako obnovitelnou
surovinu a další související oblasti.
Týdny lesů v České republice vyhlašuje a jejich zaměření připravuje
pracovní skupina zabývající se lesní
pedagogikou v ČR, kterou ustavilo
ministerstvo zemědělství v roce 2007.

Doupov: Děti sázely
stromky, také si na ně hrály
Druhý květnový týden patřil lesům
a lesní pedagogice i na karlovarské
divizi. Od 9. do 13. května připravili
tamní kolegové v čele s lesní pedagožkou Janou Hynkovou hned čtyři akce.
Na Bukovinu zamířili žáci ze Základní
školy praktické a základní školy speciální v Ostrově. Lesní pedagogikou
už protřelí čtvrťáci vyrazili na obchůzku s lesním Davidem Jánoškem z lesní
správy Valeč, aby se tentokrát dozvěděli, co je to obnova lesa a jak probíhá. Děti ze speciální třídy zatím naplno
využily zázemí při srubu VLS. Pomocí
pohybových aktivit, hledaní v porostu
a tvoření zjišťovaly, jak roste les.
Valečská mateřská školka vyrazila do
lesa na Bukovině ve středu 11. května. Školka ve Valči sídlí od lesní správy VLS, co by předškolák kamenem
dohodil, a tak i přes nízký věk účastníků nebylo těžké dětem vysvětlit,
proč a jak pomáhají lesníci lesu růst.
Zkoumali přirozené zmlazení smrku
a javoru a okousané a uschlé semenáčky. Našli strom určený ke sběru
semen a s nadšením si pak zahráli na
sběrače semen i na veverky, které se
o semínka také zajímají.
Čtvrtek 12. května patřil výsadbě.
Lesní správa Dolní Lomnice zorganizovala pro žáky deváté a sedmé třídy

Základní školy Kyselka výsadbu lesa.
Třiadvacet pracantů se kromě toho,
jak se provádí jamková a štěrbinová
sadba, kterým se věnovali několik hodin, dozvědělo o dalších způsobech
výsadby, rozdílu mezi semenáčkem
a sazenicí, o tom, co může vysazenou kulturu ohrozit a jak ji lze chránit.
Probrali klikoroha borového, vyžínání
buřeně i okus zvěří.
„Žáci přijeli dokonale utahaní, ale
spokojení, samé kladné ohlasy. Bude-li ještě možnost opakování akce,
rozhodně dejte vědět,“ psala v poděkování Jana Vlková, ředitelka školy.
Týden s obnovou lesa završil program pro školní družinu ZŠ Svahová
– základní školy praktické a speciální v Karlových Varech. Lze doslova
říci, že příběh o obnově lesa padl
na úrodnou půdu. Zdejší žáci totiž
v únoru tohoto roku absolvovali hodiny s lesní pedagogikou Pozvánka
do lesa, v březnu se potom zúčastnili vycházky s lesníky, a tak celé odpoledne s obnovou lesa hltali velkými doušky. Zopakovali si, co vědí
o semenech a růstu lesa z vycházek,
zahráli si hry, které si v lese oblíbili, úspěšně poznávali semenáčky
a nakonec se tělocvična proměnila
v paseku, děti v sazenice a postupně proběhla výsadba dvojsadbou
i následné ošetřování kultury. Děti se
chichotaly, když je lesní pedagožka
chytila za hlavu a kontrolovala, zda
jsou dobře zasazené, i když jim stříkala kotníky proti klikorohovi. Trpělivě
odstály vyžínání od starších spolužáků a užívaly si rejdění ve vlasech při
nátěru proti okusu.

101 dětí a 13 pedagogických pracovníků v roli doprovodů, pomocníků
a spoluhráčů.
Týdny lesů se v ČR konají od roku
2008, kdy pořádání osvětových akcí
pro veřejnost odstartoval Evropský
týden lesů (European ForestWeek).
V rámci Týdne lesů se lesníci snaží
zvyšovat zájem veřejnosti o trvale
udržitelné lesní hospodaření, práci
lesníků, o dřevo jako obnovitelnou
surovinu a další související oblasti.
Týdny lesů v České republice vyhlašuje a jejich zaměření připravuje
pracovní skupina zabývající se lesní
pedagogikou v ČR.

Šumavský týden ve znamení
třešně ptačí
Týden lesů u šumavské divize v Horní
Plané byl velice pestrý a zahrnoval
aktivity pro malé i dospělé. Zapojily se do něj podle svých možností
všechny lesní správy. Těm nejmenším lesníci předčítali z knihy Dědeček lesník vypráví, ty větší se v rámci
vycházek učily poznávat rostliny, keře
i stromy. Lesníci jim vysvětlovali složité vztahy všeho živého v přírodě, úlohu jednotlivých zdánlivě nepatrných
rostlin a živočichů v celeku a jejich
vzájemné vazby.
Na každé správě proběhlo několik
akcí, ale jedna byla u všech stejná
– výsadba třešně ptačí, která je stromem roku 2016.

Děti si za dozoru vysadily několik
„svých“ třešní a potom je ochránily
pletivem proti poškození zvěří. Určitě
na svých budoucích vycházkách rády
zavítají k tomu „svému“ stromku se
podívat, jak roste. Na závěr si děti
opékaly buřty a buřtíky a všude jsme
museli slíbit, že tyto akce Týdne lesů
budeme za rok opět opakovat.
Pro dospělé byly připraveny ve spolupráci se SZIF České Budějovice
dvě exkurze na Knížecí stolec a jedna k pramenům Blanice. Celkem se
zúčastnilo 120 lidí, někteří přijeli až
z Plzeňska. Pracovníci VLS jim ukázali
odrůstající lesní kultury po orkánu Kyrill, který postihl Šumavu před devíti
lety. Téměř všichni využili možnost
vyhlídky z vrcholu Knížecího stolce,
a to i nejstarší účastnice zájezdu paní
Svobodová ve svých 91 letech.
Exkurze k pramenům Blanice byla
pro všechny obzvláště přitažlivá,
protože se do těchto míst z důvodů
vojenského provozu běžně nedostanou. Byli seznámeni se složitou
situací lesnického hospodaření v NPP
Blanice a zhlédli nové přemostění
Blanice financované z dotací. I tentokrát se potvrdila velká obliba těchto
exkurzí s průvodcem, který při těchto
akcích seznamuje veřejnost s posláním vojenských lesů na území, které
je určeno k výcviku vojsk.
Jana Hynková, Romana Klevarová,
Jiří Flíček ml. a redakce

„Že děti spolupracovaly až s překvapivým nadšením, se shodly všechny
přítomné pedagožky a asistentky.
Jejich zájem a zápal pro aktivity byl
pravdu výjimečný. Lze se domnívat,
že to svědčí o přínosu systematické
práce s kolektivy v lesní pedagogice.
Program byl krásnou tečkou nebo
spíše čárkou za Týdnem lesů 2016,“
hodnotila akci lesní pedagožka Jana
Hynková.
Aktivity spojené s tématem obnovy lesa budou totiž probíhat v průběhu celého května. Celkem se do
lesní pedagogiky karlovarské divize Vojenských lesů a statků v týdnu
od 9. do 13. května zapojilo
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DEN LESA VE VALŠOVICÍCH
Celkem 50 dětí z I. stupně ZŠ Sluníčko doprovodila lesní pedagožka
Romana Klevarová na již tradiční akci
s názvem Den lesa ve Valšovicích.
Na školním polesí hranické lesnické
školy čekal na děti pestrý program na
šesti stanovištích. Trasu jsme zahájili
u vyvážecí a odvozní soupravy, pokračovali jsme k přibližování dřeva koňmi i traktorem, nechyběla oblíbená

těžba dřeva, výroba medaile ani zastavení se sokolníky, kynology a myslivci. Největší nadšení u dětí však
vzbudilo pěstování lesa, konkrétně
sázení malých stromků. „Proto jsme si
s dětmi slíbili, že příští rok si v našich
domovských lesích samy vyzkoušejí
sázet sazenice stromků,“ dodala Romana Klevarová.

DĚTI Z OSEČNÉ SLAVILY DEN ZEMĚ S VLS
Jak od sebe rozeznat jednotlivé semenáčky a stromky? Jak člověku v lese
pomáhá kůň? Jak se o dravce stará sokolník? To vše se dozvěděla stovka
dětí ze základní školy Osečná, které ve čtvrtek 21. dubna vyrazily v rámci
Dne Země za lesníky z mimoňské divize Vojenských lesů a statků.
Akci zorganizovali pracovníci lesních
správ divize Mimoň ve spolupráci s divizní lesní školkou a lesními pedagogy
VLS. Děti, které za nimi dorazily, se na
celkem pěti stanovištích dozvěděly
mnoho zajímavostí z lesnictví i myslivosti, zkusily si číslování kmenů, viděly práci s koněm při přibližování

dřeva, položily mnoho zvídavých
dotazů našim sokolníkům a mohly
prověřit své smysly i obratnost při
lanových aktivitách a na hmatovém
chodníčku.
Jan Kobr, vedoucí lesních
pedagogů

DO LESA S LESNÍKEM VYRAZILY DĚTI NA BRDECH POTŘETÍ
Již třetí ročník akce Do lesa s lesníkem, kterou organizuje Nadace dřevo pro život ve spolupráci
s hořovickou divizí Vojenských lesů
a statků, proběhl v polovině dubna
u chaty Krejčovka na lesní správě
Jince. Letošní akce se zúčastnilo
přibližně stovka dětí ze čtvrtých
a pátých ročníků základních škol
Komárov i Hořovice.
Po ránu děti v lese přivítal ředitel
Nadace dřevo pro život Stanislav
Polák a nadlesní lesní správy Jince
Kamil Solar z Vojenských lesů a statků

ČR, s. p., a poté již děti mohly vyrazit
na svá první stanoviště. Děti na každém z nich strávily asi 20 minut a po
odtroubení signálu se přesunuly na
následující stanoviště.
Na prvním z nich je čekal stánek
s kreativní dílnou, kde se seznámily
s výrobky ze dřeva a samy si zde vyrobily kufřík z kartonu.
Na druhé zastávce se pak žáci dozvěděli něco o výchově mladých porostů
a o smyslu vyznačování těžeb.
Na třetím stanovišti je pak čekalo
velmi zajímavé povídání o těžební

činnosti a přibližování dříví, zájem
malých návštěvníků vzbudil především tažný kůň, který tu na ně čekal.
Dále děti zaujala motorová pila, výbava těžaře a raznice, kterou si mohly na
čele výřezu vyzkoušet, jak se označují
stromy po těžbě.
Čtvrtá zastávka byla věnována technice měření stromů.
Na stanovišti 5 se zase dozvěděly zajímavosti ze světa semenářství a zalesňování. Vysvětlili jsme si a ukázali,
odkud se berou semínka, jak se přenášejí, a řekli jsme si, jaké jsou způsoby
obnovy porostů.
Poslední zastávkou bylo myslivecké
stanoviště, kde se děti seznámily se
zvěří, kterou mohou potkat v lese, s jejími pobytovými znaky, životním stylem, dozvěděly se, co je to myslivecká
mluva. Samy si mohly vyzkoušet, jak se
zvěř vábí, potěžkat si paroh, zkusili si,
jak se pozoruje zvěř dalekohledem,
a spoustu dalších zajímavých věcí.
Po poledni a závěrečném vyhodnocení čekala na každé dítě sladká odměna v podobě koláčků.
Petra Večeřová, lesní pedagožka

LESNÍ DRÁŽKA KOLVÍNKA
Závěr seriálu o zaniklých železnicích u VLS
V rámci seriálu o lesních drážkách navazujeme tzv. Kolvínkou v západních
Brdech. Tato drážka se jmenovala podle dnes již neexistující brdské obce Kolvín
na Mirošovsku. Lesní dráha byla vybudována jednorázově při obrovské lesní
kalamitě v roce 1941 a poté zase rozebrána, takže dnes jsou z ní patrné pouze
místy tehdejší terénní úpravy – těleso cesty, náspy nebo naopak úvoz či pozůstatky
mostků přes vodní toky.
Okolnosti vzniku drážky
Zde se musíme vrátit do pohnutého
období začátku druhé světové války.
Nacistické Německo je na vrcholu
sil, jeho vojska cvičí i v Brdech a zde
mají Němci velké plány. Na konci
roku 1940 rozhodují o vystěhování
řady obcí v jihozápadních Brdech
a plánují rozšíření vojenského cvičiště. Rovněž zhruba 400 obyvatel

Kolvína je donuceno na podzim roku
1941 opustit své domovy a najít si bydlení jinde… Na západní okraj obce
se však zároveň navážejí díly montovaných dřevěných baráků a staví se
z nich rozsáhlý koncentrační tábor
s rozlohou asi čtyři hektary; čtyři řady
baráků po třech světnicích, přičemž
v jedné světnici mohlo spát na palandách 16 osob. Němci zde zamýšleli
umístit válečné zajatce; území lágru

je obehnáno dvojím plotem z ostnatého drátu a v každém rohu se tyčí
kulometná věž… Zároveň se plánovalo odlesnění rozsáhlého území mezi
Skořicemi a Padrtí pro vojenské účely, proto se začala již koncem roku
1939 stavět na okraji Mirošova pila
k pořezu vytěženého dříví.
Přírodní živly však jejich plány razantně změnily: 15. listopadu 1941
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přišla ničivá vichřice, která vyvrátila
v Brdech odhadem 1,5–1,8 mil. m3
dřeva (přesná čísla nejsou k dispozici). Téměř ušetřeno zůstalo území
lesních správ Obecnice a Nepomuk
a na lesní správě Jince bylo zničeno
„pouze“ asi 150 ha kmenovin v údolí
Červeného potoka pod Krkavčinou
a Valdekem. Pravá spoušť však nastala
v západní části Brd na Padrťsku, Mirošovsku, Dobřívsku a Strašicku. Vznikly
celé rozsáhlé mnohahektarové plochy
vývratišť, takže podle pamětníků bylo
vidět přes lesy ze Strašic do Skořic
a Dobříva a jen na lesní správě Dobřív
vzniklo kolem 900 ha holin.
Německé úřady nahnaly na zpracování kalamity několik tisíc nuceně

nasazených lidí z protektorátu, pro
které byly narychlo dobudovány zmíněné dřevěné pracovní lágry v Kolvíně a rovněž ve Strašicích. Většinou to
byli velmi mladí lidé bez zkušeností
s prací v lese, takže docházelo k mnoha (i smrtelným) pracovním úrazům.
K pořezu dřevní hmoty byly povolány
německé firmy, které dobudovaly na
okraji Mirošova tři pilnice o dvaceti
katrech. Pořezané dříví se vagonovalo pro válečné potřeby, např. jako
podklady pro těžká vojenská vozidla
v močálovitých terénech na východní
frontě. Na východním okraji Kolvína
byly pak zřízeny opravárenské dílny,
čerpací stanice, garáže pro traktory,
železniční depo, kuchyně a stáje pro
50 párů koní.

Lesní drážka
Teprve nyní se dostáváme k lesní
drážce. Ta byla stavěna od jara 1942
k co nejrychlejší dopravě kalamitního
dřeva z lesa na pilu. Bylo vybudováno
několik tras úzkorozchodných lesních železnic v celkové délce kolem
30 km, důmyslně vedených tak, aby
naložené dříví z kalamitou nejsilněji

zasažených oblastí jelo samospádem
na mirošovskou pilu.

u potoka je poměrně dobře znát
zemní těleso původní drážky.

Jižní větev začínala někde u skály
Marie Terezie na plochém hřebenu
severo-východně od vrchu Okrouhlík v nadmořské výšce téměř 700 m
– nejprve jižním směrem obcházela
Okrouhlík a pak se stáčela k severozápadu do širokého údolí Skořického potoka, místy v trase dnešní lesní
cesty, stále dolů k Mirošovu.

Provoz na drážce

Severní větev vedla z nejvíce postižených míst mezi vrchy Dubina,
Palcíř a Kamenná. Měla více odboček
z rozsáhlých vývratišť. Jedna z jejích
větví směřovala rovněž do výše zmíněného depa v Kolvíně. Zajímavá je
trasa jihovýchodním úbočím Kamenné, která končila u dřevěného skluzu
poměrně vysoko na strmém svahu
nad Padrťským potokem. Skluzem
bylo dříví spouštěno k potoku a na
jeho opačném břehu, po kterém
jde lesní cesta Josefka, nakládáno
na automobily a odváženo do Strašic.
Hlavní trasa na mirošovskou pilu pak
šla ze sedla mezi Palcířem a Kamennou (tzv. Stodůlky, kde bylo seřadiště

o čtyřech kolejích). Odtud nejprve po
cestě Vlásence, poté k severu údolím Ledného potoka, po vrstevnici
severním svahem Dubiny a ze sedla
mezi Dubinou a Záborčím dolů k pile.

Nejvzdálenější část kolejí vedla ke
Stodůlkám až ze svahu Kočky – začínala na silničce mezi Zadní Záběhlou a Třemi trubkami a přes Padrťský
potok vystoupala ke Stodůlkám. Zde

Pracovníci byli rozděleni do tzv. pracovních kolon: kolona lesní prováděla těžbu dřeva; pro soustřeďování
dříví a úpravu svážnic byly vytvořeny
kolony koňstvo a pásové traktory. Kolona navalovací nakládala
vyrobené dříví na vagóny nebo jiné
odvozní prostředky; měřící kolonu tvořil lesní personál, který měřil
a evidoval pohyb dřevní hmoty. Tzv.
Gleiskolona sestávala z dobrovolných pracovníků ve svobodném stavu – jednalo se o tu nejnebezpečnější
práci při dopravě dříví lesní železnicí
na pilu – vozy jezdily samospádem
a byly brzděny primitivně jen dřevěnými tyčemi nebo suky vkládanými mezi kola náprav. Adrenalinu
při takové jízdě muselo být dost,
když místy musely vagony letět až
šedesátikilometrovou rychlostí, aby
překonaly následující mírné stoupání… V obzvlášť těžkých terénech
pak pracovala Strafkolona – trestní
kolona, tvořena vězni kárného tábora

Budování Kolvínky pod skálou Marie Terezie (foto www.brdy.org)
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TESÁK VOJENSKÝCH
LESNÍCH PODNIKŮ

Severní větev trati mířila na Ledný potok a nejvzdálenější
část kolejí vedla ke Stodůlkám. U Padrťského potoka těleso
trati dobře rozeznáte dodnes. (foto www.brdy.org)

Krátce k historii loveckého
tesáku
Po staletí se k boji i k lovu používaly
stejné chladné zbraně, bodné i sečné.
Často se lovilo natláčkou do sítí, ze
střelných zbraní se používaly luky, kuše
či později první pušky, předovky. V případě poranění zvěře ji pak bylo třeba
rychle usmrtit, aby neodešla a nebyla
ztracena. A právě k tomuto účelu se
nejspíše ze selské šavle a českého tesáku vyvinula svým použitím specializovaná chladná lovecká zbraň, lovecký
tesák, který sloužil k usmrcení velké
zvěře zárazem. Ke stejnému účelu se
lovecký tesák používal při štvanicích
a posléze i parforsních honech.

(nacházel se mezi Mirošovem a Mytí,
dnešní Domov důchodců) pod dohledem četníků, kdy jimi tvořený
lidský řetěz vynášel z nepřístupných
míst rovnané dříví.

Ukončení provozu
Provoz na drážce byl ukončen po vytěžení a odvozu kalamitního dřeva
v průběhu roku 1944. Veškeré zařízení (pražce, kolejnice, vozíky, lokomotivy atd.) bylo postupně odsunuto do Německa. Ještě před koncem
války byl opuštěn i pracovní tábor
v Kolvíně. Provoz pil v Mirošově byl
samozřejmě též utlumen; v období
socialismu pak zde pracovala pila
Západočeských dřevařských závodů, od kterých ji převzaly po r. 1990
Vojenské lesy a statky. Později ji však
VLS prodaly a dnes zde již pila není.
Obyvatelé Kolvína se sice v roce
1945 mohli vrátit do svých (poněkud zpustošených) domků a pustit
se do jejich obnovy, ale jen na pár
let: v roce 1952 byl Kolvín (i další
obce v okolí) definitivně vystěhován
a rozbořen a na jeho území byla poté
zřízena vojenská střelnice.
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Pokud dnes navštívíme popisované
končiny kolem Kolvína, jen těžko
můžeme uvěřit tomu, co se zde před
sedmi desítkami let odehrávalo. Lidská ruka a hlavně ruka Matky přírody
dokonale zahladila stopy po vesnici,

lágru a všech dalších objektech…
Bezlesí v místech bývalé vesnice
a střelnice tvoří dnes 2. zónu CHKO
Brdy, a je tedy předmětem zájmu
ochrany přírody. Časy se mění…

Z obrazů a rytin starých mistrů můžeme usuzovat, že lovecký tesák jako
pobočnou chladnou zbraň a zároveň
i odznak společenského postavení
nosili myslivci již v 16. století. Délka
čepele tesáku tehdy dosahovala 70 až
75 cm, v průběhu 18. století se zkrátila
na přibližně 55 cm a během 19.–20.
století se ustálila na délce okolo 30 až
40 cm. Tento vývoj má souvislost se
zdokonalením palných zbraní a tím
i zánikem potřeby dávat velké zvěři
záraz, který postupně nahradila dostřelná rána.
Lovecký tesák ale stále zůstává čestnou chladnou zbraní vyučených myslivců a součástí slavnostních stejnokrojů lesního personálu. Je i dnes
používán při pasování na myslivce
(přijímání mezi myslivce) a pasování
na lovce.

Tesák Vojenských lesních
podniků

Hlavní příčinou budování lesní drážky byla ničivá vichřice, která 15. listopadu
1941 vyvrátila v Brdech odhadem bezmála dva miliony kubíků dřeva.
(foto www.brdy.org)

Také Vojenské lesní podniky spolu
s jednotnými stejnokroji přijatými
v roce 1935 přistoupily k výběru
tesáku, který by s opaskem doplnil
stejnokroj slavnostní. Bylo vypracováno několik odlišných návrhů, včetně
soupravy tesáku a zavazáku. Nakonec
byl v roce 1937 předpisem o služebním oděvu (odznaku) zaměstnanců,
kteří podléhají služebnímu řádu

pro zaměstnance podniku VLP (čj.
2826 řed. 1937) zaveden poměrně
jednoduchý, ovšem velmi kvalitně
zpracovaný lovecký tesák ve dvou
variantách – zlacené a mořené.
Tesák má přímou, jednobřitou,
středohrotou čepel o délce okolo
350 mm. Vzhledem k tomu, že tesáky
vyráběla řada firem (Hynek Hojtaš
Praha, J. Novotný Praha, Družstvo Lověna Praha – značka Lov, Wlaszlovits
Štós), rozměry se mohou lišit. Výbrus
čepele je buď klínový, sahající do poloviny její výšky, či klínový s oválným
oboustranným žlábkem. Ostří není
nabroušeno.
V předpisu z roku 1937 (§ 14) je uvedeno: /1/ Lovecký tesák má rovnou
asi 35 cm dlouhou, broušenou, nahoře 24 mm širokou čepel, která je
zasazena do leštěné parohové rukojeti. Na dolní části rukojeti je příčka
s ochranným štítem. Horní okraj rukojeti je okován hlavicí. Na ochranném
štítu je lisován malý státní znak stylisovanými lipovými ratolestmi. Rukojeť
je od hlavice až po čepel 13,5 cm
dlouhá a nahoře je monogram VLP.
/2/ Pochva je 38 cm dlouhá a je
zhotovena z tvrdých dřevěných dýh
potažených koží, pro úředníky barvy
hnědé, pro lesní dozorce a lesní hajné
barvy černé. Ústí obou otvorů pochvy
jsou okovány zděří. Horní a dolní konec pochvy je opatřen kováním, zdobeným stylisovanou lipovou ratolestí.
Vpředu je hák pro závěsník ve tvaru
smrkové šišky. /3/ Kování na rukojeti
tesáku a na pochvě je pro úředníky
pozlacené, nelesklé, výčnělky jsou
jemně leštěné; u tesáku pro lesní dozorce a lesní hajné je kování dobře
poměděné, potom mořené sirnými
játry tmavohnědě až černohnědě,
lehce kartáčované a zaponované.
Tesák se připínal k závěsníku umístěnému na opasníku, který se nosil
pod blůzou stejnokroje tak, že závěs
procházel otvorem pod patkou levé
kapsy. Závěsník s opasníkem byl zhotoven z hlazené usně v barvě odpovídající pochvě.

Slavnostní opasek
Přes blůzu se zapínal slavnostní opasek (pás). Podrobně jeho provedení popisuje (§ 15) předpisu: Pás je
zhotoven ze stuhy 4,2 cm široké a je
zapjat sponou. Stuha je u úředníků
1. a 2. platové stupnice ze zlatého tkaniva, u ostatních úředníků, podúředníků a zřízenců z hedvábného tkaniva barvy hlinité. Do stuhy je vetkáno
5 proužků, z nich prostřední jsou
10 mm, postranní 5 mm a okrajové
3 mm široké. Proužky jsou sloupkové
a jsou u úředníků 1. a 2. platové stupnice z hedvábí barvy hlinité, u ostatních
úředníků zlaté, u lesních dozorců a lesních hajných stříbrné. Spona je ražena
z tombakového plechu a je pro úředníky zlacena s jemně leštěnými výčnělky, pro lesní dozorce a lesní hajné
postříbřena. Spona se zapíná na hák
přiletovaný pod odznakem. Po obou
stranách pásu je po jedné kovové průvlečce z téhož materiálu a provedení
jako spona.

Lesní personál VLP se slavnostními opasky, zámeček Tři trubky,
rok 1944 (Heeresforstamt
Horowitz)
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ODEŠEL ČLOVĚK S VELKÝM SRDCEM
Dne 5. května jsme se naposledy rozloučili s člověkem, kterého na Hornoplansku znal každý – s panem lesním správcem Jiřím Píchou, který nás opustil po
krátké nemoci v 79 letech. Byl to lesák a myslivec tělem i duší. U divize VLS
Horní Planá pracoval nepřetržitě 42 let.
Zavazák vyrobený z tesáku VLP, délka
nože 283 mm, čepele 152 mm, pochvy
190 mm.

Tesák VLP – pasování loveckých hostů, zámeček Tři trubky, září 1966.
V popředí generální ředitel VLS, n. p., Ing. V. Růžička, vpravo ředitel divize
Hořovice Ing. L. Přidal, v pozadí K. Hamemík.

Zpět k tesákům a jejich
osudům
Tesáky VLP „sloužily“ od roku 1937 do
německé okupace v roce 1939, ale
i během ní až do roku 1945 beze změn.
Na rozdíl od tesáků Státních lesů a statků (zavedených též v roce 1937), kde
u části z nich došlo k výměně mušle
(ochranného štítu) za novou, nesoucí znak Protektorátu Čechy a Morava.
Na Slovensku byl u tesáků SLS malý
státní znak ČSR nahrazován znakem

Slovenského štátu. Soumrak pro tesáky VLP nastal na přelomu 50. a 60. let
20. století, kdy bylo postupně upouštěno od jejich užívání. Z Vojenských
lesních podniků se v roce 1948 stala
hlavní správa Vojenských lesů a statků,
v roce 1953 pak národní podnik Vojenské lesy a statky. Tesáky pro lesní dozorce a lesní hajné s tmavě mořeným
kováním a pochvou potaženou černou
kůží byly podle stati /5/ § 14 předpisu
z roku 1937 tzv. inventární, to znamená, že lesnímu personálu byly jen propůjčeny po dobu služby, a tak lesní
dozorci a hajní na příkaz odevzdávali.
Naštěstí zdaleka ne všichni. Konkrétně z tesáků, které byly shromážděny

Osobně jsem ho znal celý život, začínal
jsem u něj svůj profesní život u VLS.
Byl to člověk s velkým srdcem, který
se vždy dokázal s každým domluvit
a urovnal v klidu každý problém na
lesní správě. Do Horní Plané se nastěhoval s rodiči, kteří sem byli dosídleni
po odsunu Němců po druhé světové
Slavnostní opasek (pás) VLP.
Z předpisu r.1937

na ředitelství divize VLS Hořovice, se
pak podomácku zhotovovaly zavazáky a zbytek tesáků údajně skončil
v hutích… Pozlacené tesáky si úředníci za první republiky kupovali z vlastních prostředků, byly jejich majetkem,
a z toho důvodu se jich zachovalo více.
Lovecké tesáky VLP jsou dnes vyhledávaným sběratelským artiklem, ale
málokoho již zajímá jejich příběh či
historie.
Tato stať navazuje na článek o stejnokrojích VLP, který byl uveřejněn v čísle
4/2015 časopisu s.p. VLS ČR.
Za pomoc při shromažďování informací
a dobových fotografií personálu VLP
děkuji pracovníkům VLS divize Hořovice a také sběratelům loveckých tesáků,
kteří poskytli cenné údaje.

Do startu letošního ročníku národního šampionátu v práci s motorovou pilou zbývalo více než čtvrt roku
a sdělovací prostředky si již našly
osobnost, na které příběh 40. ročníku Lesnického dne v Ralsku postaví.
Novináře zaujal především avizovaný
start nestora dřevorubeckých klání
a našeho kolegy z hamerské správy
divize VLS v Mimoni Huberta Bartáka.
V březnu o něm v Právu vyšel rozsáhlý
článek na titulní straně severočeské mutace deníku. Autor zmiňuje,
že letošní ročník Lesnického dne
bude patrně jednou z posledních
příležitostí vidět jej v závodním poli
s ohledem na zdravotní problémy.
Dřevorubecký sport rozhodně nepatří k disciplínám, okolo kterých by
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Závěsník k loveckému tesáku VLP.

se točil mediální showbyznys, a tak je
příjemným překvapením, když sdělovací prostředky věnují pozornost
lidem, kterých se týká. Obzvláště

Hubert Barták, byť po mediální pozornosti netouží, si toto ocenění zaslouží za vše, co pro dřevorubecký
sport udělal.

Ing. Jiří Flíček

SPOLEČENSKÝ VEČER NA VINOHRADECH PODRUHÉ

Ing. Petr Ježek

Předpis o služebním oděvu (odznaku)
zaměstnanců, kteří podléhají služebnímu
řádu pro zaměstnance podniku VLP,
rok 1937

a to nejen v létě, ale i v zimě. Ti starší
si pamatují, že před motorkou jezdil
po revíru na koni. Na chovatelských
přehlídkách trofejí nesměl chybět, pravidelně nám zajišťoval pořadatelskou
službu, vysvětloval návštěvníkům chovatelské zásady a vždy připojil nějakou
tu historku. Bohužel, letošní jeho dvacátá výstava byla poslední. Čest jeho
památce!

ZÁJEM O LEGENDU

Pokud budete mít jakékoliv připomínky
či upřesnění k danému tématu, ozvěte
se, prosím, na e-mail: vhsb@seznam.cz

Honební certifikát Ing. Josefa Hofmanna,
zaměstnance VLP, pověřeného lesním
dozorem v obvodu brdské střelnice, 1934

válce na č. p. 151 – U Smrku v roce
1946. Po vojně od 20. 9. 1954 začal
působit u VLS, kterým zůstal věrný až
do svého odchodu do důchodu v roce
1997. Od 1. 4. 1978 až do konce roku
1997, kdy odchází do starobního důchodu, vykonával funkci lesního správce na LS Horní Planá.
Lidé ho rádi navštěvovali, protože si
pro každého našel čas a rád s nimi
hovořil. Každý si ho pamatuje, jak jezdil celý život na motorce v golfkách,

Ještě to nebyla tradice, ale bylo to
již podruhé. Po loňských pozitivních
odezvách se podnikový večer opět
odehrál v hledišti divadla na pražském
náměstí Míru. Pět stovek zaměstnanců
s partnery ze všech divizí a organizačních složek se zde v úterý 22. března
sešlo na SPOLEČENSKÉM VEČERU
VLS V DIVADLE NA VINOHRADECH.
Všechny, kdo dorazili, přivítal v úvodu

ředitel Josef Vojáček. Slavnostní atmosféru na úvod poněkud zkalily aktuální zprávy toho dne z Bruselu, kde
zaútočila skupina mezinárodních teroristů na mezinárodní letiště. Všichni přítomní proto obětem události
věnovali minutu ticha. Pak se ale již
rozjela zábava. A jestli se vloni všichni zúčastnění skvěle bavili divadelním příběhem o patáliích roztržitého
soudce, letos vinohradské hlediště
doslova vybuchovalo salvami smíchu.
Na programu byl totiž divácky nejúspěšnější kus této scény – komedie
Brouk v hlavě. Lechtivá zábavná hra
z pera francouzského mistra jevištního gagu Georgese Feydeaua je dnes

stálicí divadelní komedie po celém
světě a v režii Jiřího Menzla na prknech vinohradského divadla je léta
beznadějně vyprodaným kusem, po
kterém všichni diváci pasou. Salvy
smíchu představení vyvolalo i u diváků z VLS, potlesk sklidili především
Viktor Preiss a Pavel Trojan, kteří svým
výkonem celé podívané dominovali. Ostatně, pro společenské setkání
VLS byla hra vybrána „za pět minut
dvanáct,“ protože v červnu zažila
derniéru.
Dobře pobaveni se účastníci společenského večera následně pustili do
společenské konverzace ve foyer secesní divadelní scény.
Z podniku 33

BLAHOPŘEJEME K VÝZNAMNÉMU VÝROČÍ
ČERVENEC
životní výročí 40 let
CHOTAŠ Bronislav
KONIG Radek
TESAŘ Josef
PERNET Petr
TALANDA Josef
SMOLÍKOVÁ Gabriela

ZS K.Vary Bražec
LS Hlubočky
LS 13 Nepomuk
Dolní Lomnice
SpS Lipník n. Bečvou
SOS Mimoň

životní výročí 45 let
HEŘMANOVÁ Vladimíra
RZ Olšina
GLÁSLOVÁ Eva
SOS Mimoň
MINAŘÍK Petr
SOS Brno

životní výročí 50 let
ZIGMUNDOVÁ Taťána SOS Praha
KLÍMA Jaroslav
SOS Brno
HAVLÍK Marek
SOS Libavá

životní výročí 55 let
KOPČÍK Roman
KOHOUTOVÁ Renáta
HAMPL Jiří
KURUC Lubomír
GRUBNER Milan
PÍŠA Jiří
FENIK Pavel
MICHALČÁKOVÁ Ivana
DVOŘÁK Karel
JENIŠ Jan
HEJSKOVÁ Ludmila

SOS Bražec, Hradiště
SOS Praha
SOS Mimoň
SOS Květušín
SOS Mimoň
LS 16 Nouzov
MS Lhota
LS Libavá
Stř. Bukovina
ŘD Lipník n. B.
SOS Brno

životní výročí 60 let
ZEDEK Jan
PUKLICKÝ Jan
PALUŠÁKOVÁ Božena
DOUŠOVÁ Jarmila
NOVOTNÝ Jiří
HRUŠKA Miroslav
URBAN Václav
ČERMÁK Zdeněk
HUBCEJOVÁ Anna
CHOTOVINSKÝ Karel
FILIAČ Jan
KOPECKÝ Pavel
ŠEBESTA Bohumil

SOS Praha
SOS Praha
SOS Praha
SOS Praha
SOS Mimoň
SOS Květušín
Klášterec
MS Lhota
LS Myslejovice
SpS Bochov
SpS Lipník n. Bečvou
SOS Mimoň
SOS Mimoň

pracovní výročí 35 let

pracovní výročí 30 let

LUSKA Vladimír
VLČEK Petr

FOJTÍKOVÁ Zuzana
HANZLÍK Dušan
LEŠEK František
POPP Vladimír
VOŘÍŠKOVÁ Lenka

SpS Plumlov
Stavební středisko

pracovní výročí 40 let
DOLEŽEL Jiří Ing.
ČOCHRAČ Petr

ZS Heroltovice
LS Bruntál

pracovní výročí 50 let
DEDIČ Jan

SOS Libavá

SRPEN
životní výročí 40 let
VYDRA Martin Ing.
SMRČKOVÁ Jana
MARUŠKA Jaromír
MACHALA Pavel

ŘSP
LS Velký Újezd
SPS Horní Planá
LS Libavá

životní výročí 45 let
LISEC Tomáš
FIŠERA Robert
VAZAČ Petr
ŠTEFELA Jan
ŘÍHA Zdeněk
VÁCLAVÍČEK Jiří
BLAHA Kamil

SOS Praha
Stř. Lhota
Valeč
LS Bruntál
LS Horní Planá
ŘD Karlovy Vary
LS Žárovice

pracovní výročí 20 let
BRUNA Richard
CHABIČOVSKÝ Marián
DYMÁČEK Roman
KOUKAL Luboš
MARŠÁLEK Oldřich
MELKA Aleš
POHLA Antonín
VAJNEROVÁ Blanka
VÝMOLA Jaroslav
ŠLECHTA Josef
ŠMÍD Zdeněk
ČOCHRAČ Petr
ČECH Michal

LS 16 Nouzov
LS Hlubočky
ŘD Plumlov
LS Hlubočky
LS Potštát
SpS Plumlov
LS Bruntál
ŘD Karlovy Vary
LS Myslejovice
LS Hamr
LS Bruntál
LS Bruntál
LS Potštát

pracovní výročí 25 let
BOUCHALOVÁ Jana
JANÁSEK Libor
KARMAZÍN Pavel
PLECITÁ Eva
ZICH Karel

LS Myslejovice
LS Libavá
LS 16 Nouzov
SOS Libavá
Dolní Lomnice

pracovní výročí 30 let
KOHOUT Jiří

LS Břehyně

ZÁŘÍ
životní výročí 40 let
KARL Zdeněk
BŘICHÁČEK Jan
ŽAMPACH Michal
PARMA Radek

životní výročí 55 let
KOŠIK Vladimír
NAVRÁTIL Jiří
VOJTÍŠEK Vladimír
ŠPROKOVÁ Bohumila

SOS Brno
SOS Praha
SpS Plumlov
ŘD Karlovy Vary

životní výročí 60 let

KOLESÁR Ondřej
ŠEBESTA Miloslav
KORGER Josef
MALÝ Vladimír
OPLT Karel

SOS Praha
SOS Květušín
SOS Květušín
SOS Bražec, Hradiště
SPS Horní Planá
Klášterec
ZS K.Vary Bražec
ŘD Hořovice
LS Libavá
SOS Mimoň
SOS Mimoň
SOS Mimoň
SOS Mimoň
SOS Brno
SOS Praha
SOS Brno
SOS Mimoň
SOS Mimoň

životní výročí 70 let
VESELÝ Miloslav
PODOLA Ivan
KRÁSNÝ Jiří
ŠŤASTNÝ Karel

SOS Praha
SOS Brno
SOS Brno
SOS Praha

životní výročí 75 let
KOVÁCS Ladislav

Dolní Lomnice

pracovní výročí 20 let
ANGELOVIČOVÁ Anna
HRUBAN Robert
KOPA Vladislav
KRAUS Petr
VALIŠOVÁ Kateřina

Dolní Lomnice
SpS Plumlov
LS Myslejovice
LS 16 Nouzov
SOS Libavá

pracovní výročí 25 let
KLUS Jaroslav
ZS K.Vary Bražec
TŘEŠŇÁK Petr
LS Břehyně
VACULÍKOVÁ Drahomíra LS Libavá

ŘSP
LS 14 Mirošov
ŘD Plumlov
LS Potštát

životní výročí 45 let
VAŇUROVÁ Ilona
UNGR Petr
HONKOVÁ Alena
ŠPONEROVÁ Eva
BOHUSLAVICKÝ Oldřich
WOLF František
LOSKOT Jiří

životní výročí 65 let

SOS Praha

SOS Libavá
LS Potštát
Klášterec

životní výročí 50 let

SOS Praha
SOS Mimoň
SOS Brno
LS Myslejovice
LS Horní Planá

MRKÁČEK Josef

SOS Brno
SOS Libavá
SOS Mimoň
SOS Brno

BOŘIL Zdeněk
KELNAR Jan
VÁŠKO Jindřich

INGR Milan
FIALA Petr
VEČERKA Petr
ŠTĚPÁNEK Lubomír
WIRTH Miroslav

životní výročí 70 let

PETR Josef
NOVOTNÝ Jan
HARGAŠOVÁ Ivana
ČÍHAL František

pracovní výročí 35 let

životní výročí 50 let

KARHAN Josef
LEITNER Milan
PETIK Jozef
HEJTMÁNKOVÁ Hana
MILOTA František
BINDAS Miroslav
BOHUSLAV Ivan
TESAŘ Milan
BENÍŠEK Drahomír
FALTYSOVÁ Edita
MALÝ Antonín
POHL Jiří
ŠTĚPÁN Stanislav

životní výročí 65 let

ŘD Lipník n. B.
ZS H.Planá Květušín
ŘD Horní Planá
ŘD Horní Planá
ŘSP

Myslivecké
slavnosti

SOS Bražec, Hradiště
SOS Bražec, Hradiště
LS 13 Nepomuk
SOS Libavá
SOS Mimoň
Dolní Lomnice
LS 17 Strašice

životní výročí 55 let
STŘÍTESKÁ Jana
DUDA Miroslav
DUŠÁNEK Zbyněk
HÁNA Miroslav

SOS Brno
SOS Květušín
SOS Mimoň
SOS Mimoň

životní výročí 60 let
LANGER Jan
DUBSKÝ Zdeněk
ZEDEK Antonín

SOS Květušín
LS Rychtářov
LS Velký Újezd

životní výročí 65 let
CHMELAŘOVÁ Saša
VESELÝ Bohumil
HLAVÁČ Milan
MLÁDEK Luboš
ČERNÍK Jan
HRADEC Jan

SOS Praha
SOS Praha
SOS Brno
SOS Mimoň
SOS - ŘSP
SOS Praha

životní výročí 70 let
WENZLIK Reinhard
MIHÁL Stanislav
HOMOLA Karel
HAVLÍK Pavel

SOS Bražec, Hradiště
SOS Bražec, Hradiště
SOS Bražec, Hradiště
SOS Mimoň

pracovní výročí 20 let
BLAHOVÁ Hana
PATOČKOVÁ Irena
SKŘICIL Dušan
VLK Jiří
ŠKRHÁK Stanislav

LS Žárovice
ZS K.Vary Bražec
DMS Lipník-dílny
LS Potštát
LS Žárovice

pracovní výročí 25 let
DVOŘÁK Karel
GRYC Miroslav
SLUKA Martin
ŽERNÍČEK Zbyněk

Stř. Bukovina
LS Rychtářov
LS Lipník
LS Libavá

pracovní výročí 30 let
LOSKOT Jiří
RUŽBACKÝ Ladislav
STARÁ Libuše
ČEPERA Jiří

LS 17 Strašice
Stavební středisko
ZS Heroltovice
ŘD Hořovice

pracovní výročí 35 let
MOCKOVÁ Eva
VALAPKA Peter
ŠIŠTÍK Stanislav

ŘD Mimoň
LS Břehyně
LS Potštát

pracovní výročí 40 let
BEDNÁŘ Miroslav

ZS Heroltovice

Křivoklát 2016
3. září

Festival lovecké hudby
vystoupí především trubači s profesním vztahem k s. p. Lesy ČR
nebo s. p. Vojenské lesy a statky ČR
Kategorie: soubory v ladění B, soubory s libovolnými loveckými nástroji a povoleným
strojivem, dvojice s libovolnými nástroji, sólisté na borlici, sólisté na lesnici B
Laureát každé kategorie obdrží originální umělecké dílo
Kontakt: pavelkoran@seznam.cz

4. září

Den přírody a myslivosti
Celodenní program na hradě s průřezem mysliveckých činností,
Matiné u Kapličky sv. Eustacha, mše svatá, výstavy, dětský program,
koncert laureátů festivalu, umění a tradice, prodejní a propagační stánky
Záštitu převzali
ministr zemědělství ČR Pavel Jurečka a hejtman Středočeského kraje Miloš Petera
Hlavní mediální partner
časopisy Svět myslivosti a Lesnická práce, vydavatelsví Lesnická práce s. r. o.
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Vítěz soutěže
minulého kola
– Petr Pechman –
s fotografií „Pavouk“. Gratulujeme.
Jan Sotona, šéfredaktor
Příspěvek do rubriky „fotosoutěž“
posílejte prosím na e-mail:
jan.sotona@vls.cz
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