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Rekreační zařízení Olšina, které spravuje
VLS, se stalo velkým lákadlem pro mnoho
cestovatelů po Čechách. Mimo ubytování
zde návštěvníci najdou i vynikající místní
ryby a další pochoutky.  
Neopomenutelná je zde příroda, kterou
mohou návštěvníci poznávat s pomocí
mobilní aplikace, taktéž spravovanou VLS.   

PŘIPRAVILI
JSME PRO VÁS

Rozhovor s panem 
Petrem Králem

ROZHOVORY S ČLENY 
ČMSZP

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
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Jste partnery několika akcí, které podporují
zdravý životní styl. Povíte nám o nich? Jak s nimi spolupracujete a jak je
podporujete?

Na tomto poli jsou našimi hlavními partnery pořadatelé sportovního seriálu
Běhej lesy, který  je určen široké veřejnosti a jak už jeho název napovídá,
propaguje sportování v přírodě. V jeho rámci už si veřejnost zvykla, že se rok
co rok pravidelně běží dva závody, které hostíme. 

Tím prvním je Běhej lesy Brdy, 
odehrávající se v našich lokalitách 
v nejmladší české chráněné krajinné 
oblasti. Celý seriál pak tradičně vrcholí 
na podzim u nás na Boleticku, 
kde je závodní epicentrum přímo 
v našem rekreačním zařízení na Olšině. 
Vedle toho ale spolupracujeme 
i s dalšími sportovními podniky. 
Například jde o Kolo pro život nebo 
štafetový závod Vltava Run, kterému 
pravidelně poskytujeme naše zázemí.

Jak je pro vás důležitá turistika a výlety?

Vojenské lesy a statky po desetiletí spravovaly oblasti, které byly veřejnosti
nepřístupné. Nyní se řada z nich veřejnosti otevírá v rámci optimalizace
výcvikových prostor, ale také z rozhodnutí armády, 
která umožňuje na vybraných trasách o víkendech 
a státních svátcích, kdy necvičí, návštěvu vojenských 
lokalit. My jsme první rozsáhlé zkušenosti 
s rozvojem turistiky učinili už v devadesátých letech 
po zrušení vojenského prostoru Ralsko, který je dnes 
oblíbenou turistickou destinací. Od roku 2016 
spolupracujeme na rozvoji rekreačních funkcí lokality 
ve středních Brdech, kde byl vojenský prostor toho 
roku zrušen. Stejně tak se snažíme najít smysluplný 
kompromis mezi ochranou přírody, případným 
výcvikem vojsk a zájmy veřejnosti také v dalších 
lokalitách.
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Spravujete rekreační zařízení Olšina,
můžete nám o něm něco povědět?

Olšina je mimořádným místem svou polohou 
i okolím. Rozkládá se u jednoho z nejvýše
položených rybníků v republice, na Šumavě
nedaleko Horní Plané a je zasazen do malebné
přírody, která je stále málo zatížena turismem.
Olšina je rozsáhlý ubytovací komplex, který
nabízí celou škálu ubytovacích standardů. 
Od hotelových pokojů, přes několik typů chatek
pro rodiny, přes pronájem vily až po klasickou
turistickou ubytovnu. Restaurace se zaměřuje
na tradiční českou kuchyni i krajové speciality. 
Z Olšiny máte na dosah jak Český Krumlov, tak
nedaleké Lipno a Národní park Šumava. V zimě
pak sjezdovky na české straně, běžecké stopy 
a také největší lyžařské středisko mimo Alpy
v rakouském Hochfichtu.

Relativní novinkou je i prodej dřeva, proč jste
se pro tuto činnost rozhodli? A je o dřevo velký
zájem?

Lesní výroba, tedy i produkce dřeva je naší
hlavní činností a my jsme se rozhodli dát
možnost lidem v okolí lokalit, v nichž působíme,
koupit si lokálně dřevo ze státních lesů za ceny,
které jsou příznivé.



Každý si dá rád dobrou čerstvou rybu. I ty je možné u vás koupit, prozradíte nám, kde
všude vás můžeme navštívit? 

Ryby z naší produkce nabízejí široké veřejnosti v maloobchodním prodeji dvě naše
rybářství. Tím prvním je náš provoz ve Chvalšinách na Českokrumlovsku, druhým pak sádky

VLS v Mirošově na Rokycansku. V obou případech jde o produkci z mimořádných lokalit.
Chvalšiny nabízejí především ryby z rybníku Olšina, Mirošov pak ze slavné dvojice

Padrťských rybníků, které leží v srdci CHKO Brdy. 
Při chovu nevyužíváme intenzivní chovné metody a jmenovaná vodní díla leží v čistých

přírodních lokalitách a napájejí je toky, které na své cestě nepotkali civilizaci ani intenzivně
využívané zemědělské lokality. Ryby z nich jsou proto mimořádně chutné a zdravé. Nabídku

si může každý najít na našem webu, stejně tak i otevírací dobu pro veřejnost.

Přiblížíte nám mobilní mapovou aplikaci VLS?

Mobilní mapová aplikace, kterou nabízíme veřejnosti ke stažení zdarma, mapuje dvě přírodní
lokality, které se v minulých letech otevřely veřejnosti. Najdete v ní tipy na výlety, významná místa

včetně jejich fotografií, ale také atlasy vzácných živočišných druhů, které zde žijí. Co považuji 
za velmi přínosné je fakt, že do těchto map jsou zaneseny body integrovaného záchranného

systému, tzv. rescue pointy. Jde o čísly označené tabulky na strategických místech, které slouží
k orientaci jak návštěvníkům, tak především záchranným složkám. Takže pokud potřebujete
pomoci, stačí sdělit do telefonu, že se například nacházíte na křižovatce u bodu záchrany 22 

a operátor přesně ví, kam má pomoc poslat.
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ČESKOMORAVSKÝ SVAZ
ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ
Slezská  100/7
Praha 2
120 00
IČ :  148882207
emai l :  in fo@cmszp.cz  
www.cmszp.cz

Tento zpravodaj  vydává 

stavovská organizace a organizace zaměstnavatelů

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Ju l i skou 1621/5
Praha 6  -  De jv ice
160 00

Ředi te l  VLS  ČR:   Ing .  Petr  Krá l
webs ide :  ht tps : / /v ls .cz /

Kontakty: 
Rekreační  zař ízení  Olš ina:  
Horní  P laná ,  382  26
te l :  739  485  274
e-mai l :  rekreace .o ls ina@vls .cz

Prodej  dřeva:  
te l :  +420 954  007  901
e-mai l :  Miros lava .Kandlerova@vls .cz


