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Vojenské lesy a statky se mimo jinou
činnost snaží o pomoc při zadržování
vody v přírodě. V posledních letech se
jim podařilo obnovit desítky malých
vodních děl. 
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Můžete nám představit aktivity VLS?

Vojenské lesy a statky se primárně zabývají hospodářskou správou svěřených lokalit, které
slouží či sloužily resortu obrany. Tedy lesní výrobou, ekologickým zemědělstvím, myslivostí 
a rybářstvím. Vedle toho poskytujeme také servisní služby armádě a Ministerstvu obrany. 
Jde především o ostrahu objektů a areálů a jejich správu. Vedle toho, v posledních letech

v souvislosti s otevíráním lokalit veřejnosti, investujeme také do rozvoje rekreačních funkcí
našich lokalit a zajišťujeme také celou řadu investic v oblastech, které nemají přímou souvislost

s naším hospodařením, zvyšují však biodiverzitu lokalit v naší správě. Jednou z nich jsou
samozřejmě rozsáhlé investice do zadržování vody v krajině.

Můžete nám říci něco o investičním programu Vojenských lesů a statků ČR do zvýšení
biodiverzity lokalit a zadržování vody v krajině?

Jedná se o program, který jsme pracovně nazvali Živá voda VLS. Vznikl v roce 2015, kdy
zadržování vody v krajině ještě nebylo tak diskutovaným společenským tématem a za tu dobu

se nám podařilo v našich lokalitách vybudovat či obnovit desítky malých vodních děl. Nejde
přitom o žádná megalomanská vodní díla. Budujeme na vhodných místech malé vodní nádrže
a rybníky do dvou hektarů rozlohy, někdy také menší stavby – napajedla a tůně. Jejich smyslem

není hospodářské využití, ale zadržet vodu v krajině, příznivě ovlivnit klima v daném regionu,
zvýšit jeho biodiverzitu a částečně také jde o krajinotvorné funkce.  Někdy jde o nové vodní

plochy na vhodných místech, často ale do krajiny vracíme historická vodní díla, která zde
v minulosti byla. Na Šumavě tak například do lesních lokalit vracíme tzv. klausy, nádrže, 
které dříve sloužily k plavení dřeva, takže jde částečně i o návrat k historické tváři krajiny 

našich předků.
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Na kterém dalším programu aktuálně pracujete?

V současné době pracujeme na dvou velkých mezinárodních investičních projektech
společně s rakouskými partnery, na něž jsme získali podporu z evropského programu

Interreg. 

První z nich jsme právě slavnostně předali veřejnosti. Jde o naučnou stezku s návštěvnickým
střediskem u šumavského rybníku Olšina, jehož okolí se před několika lety otevřelo

veřejnosti v rámci optimalizace vojenského újezdu Boletice. Stezka by měla veřejnosti
přiblížit zdejší unikátní přírodu, která je mimo jiné součástí evropsky významné lokality Ptačí

oblast Boletice. Návštěvnické středisko pak vedle turistů bude sloužit také rozvoji
spolupráce s našimi rakouskými partnery. 

Druhým projektem je obnova technické památky Želnavský smyk, což byla vodní cesta 
pro plavení dříví, která na Šumavě spojovala Schwarzenberský plavební kanál s Vltavou. 

I zde jde o přeshraniční vícestrannou spolupráci, do níž jsou zapojeny na české straně také 
Lesy ČR  s obnovou části kanálu, a na rakouské pak dojde ke zpřístupnění lokality 

Bavorské nivy.

Jak spolupracujete s okolními aktéry (turistický klub, obce, školy, zemědělci)? 

Školy v lokalitách, kde působíme, jsou samozřejmě našimi partnery v rámci lesní pedagogiky
(pozn. red. samostatný rozhovor naleznete v čísle 6/2020) . S obcemi i místními agrárními subjekty
udržujeme dobré vztahy. S klubem českých turistů jsme právě nedávno významně prohloubili

spolupráci podepsáním dohody, která by měla výrazně pomoci při značení tras v našich
lokalitách.
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