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Dobrá Voda se už munice nezbaví. Brdy ano
Dělostřelecké granáty
vytlačují ze země ko-
řeny nových stromů.

DAVID KOJAN
PAVEL KORELUS

Šumava, Brdy – NEVY-
BUCHLÁ MUNICE, NEBEZ-
PEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA,
varují i pětadvacet let po
zrušení vojenského újezdu
Dobrá Voda tabulky napří-
klad podél turistické trasy
ze Skelné u Prášil na Prášil-
ské jezero a Poledník či od
mostu přes Křemelnou přes
bývalou vesnici Stodůlky.
Vyčištění dopadových

ploch bývalých střelnic

Správa Národního parku
Šumava (NPŠ) neplánuje,
bylo by nákladné a zasáhlo
by do chráněných území.
Vojenský újezd zanikl

k 31. 12. 1991, území převzal
tehdejší okresní úřad. Od
munice byly na bývalých
střelnicích vyčištěny pouze
cesty a nejbližší okolí. Do-
padové plochy byly předány
s tím, že se tam osmdesát
až sto let nesmí hospodařit,
a národní park je po svém
vzniku převzal s tím, že
udrží jejich nepřístupnost.
Podle rozčlenění prove-

deného správou parku jde
o čtyři plochy kategorie III
o celkové rozloze 199 hek-
tarů. Největší je bývalá dě-

lostřelecká střelnice Stodůl-
ky, další jsou na Slunečné,
Vysokých Lávkách a Cet-
lově Hůrce. „Katego-
rie II je prostor,
kde je výskyt
jednotlivé
munice mož-
ný a lze tam
provozovat
zemědělskou,
lesnickou či
stavební čin-
nost se zvýše-
nou opatrností.
Jde o území o celko-
vé rozloze 2109 hektarů.
Kategorie I je pak prostor,
kde není výskyt munice
pravděpodobný. Zahrnuje
celý zbytek bývalého újez-

du,“ uvedl mluvčí NPŠ Jan
Dvořák.
Že varování před municí

nejsou lichá, dokazují
zkušenosti lesníků,
strážců i dalších
pracovníků
parku. „Každý
rok nacházejí
nevybuchlou
munici. Ke
každému ta-
kovému nálezu

se volá Policie
ČR, pyrotechnici

munici odvezou k li-
kvidaci,“ dodal Dvořák. Mu-
nici odhalují například vý-
vraty nebo ji vytlačují ze
země kořeny stromů, který-
mi plochy zarůstají.

Kompletní vyčištění území
by podle odhadů vyšlo na
desítky miliard korun. „Bylo
by značně finančně náročné
a znamenalo by intenzivní
zásahy na velké ploše pří-
rodně cenného území, kde
žije řada přísně chráněných
druhů,“ vysvětlil mluvčí.
Se zachováním současné-

ho stavu souhlasí i Libor
Pospíšil, starosta Prášil,
v jejichž katastru dopadové
plochy leží. „Asi před třemi
roky se o tom jednalo. Py-
rotechnické vyčištění by
znamenalo odstranit veškerý
porost. Šlo by o drastický
zásah do přírody, zůstala by
pouze tráva,“ konstatoval
Pospíšil.

To v 'Malé Šumavě', jak se
někdy říká CHKO Brdy, py-
rotechnici naopak pracují
čile. Tamní vojenský újezd
zanikl s rokem 2015, jeho
očista začala už o tři roky
dříve a podle harmonogra-
mu má letos skončit.
Pyrotechnici z 15. ženij-

ního pluku mají v Brdech
o práci postaráno. Jen
v květnu nalezli 236 kusů
různé munice nebo munič-
ních elementů velké ráže.
„Z celkové plochy je v sou-
časné době očištěno 9402
hektarů, cca 75 procent.
Očistu v tuto chvíli provádí
na tři desítky vojáků,“ řekla
mluvčí Ministerstva obrany
ČR Jana Zechmeisterová.

Kompletní
vyčištění území
Dobrá Voda by
podle odhadů

vyšlo na desítky
miliard.

Případ z Oloví znovu
projedná vrchní soud
Nepřesnosti ve výpovědích
vedly ke zproštění viny.

Plzeň – Krajský soud v Plzni
včera zprostil viny bývalého
starostu Oloví na Sokolov-
sku Miroslava Filandra a
další dva muže, kteří figu-
rují v kauze úplatkářství.
Podle předsedy senátu To-
máše Boučka se lišily výpo-
vědi svědků. Krajský soud
rozhodoval v případu již
podruhé, jelikož první ver-
dikt zrušil Vrchní soud v
Praze. Tam se však případ
znovu vrátí, jelikož státní
zástupce se proti nynějšímu
rozsudku ihned odvolal.
Plzeňský soud na dopo-

ručení kolegů z Prahy dopl-
nil dokazování a především
znovu vyslechl některé
svědky. Zde se objevily ne-
přesnosti, které soud nako-
nec vedly ke zproštění viny.
Výpověď jednatele tou-

žimské stavební společnosti
E. J., který měl být obžalo-

vanými požádán o úplatek,
se podle Boučka v klíčových
bodech lišila od výpovědi
dalšího svědka. Neseděly
například termíny setkání.
Svědkové, kteří byli vyslý-
cháni i u vrchního soudu,
podle Boučka navíc uváděli
některé skutečnosti jinak
než v Plzni.
Podle soudu nebylo ne-

pochybně dokázáno, že by k
úplatkářství došlo, a tak byli
obžalovaní zproštěni viny.
Kauza se vztahuje k ten-

dru na zateplení bytovek v
Oloví. O vedení města se
kriminalisté začali zajímat v
létě 2012. Na podzim pak
jmenované obvinili z přijetí
úplatku a podplácení. Vše se
točilo kolem výběrového ří-
zení na zateplení panelo-
vých domů za zhruba čtyři-
cet milionů Kč. K žádosti o
úplatek podle obžaloby do-
šlo někdy od září 2011 do
března 2012. (ap)

Moje místa
Na pět otázek odpovídá
plzeňský horolezec a ces-
tovatel Jan Trávníček.

Plzeň – Jednačtyři-
cetiletý Jan Tráv-
níček (na snímku)
vystudoval geo-
matiku na Fakultě
aplikovaných věd
v Plzni. Živí se jako
geodet, učitel a lektor. Jeho
velkou vášní se staly hory
a cestování. V červenci 2014
vystoupil jako pátý Čech
v historii na druhou nejvyšší
horu světa K2 (8611 m n.
m.), a to bez použití kyslí-
kového přístroje.
Minulý rok stál v čele ex-

pedice, jež vyrazila na tibet-
skou osmitisícovku Cho Oyu.
Součástí desetičlenného tý-

mu byl i nevidomý horole-
zec Jan Říha. Na vrchol hory
přezdívané Tyrkysová bo-
hyně se nakonec dostali
pouze tři členové výpravy
(Jan Trávníček, Marek No-
votný a Aleš Bílek). (mrak)

Kam chodím na kávu

Všude tam, kde ji podává příjemná obsluha. Těch míst
najdete po světě spoustu. Vlastně až zas tak nezáleží na
tom, kde je vypěstovaná a jak moc a kde je pražená, ale
spíše na tom, zda jste si na ni našli klidnou chvilku.
Pokud se k tomu přidá přítomnost kamarádů, začnete
nejen nad její kvalitou filozofovat...

Koho z Plzeňanů z historie bych rád potkal

Jsem rád, že se mohu potkávat v součas-
nosti s lidmi, kterých si vážím. Plzeň je
multikulturní a sportovní město, a tudíž
příležitost potkávat se s mnoha zajíma-
vými osobnostmi je snadná. Měl bych
jmenovat spoustu svých kamarádů či
známých, kteří jsou spojení s Plzní, ale
nebudu. Fajn člověk není definován jen tím,
kde žije. Při svém cestovatelsky putovním způsobu ži-
vota jsem potkal velké množství bezva lidí, kteří ne vždy
byli z Plzně. Ale možná bych se rád potkal s Emilem
Škodou (na snímku) a zeptal se ho, proč nevybudoval
Škodovku trošku barevnější.

Místo, které by se
dalo vylepšit

Každé, kde jsou lidé
zbytečně zamračení
a naštvaní. Musím
se přiznat, že mi
pije krev kácení
stromů, ať to má ja-

kýkoliv důvod. Obecně
mi vadí naše velká ne-
úcta k něčemu, co tady
bylo dlouho před námi,
což určitě příroda je.

Kde jsem rád a kam bych pozval přátele

Všude, kde je vidět západ slunce bez okolního hluku a dá
se tam třeba popíjet dobré víno, které jsme si přinesli v ba-
tůžku. Takových míst je i v naší kotlině spousta. Kolikrát
nemusíte chodit daleko. Když se vracím z nějaké expedice
(na fotce je Cho Oyu), kde dlouhé týdny vidím často jen
sníh či kameny, moc se těším do naší zalesněné krajiny.

Kde chci být sám

Umět být sám se sebou
v pohodě je bezvadná
vlastnost. Umění starých
mnichů. Učení starodávné.
Nezáleží na místu. Záleží
jen na našem vnitřku.
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Nejširší nabídka zájezdů | Last Minute
11. 6. PRIMORSKO penziony BS 8 dní 5 990
11. 6. PRIMORSKO ***+ h. Belvedere Alexandria Club (DALL) PP 8 dní 8 990
11. 6. SLUN. POBŘEŽÍ **** h. Viand ALL 8 dní 9 990
11. 6. SLUN. POBŘEŽÍ **** h. Žeravi Beach Alexandria Club ALL 8 dní 11 990
18. 6. SV. KONSTANTIN **** h. Aqua Azur Alexandria Club ALL 8 dní 10 990
18. 6. SLUN. POBŘEŽÍ **** h. Mercury ALL 8 dní 11 990
21. 6. PRIMORSKO penziony BS 11 dní 7 990
11. 6. ZAKYNTHOS *** h. Family Inn PP 8 dní 8 990
11. 6. KORFU ***+ h. Sea Garden Alexandria Club ALL 8 dní 9 990
11. 6. RHODOS ***+ h. Evita Beach Alexandria Club ALL 8 dní 9 990
11. 6. KRÉTA *** h. Atali Village Alexandria Club ALL 8 dní 13 990
13. 6. SAMOS studia Pavlis BS 8 dní 9 990
15. 6. KRÉTA ** h. Zoe PP 8 dní 12 990
15. 6. RHODOS ***+ h. Evita Beach Alexandria Club ALL 8 dní 14 990
15. 6. KRÉTA *** h. Atali Village Alexandria Club ALL 11 dní 19 490
18. 6. KORFU ***+ h. Sea Garden Alexandria Club ALL 8 dní 12 990
14. 6. MENORCA ***+ h. Aguamarina Alexandria Club ALL 8 dní 16 990
17. 6. COSTA BRAVA ***+ h. Caprici PP 8 dní 12 990
17. 6. COSTA BRAVA **** h. Mariner ALL 8 dní 13 990
17. 6. MENORCA ***+ h. Aguamarina Alexandria Club ALL 8 dní 19 990
14. 6. SIDE *** h. Side Sedef ALL 8 dní 7 990
14. 6. ALANYA **** h. Krizantem ALL 8 dní 9 990
14. 6. ALANYA **** h. Tac Premier ALL 8 dní 10 990
14. 6. SIDE ***** h. Süral Resort Alexandria Club ALL 8 dní 12 990
17. 6. CATTOLICA *** h. Diplomat Marine PLP 8 dní 4 990
17. 6. ISCHIA *** h. Pineta PP 8 dní 11 990
17. 6. SICÍLIE *** h. Albatros PP 8 dní 11 990
17. 6. SICÍLIE *** h. Atlantis Palace PP 8 dní 11 990
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Stravování: UALL = ultra all inclusive, ALL = all inclusive, DALL = dětský all inclusive, 
PP = polopenze, PP+ = polopenze plus, PLP = plná penze, SN = snídaně, BS = bez stravy. 
ER = economy room. Konečné ceny. Odlety z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic.

Kde nás najdete: Praha | Brno | Ostrava | Mladá Boleslav | Most | Karlovy Vary | 
Plzeň | České Budějovice | Písek | Jablonec nad Nisou | Hradec Králové | Pardubice | 
Jihlava | Olomouc | Zlín | Opava | Havířov

ŠP
A

N
ĚL

SK
O

BU
LH

A
RS

KO

+420 270 007 007

www.alexandria.cz

Stabilní rodinná stavební irma Zscherp-Holzprodukt s.r.o.  

přijme s okamžitým nástupem šikovného zedníka a instalatéra s praxí. 

Zájem o pracovní výsledky plně odpovídá výši inančního ohodnocení. 

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat  

na telefonním čísle 606 609 444.

ZEDNÍK A INSTALATÉR

Nabídka  
zaměstnání 

39. června 2017 Deník
www.denik.cz


