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Vážení čtenáři,

tento dokument Vás stručně 
seznámí s činností státního podniku 
Lesy České republiky za rok 2019. 

Zásadním lesnickým tématem pro 
podnik byla v tomto období opět 
kůrovcová kalamita a opatření, 
která ji za příhodných klimatických 

podmínek zpomalí či zastaví.  
Současně bylo třeba zmírňovat 
následky sucha.

Lesy ČR začaly postupovat podle 
nové strategie hospodaření platné 
od 1. září 2019 do 31. prosince 2024 
a zpracované zejména s ohledem 
na řešení kalamity. Významně se 
tak změnil obchodní model podniku. 

Podnik nastartoval samostatný 
obchod většího objemu dříví. 
V roce 2019 to bylo 1,6 milionů m3 
s plánem tento objem postupně 
zvyšovat. Lesnické veřejné zakázky 
se rozdělily podle zasažení území 
kalamitou. Podnik připravil rozšíření 
plochy obhospodařované lesními 
závody. Místo 81 tisíc hektarů lesní 
půdy začaly od ledna 2020 spravovat 

HLAVNÍ UDÁLOSTI 
– ÚVODNÍ SLOVO
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140 tisíc hektarů. Během dvou až 
tří let, po postupném ukončení 
smluv o provádění lesnických 
činností, se zvýší i objem pěstební 
a těžební činnosti vykonávané 
zaměstnanci lesních závodů a etát 
zpracovaného dříví se téměř 
zdvojnásobí. Přijali jsme i opatření 
ve vlastní výrobě dřeva, konkrétně 
v zadávání zpracování dříví, o něž 

nemá zájem žádný smluvní partner 
a které se nedaří prodat v aukci. 
V tomto případě není ekonomika 
prodeje tím hlavním, zásadní je 
zpomalení kalamity. Dřevo se tedy 
těží bez ohledu na to, zda má kupce. 
V aukcích jsme také nastavili cenové 
stropy a zavedli minimální ceník. 
Dbáme na jeho důsledné dodržování 
a chováme se tržně a odpovědně.

Jak už jsem uvedl, jediným možným 
způsobem postupného zvládnutí 
kalamity a zachování lesů byly a jsou 
zásahy proti kůrovci. V souvislosti 
s tím tedy Lesy ČR v roce 2019 
vytěžily historicky největší objem 
dřeva, celkem 13,9 milionů m3, 
z toho 9,7 milionů m3 napadeného 
kůrovcem a 1,99 milionů m3 
poškozeného větrem, z toho milion 

Josef Vojáček, generální ředitel podniku Lesy České republiky
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březnovou vichřicí Eberhard. 
Přeplněný trh se dřevem, které se již 
několik let prodává za výrazně nižší 
ceny než v době před kalamitou, 
ovlivnil všechny prodejce dříví, mezi 
nimi i Lesy ČR. Podnik tak v roce 
skončil ve ztrátě, i když dočasné, 
a neodváděl žádné prostředky 
do státního rozpočtu. Zajistili jsme 
kontokorentní úvěry a můžeme 
využít i jiné nástroje, například 
dluhopisy, různé bankovní úvěry, 
leasingy a další. Samozřejmě nás 
ekonomická situace nutí větší 
měrou šetřit a výrazně omezovat 
zbytné činnosti. Na druhé straně se 
snažíme najít nové možnosti příjmů 
a maximálně využít dostupné fondy 
a programy pro kofinancování našich 
akcí.

Pokračovali jsme také v obnově 
lesů. V roce 2019 jsme zalesnili 
9 938 hektarů 60,019 miliony 
sazenic a dalších 2 884 hektarů 
jsme obnovili přirozeně. Přes 
loňskou neúrodu jsme v lesích 
sebrali 104 799 kilogramů semen 
z listnatých i jehličnatých stromů.

Celkový počet 3 450 zaměstnanců 
podniku se v meziročním srovnání 
příliš nezměnil. Provedli jsme však 
firemní restrukturalizaci, takže 
na lesních správách, závodech 
i krajských ředitelstvích přibylo 
obchodníků, většinou z řad našich 
zaměstnanců, a v sezóně jsme 
najali stovky sezónních dělníků 
na vyhledávání a asanaci kůrovcem 
napadených stromů. Největší 
personální redukce se týkala 
ředitelství, šlo o desítky pracovních 
pozic.

Lesy ČR hospodařily k 31. 12. 2019 
na pozemcích o celkové výměře 
1 226 332 hektarů, z této výměry se 
jednalo o 1 198 963 hektarů lesních 
pozemků. V roce 2019 bylo z práva 
hospodařit Lesů ČR převedeno 
úplatnými prodeji či směnami cca 
127 hektarů pozemků. Lesy ČR 
nabyly v roce 2019 úplatnými nákupy 
a směnami pozemky o celkové 
výměře cca 1 002 hektarů.

Na základě výzev oprávněných 
osob dle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi, 
ve znění pozdějších předpisů vydaly 
Lesy ČR v roce 2019 oprávněným 
osobám pozemky o celkové 
výměře 2 951 hektarů. V roce 
2019 byly Lesům ČR na základě 
rozhodnutí soudů vráceny pozemky 
o výměře 2 234 hektarů, které byly 
původně rozhodnutím SPÚ vydány 
Cisterciáckému opatství Vyšší Brod.

Lesy ČR realizují veřejnou zakázku 
na pořízení jednotného informačního 
systému, který propojí výrobní 
a ekonomická data. Personál 
vybavíme mobilními přístroji, které 
kdekoli umožní vstup do lesní 
hospodářské evidence a lesní 
hospodářské knihy. Data budou 
využívat všechny navazující aplikace. 
Významně se tedy sníží jejich 
chybovost a usnadní se i práce, 
zejména s mapami a geografickými 
materiály. Podnik získal přes 
200 milionů korun z Integrovaného 
regionálního operačního programu. 
Dotace pokryje více než dvě třetiny 
nákladů.
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V roce 2019 jsme zalesnili 
9 938 hektarů více než 
60 miliony sazenic, 
2 884 hektarů jsme obnovili 
přirozeně.

Obnova 
lesa 

Široká 
působnost

Obchod 
s dřívím

Lesy ČR hospodaří 
na pozemcích o výměře více 
než 1 226 tis. hektarů.

Kč

Nastartovali jsme 
samostatný obchod většího 
množství dříví - v roce 2019 
se jednalo o 1,6 milionů m3
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I přes loňskou neúrodu jsme 
v lesích sebrali více než 
100 tun semen z listnatých 
a jehličnatých stromů.

Na jaře jsme zahájili největší 
vodohospodářský program, díky 
kterému vznikají tůně, mokřady, 
retenční nádrže a meandrující potoky.

Den za obnovu 
lesa 2019

19. října přišlo na 14 míst 
v České republice 
31 tisíc lidí, aby podpořili 
vzdělávací akci Den 
za obnovu lesa.
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Zcela výjimečný byl rok 2019 
v komunikaci s veřejností. 
Na jaře jsme zahájili úspěšný 
vodohospodářský víceletý program 
#Vracimevodulesu, největší v historii 
podniku, díky kterému vznikají 
tůně, mokřady, retenční nádrže 
a meandrující potoky. V lesích 
i krajině zadržují vodu. Loni jsme 
dokončili sto projektů za téměř 
čtvrt miliardy korun a chystáme 
150 dalších.

Veřejnosti jsme nabídli k odběru 
větší objem dříví, zejména 
kalamitního, které si mohou lidé 
sami zpracovat v lese, nebo ho 
koupit už zpracované ve skladu. 
Cílem je reagovat na poptávku 
veřejnosti a zvýšit spotřebu dříví jako 
obnovitelné suroviny.

Založili jsme také Klub nového lesa 
pro všechny, kteří chtějí vědět, jak 
se dnes mění krajina, jaké lesy 
se sázejí, a chtějí se na obnově 
podílet. Třeba jako 19. října, kdy 
na Den za obnovu lesa přišlo 
31 tisíc lidí na 14 míst v zemi – šlo 

o rodiny s dětmi, skauty, studenty, 
olympioniky, novináře, spolky 
a sdružení včetně turistů i seniorů. 
Podpořila nás i řada známých 
osobností – například Jiří Bartoška, 
Dagmar Pecková, Martin Doktor, 
Šárka Kašpárková a mnoho dalších.

Na 48 místech v zemi, v krajích, 
ve kterých kvůli suchu a kůrovcové 
kalamitě chřadnou a odumírají 
lesy, se během roku také setkávali 
zástupci Lesů ČR s představiteli 
samospráv, soukromých vlastníků 
lesů i s veřejností a diskutovali 
s nimi o stavu lesa a jeho 
budoucnosti.

Koncem roku jsme připravili 
netradiční kalendář Lesů ČR 
nazvaný Z lásky k lesu, ve kterém 
dvanáct osobností, mezi nimi 
například Arnošt Goldflam, Petr 
Čech, Kateřina Neumannová nebo 
Antonín Kratochvíl, vyjádřilo svůj 
vztah ke dřevu, a tím i k současné 
obnově lesů. Všichni se vzdali 
honoráře. Snímky slavných pořídili 
studenti pražské Vysoké školy 

kreativní komunikace pod vedením 
Tomáše Třeštíka.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
kolegům a obchodním partnerům 
za trpělivost, osobní nasazení 
a vytrvalost při řešení každodenních 
problémů i výjimečných situací 
v roce 2019 i čase současném.

Lesu Zdar!

Josef Vojáček
generální ředitel státního podniku 
Lesy České republiky
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O PODNIKU 
A VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE

02

Státní podnik Lesy České republiky 
obhospodařuje více než 1,2 mil. ha 
lesního majetku ve vlastnictví státu 
a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů 
drobných vodních toků a malé vodní 
nádrže.

Základem lesnické strategie podniku 
je trvale udržitelné hospodaření 
v lesích založené na maximálním 
využívání tvořivých sil přírody. Cílem 
je vytváření stabilních, kvalitních, 
druhově, prostorově a věkově 
skupinovitě smíšených lesů.
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Vybrané ukazatele 
hospodaření (v mil. Kč)

Náklady z provozní činnosti

8 619
Náklady z finanční činnosti

+61
Daň z příjmu

-75
Náklady celkem

8 605

Hosp. výsledek z provozní činnosti

-923
Hosp. výsledek z finanční činnosti

+60
Daň z příjmu

+75

Výnosy z provozní činnosti

7 696
Výnosy z finanční činnosti

+121

Výnosy celkem

7 817
Hosp. výsledek po zdanění

-788
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Základní organizační struktura k 31. 12. 2019

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Bezpečnostní 
ředitel

Úsek ekonomického 
ředitele

Úsek ředitele lesního 
a vodního hospodářství

Správy toků 
(7)

Semenářský závod 
Týniště nad Orlicí

Úsek obchodního 
ředitele

Úsek správního 
ředitele

Organizační 
jednotky 

Lesní závody
(4)

Organizační jednotky
Krajská ředitelství 

(12)

Organizační jednotky 
Lesní správy 

(72)

Odbor GŘ Odbor
vnějších vztahů

Odbor řízení 
rizik
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 Hranice lesních správ / závodů

 Lesy ČR ve správě LČR., s. p. (stav k 31. 12. 2019)

 Lesy ČR ostatních vlastníků a správců

Přehled majetku
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Genofond lesních dřevin – myslíme na budoucnost

Péče o genofond lesních dřevin 
a zajištění dostatečného množství 
kvalitního reprodukčního materiálu 
je jednou z priorit Lesů ČR. Zajištění 
dostatečného množství kvalitního 
osiva se věnuje Semenářský závod 
v Týništi nad Orlicí.

V roce 2019 bylo sebráno více než 
100 tun semenné suroviny. Počasí 
a škůdci negativně ovlivnili úrodu 
semen, přesto se podařilo sebrat 
potřebné množství pro plánovanou 
umělou obnovu. 

LESNICKÉ 
HOSPODAŘENÍ

03
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V roce 2019 bylo na řešení 
aktuálně realizovaných 
projektů vynaloženo 
14 mil. Kč a nově přijato 
7 nových projektů.

Podpora 
výzkumu Certifikace

Podpora stability 
porostů

Účastníme se certifikace 
lesů systémem PEFC.

Podíl melioračních 
a zpevňujících dřevin 
z první umělé obnovy činil 
více než 61 %.

14/7 >61 %
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Vybrané ukazatele 
hospodaření

Při obnově cca 13 tisíc hektarů lesa 
jsme vysadili více než 60 mil. sazenic 
lesních dřevin, z toho téměř 2 mil. bylo 
vypěstováno ve školkařských provozech 
LČR. 

Výkon funkce 
odborného lesního 
hospodáře

Ke konci roku vykonávali 
zaměstnanci podniku 
služby drobným vlastníkům 
lesů na více než 281 tis. ha.

30 716

■ Holina k 31. 12. (ha)
■ Holina z těžby (ha)
■ Obnova celkem (ha)
■ Těžba dříví − celkem (tis. m3) 
■ Těžba dříví − z toho nahodilá (tis. m3)

19 222

12 823
13 368

13 900
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Pěstování lesů

Pěstování lesů ve správě Lesů ČR 
vychází ze zásad trvale udržitelného 
hospodaření při dodržování 
veškerých zákonných ustanovení 
a pravidel stanovených pro 
certifikaci lesů systémem PEFC. 

Podíl melioračních a zpevňujících 
dřevin z první umělé obnovy činil 
více než 61 % - výrazně více než 
požadují zákonné předpisy.

Ochrana lesa

Z klimatického hlediska byl rok 
2019 mimořádně nepříznivý – 
teplotně nadnormální a srážkově 
podnormální. Celé vegetační období 
trvaly velmi nepříznivé podmínky pro 
lesní dřeviny, dlouhodobý vodní stres 
negativně ovlivnil jejich zdravotní 
stav.

Celková výše nahodilých těžeb činila 
13,4 mil. m3, naprostá většina se 
týkala jehličnatých dřevin. Největší 
škody způsobil vítr (zejména větrná 
bouře Eberhard) a sucho.

Pokračovalo šíření kalamitní situace 
způsobené kůrovci na smrku. Bylo 
zpracováno 9,7 mil. m3 nastojato 
napadeného kůrovcového dříví.

Podpora výzkumu – Grantová 
služba LČR

Prostřednictvím Grantové služby 
LČR je dlouhodobě podporován 
lesnický výzkum. V roce 2019 bylo 
na řešení aktuálně realizovaných 
projektů vynaloženo 14 mil. Kč 
a nově přijato 7 nových projektů.

Zpřístupnění výsledků výzkumu, 
které má často velký význam pro 
jiné vlastníky lesů a další instituce, 
je jedním z forem podpory veřejného 
zájmu.

Jako obranná opatření bylo využito přibližně 
113 tis. klasických lapáků, 15 tis. stojících 
lapáků, 51 tis. lapačů a 71 tis. otrávených 
lapáků.
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Podnik v druhé polovině roku 
změnil zavedený způsob zadávání 
lesnických zakázek z minulých let. 
Zadávací řízení na zakázky platné 
od 1. 1. 2020 proběhlo podle nové 
Strategie rozvoje Lesů ČR platné 
od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2024. 

Podnik nastartoval samostatný 
obchod většího objemu dříví 
(1,6 mil. m3 v roce 2019) s výhledem 
postupného navyšování objemu.

SMLUVNÍ VZTAHY V LESNICKÝCH 
ČINNOSTECH A OBCHODNÍ ČINNOST

04
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Objemy prodejů dříví jednotlivých obchodních kanálů v m3

Elektronické aukce nastojato
(2 918 000 m3)

0,1 %
Prezenční aukce nastojato

(17 000 m3)

7,8 %
RKS - přímý prodej

(994 000 m3)

1,3 %
Elektronické aukce

(166 000 m3)

3,7 %
Regionální prodej

(474 000 m3)

Komplexní zakázky
(7 810 000 m3)

22,8 %

61,1 %

3 %
Samovýroba
(387 000 m3)

0,2 %
Vlastní spotřeba

(22 000 m3)
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Prodej těžebních zbytků

Těžební zbytky byly prodávány prostřednictvím tří prodejních kanálů:

Rámcové
kupní smlouvy

Elektronické
aukce

Ostatní prodej



ZPRÁVA O ČINNOSTI  V  ROCE 2019

21

LESY ČESKÉ REPUBLIKY,  S.  P.

20

>80
Ke konci roku byly uzavřeny 
kontrakty na prodej dříví s více 
než 80 obchodními partnery.

obchodních partnerů
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Správa drobných vodních toků je 
další důležitou rolí podniku. Činnost 
je vykonávána prostřednictvím 
sedmi Správ vodních toků (ST) 
s územní působností podle povodí. 
Hlavní aktivity byly úpravy vodních 
toků, opatření za účelem zadržení 
vody v krajině, protipovodňová 
a protierozní opatření či péče 
o břehové porosty.

K podpoře zadržení vody v krajině byl 
vyhlášen víceletý projekt „Vracíme 
vodu lesu“. V jeho rámci vzniká řada 
tůní, mokřadů, retenčních nádrží či 
meandrujících potoků. 

Správa vodních toků a prováděná 
opatření (opravy, rekonstrukce, nové 
investice) jsou financovány z vlastních 
zdrojů podniku a částečně z dotací.

VODNÍ 
HOSPODÁŘSTVÍ

05
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Územní působnost Správ toků Lesů ČR

Hranice krajů
Dílčí povodí
Sídlo Správy toků
Sídlo detašovaného pracoviště
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V rámci projektu „Vracíme 
vodu lesu“ bylo realizováno 
či zahájeno přes 100 staveb 
a investováno téměř čtvrt 
miliardy korun.

Některé dokončené projekty:

Správa vodních toků

Ke konci roku 2019 jsme 
spravovali 38,4 tisíc km 
vodních toků a více než 
977 malých vodních nádrží.

 �vodní nádrž Kančí obora (ST Dyje) byla Svazem vodního hospodářství ČR 
vyhodnocena jako vodohospodářská stavba roku 2019 (v kategorii 
do 50 mil. Kč) /1

 �revitalizace Zádolského potoka (ST Labe) /2

 �rekonstrukce výpustného zařízení na vodní nádrži Sedlinka (ST Odra) /3

 �revitalizace těžebny rašeliny Hrdlořezy (ST Vltavy) /4

 �oprava opevnění koryta Nedašovka (ST Moravy) /5

 �rekonstrukce historických vodních nádrží Jordán u Přeštic (ST Berounky) /6

 �údržba vodní nádrže Býčkovice (ST Ohře) /7

38 400
977

Vynaložené 
prostředky na správu 
vodních toků

Celkově vynaložené 
prostředky činily více než 
620 mil. Kč.

>620
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2

5

63

74

1
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K zajištění cílů veřejného zájmu, 
který je důležitou součástí činnosti 
podniku, je využívána řada nástrojů. 
Jedním z nich je Program 2020. 

Nejvíce finančních prostředků bylo 
investováno do péče o vodní zdroje 
a studánky, péči o biodiverzitu, 
estetické úpravy krajiny a údržbu 
objektů pro veřejnost.

PODPORA 
MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESA

06
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Náklady na realizaci Programu 
2020 činily více než 24 mil. Kč.

7

8

 �nově vybudovaná retenční nádrž Pod Hůrkou (Lesní správa 
Frýdlant v Čechách) /7

 �tůň v lesním porostu (Lesní správa Ještěd) /8
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V rámci smlouvy mezi Lesy ČR 
a Agenturou ochrany přírody 
a krajiny spolupracujeme při 
vymezování bezzásahových území 
a jejich monitoringu.

Byla vyhlášena nová bezzásahová 
lokalita - Rašeliniště Jizery (Lesní 
správa Frýdlant v Čechách).

Dlouhodobě spolupracujeme s řadou 
nevládních organizací. Jedná se 
například o spolupráci S Klubem 
českých turistů při značení 
turistických tras, Českým svazem 
ochránců přírody či Biosférickou 
rezervací Dolní Morava, o. p. s.

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY A SPOLUPRÁCE 
S NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI

07
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Jsme nejvýznamnějším 
správcem chráněných 
území v ČR.

Chráněná 
území Lesy ČR

Lesnické
parky

Celkový podíl zvláště 
chráněných území a lokalit 
soustavy Natura 2000 
na pozemcích s právem 
hospodařit LČR činí 44 %.

Podílíme se na zakládání 
a činnosti lesnických parků 
(Křivoklátsko, Bezděz, 
Podkomorské lesy).

44 %
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Nejvýznamnější položkou byly 
investice do stavebních prací 
(více než 545 mil. Kč) a investice 
na nákupy pozemků a ostatní 
záležitosti spojené s investiční 
výstavbou nebo arondacemi 
lesních komplexů, které překročily 
192 mil. Kč.

Z investic do nehmotného majetku 
nejvíce činily investice do obnovy 
lesních hospodářských plánů (přes 
71 mil. Kč).

INVESTIČNÍ 
VÝSTAVBA

08
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 �lesní cesta Švýcárenská /9

Objem celkově vložených 
investičních prostředků dosáhl 
výše 911,6 mil. Kč.

9

Přes 70 % objemu finančních 
prostředků bylo investováno do staveb 
realizovaných především ve veřejném 
zájmu. 

>70 %
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Oceňujeme vysokou odbornost 
našich zaměstnanců, poskytujeme 
příležitost absolventům zejména 
škol s lesnickým zaměřením. 
Podporujeme další kvalifikaci 
a staráme se o profesní růst. 

Jsme si vědomi náročnosti úkolů, 
které stojí před našimi zaměstnanci 
a vážíme si jejich práce, pro kterou 
se snažíme zabezpečit co nejlepší 
zázemí.

Podnik zaměstnává více než 
3 400 zaměstnanců. Průměrný 
výdělek překročil 38 000 Kč.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ 
ZAMĚSTNAVATEL V OBORU

09
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40,8 %

40,1 %

19,1 %

Struktura vzdělanosti zaměstnanců (v %)

Vysokoškolské 
vzdělání

Základní a střední odborné 
vzdělání

Střední vzdělání s maturitou 
+ VOŠ
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Hlavním cílem bylo představit široké 
veřejnosti tzv. lesy nové generace, 
které sázíme a budou v mnohém jiné 
než ty, které hynou v souvislosti se 
suchem a kůrovcovou kalamitou. 

Důležité bylo získat pro rychlou 
obnovu lesů podporu veřejnosti.

Vsadili jsme na mix moderních 
komunikačních nástrojů s důrazem 
na využití sociálních sítí. 

PRÁCE 
S VEŘEJNOSTÍ

10
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Vyvrcholením komunikačních aktivit 
byl Den za obnovu lesa, během 
kterého 31 000 účastníků vysázelo 
na 162 000 sazenic.

Novou platformou se stal Klub 
nového lesa - program pro ty, kdo 
se o obnovu pravidelně zajímají.

„Tvořte krajinu 
s námi a zasaďte 
se o lesy pro další 
generace“
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