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Úvodní slovo
Vážení čtenáři, 

tento dokument Vás stručně seznámí s činností státního podniku Lesy České republiky za rok 2020. 

Po pěti suchých letech přálo počasí konečně více lesům než kůrovci. Loňský rok byl nadprůměrný jak teplotně, tak srážkově, což 
se projevilo na většině území České republiky. Zejména na severní Moravě a ve Slezsku se alespoň částečně doplnil dlouhodobý 
srážkový deficit. Kromě únorových větrných epizod včetně vichřic Sabine a Julie, které poškodily ve státních lesích asi 1,3 miliony m3 
dříví, jiné abiotické škody nevznikly, takže jsme se mohli soustředit na vyhledávání, asanaci a zpracování dříví i jeho prodej, protože 
zpomalení a postupné zastavení kalamity bylo a je naší prioritou. V roce 2020 podnik vytěžil historicky nejvíce dříví v objemu 
14,4 miliony m3, což je o 459 tisíc m3 víc než v roce předchozím. Z toho bylo 9,6 milionů m3 kůrovcového dříví. Jen pro srovnání 
dodám, že podnik ročně těžil v nekalamitních letech asi 8 milionů m3 dříví. Z toho plyne, jak velké úsilí zvládnutí kalamity a následná 
obnova lesa stojí a kolik kapacit, lidí i strojů vyžaduje. Všem, kteří se na zvládnutí kalamity podílejí, chci znovu poděkovat.

Lýkožrout se v roce 2020 vyrojil díky počasí na většině území dvakrát, takže měl o jednu až dvě generace méně než v předchozích 
letech. Tomu odpovídal i prosincový zůstatek 390 tisíc m3 kůrovcového dříví, což bylo jen 34 % objemu evidovaného ke stejnému 
datu roku 2019. Na většině území se nám podařilo do počátku jarního rojení 2021 kůrovcové dříví zpracovat. Situace se postupně 
zlepšila na Moravě i v některých částech Vysočiny, ale nejrychleji se kalamita nyní rozvíjí v Ústeckém kraji a v přiléhající části 
Libereckého kraje, dále na Pelhřimovsku na Vysočině a na Svitavsku v Pardubickém kraji. Tam je nyní soustředěno naše maximální 
úsilí ve snaze zabránit možnému zhoršení situace. Pro všechny regiony ale nadále platí, že pokračujeme ve vyhledávání a zpracování 
napadených stromů a následné obnově lesa. V roce 2020 jsme zalesnili 16 188 hektarů, z toho se 3 797 hektarů obnovilo přirozeně. 
Vysadili jsme 74 milionů sazenic různých druhů dřevin, které odpovídají místním stanovištním podmínkám. Dřevinná skladba odráží 
měnící se klimatické podmínky, takže v lesích přibývá listnáčů.
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Na ekonomickou situaci a následky kalamity jsme mimo jiné reagovali i organizační změnou avizovanou ve strategii podniku, 
schválenou Ministerstvem zemědělství a prodiskutovanou s odborovou organizací i dozorčí radou. Šlo nám o sloučení 
administrativních procesů, hledání úspor v režijní oblasti, protože na lese šetřit nelze, a nové využívání vlastních provozních kapacit. 
Počet provozních zaměstnanců, revírníků a dalších, kteří jsou potřeba v lese, zůstal stejný nebo se zvýšil, ubyly naopak referentské 
administrativní režijní pozice. Změna konkrétně spočívala ve třech krocích. V září 2020 vznikl nový specializovaný Závod lesní 
techniky. K 1. lednu 2021 jsme zrušili všech 11 krajských ředitelství a zřídili 7 nových oblastních, pod něž nově patří i vodohospodáři, 
kteří předtím působili na samostatných správách toků. To umožňuje koordinovaný a decentralizovaný způsob řízení lesního i vodního 
hospodářství. V Olomouckém kraji se sloučilo šest lesních správ do tří. O konkrétních dopadech a zkušenostech s novou organizační 
strukturou hodláme v roce 2021 nadále diskutovat se všemi relevantními partnery. Díky reorganizaci může vzniknout až 150 nových 
provozních míst, zrušilo se naopak 42 administrativních pozic. V posílení provozu i akceschopnosti Závodu lesní techniky s vlastními 
lidmi i stroji vidím velké pozitivum.

Josef Vojáček
generální ředitel podniku Lesy České republiky
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Kalamitě jsme přizpůsobili také lesnické tendry. Zakázky se členily podle územního postižení kalamitou, počítali jsme s využíváním 
vlastních i cizích kapacit. Díky tomu můžeme postupovat podle aktuální situace v regionu. Tendr považuji za úspěšný, protože se 
podařilo bez jakýchkoliv námitek uzavřít všech 29 smluv do konce listopadu, tedy v dosavadní historii poprvé s takovým předstihem, 
aby mohly práce od ledna bez problémů začít. Soutěžilo se o šest milionů metrů krychlových dříví na 188 012 hektarech lesa, roční 
těžbu 1,2 milionů metrů krychlových dřeva a pěstební práce na 1 534 hektarech. Celkem 190 nabídek předložilo 36 firem.

Podnik také pokračoval ve své obchodní strategii. Ve vlastní režii zobchodoval 4,6 milionů m3 dříví. Na jaře jsme při první covidové 
vlně registrovali počáteční nejistotu zástupců dřevozpracujícího průmyslu, ale postupně se vše vrátilo do plného provozu. Ke konci 
roku tak snad skončilo dlouhé období nepříznivých a stagnujících prodejních cen a věříme, že tento trend bude pokračovat. Lesy ČR 
také zareagovaly na jarní nouzový stav spojený s covidovou pandemií, takže po uvolnění vládních opatření zlevnily pro veřejnost 
veškeré dřevo a obnovily zastavený prodej. Snížení cen se týkalo jak samovýroby, tak vytěženého dřeva, které si mohli lidé koupit 
z lesních skladů. Podnik rozšířil nabídku i počet prodejních míst.

Velkou pozornost jsme věnovali také ochraně lesa, pokud jde o kůrovce i jiné škůdce. Mimo to jsme zahájili program Vracíme sovy 
lesu, jehož cílem je přirozeně snížit počet přemnožených hrabošů a ochránit sazenice lesních dřevin, které hlodavci likvidují, stejně 
jako úrodu zemědělců nebo vinařů. V roce 2020 jsme tedy instalovali na vytěžených pasekách a v lesích po celé republice 4 tisíce 
budek, nejvíce na Vysočině, která byla dosud centrem kalamity. V rámci našeho dalšího programu Vracíme vodu lesu jsme dokončili 
80 vodohospodářských staveb a vybudovali 80 tůní a mokřadů. Dalších 50 vodních děl stavíme a 150 projektujeme. Roční bilance 
programu dosáhla 210 milionů korun. Zaměřili jsme se také na oblast soutoku Dyje a Moravy. Programem Soutok všem jsme vyzvali 
odborníky a veřejnost k diskusi na sociálních sítích. I touto netradiční formou moderujeme výměnu názorů mezi lesními hospodáři, 
ekology a občany a vyjasňujeme si, co je při péči o krajinu a unikátní komplex lužních lesů na jižní Moravě možné a nutné. Podnik jako 
odpovědný odborný hospodář musí stále vyvažovat tři základní pilíře lesnického hospodaření – ekonomický, ekologický a rekreační.

Veřejnost jsme ale v roce 2020 oslovovali i jinak. Kromě založení podcastového kanálu Uchem v mechu jsme spolu s Vojenskými 
lesy a statky ČR odstartovali program Z lesa na stůl se 65 prodejními místy po celé republice. Tam nabízíme českým spotřebitelům 
zvěřinu s jasným původem a cenou srovnatelnou s produkcí masa hospodářských zvířat. Koncem ledna jsme avizovali diskuse 
lesníků ve všech krajích na více než 120 místech v zemi. Chtěli jsme objasnit, jak se Lesy České republiky potýkají s kůrovcovou 



Vysadili jsme     

sazenic různých 
stromů

74 mil. Pokračovali 
jsme v programu 

Vracíme vodu lesu 
realizací projektů 

za 210 milionů korun

210 mil.
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V rámci nového projektu 
Vracíme sovy lesu jsme 
instalovali 4 tisíce budek

4 000 Zalesnili jsme     

hektarů

16 188
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kalamitou, kdy kalamita skončí, jak pokračuje obnova krajiny nebo jaké budou nové lesy, které se sázejí a budou sázet v jejich 
regionu i celé republice. Připravili jsme 400 pracovních akcí, které měly vyvrcholit říjnovým Dnem za obnovu lesa. To vše se bohužel 
kvůli pandemii a nouzovému stavu neuskutečnilo. V období mezi covidovými vlnami jsme uspořádali nakonec jen asi sto akcí. Lidé 
se tak i v roce 2020 podíleli na obnově lesů. Určitě musím zmínit také jarní nasazení veřejnosti při zalesňování a dalších lesnických 
pracích. Nabídli jsme brigádu všem, kteří během nouzového stavu nemohli být ve škole nebo vykonávat svou profesi. Zájem byl 
obrovský, pracovalo se v malých skupinách, v rouškách a dostatečných vzdálenostech. Na jaře jsme tak nabídli práci více než tisíci 
lidem v celé republice a všem za pomoc lesu děkujeme.

Hospodaření podniku loni zásadně pozitivně ovlivnily státní prostředky na kompenzaci snížení cen dřevní hmoty z důvodu kalamity 
ve výši 2 299 milionů korun a negativně pak nízké ceny dříví, prodej dříví horší kvality z kůrovcových těžeb a vzrůstající náklady 
na pěstební činnost. Naší prioritou zůstává zvládnutí kalamity, což znamená pokračovat ve zpracování kalamitního dříví s využitím 
vlastních i cizích kapacit, věnovat se ochraně lesa, obnovovat kalamitní holiny, obchodovat s dřívím ve vlastní režii, nadále 
spolupracovat se smluvními partnery, investovat do vodohospodářských staveb, které zadrží v krajině vodu, a připravovat veřejné 
akce – v regionech oblíbené pracovní Dny za obnovu lesa, ale i setkání se zástupci samospráv a další.

Na rok 2020 jen tak nezapomeneme. Kvůli pandemii, se kterou nikdo nepočítal a neuměl si její důsledky i trvání ve skutečnosti 
ani představit. Z pohledu hospodářů v krajině se po extrémně suchých letech zase vystřídala všechna roční období, léto bylo 
středoevropské, přišlo slunce i mraky a déšť nebyl zázrakem. I při vědomí neexistence vakcíny na kůrovce se nabízí přirovnání 
koronaviru ke kůrovci, protože oběma se dá čelit jen opatřeními, která všichni respektují. A pokud tomu tak bude, pak se vrátíme do 
„normálu“ - společenského i přírodního. A to si, myslím, všichni přejeme.

Lesu zdar!

Josef Vojáček
generální ředitel státního podniku Lesy České republiky
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O podniku
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.

Základní organizační struktura k 31. 12. 2020

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Správy toků 
(7)

Semenářský závod 
Týniště nad Orlicí

Úsek ekonomického 
ředitele

Úsek ředitele lesního a vodního 
hospodářství

Úsek obchodního 
ředitele

Úsek správního 
ředitele

Organizační jednotky 
Lesní správy 

(64)

Bezpečnostní ředitel
Organizační jednotky 

Lesní závody (4) a Závod lesní 
techniky

Organizační jednotky
Krajská ředitelství 

(11)
Kancelář generálního ředitele



  Hranice lesních správ / závodů
  Lesy ve správě LČR., s. p.
  Lesy ostatních vlastníků a správců

Přehled majetku
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Organizační mapa Lesů ČR

KŘ Choceň
KŘ Karlovy Vary

KŘ Teplice
KŘ Liberec

KŘ Šumperk

KŘ Ostrava

KŘ Zlín

KŘ Brno

KŘ Jihlava
KŘ České Budějovice

KŘ Plzeň

   Lesní závody



Výnosy 
z provozní činnosti

11 924
mil. Kč

Výnosy celkem

12 153
mil. Kč

Náklady 
provozní činnosti

11 788
mil. Kč

Náklady celkem

12 109
mil. Kč
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Vybrané ekonomické ukazatele

Výsledek 
hospodaření 
po zdanění

44
mil. Kč

+ – =



Lesnické hospodaření 
Genofond lesních dřevin – myslíme na budoucnost

Hlavním úkolem Semenářského závodu v Týništi nad Orlicí je péče o genofond lesních dřevin a zajištění dostatečného množství 
kvalitního reprodukčního materiálu. 

V rámci podniku bylo sebráno celkem 428 tun semenné suroviny, z toho 358 tun listnatých a 70 tun jehličnatých druhů dřevin, což je 
dostatečné množství pro zajištění plánovaného rozsahu umělé obnovy.

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. 

Vysadili jsme téměř 74 mil. sazenic, z toho 4,4 mil. sazenic jsme vypěstovali ve vlastních školkařských provozech.

Podíl melioračních a zpevňujících dřevin z první umělé obnovy činil více než 64 % - výrazně více než požadují zákonné předpisy.

Podíl přirozené obnovy na první obnově byl 26,04 %.
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Semenářský závod Týniště nad Orlicí

Výměra lesních 
pozemků   

tis. hektarů

1 193

Porostní plocha     

tis. hektarů

1 161 Pěstování lesů ve správě 
Lesů ČR splňuje pravidla 
stanovená certifikací PEFC.



Výše nahodilých
těžeb   

tis. m3

13 359

Výkon funkce 
odborného lesního 

hospodáře   

tis. ha

278
Zaměstnanci podniku vykonávali 
službu výkonu funkce odborného 
lesního hospodáře drobným 
vlastníkům lesů na více než 
278 tis. ha.

Výše nahodilých těžeb činila 
13,4 mil. m3, naprostá většina se 
týkala jehličnatých dřevin. Největší 
škody způsobil kromě kůrovce vítr 
(vichřice Sabine a Julie) a sucho.

Vybrané ukazatele hospodaření

38 508
■ Holina k 31. 12. (ha)
■ Holina z těžby (ha)
■ Obnova celkem (ha)
■ Těžba dříví − celkem (tis. m3) 
■ Těžba dříví − z toho nahodilá (tis. m3)

21 634

16 188
13 359

14 354
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Ochrana lesa

Z hlediska klimatických parametrů byl rok 2020 teplotně i srážkově nadnormální. Došlo k doplnění zásob vody ve vrchních vrstvách 
půdy a po šesti letech ke zlepšení výchozího stavu pro rok 2021.

Škody způsobené kůrovcem nejvíce stoupaly v severozápadní části republiky. 

Celkem bylo zpracováno 9,6 mil. m3 smrkového kůrovcového dříví a 56,1 tis. m3 druhotně napadené živelní kalamity.

Jako obranná opatření bylo využito přibližně 57 tis. klasických lapáků, 30 tis. stojících lapáků, 42 tis. lapačů a 93 tis. otrávených 
lapáků.

Podpora výzkumu – Grantová služba LČR

Grantové služby LČR slouží dlouhodobě k podpoře lesnického výzkumu. V roce 2020 bylo na řešení aktuálně realizovaných projektů 
vynaloženo 15,3 mil. Kč a nově přijato 7 nových projektů. Celkově je nyní v řešení 24 výzkumných úkolů.

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



Smluvní vztahy v lesnických 
činnostech a obchodní činnost

Způsob zadávání lesnických  
zakázek probíhá podle Strategie 

rozvoje Lesů ČR platné od 
1. 9. 2019 do 31. 12. 2024. 

Zvláštní důraz je kladen na efektivitu 
zpeněžení při vlastním prodeji dříví. Nově 
jsme započali s prodejem dřevní hmoty 

na komoditní burze.

Vlastní prodej byl realizován 
zejména formou rámcových 

kupních smluv a dále 
formou regionálního 

prodeje. Ke konci roku měly 
LČR uzavřeny kontrakty na 

prodej dříví se stovkami 
obchodních partnerů.
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Objemy prodejů dříví jednotlivých 
obchodních kanálů

V průběhu roku 2020 byl uskutečněn prodej z celkového 
objemu těžeb ve výši 324 tis. m3. Těžební zbytky byly 
prodávány prostřednictvím tří prodejních kanálů:

RKS přímý prodej LZ/LS
(3 453 678 m3)

Komplexní zakázka
(6 121 669 m3)

45,2 %

25,5 %

Prodej těžebních zbytků

143
tis. m3

Rámcové
kupní smlouvy

114
tis. m3

Elektronické
aukce

67
tis. m3

Ostatní prodej

0,0 %
Prezenční aukce 

nastojato
(740 m3)

Elektronické 
aukce nastojato
(2 381 522 m3)

17,5 %

0,5 %
Elektronické aukce LZ/LS
(včetně komoditní burzy)

(68 779 m3)

8,3 %
Regionální prodej 

LZ/LS
(1 125 731 m3)

2,8 %
Samovýroba
(377 828 m3)

0,2 %
Vlastní spotřeba

(24 303 m3)



Vodní hospodářství

Pokračovali jsme ve 
víceletém projektu „Vracíme 

vodu lesu“. V jeho rámci 
vzniká řada tůní, mokřadů, 

retenčních nádrží či 
meandrujících potoků.

Ke konci roku 2020 jsme 
spravovali 38,4 tisíc km 
vodních toků a více než 
1 000 malých vodních 
nádrží. Tato činnost je 

důležitou součástí aktivit 
podniku.

Hlavní aktivity byly úpravy 
vodních toků, opatření 

za účelem zadržení vody 
v krajině, protierozní 

opatření či protipovodňová 
opatření.
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Kompletní rekonstrukce 
Babických rybníků u Říčan

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

Revitalizace 
Bartošovického potoka 
v Orlických horách

Nově byly vybudovány dvě retenční nádrže 
VN Kralická obora na přítoku Oslavy v intravilánu 
města Náměšť nad Oslavou 

Vodní toky   

tisíc km

38,4



Rekonstrukce zemní hráze a funkčních 
objektů rybníka Šilhan Roštýn na Jihlavsku

Revitalizační opatření 
na vodním toku Kunštát 
v Orlickém Záhoří

Rekonstrukce obtočné vodní nádrže 
Zadní Žďár na Tachovsku

Celkově 
vynaložené 

prostředky téměř

mil. Kč

600



Územní působnost Správ toků Lesů ČR

Hranice krajů
Dílčí povodí
Sídlo Správy toků
Sídlo detašovaného pracoviště
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Obnova vodní nádrže U Kamenné 
budky na Krnovsku

Revitalizace Kobylího 
potoka v intravilánu 
města Bruntál

Revitalizace těžebny rašeliny 
Hrdlořezy 1. a 2. etapa



Náklady na realizaci 
Programu 2020 činily 
více než 11 mil. Kč.

Důležitým úkolem podniku 
je zajištění cílů veřejného 

zájmu. K tomu je využívána 
řada nástrojů. Jedním z nich 

je Program 2020. Nejvíce 
finančních prostředků 

bylo investováno na péči 
o biodiverzitu a estetické 

úpravy lesů, parků a krajiny 
a na vybudování a opravy cest, 
tras a parkovišť pro veřejnost.

>11 mil.

:23

Podpora mimoprodukčních funkcí lesa



Celkový podíl zvláště 
chráněných území a lokalit 

soustavy Natura 2000 
na pozemcích s právem 

hospodařit LČR činí 

44 %

Lesy ČR jsou 
nejvýznamnějším 

správcem chráněných 
území v České 

republice. 

Pokračovalo naplňování 
smlouvy mezi Lesy ČR 
a Agenturou ochrany 

přírody a krajiny 
o spolupráci při vymezování 

bezzásahových území 
a jejich monitoringu.

:24

L E S Y  Č E S K É  R E P U B L I K Y ,  S .  P .  Zpráva o činnosti v roce 2020

Ochrana přírody a krajiny a spolupráce  
s nevládními organizacemi



 Podílíme se na 
zakládání a činnosti 

lesnických parků 
(Křivoklátsko, Bezděz, 

Podkomorské lesy).

Pokračuje dlouhodobá 
spolupráce s řadou 

nevládních organizací. 
K nejvýznamnějším patří 

spolupráce s Klubem českých 
turistů při značení turistických 

tras či podpora činnosti 
Českého svazu ochránců 

přírody.
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Objem celkově vynaložených 
investičních prostředků 
dosáhl výše 740 mil. Kč.

Největší položkou 
(více než 377 mil. Kč) byly 

investice do stavebních 
prací, a to především v rámci 

vodního hospodářství.

=740 mil. >377 mil.
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Investiční výstavba



Bezmála 80 % objemu 
finančních prostředků bylo 

investováno do staveb 
realizovaných především ve 

veřejném zájmu

80 %
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Z investic do 
nehmotného majetku 
nejvíce činily investice 

do obnovy lesních 
hospodářských plánů 

(přes 74 mil. Kč)

>74 mil.



:28

L E S Y  Č E S K É  R E P U B L I K Y ,  S .  P .  Zpráva o činnosti v roce 2020

Nejvýznamnější zaměstnavatel 
v oboru

Průměrný 
výdělek překročil 

40 000 Kč

Podnik zaměstnává 
více než 3 400 
zaměstnanců

>3 400 >40 000
Vysokou odbornost 

našich zaměstnanců 
nejen oceňujeme, ale 
i podporujeme další 

kvalifikaci a staráme se 
o jejich profesní růst.



Vážíme si práce 
našich kolegů 
v nelehkých 
podmínkách 

a snažíme se jim 
zabezpečit co 

nejlepší zázemí.

Dáváme příležitost 
absolventům zejména škol 

s lesnickým zaměřením, aby 
své znalosti mohli uplatnit 

a posílit v praxi.
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Pokračovali jsme 
v podpoře páteřních 

podnikových 
komunikačních 

programů Vracíme 
vodu lesu a Sázíme 
lesy nové generace.

Vyhlásili jsme nové celostátní 
programy Vracíme koně 
lesu a Vracíme sovy lesu 

a zprovoznili diskusní webový 
portál Soutok všem.
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Práce s veřejností



Spustili jsme vlastní 
podcastový kanál 
Uchem v Mechu.

Po skončení anticovidových 
omezení jsme zahájili pořádání 
drobných pracovních akcí Dny za 
obnovu lesa, které měly vyvrcholit 
celostátní akcí na podzim. Tu však 
z důvodu nové vlny epidemie 
nebylo možné uspořádat.

Pro zájemce o obnovu lesů jsme připravili 
malé Dny za obnovu lesa.
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