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Hlavní události – úvodní slovo
Vážení čtenáři,
zásadní události roku 2021 souvisely se zvládnutím kůrovcové kalamity a obnovou lesů. Příznivé počasí, zejména
chladný duben a květen a srpnové deště rozvoj lýkožroutů zpomalily, takže se výrazně snížil počet napadených
stromů. Kůrovcová kalamita eskalovala v severních Čechách na Českolipsku, Rumbursku, Děčínsku a v oblasti
Ještědu, a pokud nedojde k dalšímu oslabení stromů, bude i v těchto oblastech kalamitního dříví výrazně ubývat.
Celkem bylo zpracováno 5,5 milionů m3 smrkového kůrovcového dříví, tedy o 42 % méně než v roce 2020. Zlepšil se
tak výchozí stav pro následující rok a hospodaření se postupně začalo vracet do normálu.
Teploty i srážky byly průměrné, což se příznivě projevilo i při obnově lesa. Celkem bylo obnoveno 22 tis. ha lesa
s využitím 96 milionů sazenic. Z celkové plochy obnovy se podařilo 5,9 tis. ha obnovit přirozeně. V lesích nové
generace sázíme mnoho druhů dřevin, což zvyšuje schopnost porostů překonat klimatické změny a odolávat
působení škůdců a dalších nepříznivých vlivů.
Obnova kalamitních holin ale pokračuje. Důležitou roli v tomto snažení hraje Semenářský závod v Týništi nad
Orlicí, jehož padesáté výročí založení si podnik v roce 2021 připomněl. S ohledem na požadavky provozu a výroby
bylo třeba jeho prostory modernizovat a přizpůsobit. Kvůli uchování semen listnáčů se upravilo všech pět pater
jižní části skladu semenné suroviny. Semenný materiál sbírají lesní správy a závody v celé České republice,
aby byly nové lesy odolnější a pěstované v přírodních podmínkách blízkých obnovovaným porostům. Bez
semenářského závodu by se dalo stěží překlenout období neúrody a zároveň vycházet vstříc dalším vlastníkům
lesů, kteří také zalesňují postkalamitní holiny.
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Ing. Jiří Groda
pověřený řízením státního podniku
Lesy České republiky, s. p.

Úplné zastavení kůrovcové kalamity a zvládnutí obnovy lesa je prioritou podniku. S tím jsou spojeny i lesnické
práce a tendry na jejich provádění v pětiletém období počínajícím lednem 2022. Proběhly veřejné zakázky
v oblastech „Lesnické činnosti s prodejem dříví“ a „Pěstební činnosti“. Zájem projevilo 36 lesnických firem, které
podaly 403 nabídek. Smlouvy jsou podepsány a tendry uzavřeny. Podnik úspěšně pokračoval i ve vlastním
obchodu. V roce 2021 prodal 6 milionů m3 dříví.
Z obchodního hlediska rok provázely až turbulentní výkyvy v cenách dříví a nebývale vysoká poptávka po
vláknině. Souviselo to jak s ustupující kůrovcovou kalamitou a snížením zásob dříví ve všech sortimentech, tak
s velkou zámořskou poptávkou po řezivu zejména koncem prvního pololetí.

Lesy České republiky, s. p.
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Finanční situace podniku se naopak stabilizovala díky příznivému nárůstu prodejních cen dřeva a obdrženým
státním dotacím na pěstební činnost podle nařízení vlády i dotacím na vyrovnání cen za prodej kůrovcového dřeva.
Lesy ČR nečerpaly žádné úvěry z bankovního sektoru ani od externích subjektů a hospodařily s vyrovnaným cash
flow. Hospodářský výsledek se tak opět dostal do kladných čísel a podnik pokračoval v tvorbě rezervního fondu.
Počet zaměstnanců v roce 2021 vzrostl o 155 na celkových 3 638. Personálně se posílil provoz zejména v ochraně
lesa a odbytu dřeva na kalamitních lesních správách. U dělnických pozic nábor v pěstební činnosti předčil oblast
těžby dřeva. Pokračoval i dlouhodobý trend snižování počtu administrativních sil. Během letní sezony podnik
opět nabídl brigádu žákům a studentům středních a vysokých lesnických škol. Na 64 lesních správách a závodech
jich působilo 214. Vysoké školy tuto dlouhodobou brigádu nadále uznávají jako předmět povinné praxe studentů.
Dále jsme na našich lesních správách a závodech umožnili vykonat školní povinnou praxi více než 180 žákům
středních lesnických škol.
I rok 2021 poznamenal Covid-19. Lesy ČR poskytly svým očkovaným zaměstnancům den placeného volna
a respektovaly veškerá platná opatření ministerstva zdravotnictví a vlády. Lesy ČR připravily pro žáky, pedagogy
i rodiče distanční program lesní pedagogiky Z domova do lesa v podobě testů, pracovních listů, osmisměrek,
puzzlí, pexes, omalovánek, pohádek i edukačních videí o lese. Podle ohlasů potěšily.
Podnik pokračoval v řadě programů, jako například Vracíme vodu lesu. Lesy ČR v roce 2021 opravily, obnovily nebo
vybudovaly 150 rybníků, nádrží, tůní a mokřadů a dalších 100 projekčně připravily. Do staveb, které zpomalí odtok
vody z krajiny a zmírní sucho, investovaly 180 milionů korun. Více na www.vracimevodulesu.cz.

V lesích nové generace sázíme mnoho druhů dřevin, což zvyšuje
schopnost porostů překonat klimatické změny a odolávat působení
škůdců a dalších nepříznivých vlivů.
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22
Obnova
lesa
(tis. ha)

Celkem bylo obnoveno 22 tis. ha lesa
s využitím 96 milionů sazenic. Z celkové
plochy obnovy se podařilo 5,9 tis. ha
obnovit přirozeně.

Lesy ČR předaly na
pily 1 850 m3 kulatiny,
odeslaly na účty žadatelů
35,2 milionu korun
a dopravily 2 180 m3
palivového dříví.

>35
Pomoc
po tornádu
(mil. Kč)

180
Vracíme
vodu lesu
(mil. Kč)

Do staveb, které zpomalí
odtok vody z krajiny a zmírní
sucho, Lesy ČR investovaly
180 milionů korun.

V programu Lesy pro život se Lesy ČR přihlásily k obnově tří set studánek a pramenů za 365 dní a údržbě lesních
přístřešků, altánů i laviček, tedy turistické infrastruktury a lesního inventáře využívaného veřejností. Tématu
jsme věnovali i náš podnikový nástěnný kalendář.
Podnik znovu nabídl veřejnosti možnost podílet se na obnově lesů po kalamitě. Uspořádal desítky regionálních
Dnů za obnovu lesa, pracovních akcí určených pro veřejnost, školy i zájmové organizace. Vše vyvrcholilo třetí
říjnovou sobotu velkým Dnem za obnovu lesa, největší celostátní lesnickou akcí pro veřejnost. Na třinácti
místech ve všech krajích republiky mohli lidé vysadit stromy v lesích nové generace, pomoci s jejich oplocením
nebo úklidem klestu a dalšími pracemi, jež s obnovou krajiny po kalamitě souvisejí.
Lesy ČR v roce 2021 otevřely v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné novou lesnickou expozici Lesy pro
budoucnost členěnou do dvou částí. V první, stálé části podnik představuje programy související se založením
i ochranou nově vysazených lesů. Druha část dává příležitost aktuálním tématům.
Pokračovaly také série setkání lesníků se zástupci samospráv a veřejností. Lesníci informovali o zpracování
kalamitního dřeva i obnově lesů po kůrovcové kalamitě v postižených regionech. V severních Čechách v centru
Ústí nad Labem, Litoměřic a Děčína Lesy ČR instalovaly přenosné výstavní panely s informacemi o obnově
porostů i lesních cest a zadržování vody v krajině. Putovní výstava a následná víkendová setkání na náměstích
zmíněné desítky diskusí doplnily.

Na říjnovém Dni za obnovu lesa mohli lidé na třinácti místech po
celé republice vysadit stromy v lesích nové generace, pomoci s jejich
oplocením nebo úklidem klestu a dalšími pracemi, jež s obnovou krajiny
po kalamitě souvisejí.
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Lesy ČR projevily také svou solidaritu. Po červnovém tornádu okamžitě nabídly každému, jehož dům byl vážně
poškozen, pomoc v podobě dřeva na nový krov nebo jednorázového daru sta tisíc korun a palivového dříví.
Nabídku využilo 664 lidí. Ke konci roku Lesy ČR předaly na pily 1 850 m3 kulatiny, odeslaly na účty žadatelů
35,2 milionu korun a dopravily 2 180 m3 palivového dříví.
Za zmínku jistě stojí i zveřejnění nové evropské unijní strategie pro lesy do roku 2030. Ta vyzývá k přechodu
na udržitelnější způsoby obhospodařování lesů a poukazuje na výhody ekosystémového přístupu a takových
postupů, které podporují biologickou rozmanitost a odolnost. V zájmu adaptace na změnu klimatu a zvýšení
odolnosti lesů pak upřednostňuje ekologické a mimoreprodukční funkce lesa před ostatními, což může
i s ohledem na respektování místní a regionální povahy odvětví a pravomoci členských států znamenat pro
majitele a správce lesů mnohé.
Rok 2021 naplnily události a situace, jejichž zvládnutí nebylo pro řadu zaměstnanců snadné. Mám na mysli
zejména částečně provedený a koncem roku zastavený převod práva hospodařit na pozemcích Lesů ČR
a Vojenských lesů a statků ČR, s nímž souvisely i plánované organizační změny. Po důkladné revizi se ministři
zemědělství a obrany rozhodli vrátit pozemky do výchozího stavu před převodem. O dalším možném převodu
pozemků se povedou jednání. Na závěr bych rád poděkoval kolegům i ostatním, kteří s Lesy ČR spolupracují, za
spolehlivost, vstřícnost i trpělivost a všem popřál hodně sil do další práce.

Jiří Groda
pověřený řízením státního podniku Lesy České republiky, s. p.
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O podniku
Státní podnik Lesy České republiky hospodaří na lesních pozemcích o výměře 1 176 tis. ha a spravuje 38,4 tisíce km
vodních toků a 1 005 malých vodních nádrží.
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. 2021

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Organizační jednotky
Oblastní ředitelství
(7)

Organizační jednotky
Lesní závody a ZLT
(5)

Útvar
Bezpečnostní
ředitel

Útvar
Kancelář generálního
ředitele

Úsek ředitele
lesního a vodního
hospodářství

Úsek správního
ředitele

Úsek obchodního
ředitele

Organizační jednotky
Lesní správy
(61)

Semenářský závod
Týniště nad Orlicí
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Úsek ekonomického
ředitele

Organizační mapa Lesů ČR
OŘ severní Čechy

OŘ západní Čechy

OŘ východní Čechy

OŘ severní Morava

OŘ jižní Morava
OŘ jižní Čechy

OŘ Vysočina

▶ L
 esní závody

Lesy České republiky, s. p.
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Přehled majetku

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

16 542

13 043

Výnosy
z provozní
činnosti
(mil. Kč)

Náklady
z provozní
činnosti
(mil. Kč)

16 788

14 045

2 743

Náklady
celkem
(mil. Kč)

Výsledek
hospodaření
po zdanění
(mil. Kč)

Výnosy
celkem
(mil. Kč)
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Lesnické hospodaření
V lesích nové generace podnik vysazuje mnoho druhů dřevin, což zvyšuje schopnost porostů překonat klimatické
změny a odolávat působení škůdců a dalších nepříznivých vlivů.
Genofond lesních dřevin
Zajištění kvalitního semenného materiálu v dostatečném množství pro umělou obnovu lesa je jedním
z prioritních cílů podniku. Rok 2021 byl charakteristický velkou neúrodou téměř všech druhů dřevin a potvrdil
nezastupitelnou roli Semenářského závodu pro provádění obnovy lesa i v letech neúrody plodů a semen.
V semenářském závodě byla provedena stratifikace téměř 17 tun osiva, vyluštěno 75 tun šišek a ze semenné
suroviny vyrobeno 38 tun osiva.
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.
Při umělé obnově lesa činil podíl melioračních a zpevňujících dřevin z první umělé obnovy 60 %, což je výrazně
více, než vyžadují zákonné předpisy.
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49 t

V Semenářském závodě bylo ke konci
roku uloženo 49 tun osiva jak vlastního,
tak cizího.

Semenářský
závod
Při umělé obnově lesa
činil podíl melioračních
a zpevňujících dřevin z první
umělé obnovy 60 %.

Zdroje reprodukčního materiálu jsou uznány
pro 68 druhů dřevin – 16 jehličnatých
a 52 listnatých.

60 %
Umělá
obnova lesa

Certifikace

Také v roce 2021 se Lesy ČR
účastnily certifikace lesů
systémem PEFC (Programme
for the Endorsement of Forest
Certification Schemes).

Ochrana lesa
Rok 2021 se dá hodnotit jako teplotně a srážkově normální. Nahodilé těžby v objemu 9 214 tis. m3 z naprosté
většiny probíhaly v jehličnatých dřevinách. Největší škody způsobily vítr, sucho a ostatní škody se suchem
související. U škod způsobených kůrovci na smrcích došlo k výraznému poklesu zpracování s výjimkou
severozápadní části republiky.
Podpora výzkumu – grantová služba LČR
Dvacetiletou podporou výzkumu prostřednictvím Grantové služby LČR přispěl podnik k řešení 123 výzkumných
projektů v odvětví lesního i vodního hospodářství a myslivosti.
V roce 2021 bylo podpořeno 12 nových projektů v celkovém smluvním objemu 18,4 mil. Kč.

Výsledky všech projektů (závěrečné
zprávy z řešení) jsou pro širší
odbornou a lesnickou veřejnost
zveřejňovány na webových
stránkách podniku v sekci Grantová
služba LČR.
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96
Výsadba
sazenic
(mil.)

Prostřednictvím
Grantové služby LČR
přispěl podnik k řešení
123 výzkumných
projektů.

Z téměř 96 mil. vysazených
sazenic bylo 2,7 mil. výsadby
schopných sazenic vypěstováno
ve vlastních školkařských
provozech.

123
Podpora
výzkumu

Odborná
služba

Zaměstnanci podniku vykonávají činnost
odborného lesnického hospodáře pro jiné
vlastníky lesů na celkové ploše 279 595 ha.

Smluvní vztahy v lesnických
činnostech a obchodní činnost
Lesy ČR vyhlásily otevřené nadlimitní zadávací řízení na zajištění lesnických činností, které bylo rozděleno na dvě
samostatná zadávací řízení:
-	
Lesnické činnosti s prodejem dříví 2022+ 34 částí (smluvních územních jednotek), předpokládaná hodnota
4,36 mld. Kč bez DPH.
-	
Pěstební činnosti 2022+ 12 částí (smluvních územních jednotek), předpokládaná hodnota 0,73 mld. Kč
bez DPH.
LČR při zadání veřejné zakázky postupovaly v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Celkem bylo podáno 403 nabídek, tzn. 8,8 na jednu zakázku.
V roce 2021 bylo prodáno 50 % objemu dříví v podobě stojících stromů, přičemž 38 % prodaného objemu v rámci
dlouhodobých veřejných zakázek a 12 % v aukci nastojato.

Prodej vyrobeného dříví, kdy náklady byly v režii
podniku, činil 47 % objemu prodaného dříví.
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Objemy prodejů v jednotlivých
obchodních kanálech

Prodej těžebních zbytků
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6,7 2,2 0,2

tronické aukce

Těžební zbytky (v tis. m3) byly
prodávány prostřednictvím tří
prodejních kanálů:

ý
ím
Př

11,9
39,7 % RKS přímý prodej LZ/LS (5 014 980 m3)
38,4 % Komplexní zakázka (4 851 911 m3)
11,9 % Elektronické aukce nastojato (1 500 495 m3)
6,7 % Regionální prodej LZ/LS (845 399 m3)
2,2 % Samovýroba (280 020 m3)
0,8 % Elektronické aukce (včetně komoditní burzy) LZ/LS (102 211 m3)
0,2 % Vlastní spotřeba (25 530 m3)
0,0 % Prezenční aukce nastojato (1 067 m3)
100 % Celkem (12 621 613 m3)

Celkový prodej těžebních
zbytků 626 tis. m3

Vodní hospodařství
Lesy ČR vykonávají správu určených drobných vodních toků a bystřin jako jednu z mimoprodukčních funkcí lesa.
K 31. 12. 2021 spravovaly 38,4 tisíc km vodních toků a 1 005 malých vodních nádrží.
Péče o vodní toky v rámci podniku představuje správu vodohospodářského majetku v pořizovací hodnotě
6,9 mld. Kč. V souvislosti se správou toků a vodních nádrží Lesy ČR vynaložily v roce 2021 550 mil. Kč, z čehož
výdaje investičního charakteru činily 240,1 mil. Kč.

550
Správa toků
a vodních nádrží
(mil. Kč)
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Správa vodních toků a prováděná opatření (opravy,
rekonstrukce, nové investice) jsou financovány
zejména z vlastních zdrojů podniku.

180
Akcí programu
Vracíme
vodu lesu

Protipovodňové opatření v obci Chlum
u Sedlčan
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Obnova vodní nádrže U Pily na
Šumpersku

Protipovodňové opatření v obci
Fryčovice v okrese Frýdek-Místek

Rekonstrukce vodní nádrže Rybárna
na Plzeňsku

Revitalizace Borkovických blat na
Táborsku - II. etapa

Revitalizace vodního toku Podhrádek,
Loštice na Šumpersku

Obnova rybníku Dolní k.ú. Nový Ples,
Jaroměřsko

Obnova vodní nádrže Niva na
Prostějovsku

V rámci programu
Vracíme vodu lesu bylo
dokončeno 70 staveb
a 110 drobných opatření
v krajině.

Tůně Hastrman na Jihlavsku

Úprava vodního toku Drahtinka
v Hlinsku

Lesy České republiky, s. p.
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Ve veřejném zájmu
Nově zavedený Program Lesy pro život, který je pokračovatelem Programu 2020, je zaměřen na problematiku
mimoprodukčních funkcí lesa a definuje postupné kroky k jejich zachování a podpoře. V rámci tohoto programu
bylo v roce 2021 podnikem vynaloženo na všechny druhy činnosti pro veřejnost 18,042 mil. Kč.
Na péči o vodní zdroje včetně budování studánek bylo vynaloženo 4 737 tis. Kč, na péči o biodiverzitu a estetické
úpravy lesů, parků a krajiny 4 356 tis. Kč a na vybudování a údržbu odpočinkových a vyhlídkových objektů pro
veřejnost včetně zajištění péče o drobné objekty 3 906 tis. Kč.

Mezi významné činnosti podniku při
realizaci plnění cílů veřejného zájmu
patří také opravy cest, tras a parkovišť
spojené s údržbou informačních systémů
pro veřejnost (2 480 tis. Kč) a speciálních
programů pro veřejnost (1 559 tis. Kč).
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300/
365

Lesy pro život

V rámci programu Lesy pro život byla v roce 2021
zahájena akce 300 studánek za 365 dní a akce
Cesty s pamětí. Znamená to během jednoho roku
opravit tři stovky studánek a jejich okolí opatřit
sezením či stříškou a také upravit osm desítek
lesních cest, dříve často páteřních komunikací,
po nichž putovali naši předkové.

Spolupráce s nevládními
organizacemi a ochrana
přírody a krajiny
Podnik spolupracuje s širokým spektrem dalších subjektů, například s Klubem českých turistů v oblasti značení
turistických tras nebo s ČSOP v oblasti ochrany biodiverzity v lesích a ekologické osvěty, výchovy a vzdělání
a aktivně se podílí na činnosti lesnických parků v ČR.
V roce 2021 pokračovalo naplňování smlouvy mezi Lesy ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR o spolupráci
při vymezování bezzásahových území v lesích a jejich monitoringu.
Více než 30 % výměry pozemků, k nimž mají LČR právo hospodařit, bylo součástí chráněných krajinných oblastí.
Mimo ně se nacházejí další 3 % výměry v maloplošných zvláště chráněných územích, tj. v národních přírodních
rezervacích, národních přírodních památkách, přírodních rezervacích a přírodních památkách.

Lesy ČR jsou nejvýznamnějším správcem
chráněných území v České republice.
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Bezzásahová území

Bezzásahové
ezzásahové území
▶ CHKO

Lesy České republiky, s. p.
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Investiční výstavba
Investice do nehmotného majetku činily 109,976 mil. Kč (18,6 % z celkového objemu investic), z toho nejvíce do
obnovy lesních hospodářských plánů (76,993 mil. Kč).
Do hmotného majetku bylo investováno 482,289 mil. Kč (81,4 % z celkového objemu investic), z toho nejvíce do
stavebních prací (316,125 mil. Kč) a strojů a zařízení (87,567 mil. Kč).
Při čerpání stavebních investic bylo 70,5 % objemu finančních částek nasměrováno do vodního hospodářství
(222,988 mil. Kč), 14,9 % na lesní cesty včetně dokumentace (47,117 mil. Kč) a 7,8 % do projektů EU (24,661 mil. Kč).

85 %
Investice
ve veřejném
zájmu
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85 % objemu finančních prostředků bylo
investováno do staveb realizovaných
především ve veřejném zájmu.

Program Lesy pro život – investiční akce
Na zajištění veřejného zájmu v lesích byla v roce
2021 vynaložena investiční částka 1,583 mil. Kč
z celkového objemu 18,042 mil. Kč. V rámci
investiční výstavby byl největší objem investičních
prostředků vložen do podpory ohrožených druhů
organismů (0,502 mil. Kč).

>0,4

>0,5

Obnova
studánek
(mil. Kč)

Podpora
ohrožených druhů
(mil. Kč)

Lidské zdroje
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se v roce 2021 zvýšil. Zatímco počet TH administrativních zaměstnanců
poklesl, počet provozního personálu se dlouhodobě zvyšuje. Důvodem je posilování venkovního personálu
v ochraně lesa a dělníků v pěstební a těžební činnosti.
V porovnání s rokem 2020 se celkový průměrný výdělek zvýšil o 4,5 %, přestože nárůst průměrného výdělku byl
v roce 2021 negativně ovlivněn opatřeními v souvislosti s onemocněním Covid-19 a nárůstem neodpracované
doby zejména z důvodů nařízených karantén a izolací.

4,5 %
Nárůst
průměrného
výdělku
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Zaměstnancům jsou poskytovány benefity a další
plnění nad rámec obecně platných právních
předpisů. Podnik dlouhodobě podporuje vzdělávání
zaměstnanců a zlepšuje podmínky pro jejich práci.

Kč
r

ie

%

37,5

44 105
30 380
Kategorie TH

21,9

Průměrný výdělek

D

Struktura vzdělanosti zaměstnanců

te
Ka

go

40,6
37,5 % Vysokoškolské vzdělání
40,6 % Střední vzdělání s maturitou + VOŠ
21,9 % Základní a střední odborné vzdělání

Průměrný výdělek
zaměstnanců podniku
byl 42 853 Kč.

Práce s veřejností
Při dočasném uvolnění proticovidových opatření Lesy ČR především v létě připravily 172 brigád pro skupinky
deseti až třiceti zájemců, kteří sázeli nový les, sbírali semena, opravovali oplocenky a věnovali se úklidu lesních
ploch. Dalších desítek brigád se zúčastnili zaměstnanci firem.
V říjnu podnik na 13 místech po celé republice uspořádal druhý Den za obnovu lesa, na němž 12 000 návštěvníků
vysázelo téměř 70 000 sazenic. Tyto akce pro veřejnost jsme využili také k propagaci páteřních programů,
především Sázíme lesy nové generace, Vracíme vodu lesu a Vracíme sovy lesu.
Na podzim byla v centru tří severočeských měst – Ústí nad Labem, Děčína a Litoměřic instalována putovní
expozice Lesy pro budoucnost. Akce se setkala s příznivými ohlasy a zlepšila povědomí veřejnosti o lesním
hospodaření LČR.

V červnu jsme v Národním zemědělském muzeu slavnostně
otevřeli novou expozici věnovanou Lesům České republiky.
Podnik se prezentoval také na výstavách Země živitelka
a Natura Viva.
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697

Pro 60 tisíc účastníků bylo
připraveno 697 akcí.

Akce
pro veřejnost

V rámci akce Stromky dětem jsme na
dětská oddělení v nemocnicích, do
dětských domovů a dalších zařízení
dopravili 300 vánočních stromků.

300
Stromky
dětem

Den
za obnovu lesa
Na 13 místech po celé
republice jsme uspořádali
druhý Den za obnovu lesa,
na němž 12 000 návštěvníků
vysázelo téměř 70 000
sazenic.
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