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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

v rozsáhlých a kvalitních porostech. Ve srovnání s předchozím rokem bylo
celkově investováno do pěstební činnosti nebývalých 545 mil. Kč.
V kontrastu s masivními investicemi do budoucnosti jsou pak provozní
úsporná opatření, jež státní podnik přijal ke zmírnění dopadů snižujícího se
zpeněžení dřeva. Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2019 ve
výši 11,36 mil. Kč a s použitím rezerv ve výši 323,76 mil. Kč plně reflektuje
predikovaný vývoj v lesnickém odvětví.

Vážené kolegyně, kolegové, obchodní partneři, dámy a pánové,
jménem vedení podniku si vám dovoluji předložit výroční zprávu Vojenských
lesů a statků ČR, s.p., za rok 2019.
Uplynulý rok se nesl v duchu dnes již celorepublikové kalamity v lesích.
Ta v lokalitách státního podniku probíhala ve smrkových porostech
především na územích spravovaných divizemi Plumlov a Mimoň, kde se
k plošnému odumírání smrku přidalo i masivní usychání borovic všech
věkových kategorií. Klimatických vlivů nebyly ušetřeny ani ostatní lokality.
Hlavně pak na divizích Horní Planá a Lipník nad Bečvou nám způsobily
nemalé škody větrné smrště. I přesto se oproti předchozímu roku podařilo
snížit objem vytěženého dříví na 1,29 mil. m3, přičemž podíl nahodilých
těžeb dosáhl 97 %.
V kontextu s průběhem kalamity jsou středoevropské trhy extrémně přesyceny
nabídkou všech sortimentů surového dříví a v důsledku této skutečnosti jeho
cena i nadále během celého roku klesala. Lehce optimistický byl mírný
nárůst cen kulatinových sortimentů na konci kalendářního roku, avšak
nepříznivá situace přetrvávala v segmentu jehličnatých vlákninových
sortimentů, kde se nám nepodařilo zásoby výrazně ponížit. Značným úsilím
všech zaměstnanců se tak ve výsledku i přes prohlubování problémů na
trzích podařilo udržet stav zásob expedovatelného dříví na výši z počátku
roku.
Uplynulý rok byl pro VLS rekordní v počtu vysazených sazenic lesních dřevin.
22,5 mil. kusů převážně listnatých sazenic je velký úspěch a rok 2019
tak byl u státního podniku rokem obnovy kalamitních holin. Nově osazené
a svou skladbou pestré mladé lesní porosty jsou mnohdy podpořeny
i nastupující přirozenou obnovou. Pokud nedojde k fatálnímu zhoršení
klimatických podmínek, věřím, že vynaložené prostředky na obnovu
porostů ve výši 310 mil. Kč vytvoří základnu pro budoucí hospodaření VLS
6

Navzdory úsporným opatřením a maximální snaze o redukci prostředků
cílených na obnovu budov a strojů se v roce 2019 podařilo investovat do
všech druhů majetku částku ve výši 150,72 mil. Kč. Jako nejvýznamnější lze
zmínit výstavbu expediční a skladovací haly na sazenice ve Lhotě, obnovu
strojního parku pro lesní a zemědělskou výrobu nebo rekonstrukci mnoha
vodních nádrží a rybníků.
Téma odumírání lesů a kůrovcová kalamita bylo podstatou řady odborných
jednání a konferencí. Vzniklé závěry se bohužel ne vždy příznivě promítly
do lesnické a myslivecké legislativy. Znatelně narůstá tlak ochrany životního
prostředí na způsob obnovy lesa, druhovou pestrost zakládaných porostů
a lov býložravé zvěře.
Text k této výroční zprávě je sestavován v období, které je silně ovlivněno
děním okolo nemoci covid-19 a jeho destruktivním dopadem na velkou
část hospodářství Evropy, resp. celého světa. V případě lesnictví se jedná
o velice nešťastné načasování, neboť celý obor se potýká s největší krizí za
poslední desetiletí. Je tedy zřejmé, že budeme muset i v následujícím roce
pracovat velmi pružně. Je třeba se připravit na řešení náročnějších problémů,
než byly ty v roce uplynulém. Tento stav přinese jednoznačně další tlak na
efektivitu výroby, optimalizaci všech procesů v podniku a možná úsporná
opatření. Jsem však přesvědčen, že se VLS v této náročné zkoušce podaří
uspět a i nadále budou pozemky obhospodařované naším podnikem
patřit k unikátnímu přírodnímu bohatství naší země.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval za spolupráci nejen všem
zaměstnancům, ale i obchodním partnerům.

Ing. Petr Král
ředitel VLS ČR, s.p.
7
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INFORMACE O VLS ČR, s.p.

ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
O PODNIKU
Obchodní jméno:
Vojenské lesy
a statky ČR, s.p.
Adresa:
Pod Juliskou 1621/5
160 00
Praha 6 – Dejvice
Identifikační číslo:
00000205
Telefon:
+420 954 009 121
+420 954 009 167
Fax:
+420 954 009 999
E-mail:
Info@vls.cz
Web:
www.vls.cz

INFORMACE O VLS ČR, s.p.

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., (VLS) jsou účelovou organizací založenou
Zakládací listinou Ministerstva obrany ČR. Státní podnik s více než
osmdesátiletou tradicí hospodaří převážně ve výcvikových prostorech
Armády ČR – zhruba na 126 000 hektarech lesní půdy v majetku státu.
To představuje přibližně pět procent lesní půdy v České republice.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
STÁTNÍHO PODNIKU VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.,
K 31. PROSINCI 2019
Ředitelství s.p.

Ing. Petr Král

Na hospodaření v lesích se podílí šest divizí VLS a jejich lesní správy.
Podporu jejich hospodářské činnosti poskytuje samostatná Správa lesních
školek. Lokality ve správě VLS patří k nejkvalitnějším a nejzachovalejším
lesním porostům v České republice i v Evropě.

ředitel státního podniku

Na rozdíl od jiných lesnických organizací hospodaří VLS také na více
než 6000 ha zemědělské půdy. Vedle myslivecké činnosti se společnost
věnuje rovněž rybářství. Podnik dále zajišťuje pro svého zřizovatele
specializované činnosti, především strážní službu.

Divize Hořovice

Ekonomický útvar

Výrobní útvar

Kancelář ředitele

Ing. Petr Švadlena

Ing. Zdeněk Mocek

Ing. Ondřej Vybíral

Rostislav Souček

ředitel divize

ekonomický náměstek
ředitele

výrobní náměstek
ředitele

vedoucí kanceláře
ředitele

Řídicí jednotkou státního podniku je ředitelství v Praze.

Divize Horní Planá

Ing. Michal Frnoch

DOZORČÍ RADA
Pozice, jméno

ředitel divize

Za

Od

Předseda:
Ing. Zdeněk Čejdík

zakladatele

24. září 2019

Místopředseda:
Ing. Eva Mocková

VLS ČR, s.p.

15. května 2019

Oddělení
lesní výroby

Ing. Vlastimil Vít

Ing. Pavel
Češka, Ph.D.

vedoucí oddělení

JUDr. Jiří Kšica
ředitel divize

Oddělení ICT

Ing. Petr Dvořák

zakladatele

9. září 2019

Ing. Ivan Vyletěl

zakladatele

18. května 2016

zakladatele

14. června 2018

Divize Mimoň

Ing. Roman
Vohradský
ředitel divize

Ing. Libor Barák
vedoucí oddělení

ředitel divize

Oddělení
správy majetku

Mgr. Roman
Smékal

plk. Ing. Libor Polášek

zakladatele

14. ledna 2019

Ing. Bc. Milan Kerber, MBA

zakladatele

10. května 2019

Divize Lipník n. B.

Ing. Joachim Dávid

VLS ČR, s.p.

15. května 2019

Ing. Jaroslav Nerad

Ing. Libor Barák

VLS ČR, s.p.

15. května 2019

ředitel divize
Divize ostrahy a služeb

Ing. Jaroslav
Kankia, MSc.

VEDENÍ PODNIKU

Oddělení investic,
projektů a staveb

Divize Plumlov

Ing. Ladislav Pur

Projektová kancelář

Ing. Michaela Veselá
vedoucí projektové
kanceláře

vedoucí oddělení

Divize Karlovy Vary

vedoucí oddělení

Členové:
brig. gen. Ing. Petr Čepelka

plk. gšt. Ing. Roman Kučera

Oddělení
účetnictví a daní

Obchodní
oddělení

Miroslava
Kandlerová
pověřená vedením
oddělení
Oddělení
veřejných
zakázek

Mgr. Josef
Hubert
vedoucí oddělení

vedoucí oddělení

Oddělení právních
poradců

Mgr. Roman
Oberstein
vedoucí oddělení
Oddělení personální

Mgr. Miroslava
Ferancová
vedoucí oddělení
Kontrolor

Ing. Milan Procházka

Správa lesních
školek

Ing. Pavel Draštík
vedoucí správy

ředitel divize

Ředitel:		Ing. Petr Král
Zástupce ředitele a ekonomický náměstek: Ing. Zdeněk Mocek
Výrobní náměstek:
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Ing. Ondřej Vybíral

Divize zemědělské
výroby

Ing. Jaroslav Novák
pověřen řízením divize
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INFORMACE O DIVIZÍCH

DIVIZE
HOŘOVICE
Ředitel divize:
Ing. Petr Švadlena
Sídlo:
Slavíkova 106
262 23 Jince
Telefon:
+420 311 545 211
E-mail:
horovice@vls.cz

Divize Hořovice hospodaří převážně v jižní části Středočeského kraje
v oblasti středních Brd, v oblasti bývalého Vojenském újezdu Brdy (LS
Jince, Obecnice, Nepomuk, Mirošov, Strašice). Dále divize spravuje
i odloučené lesní hospodářské celky Nouzov (sestávající ze tří částí
Beroun, Poteplí, Obora) a Háje (odloučené menší lesní celky na území
Plzeňského kraje). Lesy v působnosti divize Hořovice přísluší do přírodních
lesních oblastí Brdská vrchovina (převládá s rozlohou cca 25 tis. ha lesní
půdy), Křivoklátsko, Rakovnicko – kladenská pahorkatina a Západočeská
pahorkatina.

Ředitel divize:
JUDr. Jiří Kšica

Vojenský újezd Brdy byl k 31. 12. 2015 zrušen a od 1. ledna 2016 se
pozemky bývalého Vojenského újezdu Brdy staly součástí nově vzniklé
Chráněné krajinné oblasti Brdy.

Telefon:
+420 954 004 911

Hlavním předmětem činnosti divize je hospodaření v lesích na principech
trvale udržitelného hospodaření. Dále divize zabezpečuje výkon práva
myslivosti ve čtyřech vlastních honitbách a provozuje rybářství na více než
200 ha vodních ploch.

DIVIZE
HORNÍ PLANÁ
Ředitel divize:
Ing. Michal Frnoch
Sídlo:
Jiráskova 150
382 26 Horní Planá
Telefon:
+420 380 704 310
Fax:
+420 380 738 106
E-mail:
hplana@vls.cz

Divize Horní Planá obhospodařuje celkem 19 747 ha pozemků, z toho
16 699 ha lesních pozemků a 200 ha vodních ploch převážně na území
Vojenského újezdu Boletice. Mimo hlavní lesní celek obhospodařuje
divize další odloučené LHC – Kramata (Vimperk), Homole (České
Budějovice), Bor (Dražice) a Bechyně. Organizačně se divize člení na
4 lesní správy (Arnoštov, Chvalšiny, Horní Planá a Nová Pec), Správu
služeb Horní Planá, Středisko správy rekreačního zařízení a ředitelství
divize.
VÚ Boletice leží jihozápadně od Českého Krumlova na rozhraní
PLO 12 (Předhoří Šumavy a Novohradských hor) a PLO 13 (Šumava),
s nejvyšším bodem vrchol Lysé ve výšce 1 228,3 m n. m. Celé území
představuje v rámci České republiky ojedinělý komplex s výjimečnými
přírodními podmínkami. Téměř polovina území je začleněna do CHKO
Šumava, území je taktéž zařazeno do soustavy NATURA 2000 a území
LS Arnoštov je začleněno do ochranného pásma NPP Blanice s výskytem
kriticky ohroženého živočišného druhu – perlorodky říční.
Hlavní hospodářskou činností divize je lesní výroba ve smrkových
porostech s příměsí jedle a buku, v nižších polohách je převažující
dřevinou borovice. Dále se divize věnuje rybářství, myslivosti, službám pro
AČR a rekreačním službám.
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DIVIZE
KARLOVY VARY

Sídlo:
Mattoniho
nábřeží 203/130
360 06 Karlovy Vary

E-mail:
podatelna.vary@vls.cz

Divize Karlovy Vary hospodaří na území Doupovských hor ve
vojenském újezdu Hradiště na 14 810 ha lesní půdy a na 75 ha
vodních ploch. Organizačně se člení na tři lesní správy (LS Dolní
Lomnice, Klášterec a Valeč), správu služeb Lučiny a ředitelství divize.
Doupovské hory patří do geomorfologického celku Podkrušnohorské
oblasti s nejvyšším vrcholem Hradiště – 934 m n. m. Geologicky
homogenní čedičové pohoří je druhé největší v Evropě. Doupovsko jako
celek patří mezi jedenáct nejcennějších a ekologicky nejhodnotnějších
území střední Evropy. Vyskytuje se zde 57 druhů savců a přes
260 druhů ptáků. Počet rostlinných druhů, včetně vzácných, je až
dvojnásobný ve srovnání s běžnou kulturní krajinou. Především zde jsou
dvě převládající ucelené formace flóry, a to původní bučiny a rozsáhlé
lesostepi.
Divize Karlovy Vary obhospodařuje myslivecky jedinou honitbu Hradiště
o velikosti 35 446 ha. Hlavní zvěří je zde jelen evropský, jelen sika
a zvěř černá, také ale zvěř srnčí, mufloní a dančí.

DIVIZE
MIMOŇ
Ředitel divize:
Ing. Roman
Vohradský
Sídlo:
Nádražní 115
471 24 Mimoň
Telefon:
+420 954 005 922
E-mail:
mimon@vls.cz

Divize Mimoň hospodaří převážně ve zrušených VVP Ralsko a VVP
Mladá. Organizačně je divize členěna na LS Břehyně, LS Dolní Krupá,
LS Lipník, LS Hamr a SpS Mimoň. Mimo hlavní oblasti Ralska a Mladé
divize spravuje některé odloučené celky na Liberecku (Chlum), Litoměřicku
(Trávčice, Přestavlky), Ústecku (Tisá) a Teplicku (Červený Újezd).
Divize obhospodařuje 26 642 ha lesní půdy. Celá oblast Ralska je
ceněna z hlediska ochrany přírody, kdy podstatná část je od podzimu
2014 vyhlášena jako CHKO Kokořínsko – Dokeská část – a zároveň je
součástí soustavy Natura 2000 a Lesnického parku Bezděz.
Mimo NPR Břehyně – Pecopala (981 ha), NPP Swamp (47 ha) se
dalších 10 přírodních památek nachází na ploše 234 ha. Vzhledem
k značné pyrotechnické zátěži oblasti organizace disponuje vlastní
pyrotechnickou jednotkou, která provádí pyrotechnickou očistu před
těžbou v lese a současně vykonává pyrotechnický dohled při stavebních
pracích.
Divize v posledních letech ve stále větším rozsahu zabezpečuje podmínky
pro rozvoj rekreačního a turistického využití území. Místem, kam míří
od jara do podzimu stovky turistů, je například Informační centrum VLS
v Hradčanech.
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INFORMACE O DIVIZÍCH

DIVIZE
PLUMLOV
Ředitel divize:
Ing. Ladislav Pur
Sídlo:
Žárovice 31
798 03 Plumlov
Telefon:
+420 582 302 137
E-mail:
podatelna.plumlov@
vls.cz

Divize Plumlov obhospodařuje celkem 17 383 ha lesních pozemků, a to
převážně v severní části okresu Vyškov na území Vojenského újezdu
Březina. Hlavní část spravovaného majetku náleží do přírodní lesní oblasti
č. 30 – Drahanská vrchovina.
Mimo hlavní lesní komplex spravuje divize lesní pozemky odloučených
lesních hospodářských celků Slavkov u Brna, Ketkovice a ve východních
Čechách také lesního hospodářského celku Borohrádek.
Stěžejními charakteristikami lesních pozemků na Drahanské vrchovině
je velká členitost terénu s hlubokými údolími a četnými prudkými svahy
a velké rozpětí nadmořských výšek od 260 m n. m. do 660 m n. m.
Počínaje klimaticky extrémním rokem 2015 hospodaří divize v kalamitním
režimu, kdy dochází k plošnému rozpadu smrkových porostů všech
věkových tříd.
Hospodářskou činnost divize zajišťují lesní správy Žárovice, Myslejovice
(tato včetně odloučených LHC) a Rychtářov a Správa služeb Plumlov,
která mimo činnosti pro lesní správy realizuje služby pro organizace
v rámci resortu Ministerstva obrany ČR.

DIVIZE
LIPNÍK
NAD BEČVOU
Ředitel divize:
Ing. Jaroslav Nerad
Sídlo:
Na Zelince 1147
751 31 Lipník n. B.
Telefon:
+420 581 724 211
Fax:
+420 581 724 257
E-mail:
lipnik@vls.cz

Divize Lipník n. B. obhospodařuje 23 591 ha lesa především na území
VVP Libavá. Organizačně je členěna na pět lesních správ (Libavá, Potštát,
Velký Újezd, Hlubočky a Bruntál) a Správu služeb Lipník n. B. LS Bruntál
je tvořena odloučenými lesními úseky v okresech Bruntál, Frýdek-Místek,
Jeseník, Nový Jičín, Opava a Vsetín.
Hospodaření celé divize Lipník n. B. je významně ovlivněno nedostatkem
srážek a následným masivním rozpadem smrkových porostů ve všech
věkových stupních. Příkré svahy k řekám Bečvě a Bystřici jsou pokryty
souvislými listnatými lesy.
Za uplynulých šest let gradace kalamitní těžby dříví ve výši 4,1 mil. m3
bylo obnoveno 7,7 tis. ha lesa. Náklady na pěstební činnost dosáhly
v roce 2019 rekordní výše 320 mil. Kč.
Ve VVP Libavá probíhá celoročně velmi intenzivní výcvik AČR i armád
spojenců v rámci NATO, což snižuje divizi časový fond na provádění
všech prací. Proto divize v maximální míře využívá dodavatelů lesnických
služeb a snaží se využít volného časového fondu především výkonnými
technickými prostředky jak vlastními, tak cizími ve velké míře i ve dnech
pracovního volna a klidu.

INFORMACE O DIVIZÍCH

DIVIZE
ZEMĚDĚLSKÉ
VÝROBY
Pověřen
řízením divize:
Ing. Jaroslav Novák
Sídlo:
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6
Telefon:
+420 954 003 291
E-mail:
jaroslav.novak@vls.cz

Divize zemědělské výroby (DZV) hospodařila v roce 2019 na 6 770,84 ha
zemědělské půdy, kterou představují hlavně pastviny v horských oblastech
s nadmořskou výškou nad 700 m n. m. Oproti roku 2018 byla výměra
pozemků navýšena o 157,72 ha především díky spolupráci s divizí Karlovy
Vary. Při rozšiřování ploch na ZS Heroltovice nám byla zapůjčena technika
obce Kozlov. Jednalo se o pozemky v držení podniku a Ministerstva
obrany, které byly očištěny od náletových dřevin a upraveny pro účely
zemědělského hospodaření. Průměrná velikost DPB je 6,73 ha. Celá
výměra zemědělské půdy je zařazena v ekologickém zemědělství.
Z celkové výměry zemědělských pozemků je výměra TTP 6 373,47 ha. Tyto
plochy slouží k zajištění celoroční výroby objemných krmiv pro chovaný skot
(zelená píce – pastva, seno, senáž – balíky, vaky). Zbytek výměry
397,37 ha zaujímá orná půda. Hlavními plodinami na orné půdě, tvořící
základ pro výrobu krmných směsí k výživě mléčného skotu, jsou z hlediska
výměry osetých ploch triticale a ječmen jarní. Dalšími plodinami v rámci
osevního postupu jsou pak luskoviny a jednoleté i víceleté pícniny, které
slouží k výrobě objemných krmiv (senáže) pro mléčný skot.
Výnos uvedených plodin byl v uplynulém roce opět ovlivněn suchem
a zejména obiloviny zaznamenaly propad o více než 40 % v porovnání
s rokem 2018. Pro zajištění krmné dávky pro dojnice bylo nutné dokoupit
jádro v biokvalitě. Pokles se projevil v menší míře také při sklizni sena
a senáže. V tomto případě byl ale částečně kompenzován nově zařazenou
půdou. Nejvíce se vláhový deficit projevil na pozemcích zemědělské správy
Bražec, jejíž okolí patří k nejsušším oblastem v ČR.
Počet ustájených zvířat se na konci roku pohyboval na úrovni 2 703 do
bytčích jednotek ve všech kategoriích. Průměrné roční zatížení trvalých
travních porostů zvířaty se pohybovalo na úrovni 0,40 VDJ/ha. V rámci
divize bylo odchováno 1261 živých telat, tj. 94,33 % z celkového počtu
otelených krav v režimu bez tržní produkce mléka.
Produkce zmíněných zástavových telat směřovala na zahraniční trhy. DZV
realizovala prostřednictvím výkupních firem prodej 541 ks zástavových telat
býčků s průměrnou váhou 241 kg a 210 ks jaloviček s průměrnou váhou
222,61 kg.
Středisko Luboměř pod Strážnou, které je součástí zemědělské správy
Heroltovice, provozuje v rámci DZV chov dojného skotu. Průměrný stav
v chovu je 261 dojených krav. K 31. 12. 2019 činila produkce mléka
1 252 628 l, z čehož více než 95,6 % bylo určeno k prodeji. Farma také
vykazuje minimální ztráty u narozených a odchovaných telat dojných krav.
Nákup strojních investic probíhal dle stanoveného plánu. Podařilo se obnovit
především techniku určenou ke sklizni pícnin a rozmetání chlévské mrvy. Ve větší
míře jsme prodávali nepotřebný majetek zejména na moravské části divize.
Jednalo se o téměř tři desítky kusů vysloužilých zemědělských strojů a traktorů.
V oblasti oprav byly řešeny, bohužel tak jako každý rok, škody způsobené
vichřicemi, které v jarních měsících zasáhly střediska Heroltovice a Luboměř
pod Strážnou. V menší míře, porovnání s předchozími lety, pokračovala
renovace technického stavu hospodářských budov, kdy se nám v rámci
možností podařilo obnovit část stáje na ZS Bražec.

16

17

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019

INFORMACE O DIVIZÍCH

DIVIZE
OSTRAHY
A SLUŽEB
Ředitel divize:
Ing. Jaroslav Kankia,
MSc.
Sídlo:
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6
Telefon:
+420 954 003 691
E-mail:
info@vls.cz

INFORMACE O DIVIZÍCH

VÝHLED PLNĚNÝCH ÚKOLŮ NA ROK 2020
V roce 2020 v návaznosti na podepsané smluvní vztahy DOS
plnohodnotně zabezpečí výkon ostrahy vojenských využívaných
i uvolněných objektů v požadovaném rozsahu. Stejně tak bude
zabezpečeno požadované střežení elektronické. Počet střežených
objektů fyzicky i elektronicky zůstává v roce 2020 v porovnání s rokem
2019 přibližně stejný. Ve stejném rozsahu zůstává i plnění úkolů vnitřních
a vnějších úklidových prací.

Divize ostrahy a služeb VLS ČR, s.p., v roce 2019 zabezpečovala pro
resort Ministerstva obrany ČR, v souladu s uzavřenými smlouvami ostrahu
využívaných a uvolněných vojenských objektů. Pokračovalo zabezpečení
vládního úkolu střežení areálu VRBĚTICE. Všechny požadované změny
resortem MO byly personálně i organizačně průběžně zajišťovány. Průběžně byly plněny požadavky odborné způsobilosti u všech bezpečnostních
pracovníků.
V roce 2019 zabezpečovala DOS pro resort MO ČR střežení u celkem
183 objektů, z tohoto počtu 175 využívaných a 8 uvolněných. Dále bylo
10 objektů zabezpečeno elektronickým střežením. DOS i nadále zabezpečuje fyzické a elektronické střežení muničního skladu Vrbětice.

V roce 2020 bude i nadále pokračovat potřeba plnění vládního úkolu
střežení objektů bývalého muničního skladu Vrbětice, DOS je připravena
na pokyn velitele zásahu úkol ukončit. V současné době, stejně tak i jako
v roce 2019 je DOS připravena úkol v požadovaném rozsahu splnit.

Pro VLS ČR, s.p., zabezpečovala elektronické střežení u všech objektů ve
vlastnictví.
V rámci nových aktivit resortu obrany v péči o novodobé veterány DOS
nabízí pracovní příležitosti bývalým aktivním vojákům a válečným veteránům
v rámci strážní služby na pozicích BP a THP. Stejným způsobem nabízí
pracovní uplatnění i bývalým příslušníkům bezpečnostních sborů.
DOS kromě ostrahy vojenských objektů a výcvikových zařízení zabezpečovalo v roce 2019 na základě uzavřených smluvních vztahů i vnitřní a vnější
úklidové práce. Vnitřní úklidy byly prováděny v důležitých vojenských objektech v Praze, v prostoru Doupov, Boletice, Libavá a dále v Přáslavicích a ve
Vyškově. Zimní a letní údržba komunikací a zeleně byla prováděna v Praze,
ve spolupráci s LD ve výcvikových prostorech Libavá, Doupov a Boletice
a u několika vojenských zařízení se zvláštním režimem vstupu.

ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA DOS:

Ředitel DOS

Ředitelství DOS

V SOS

K datu 1. leden 2020, v návaznost na NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 897/2019 Sb.
ze dne 9. prosince 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém
pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů došlo u všech BP a pracovníků, pracujících ve vnitřních a vnějších úklidech k úpravě smluv ve smyslu
zvýšení hodinové sazby k zajištění jejich zákonné minimální mzdy.
Rozsah poskytovaných služeb v roce 2019 pro resort MO je zřejmý z následující tabulky:
Druh služby v roce 2020
Ostraha využívaných objektů
Vnější úklidy – údržba zeleně a komunikací (letní + zimní)
Vnitřní úklidy
Ostraha uvolněných objektů
Celkem
Počty zaměstnanců (období roku 2019)
Ostraha
Počty osob – průměr
1 344
Celkově 		

18

Počet smluv
12
1
1
6
20

Odpracováno hodin (rok 2019)
2 147 535

Vnější úklid
32
1 522

MCD

V SOS
V SOS
V SOS
V SOS
V SOS

Technik správy

Technik
ostrahy
Technik
ostrahy
Technik

Technik
služeb
Technik
služeb

ostrahy
Technik
ostrahy

62 093
2 209 628
Vnitřní úklid
146

Stanoviště ostrahy

Objekty a pracoviště
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SPRÁVA
LESNÍCH ŠKOLEK
Správa lesních
školek státního
podniku je
organizačně
členěna na vlastní
správu a pět
školkařských
středisek.
Vedoucí Správy
lesních školek:
Ing. Pavel Draštík
Technik správy
lesních školek:
Ing. Hana Šrenková

SPRÁVA LESNÍCH ŠKOLEK

ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ A VÝMĚRA PRODUKČNÍ PLOCHY
JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK K 31. 12. 2019
JE UVEDENA V NÁSLEDUJÍCÍ TABULCE.
Středisko
Nová Pec
Bukovina
Lhota
Krumsín
Lhota

Název střediska
Nová Pec
Bukovina
Lhota
Osina
Fóliovníky

Prod. pl. (ha)
13,77
8,94
19,54
14,71
2,00

Vedoucí střediska
Václav Klíma
Ing. Lukáš Křivan
Robert Fišera
Ing. Ladislav Grossmann
Ing. Milan Stýblo

CELKOVÝ POČET
ROZPĚSTOVANÉHO
SADEBNÍHO
MATERIÁLU

Sazenice (tis. ks)
Jehličnaté
Listnaté
Celkem

2015
14 431
6 858
21 289

2016
12 590
6 800
19 390

2017
13 753
7 366
21 119

2018
13 253
4 679
17 932

2019
12 656
8 491
21 147

Vývoj celkového počtu sadebního materiálu v letech 2004–2019,
vždy se stavem k 30. 11. příslušného roku,
je znázorněn na následujícím grafu.
Jehličnaté

Listnaté

Celkem

40 000
35 000

CELKOVÁ PRODUKČNÍ PLOCHA ŠKOLEK
BYLA K 31. 12. 2019 58,96 HA. PODÍLY JEDNOTLIVÝCH
DRUHŮ PLOCH NA CELKOVÉ PLOŠE LESNÍCH ŠKOLEK
JSOU UVEDENY V NÁSLEDUJÍCÍ TABULCE.
Typ plochy
Produkční plocha – oseté plochy
Produkční plocha – fóliovníky
Produkční plocha – pařeniště
Produkční plocha celkem

30 000
25 000

Výměra (ha)
57,89
0,57
0,50
58,96

20 000
15 000
10 000
5 000

Ostatní plocha

13,61
0

Plocha lesních školek celkem

EXPEDICE SAZENIC

Sazenice (tis. ks)
Prostokořenné
Krytokořenné
Celkem

2015
6 239
1 995
8 234

Prostokořenné

71,57

2016
6 313
2 091
8 404

2017
5 779
1 741
7 520

Krytokořenné

2018
5 530
2 084
7 614

2019
5 384
1 708
7 092

Celkem

2019

2018

2017

2016

2015
0
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Prvořadým úkolem pro Správu lesních školek nadále zůstává zajištění
dostatečné potřeby sadebního materiálu pro obnovu lesa u státního
podniku. Výsledkem je dlouhodobě nastavená produkce v maximálních
možnostech správy školek a potřeba sadebního materiálu lesních
dřevin u státního podniku. Vzhledem k nerovnoměrné vodní bilanci dále
pokračuje nepříznivý vývoj situace s chřadnutím jehličnatých porostů
u lesních divizí. V roce 2019 došlo k úpravě a složení pěstovaného
sadebního materiálu u SLŠ, aby z pohledu potřeb státního podniku
byla více reflektována probíhající změna úpravy složení obnovovaných
a zakládaných porostů.
Nadále budeme ve výroční zprávě uvádět zvlášť Středisko Fóliovníky
Lhota, protože se jedná o velmi moderní a vyspělou technologii. Toto
školkařské středisko bylo uvedeno do plného provozu v roce 2013.
Zde se pěstuje krytokořenný sadební materiál ve dvou fóliovnících
a dopěstovává na pěti venkovních plochách (uložištích), kdy každá
z nich včetně fóliových krytů je vybavená vysoce efektivní mostovou
závlahou, která se osvědčila i v loňském roce, který patřil opět mezi roky
s nižším úhrnem srážek. Je dobré se zmínit, že touto nemalou investicí do
tohoto způsobu pěstování sadebního materiálu se podnik zařadil mezi
nejvýznamnější pěstitele sadebního materiálu v republice. V roce 2019
bylo expedováno z tohoto moderního provozu celkové množství
1 700 tisíc kusů sadebního materiálu. Tento objem je nižší než
23
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v předcházejících letech, protože v roce 2019 byla uvedena do provozu
nová skladovací a expediční hala, jejíž součástí je mrazicí box, kde
je uskladněn sadební materiál pro jarní obnovu v roce 2020. Využití
haly bude celoroční. Na jaře a na podzim se bude sadební materiál
expedovat, nebo připravovat k expedici, v jarních měsících – březen
až červen se budou osívat sadbovače na secí lince pro nadcházející
produkci. Z uvedeného vyplývá, že státní podnik nadále považuje trend
pěstování krytokořenného sadebního materiálu za vykročení správným
směrem, byť je velmi nasnadě, že ne do každého porostu je vhodný
a bez podpory provozního personálu by tato moderní technologie
nedosáhla tak významného zastoupení v obnově lesa.
Další činností, kterou správa školek dostala do gesce řízení
a k odpovědnosti, je provoz stávajících semenných sadů a naplnění
projektu Využití genových zdrojů lesních dřevin pro zachování biologické
rozmanitosti a obnovu lesa pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p., který
byl v roce 2019 splněn. U státního podniku je založeno a uznáno
šest semenných sadů: na divizi Plumlov semenné sady borovice lesní
Borohrádek (Lišice u Chlumce nad Cidlinou) a Tamara, dále pak
semenné sady modřínu opadavého Tamara a Borohrádek. Na divizi
Karlovy Vary jsou založeny a uznány semenné sady borovice lesní
Bukovina a třešně ptačí Obrovice. Nově založené sady v rámci projektu
jsou u smrku ztepilého na divizích Horní Planá, Karlovy Vary, Plumlov
a Lipník nad Bečvou, v borovici lesní na divizi Plumlov a jedle bělokorá je
na divizích Horní Planá a Karlovy Vary.
SAZENICE
VÝSADBYSCHOPNÉ
V ČLENĚNÍ
NA JEHLIČNATÉ
A LISTNATÉ Z INVENTUR
K 30. 11. 2019

Sazenice (tis. ks)
Jehličnaté
Listnaté
Celkem

Jehličnaté

2015
3 336
2 420
5 756

2016
2 859
3 036
5 895

Listnaté

2017
3285
2017
5 302

2018
2 460
2 569
5 029

2019
3 280
1 936
5 216

Celkem
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STAV SKLADOVÝCH ZÁSOB SUROVINY A OSIVA K 31. 12. 2019
Kód Název					
Dřevina
PLO PLO
smrk borovice modřín
jedle
douglaska
dub
			
ztepilý
lesní
opadavý bělokorá tisolistá červený
			
kg
kg
kg
kg
kg
kg

dub
zimní
kg

dub
letní
kg

buk
lesní
kg

lípa
bříza
třešeň
srdčitá bělokorá ptačí
kg
kg

3
Karlovarská
		
vrchovina
23,2
52,5	 	
15,8	 	 	 	 	 	 	 	 
4
Doupovské hory
163,70	 	 	 	 	 	
400,00	 	
2200,00	 	 	 
6
Západočeská
		
pahorkatina	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
7
Brdská
		
vrchovina
75,80
4,10	 	
41,40	 	 	
400,00	 	 	 	 	 
8
Křivoklátsko
		
a Český kras	 	
10,10	 	 	 	 	
1000,00	 	 	 	 	 
10
Středočeská
		
pahorkatina	 	 	 	 	 	
200,00	 	 	 	 	 	 
12
Předhoří Šumavy
		
a Novohradských
		
hor	 	 	 	
15,70	 	 	 	 	 	 	 	 
13
Šumava
131,30
12,70	 	
117,80	 	 	 	 	
170,00	 	 	 
15
Jihočeské pánve	 	
1,50	 	 	 	 	 	 	 	
15,00	 	 
16
Českomoravská
		
vrchovina	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
17
Polabí	 	
27,80	 	 	 	 	
900,00 1045,00	 	 	 	 
18
Severočeská
		
pískovcová plošina
		
a Český ráj
60,50
74,40	 	 	 	 	 	 	
3500,00	 	 	 
19
Lužická pískovcová
		
vrchovina	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16,10	 
27
Hrubý Jeseník	 	 	
22,46	 	 	 	 	 	 	 	 	 
28
Předhoří
		
Hrubého Jeseníku	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
29
Nízký Jeseník
16,65	 	 	 	 	 	 	 	
230,00	 	 	 
30
Drahanská
		
vrchovina
231,95 13,80	 	 	
1,00	 	 	 	
400,00 10,00	 	 
31
Českomoravské
		
mezihoří	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
12,10
34
Hornomoravský
		
úval	 	 	 	 	 	 	 	
55,00	 	 	 	 
35
Jihomoravské
		
úvaly	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2,90
36
Středomoravské
		
Karpaty
4,60
6,50	 	 	 	 	 	
300,00 150,00
5,00	 	 
39
Podbeskydská
		
pahorkatina
4,80	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
CDN Kanadská
		
provenience	 	 	 	 	
2,50	 	 	 	 	 	 	 
Celkem	 	
712,50 203,40
22,46 190,70
3,50
200,00 2700,00 1400,00 6650,00 30,00
16,10
15,00

2019
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1. BILANCE HOLIN

LESNÍ VÝROBA

Ačkoliv rok 2019 začínal z důvodu extrémně vysokých nahodilých těžeb
u divizí Plumlov a Lipník nad Bečvou v roce 2018 (1 043 tis. m3)
s historicky dosud nejvyšším počátečním stavem holin (3 076 ha),
podařilo se konečný stav k 31. 12. 2019 snížit pod úroveň roku 2017 na
konečných 2 446 ha. Po bilančně vyrovnaném období do roku 2014,
kdy přírůstek holin prakticky odpovídal jejich úbytku, se poprvé od roku
2015 podařilo zalesnit větší plochu holiny, než jaká vznikla těžbou, a to
o 630 hektarů.

Vývoj opakované obnovy lesa
Obnova lesa celkem

ha

Opakovaná obnova lesa

4 000

V roce 2018 byla
zalesněna historicky dosud
největší plocha holiny
z těžby ve výši 3 074 ha
(z toho bezmála 2 000 na
divizi Lipník nad Bečvou
a 800 ha na divizi Plumlov)
a dalších 351 ha z nezdaru
zalesnění.

3 500
3 000
2 500
2 000
1 500

Rok
2019

Stav			 Přírůstky holin			
k 1. 1.
těžba
nezdar
jinak
celkem
zalesnění
3076
2941
354
0
3295
3574

2. O
 BNOVA LESA
A ZALESŇOVÁNÍ

Úbytky holin			
přir. obn.
jinak celkem
351
0
3925

Stav
k 31. 12.
2446
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Vývoj obnovy lesa a nezdaru zalesnění v období 2016 až 2019 u VLS ČR, s.p.
Ukazatel
Obnova lesa celkem
– z toho umělá obnova lesa (první)
– z toho přirozená obnova
– podíl přirozené obnovy
– z toho opakované umělé zalesnění
– podíl opakovaného zalesnění
Nezdar zalesnění
– podíl nezdaru na celkové obnově

MJ
ha
ha
ha
%
ha
%
ha
%

2016
2188
1399
258
16
532
24
398
18

2017
2618
1927
266
12
425
16
477
18

2018
3157
2446
274
9
437
14
439
14

2019
3936
3074
351
9
511
13
354
9

Podíl vykázané přirozené obnovy se meziročně drží na 9 %,
a to především z důvodu přednostního zpracovávání nahodilých
těžeb, kdy je prakticky znemožněna systémová práce s podporou
a uvolňováním přirozeného zmlazení. Vzhledem k poměrně klimaticky
příznivému roku opět poklesl podíl opakovaného zalesnění a především
nezdaru ze 14 na 9 %. Jedním z důvodu je i snaha využít k vylepšení
nezdaru zalesnění přirozenou obnovu, která se na vhodných stanovištích
bezpochyby dostaví.

3. VÝCHOVNÉ
ZÁSAHY

Za zmínku stojí i historicky
nejvyšší plocha vykázaného
přirozeného zmlazení ve
výši 351 ha, nejvíce opět
na divizi Lipník nad Bečvou
– 271 ha.

Výchovné zásahy v porostech do 40 let jsou prováděny v souladu
se závazným ustanovením lesních hospodářských plánů tak, aby byl
předpis minimálního plošného rozsahu výchovných zásahů v porostech
do 40 let věku splněn za období platnosti LHP na jednotlivých lesních
hospodářských celcích. Z důvodu povinnosti přednostního zpracování
nahodilé těžby, která v roce 2019 činila u VLS 97 %, bylo zakázáno
provádění výchovných zásahů ve smrkových porostech starších 40 let
a omezeny výchovy ve smrkových porostech mladších 40 let.
Vývoj výchovných zásahů v období 2016 až 2019 u VLS ČR, s.p.
Ukazatel
Prořezávky
Probírky do 40 let
Probírky nad 40 let

MJ
ha
ha
ha

2016
2432
1128
660

2017
2306
1246
772

2018
2141
853
200

2019
1518
579
28

Vývoj přirozené obnovy lesa
Obnova lesa celkem

ha

Přirozená obnova lesa
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4. TĚŽBA DŘEVA

Struktura nahodilé těžby podle škodlivých činitelů byla velmi různorodá.
Nejčastější příčinou vzniku nahodilých těžeb bylo v roce 2019 sucho
(40 %). Dalšími v pořadí byli škodliví činitelé vítr (29 %), kůrovci
(26 %), ostatní biotická poškození, především václavka (4 %). Podíl
škod způsobených lýkožrouty jako primárního škodlivého činitele vzrostl
v letech 2016–2019 z 8 % v roce 2016, 10 % v roce 2017 18 %
v roce 2018 až na 26 % v roce 2019.

Vývoj těžeb v období 2016 až 2019 u VLS ČR, s.p.
Ukazatel
MJ
2016
Obhospodařovaná lesní půda
ha
125 570
Celková těžba
m3
1 248 504
– z toho nahodilá těžba
m3
1 007 437
– podíl nahodilé těžby
%
81 %
3
Průměrná celková těžba na 1 ha
m /ha
9,94
Průměrná nahodilá těžba na 1 ha
m3/ha
8,02

2017
125 593
1 657 624
1 427 523
86 %
13,20
11,37

2018
125 593
1 680 859
1 619 472
96 %
13,38
12,89

Podíl škodlivých činitelů
na vzniku nahodilých těžeb

2019
126 598
1 294 561
1 259 675
97 %
10,23
9,95

41 % sucho
26 % lýkožrouti
4 % ostatní biotická poškození
29 % vítr

5. ZÁSOBY DŘÍVÍ

Konečný stav zásob dříví k 31. 12. činil 276 285 m3
což představuje 21 % z celkové roční těžby.
Vývoj stavu zásob dříví v roce 2019
m3
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
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Rok 2019 byl stejně jako předešlé období
výrazně ovlivněn kůrovcovou kalamitou.
Kůrovcová kalamita již dlouhodobě negativně
ovlivňuje obchod s dřívím nejen v České
republice, ale i v rámci celé střední Evropy.
Pokračující enormně teplé počasí s několikaletým
deficitem srážek vedlo k plošným rozpadům
porostů, a to i v lokalitách, které dosud patřily
mezi stabilní. U většiny tuzemských vlastníků lesa
došlo k extrémnímu nárůstu zásob vyrobeného
dříví, a to zejména vláknin. Pro mnohé vlastníky
lesa byl rok 2019 v obchodování se dřívím na
hranici rentability a mnohé majetky se dostaly
do existenčních problémů. Přeprava dřevní
hmoty jak silniční, tak železniční byla s ohledem
na nevídanou poptávku velice problematická.
Kombinace uvedeného mělo pokračující vliv na
snižující se cenu dříví již od počátku roku 2019.
Dlouhodobý pokles cen u všech jehličnatých
sortimentů, kromě modřínových kulatin, byl
markantní. Snaha o hledání nových zahraničních
odbytových možností často narazila na značné

přepravní náklady. Dodávky kulatin na čínský
trh postupně začaly v průběhu 3. kvartálu
opadat, a to vstupem nespočtu zprostředkovatelů
a nedostatku volných kontejnerů. Ceny dříví, jako
v předchozím roce, byly v 1. kvartálu roku 2019
ovlivněny očekávaným nedostatkem kvalitního
sortimentu jehličnatých kulatin. Cenová hladina
se u většiny vlastníků v 1. kvartálu 2019 dařila
držet na úrovni konce roku 2018. Ve 2. kvartále
opět nastal pokles s prudkým přechodem do
3. kvartálu, 4. kvartál byl již ve znamení udržení
cen 3. kvartálu roku 2019.

Graf č. 1 Odbyt po měsících

Graf č. 2a Podíl dodávek ŘSP, divize, aukce

Kurz české koruny vůči euru výrazně nezasáhl
do obchodních případů. Koruna se v průběhu
celého roku pohybovala na stabilní úrovni
zejména v rámci 1. a 2. kvartálu na úrovni
25,68 CZK/EUR, ve 3. kvartále došlo k mírnému
oslabení na 25,74 CZK/EUR, kdy se závěrem
roku došlo k posílení koruny na 25,58 CZK/EUR.
Celkový roční průměr činil 25,67 CZK/EUR,
tedy došlo k mírnému oslabení koruny oproti roku

2018, kdy se průměrný roční kurz pohyboval na
výši 25,64 CZK/EUR.
VLS umístily na trh cca 1,29 mil. m3 surového
dříví. Ke konci roku 2019 došlo oproti roku 2018
ke snížení zásob o cca 13 tis. m3, s klesajícím
trendem od poloviny roku 2019. Nejsilnější
měsíc z pohledu celkového objemu prodaného
dříví byl měsíc březen (Graf č. 1), kde množství
prodaného dříví přesáhlo výši 133 tis. m3.
S deseti největšími partnery VLS ČR, s.p.,
zobchodovalo cca 60 % dříví. Celkový podíl
dodávek přes ředitelství podniku dosahoval cca
78 % podílu celkového objemu obchodů
(Graf č. 2a). Podíl jednotlivých obchodních
kanálů (Graf č. 2b), byl cca 96 % smluvních
vztahů z úrovně ředitelství a divizí podniků. Zbylá
část cca 4 % zahrnovala zejména obchody na

%
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140 000

4,26 %
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120 000
110 000

Divize – smlouvy
Divize – pokladna

0,7 % 	Elektronická aukce
(na OM – ELZA)

90

0,81 %
80

100 000
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Vývoj realizačních cen a jejich meziroční průběh
dokládá Graf č. 3, obdobný trend u jehličnatých
pilařských kulatin znázorňuje Graf č. 4. Změnu
trendu během roku ukazuje Graf č. 5, který
zobrazuje průběh průměrných realizačních cen
smrkových kulatin bez rozlišení kvalit a tlouštěk.

2,14 % 	Elektronická aukce
(na OM – Aukce dreva.COM)

ŘSP

130 000

Celkové tržby za dodané surového dříví v roce
2019 byly ve výši 1,144 mld. Kč. Prodej biomasy
ve formě těžebních zbytků, a to zejména klestu,
byl v objemu cca 261 tis. prm v hodnotě cca
5,3 mil. Kč.

Graf č. 2b Podíly obchodních kanálů
14,09 %

m3

veřejných trzích formou soutěže o kontrakty na
vyrobené dříví a zcela okrajově dříví na pni.
V  období odbytové krize došlo k značnému
poklesu množství prodaného dříví přes
elektronické aukce, avšak i tento druh prodeje při
odbytu dříví pomohl.
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Graf č. 3 Průměrná realizační cena
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Graf č. 4 Průměrná cena výřezů pilařské jehličnaté kulatiny
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Graf č. 5 Vývoj realizační ceny smrkových kulatin
Kč/m3
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6.1. ABIOTIČTÍ ŠKODLIVÍ
ČINITELÉ

Abiotické vlivy byly v roce 2019 příčinou nahodilé těžby o celkové výši
908 tis. m3. Z tohoto množství se na škodách podílelo především: sucho
(507 tis. m3), vítr (366 tis. m3), sníh a námraza (13 tis. m3).

6.2. BIOTIČTÍ ŠKODLIVÍ
ČINITELÉ

Biotičtí škodliví činitelé se na škodách v roce 2019 podíleli 355 tis. m3,
a z toho nejvíce: lýkožrout smrkový a lýkožrout severský, václavky
a chroust maďalový. U jehličnatých výsadeb jsme prováděli preventivní
ochranná opatření k minimalizaci škod způsobených klikorohem borovým.

LÝKOŽROUTI

CHROUSTI

40
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Za celé období roku 2019 bylo zpracováno 322 tisíc m3 dříví
napadeného lýkožroutem smrkovým (Ips typographus), 16 tis. m3 dříví
napadeného lýkožroutem severským (Ips duplicatus) především u divizí
Plumlov a Lipník nad Bečvou a 97 tisíc m3 kůrovcového dříví bylo ošetřeno
chemicky.
Kalamitní výskyt významného škůdce kultur a nových výsadeb ponrav
chrousta maďalového (Melolontha hippocastani) je u VLS ČR, s.p.,
dlouhodobě monitorován na Lesní správě Lipník u divize Mimoň. Žír
ponravami chrousta byl zjištěn na 3 500 ha a slabý žír na 500 ha. Na
LHC Lipník se vyskytují oba hlavní kmeny chroustů známých v ČR. Na
části Lipník (cca 3 000 ha) je dlouhodobě sledován kmen s rojeními
v letech 2004, 2008, 2012 a 2016. V roce 2019 zde byly ponravy
chroustů ve 3. instaru a škody kulminovaly a v roce 2020 zde opět
proběhne velmi silné rojení. Na části Stará Boleslav (cca 1 000 ha) je
sledován kmen s velmi silnými rojeními, která proběhla v letech 2003,
2007, 2011, 2015 a i v roce 2019. Monitoring výskytu dospělců je
prováděn pomocí světelných lapačů. Chroust maďalový způsobuje
významné škody i Správě lesních školek, středisku Lhota. Oblast výskytu
chrousta maďalového se neustále rozšiřuje. K ochraně nově zalesněných
holin je využíván půdní insekticid Force 1,5 G, který je aplikován při
výsadbě.

KLIKOROH BOROVÝ

V roce 2019 bylo preventivně ošetřeno 2 920 ha jehličnatých kultur, aby
se zabránilo škodám žírem klikoroha borového (Hylobius abietis).

OSTATNÍ HMYZÍ ŠKŮDCI

Kontrola výskytu bekyně mnišky (Lymantria monacha) byla prováděna
na ploše 18 tis. ha a u VLS ČR, s.p., se vyskytuje v lesních porostech
převážně v základním stavu. Na 50 ha bylo zjištěno poškození kultur
i sypavkou borovou.

OSTATNÍ ŠKODY
NA LESNÍCH
POROSTECH

V roce 2019 bylo na lesních pozemcích VLS ČR, s.p., zaznamenáno
24 požárů s celkovou předběžnou výší škod 1 557 tis. Kč.

K zamezení škod na lesních kulturách byla
prováděna v loňském roce ochrana kultur proti
buřeni na ploše 6 804 ha a ochrana mladých
lesních porostů proti zvěři byla provedena na
ploše 7 929 ha, ochrana lesa proti ohryzu
a loupání na ploše 31 ha a oplocování kultur
v délce 144 km.

Nahodilými těžbami v roce 2019 vznikla holina
o výměře 939 ha, nezdar zalesnění (převážně
suchem) byl evidován na ploše přibližně 44 ha.
V dalších letech je plánováno zastoupení smrku
v prvním zalesnění přibližně 30 %, z toho asi
polovinu tvoří porosty, kde je smrk vysazován jako
dřevina základní přípravná.

V roce 2019 bylo též zpracováno 32 tis. m3 dříví
napadeného václavkami.

V roce 2020 se předpokládá pokračující
nárůst poškození suchem a hmyzem u borovice
a modřínu. Nadále přetrvává plošné odumírání
jasanů v důsledku napadení Chalarea fraxinea.

Stejně jako v předchozích dvou letech
pokračovalo na divizích Plumlov a Lipník nad
Bečvou zpracování nahodilých těžeb vzniklé
rozpadem smrkových porostů téměř všech
věkových stupňů. Rozpadem těchto porostů jsou
již postiženy lesy na značné části území České
republiky.
Na divizi Lipník nad Bečvou bylo v roce 2019
vytěženo 409 579 m3 dříví, z tohoto 407 884 m3
těžby nahodile. Novým fenoménem a faktorem
při vzniku nahodilých těžeb se stávají periodicky
se opakující bořivé větry, kdy jsou často postiženy
ponechané výstavky a části listnatých žeber.
Škody způsobeny větrem byly na divizi Lipník nad
Bečvou ve výši 198 414 m3.
Na divizi Plumlov bylo v roce 2019 vytěženo
celkem 360 880 m3 dříví, z toho 360 485 m3
nahodilými těžbami (kůrovci 35 730 m3, vítr
20 235 m3 a sucho a ostatní škodliví činitelé
304 520 m3). Primární příčinou odumírání
smrkových porostů je stále vláhový deficit,
odhadovaný od roku 2015 do roku 2019 na
600 mm, přestože rok 2019 byl na střední
Moravě srážkově poměrně příznivý. Tento faktor
je společně s nadprůměrnými teplotami limitující
pro pěstování smrku v podmínkách divize Plumlov
a Lipník nad Bečvou.

Na LHC Lipník divize Mimoň VLS ČR, s.p.,
dochází vlivem vláhového deficitu posledních
let, poklesem hladiny spodních vod a zvýšené
průměrné roční teploty v roce 2019 k plošnému
usychání borových porostů. V roce 2019 byl úhrn
ročních srážek na 50 % průměru posledních
5 let a průměrná teplota stoupla o 1,24 °C oproti
průměru za posledních 5 let.
Jako první byly postiženy porosty od 10. věkového
stupně, v průměru se úhyn týká 30–50 % jedinců,
ale jsou i porosty, kde je úhyn borovic 100 %.
V nižších věkových stupních je počet uschlých
jedinců do 30 %. Odumírání borovic se prozatím
nezastavilo a nadále pokračuje.
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ZVLÁŠTĚ
CHRÁNĚNÁ
ÚZEMÍ

Divize VLS ČR, s.p.
Hořovice
Horní Planá
Karlovy Vary
Mimoň
Plumlov
Lipník nad Bečvou
∑ ZCHÚ dle kategorie

NATURA 2000

44
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V současné době je na pozemcích, k nimž mají VLS ČR, s.p.,
právo hospodařit, vyhlášeno 57 zvláště chráněných území:
11 chráněných krajinných oblastí (CHKO) – Šumava, Brdy, Kokořínsko
– Máchův kraj, Křivoklátsko, České středohoří, Blanský les, Jeseníky,
Jizerské hory, Slavkovský les, Bílé Karpaty a Pálava, 3 národní přírodní
rezervace (NPR) – Břehyně – Pecopala, Velký a Malý Bezděz a Úhošť,
7 národních přírodních památek (NPP) – Blanice, Prameniště Blanice,
Olšina, Rašovické skály, Skalky skřítků, SWAMP a Jestřebské slatiny,
9 přírodních rezervací a 27 přírodních památek o celkové výměře
50 470 ha. V roce 2019 byla u divize Hořovice na LS Jince nově
vyhlášena přírodní památka Jindřichova skála. U VLS ČR, s.p., jsou
k vyhlášení navrhována další zvláště chráněná území, např. PP Valečské
lemy a NPP Bražecké hliňáky u divize Karlovy Vary, NPP Mladá u divize
Mimoň a PP Orlice u divize Plumlov.
CHKO
NPR
NPP
PR
2			1
2		
3
1
1
1
2		
3
2
2
2
1			2
2			
3
11
3
7
9

PP
4
3
6
10
1
3
27

∑ ZCHÚ divize
7
9
10
19
4
8
∑ ZCHÚ ŘSP 57

Dle mapování biotopů, které neustále probíhá ve vojenských újezdech
i na území celé České republiky v souladu se Směrnicí Evropských
společenství č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin ze dne 21. května 1992 (Směrnice
o stanovištích), byl nařízeními vlády č. 132/2005 Sb. a 207/2016 Sb.
vymezen národní seznam evropsky významných lokalit (EVL)
a VLS ČR, s.p., se týká 37 těchto lokalit, jejichž výčet je uveden
v následující tabulce. Tato nařízení vlády již byla několikrát aktualizována,
naposledy pod č. 207/2016 Sb. a nyní je v ČR vyhlášeno 1 112 EVL.

Název lokality
Tok
Trokavecké louky
Teslíny
Brda
Padrťsko
Ledný potok
Octárna
Ohrazenický potok
Červené dolíky
Ostrov u Jedomělic
Felbabka
Hrachoviště
Prokopské údolí
V Úličkách
Šumava
Polná
Boletice
Blanský les
Údolí Lužnice a Vlásenického potoka
Doupovské hory
Hradiště
Slatinné vrchy
Velký a Malý Bezděz
Horní Ploučnice
Jestřebsko – Dokesko
Ralsko
Poselský a Mariánský rybník
Milovice – Mladá
Pěnovce u rybníka Lutovník
Písčiny u Oleška
Východní Krušnohoří
Milovický les
Údolí Oslavy a Chvojnice
Olešnice
Libavá
Velká Střelná – štoly
Údolí Bystřice

Kód plochy
CZ0210054
CZ0210056
CZ0210062
CZ0214047
CZ0214042
CZ0213814
CZ0213818
CZ0213050
CZ0212024
CZ0212025
CZ0213783
CZ0213787
CZ0110050
CZ0320005
CZ0314024
CZ0312045
CZ0314123
CZ0314124
CZ0310033
CZ0424125
CZ0414127
CZ0513255
CZ0514243
CZ0513506
CZ0514042
CZ0510028
CZ0514669
CZ0214006
CZ0210721
CZ0422084
CZ0424127
CZ0624100
CZ0614131
CZ0523283
CZ0714133
CZ0713526
CZ0714772

Divize
Hořovice
Hořovice
Hořovice
Hořovice
Hořovice
Hořovice
Hořovice
Hořovice
Hořovice
Hořovice
Hořovice
Hořovice
Hořovice
Hořovice
Horní Planá
Horní Planá
Horní Planá
Horní Planá
Horní Planá
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Mimoň
Plumlov
Plumlov
Plumlov
Lipník n/Bečvou
Lipník n/Bečvou
Lipník n/Bečvou

Ochrana
stanoviště
stanoviště
stanoviště
stanoviště, mihule potoční
stanoviště, rak kamenáč
vranka obecná
mihule potoční
mihule potoční
střevíčník pantoflíček
střevíčník pantoflíček
kuňka žlutobřichá
kuňka žlutobřichá
stanoviště
bezkolencové louky
stanoviště, druhy
hořeček český
stanoviště, druhy
stanoviště, druhy
stanoviště
stanoviště, druhy
stanoviště, druhy
tesařík alpský
tesařík alpský
druhy
stanoviště, druhy
stanoviště
stanoviště, druhy
čolek, stanoviště
petrifikující prameny
otevřené trávníky
stanoviště, druhy
stanoviště, druhy
stanoviště, druhy
roháč obecný
stanoviště, druhy
netopýr brvitý a velký
přástevník kostivalový

Výměra (ha)
156,6008
11,0499
41,5688
66,2437
829,9154
1,6146
15,0656
5,5583
13,5937
11,9891
11,3754
62,829
126,7728
133,2584
171 925,2166
0,6404
20 348,7324
22 211,9424
152,6190
12 584,7069
33 159,0685
138,4586
70,3366
837,3537
6 929,6203
183,5031
79,6177
1 244,11
0,9769
28,5347
14 635,1328
2 443,2085
2 443,2085
388,3406
10 773,4928
0,0398
751,1231
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VLS ČR, s.p., mají uzavřeny smlouvy o chráněná území: s Generálním
štábem AČR pro EVL Boletice (Vojenský újezd Boletice), EVL Hradiště
(Vojenský újezd Hradiště), EVL Libavá (Vojenský újezd Libavá), pro
EVL Červené dolíky a EVL Pěnovce u rybníka Lutovník s OVSS I MŽP
Praha a pro EVL Hradiště mimo vojenský újezd s OVSS MŽP IV Ústí nad
Labem. V souladu s doplněním národního seznamu EVL probíhá u nově
vyhlášených EVL jednání s věcně a místně příslušnými orgány ochrany
přírody o jejich případné smluvní ochraně.
Název lokality
Př. NV č.
Červené dolíky
18
Boletice
133
Hradiště
257
Jedliny, Valeč nad parkem,
Malý Hlavákov
257
Bučina u Kyselky
257
Lučinský vrch, Šibeniční vrch
257
Albeřické rybníky
257
Pastviny u Bražce
257
Ořkovské louky
257
Sutě za Kamencem,
Černý vrch, Nedíl
257
Pěnovce u rybníka Lutovník
75b
Libavá
724

Kód lokality
CZ0212002
CZ0314123
CZ0414127

Divize
Hořovice
Horní Planá
Karlovy Vary

CZ0414127
CZ0414127
CZ0414127
CZ0414127
CZ0414127
CZ0414127

Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary

CZ0414127 Karlovy Vary
CZ0210721
Mimoň
CZ0714133 Lipník n/Bečvou

Voj. újezd
LHC
- 	
Nouzov
Boletice
Chvalšiny
Hradiště Dolní Lomnice, Klášterec n/Ohří, Valeč
-

Valeč
Dolní Lomnice
Bražec
Valeč, Bražec
Bražec
Bražec

Libavá

Klášterec nad Ohří
Lipník
Libavá, Potštát, Velký Újezd, Hlubočky

Vláda České republiky v souladu se směrnicí Evropských společenství
č. 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků ze dne 2. dubna
1979 (Směrnice o ptácích – kodifikované znění 2009/147/ES) svými
nařízeními vymezila 41 ptačích oblastí navržených Českou společností
ornitologickou, z toho na pozemcích VLS ČR, s.p., bylo vyhlášeno
8 ptačích oblastí (PO) a jsou to:
PO Křivoklátsko (divize Hořovice), PO Šumava a PO Boletice (divize
Horní Planá), PO Doupovské hory (divize Karlovy Vary), PO Českolipsko
– Dokeské pískovce a mokřady a PO Východní Krušné hory (divize
Mimoň), PO Libavá (divize Lipník nad Bečvou) a jen velmi okrajově
zasahují pozemky VLS ČR, s.p., do PO Pálava (divize Plumlov).
Ptačí oblast (PO)
Doupovské hory
Libavá
Boletice
Šumava
Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady
Východní Krušné hory
Křivoklátsko
Pálava
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NV č.
688/2004 Sb.
533/2004 Sb.
19/2005 Sb.
681/2004 Sb.
598/2004 Sb.
28/2005 Sb.
684/2004 Sb.
682/2004 Sb.

Divize
Karlovy Vary
Lipník nad Bečvou
Horní Planá
Horní Planá
Mimoň
Mimoň
Hořovice
Plumlov

Výměra PO
63 117 ha
32 724 ha
23 565 ha
97 493 ha
9 409 ha
16 368 ha
31 960 ha
8 539 ha

VÝZNAMNÉ
STROMY

Od roku 2003 probíhá v České republice soubor opatření zaměřených
k vyhledávání a evidenci historicky, krajinářsky, druhově a objemově
významných stromů a především k jejich ochraně. VLS ČR, s.p., se
k praktickému naplňování uvedených opatření připojily vyhlášením
programu Významné stromy VLS ČR, s.p.
Vyhlášen byl jako program zaměřený na vyhledání a zavedení evidence
jedinců historicky pamětihodných, krajinářsky hodnotných, druhově
výjimečných, tvarově pozoruhodných či výjimečných svými rozměry,
a to na pozemcích, k nimž mají VLS ČR, s.p., právo hospodařit. Snahou
programu je mimo jiné zachovat co největší množství těchto stromů
i dalším generacím.
Pro každý jednotlivý významný strom je vyplněn evidenční list. Program
slouží především k propagaci péče o významné a cenné prvky přírody
u našeho podniku, k lesnické osvětě a jako srovnávací materiál v rámci
ČR i v zahraničí. Významné stromy VLS ČR, s.p., jsou vybírány z databáze
Zajímavých stromů VLS ČR, s.p., kde je v současnosti evidováno
320 jedinců.
Dle nových zjištění jsou obě databáze aktualizovány. Každý významný
strom je označen logem VLS ČR, s.p., a jeho základními parametry
(český a latinský název, výška stromu, obvod kmene a odhad jeho stáří).
Příslušná lesní správa ve spolupráci s divizí dbá o stav jedince, nejbližšího
okolí a i jeho označení.
U VLS ČR, s.p., bylo z databáze zajímavých stromů vybráno 50 kusů,
které byly zařazeny do programu Významné stromy u VLS ČR, s.p.
Některé výjimečné exempláře by v budoucnu mohly být vyhlášeny za
památné stromy.
Divize
Hořovice
Horní Planá
Karlovy Vary
Mimoň
Plumlov
Lipník n/B
Celkem

Počet
11
20
3
10
2
4
50

Výměra u VLS
19 154 ha
20 026 ha
15 726 ha
836 ha
7 540 ha
90 ha
461 ha
2 ha
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PAMÁTNÉ
STROMY

V souladu s § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(zákon) lze mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí
vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy (na území
vojenských újezdů dle § 78a zákona je to újezdní úřad, mimo vojenské
újezdy v CHKO jsou to oddělení Správy CHKO AOPK ČR a Správa NP
Šumava a na ostatních pozemcích v souladu s § 79 odst. 3 písmene v) je to
Ministerstvo životního prostředí, respektive jeho odbory výkonu státní správy).
Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji,
jejich ošetřování je možno provádět pouze se souhlasem orgánu ochrany
přírody, který je vyhlásil.
Pro památné stromy může orgán ochrany přírody vyhlásit ochranné
pásmo, ve kterém lze stanovit činnosti a zásahy, které mohou být
prováděny jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud
se tak nestane, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu
o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad
zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá
činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování a chemizace.

U VLS ČR, s.p., byly vyhlášeny tyto památné stromy:
číslo český název (latinský)
výška
obvod
věk
p.p.č.
kód ÚSOP
11 dub letní
18–25 370–540 350
1121, 1120/2
104152
		 (Quercus robur)						
12 dub letní
15
445
400
952/1		
		 (Quercus robur)
13 buk lesní
12
340
300
325
103465
		 (Fagus sylvatica)
14 dub zimní
16
726		
153
106325
		 (Quercus petraea)						
15 dub zimní
20
468		
149/1
106326
		 (Quercus petraea)
16 douglaska tisolistá
35
605		
387		
		 (Pseudotsuga menziesii)						
21 modřín opadavý
34
520
200
624/7
103048
		 (Larix decidua)						
22 lípa malolistá
35
700
250
193/1
103071
		 (Tilia cordata)						
23 lípa malolistá
26
564
300
308		
		 (Tilia cordata)
41 modřín opadavý
40
300
115
330/2, 255/1,
102050
		 (Larix decidua)				
254/1, 309,		
						
323/1
42 dub letní
22
562
300
970
102511
		 (Quercus robur)
51 lípa malolistá
15
853
450
105
102193
		 (Tilia cordata)
52 dub letní
18
441
350
374/2
103928
		 (Quercus robur)
54 borovice lesní
17
310
200
615
104847
		 (Pinus sylvestris)						
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poznámka
duby
na Šternberku

dub na Záběhlé 1
– dvoják
dub na Záběhlé 2
douglaska
na Třech trubkách
modřín
Josefův důl
lípa
ve Ztraceném lese

skupina MD a SM
v Pastvinském údolí
hraniční duby
lípa v Jablonečku
dub u Lhoty 2
hradčanská
borovice

EKONOMIKA
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Rok 2019 se od samého počátku nesl ve znamení zpracování lesních
porostů, usychajících zřejmě v důsledku dlouhodobého vláhového
deficitu a následného napadení kůrovci a dalšími škodlivými činiteli.
Červené (kalamitní) oblasti, prezentované mapou spravovanou
Ministerstvem zemědělství se postupně rozšířily na celé území státu.
Protože obdobná situace jako v ČR panovala prakticky v celé
střední Evropě, trh se surovým dřívím nemohl absorbovat všeobecně
nadprůměrné objemy těžeb dříví vlastníků lesů a cena dříví ve srovnání
s předchozím rokem znovu klesala.
Plán průměrného zpeněžení dříví VLS ČR, s.p., na rok 2019 byl
optimisticky nastaven na 880 Kč/m3 a podařilo se jej splnit, skutečnost
nakonec dosáhla 902,55 Kč/m3, přestože ceny vlákninových sortimentů
se prodávaly hluboko pod výrobními náklady a mnozí odběratelé
nabízeli ceny v dřívějších dobách těžko uvěřitelné. VLS jako státní
podnik byl bohužel vyloučen z možnosti žádat o příspěvek na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v lesích od Ministerstva zemědělství a jeho
postavení na trhu tak bylo fakticky daleko obtížnější, než kdyby stát
žádnou podporu vlastníkům lesů neposkytoval. Možnost dodávek dříví
se tak omezila jen na odběratele, kteří nabízeli za dané situace alespoň
přijatelné ceny. Pokud by VLS ČR, s.p., hypoteticky byl příjemcem
zmíněné dotace, činil by příspěvek podle sazeb na jednotlivá čtvrtletí
za období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018 (první období, za
které bylo možno podávat žádosti) celkem 482,7 mil. Kč, což by
pochopitelně ekonomiku podniku v roce 2019 dramaticky pozitivně
ovlivnilo.
Především díky aktivitě zaměstnanců výroby a obchodu dokázal podnik ve
druhém pololetí roku stlačit narůstající zásoby dříví zpět těsně pod úroveň
konce předchozího roku, takže se z počátečního stavu 289,5 tis. m3
dostaly po vrcholu v dubnu 2019 (365,8 tis. m3) na stav 275,1 tis. m3
na konci roku 2019. Ve finančním vyjádření se však stav zásob (netto
v rozvaze) ve svém součtu zvýšil, především v důsledku meziročního
přecenění rozpracované výroby.
Podnik vykázal za rok 2019 kladný výsledek hospodaření jak před
zdaněním, tak i po zdanění díky použití rezerv, které pro tuto situaci
v minulosti tvořil, nicméně pokud bychom od výsledku hospodaření před
zdaněním odečetli změnu stavu veškerých rezerv (přičemž rezerva na
daň z příjmu nebyla tvořena), byla by faktickým výsledkem ztráta
312,4 mil. Kč. To je i tak výsledek významně lepší, než předpokládal
výhled, se kterým byl na začátku roku 2019 seznámen zakladatel.
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Na zlepšení výsledku se podílela celá řada faktorů:
Úspory v pěstební činnosti – plán předpokládal celkové roční náklady
ve výši 578,3 mil. Kč, skutečnost byla o 33,4 mil. Kč nižší, tj. 544,9 mil. Kč.
Strukturu nákladů na pěstební činnost dokumentuje připojený graf.
Struktura nákladů
na pěstební činnost v roce 2019
(v procentech)
6

vyklizování ploch po těžbě

8

příprava půdy pro obnovu lesa

57
18
		

obnova lesa
ochrana mladých
lesních porostů

3

prořezávky

3

ochrana lesa

3
		
2

oplocování mladých
lesních porostů
ostatní

Úspory nákladů na opravy a údržbu dlouhodobého majetku – plán
stanovil roční čerpání na 54,6 mil. Kč, skutečnost byla o 19,3 mil. Kč nižší,
tj. celkem 35,3 mil. Kč, z toho opravy stavební 27,3 mil. Kč a opravy
strojní 8,0 mil. Kč. Ve stavebních opravách šlo zejména o nápravu
havarijního stavu, v případě lesních cest o nutné zpřístupnění dříví
k odvozu.
Zvýšení tržeb za dříví díky mírně vyššímu průměrnému zpeněžení
o +22,55 Kč/m3 a těžbě vyšší o 98 321 m3, než stanovil plán
(1 200 000 m3), což ve svém součinu představuje 29,3 mil. Kč
v tržbách za dříví navíc.
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Restrikce se v roce 2019 netýkala jen nákladů, ale také investičních
výdajů. Plán investic byl přehodnocen tak, aby výdaje na investice
nepřesáhly výši účetních odpisů. Méně naléhavé akce byly přesunuty na
další roky, řada investičních záměrů byla zcela zrušena. Cíle se podařilo
dosáhnout, výdaje na pořízení dlouhodobého majetku dosáhly celkem
150,72 mil. Kč, z toho výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného
majetku 6,96 mil. Kč a výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného
majetku 143,76 mil. Kč. Účetní odpisy dlouhodobého majetku ve stejném
období činily 184,01 mil. Kč. Podnik tedy dosáhl pozitivního salda pro
cash-flow ve výši 33,29 mil. Kč.
Na straně výnosů byly – stejně jako v minulých letech – hlavními
položkami tržby za dříví a služby pro resort obrany. Podrobnější složení
výnosů podniku v roce 2019 dokumentuje graf.
Výnosy VLS ČR, s.p.,
v roce 2019
(v procentech)
41,76

dříví

2,34

ostatní výrobky

22,86

služby pro MO

4,03

ostatní služby

5,80

tržby z prod. DM a mat.

3,77

dotace

18,39
1,06

Služby pro resort obrany zvyšují každým rokem svůj podíl na celkových
tržbách podniku, což je dáno zejména ve srovnání s rokem 2018
především poklesem objemu těžby i průměrného zpeněžení dříví,
nicméně objem těchto služeb roste i v absolutním – korunovém –
vyjádření. Strukturu služeb pro resort za uplynulý rok zachycuje graf.
Práce pro Ministerstvo obrany podle struktury
v roce 2019
(v procentech)
67

strážní služba

13

údržba komunikací a ost. ploch

2

uvolněné objekty

0

péče o vodní toky

8

úklidové práce

3

ostatní služby

4

ARO

2

služby v MS Vrbětice

cenné papíry
ostatní

Přes meziroční pokles stavu rezerv, které byly použity převážně ke krytí
mimořádně vysokých nákladů na pěstební činnost v důsledku obnovy
lesních porostů na kalamitních plochách, zůstává celkový stav rezerv
dostatečně vysoký na to, aby bylo možné sanovat náklady spojené
s kalamitou i v dalších letech. Z počátečního stavu 1280,4 mil. Kč
poklesla celková zůstatková hodnota rezerv o 25,3 % na 956,6 mil. Kč.
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Aktiva (v celých tisících Kč)
		
AKTIVA CELKEM

Běžné účetní období
brutto
korekce
netto

Minulé období
netto

11 415 803 –2 430 025 8 985 778

9 270 347

A.

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL			

B.

STÁLÁ AKTIVA

10 025 546 –2 425 720 7 599 826

7 754 513

B.I.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Dlouhodobý nehmotný majetek
149 678 –101 222
48 456
Nehmotné výsledky vývoje				
Ocenitelná práva
75 642
–63 378
12 264
Software
35 967
–35 333
634
Ostatní ocenitelná práva
39 675
–28 045
11 630
Goodwill				
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
67 008
–37 844
29 164
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
7 028
0
7 028
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
525		
525
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
6 503		
6 503

61 455

1.
2.
B.II.
1.

0

25 446
3 661
21 785
31 225
4 784
361
4 423
7 159 383
6 737 185
5 513 672
1 223 513
284 426

1.
2.

Dlouhodobý hmotný majetek
9 484 558 –2 324 498 7 160 060
Pozemky a stavby
8 305 783 –1 480 866 6 824 917
Pozemky
5 575 794		 5 575 794
Stavby
2 729 989 –1 480 866 1 249 123
Hmotné movité věci a jejich soubory
1 052 514
–816 601
235 913
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
50 204
–26 924
23 280
Pěstitelské celky trvalých porostů
63
–56
7
Dospělá zvířata a jejich skupiny
49 876
–26 652
23 224
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
265
–216
49
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
76 057
–107
75 950
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
4 393		
4 393
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
71 664
–107
71 557

B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

Dlouhodobý finanční majetek
391 310
0
391 310
Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba				
Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba				
Podíly – podstatný vliv				
Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv				
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
Zápůjčky a úvěry – ostatní				
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
391 310		
391 310
Jiný dlouhodobý finanční majetek
391 310		
391 310
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				

533 675

1.
2.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
5.

58

Ke dni 31. 12. 2019

22 713
13
22 651
49
115 059
4 393
110 666

533 675
533 675

		

Běžné účetní období
brutto
korekce
netto
1 363 323

Minulé období
netto

C.

OBĚŽNÁ AKTIVA

–4 305 1 359 018

1 475 614

C.I.
1.
2.
3.
1.
2.
4.
5.

Zásoby
260 408
–271
260 137
Materiál
22 163
–271
21 892
Nedokončená výroba a polotovary
195 614		
195 614
Výrobky a zboží
17 318		
17 318
Výrobky
17 130		
17 130
Zboží
188		
188
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
25 313		
25 313
Poskytnuté zálohy na zásoby				

239 154
27 443
173 685
18 462
18 308
154
19 564

C.II.
C.II.1.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
C.II.2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pohledávky
453 469
–4 034
449 435
Dlouhodobé pohledávky
1 816
–85
1 731
Pohledávky z obchodních vztahů
408
–32
376
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba				
Pohledávky – podstatný vliv				
Odložená daňová pohledávka				
Pohledávky ostatní
1 408
–53
1 355
Pohledávky za společníky				
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
1 408
–53
1 355
Dohadné účty aktivní				
Jiné pohledávky				
Krátkodobé pohledávky
451 653
–3 949
447 704
Pohledávky z obchodních vztahů
196 489
–1 292
195 197
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba				
Pohledávky – podstatný vliv				
Pohledávky – ostatní
255 164
–2 657
252 507
Pohledávky za společníky				
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
Stát – daňové pohledávky
67 728		
67 728
Krátkodobé poskytnuté zálohy
5 897		
5 897
Dohadné účty aktivní
94 956		
94 956
Jiné pohledávky
86 583
–2 657
83 926

467 500
2 129
319

C.III.
1.
2.

Krátkodobý finanční majetek
0
0
0
Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba				
Ostatní krátkodobý finanční majetek				

C.IV.
1.
2.

Peněžní prostředky
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech

1 810
942
868
465 371
240 659

225 648

121 632
3 146
94 762
5 172
0

649 446
0
2 898		
646 548		

649 446
2 898
646 548

768 960
3 152
765 808

D. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV
26 934
0
1.
Náklady příštích období
11 246		
2.
Komplexní náklady příštích období			
3.
Příjmy příštích období
15 688		

26 934
11 246
0
15 688

40 220
12 773
27 447
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Pasiva (v celých tisících Kč)
Běžné účetní období

Minulé období

PASIVA CELKEM

8 985 778

9 270 347

C.

Závazky

259 911

242 406

A.

VLASTNÍ KAPITÁL

7 755 217

7 731 662

C.I.
1.

6 907
0

A.I.
1.
2.
3.

Základní kapitál
1 612 000
Základní kapitál
1 612 000
Vlastní podíly (–)		
Změny základního kapitálu		

1 612 000
1 612 000

A.II.
1.
2.
1.
2.
3.

Ážio a kapitálové fondy
4 933 190
Ážio		
Kapitálové fondy
4 933 190
Ostatní kapitálové fondy
4 933 190
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/–)		
Oceňovací rozdíly z přecenění
při přeměnách obchodních korporací (+/–)		
Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/–)		
Rozdíly z ocenění
při přeměnách obchodních korporací (+/–)		

4 893 572

Dlouhodobé závazky
5 613
Vydané dluhopisy
0
Vyměnitelné dluhopisy		
Ostatní dluhopisy		
Závazky k úvěrovým institucím		
Dlouhodobé přijaté zálohy		
Závazky z obchodních vztahů		
Dlouhodobé směnky k úhradě		
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		
Závazky – podstatný vliv		
Odložený daňový závazek
5 613
Závazky – ostatní
0
Závazky ke společníkům		
Dohadné účty pasivní		
Jiné závazky		

235 499
0

1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krátkodobé závazky
254 298
Vydané dluhopisy
0
Vyměnitelné dluhopisy		
Ostatní dluhopisy		
Závazky k úvěrovým institucím		
Krátkodobé přijaté zálohy
3 156
Závazky z obchodních vztahů
87 411
Krátkodobé směnky k úhradě		
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		
Závazky – podstatný vliv		
Závazky – ostatní
163 731
Závazky ke společníkům		
Krátkodobé finanční výpomoci		
Závazky k zaměstnancům
59 269
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
30 853
Stát – daňové závazky a dotace
55 803
Dohadné účty pasivní
4 910
Jiné závazky
12 896

1.
2.

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

4.
5.

Fondy ze zisku
Ostatní rezervní fondy
Statutární a ostatní fondy

531 671
505 809
25 862

528 875
505 809
23 066

A.IV.
1.

Výsledek hospodaření minulých let (+/–)
669 215
Nerozdělený zisk minulých let
nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/–)
669 215
Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/–)		

621 915

1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
C.II.
1.

621 915

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/–)

A.VI.

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (–)		

B. + C.

CIZÍ ZDROJE

1 216 502

1 522 758

B.

Rezervy
956 591
Rezerva na důchody a podobné závazky		
Rezerva na daň z příjmů		
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
298 560
Ostatní rezervy
658 031

1 280 352

1.
2.
3.
4.

9 141

Běžné účetní období

4 893 572
4 893 572

A.III.
1.
2.

2.
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75 300

605 419
674 933

D.

14 059
9 746
4 313

Minulé období

6 907
0

4 158
100 830

130 511

56 045
29 427
8 236
3 917
32 886
15 927
11 469
4 458
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Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč)
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Za období končící k 31. 12. 2019
Běžné účetní
období

Minulé účetní
období

1 982 479

2 451 444

2 752

1 813

1 235 281
890
185 479
1 048 912

1 339 162
913
217 241
1 121 008

I.		

Tržby z prodeje výrobků a služeb

II.		

Tržby za prodej zboží

A.		
1.
2.
3.

Výkonová spotřeba
Náklady vynaložené na prodané zboží
Spotřeba materiálu a energie
Služby

B.		

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–)

–26 587

–77 663

C.		

Aktivace (–)

–13 520

–13 107

D.		
1.
2.
		
1.
2.

Osobní náklady
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení,
zdravotní pojištění a ostatní náklady
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Ostatní náklady

1 125 570
810 766

1 108 931
797 672

314 804
273 143
41 661

311 259
270 151
41 108

E.		
1.
		
1.
		
2.
		
2.
3.

Úpravy hodnot v provozní oblasti
181 507
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku
184 007
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku – trvalé
184 007
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku – dočasné		
Úpravy hodnot zásob
–134
Úpravy hodnot pohledávek
–2 366

180 013

180 090

III.		
1.
2.
3.

Ostatní provozní výnosy
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
Tržby z prodaného materiálu
Jiné provozní výnosy

290 109
161 030
1 082
127 997

224 030
89 588
740
133 702

F.		
1.
2.
3.
4.
		
5.

Ostatní provozní náklady
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Daně a poplatky
Rezervy v provozní oblasti
a komplexní náklady příštích období
Jiné provozní náklady

–220 034
60 378
1 663
19 765

67 796
18 021
1 451
18 891

–323 761
21 921

2 295
27 138

*		

Provozní výsledek hospodaření (+/–)

–6 877

72 155

180 197

107
–85
–99

			
			

Běžné účetní
období

Minulé účetní
období

IV.		
1.
2.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly
0
Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba		
Ostatní výnosy z podílů		

0

G.		

Náklady vynaložené na prodané podíly		

V.		
1.
		
2.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
513 471
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
– ovládaná nebo ovládající osoba		
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
513 471

H.		
		

Náklady související
s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

497 281

482 791

VI.		
1.
		
2.

Výnosové úroky a podobné výnosy
3 347
Výnosové úroky a podobné výnosy
– ovládaná nebo ovládající osoba		
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
3 347

2 769

I.		

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		

J.		
1.
		
2.

Nákladové úroky a podobné náklady
0
Nákladové úroky a podobné náklady
– ovládaná nebo ovládající osoba		
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		

VII.		

Ostatní finanční výnosy

K.		

Ostatní finanční náklady

*		

496 682

496 682

2 769

9

9

649

794

1 951

2 772

Finanční výsledek hospodaření (+/–)

18 235

14 673

**		

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/–)

11 358

86 828

L.		
1.
2.

Daň z příjmů
Daň z příjmů splatná
Daň z příjmů odložená (+/–)

2 217
3 511
–1 294

11 528
14 687
–3 159

**		

Výsledek hospodaření po zdanění (+/–)

9 141

75 300

M.		

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–)		

***		

Výsledek hospodaření za účetní období (+/–)

*		

Čistý obrat za účetní období

9 141

75 300

2 792 807

3 177 532
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Přehled o peněžních tocích (v celých tisících Kč)

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Za období končící k 31. 12. 2019

			
			
			

Běžné
účetní
období

Minulé
účetní
období

P.		Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

768 960 1 195 660

		Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/–)		

A.1.
A.1.1.

A.1.6.

Úpravy o nepeněžní operace		
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv,
a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/–)
Změna stavu opravných položek, rezerv		
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (–/+)		
Výnosy z podílů na zisku (–)		
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných
do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky (–)
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		

A*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu

A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.

11 360

–262 413 –388 701
184 038
–326 262
–116 842

180 090
2 218
–71 567

–13 373
97 514

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

–271 472

–315 246

A.3.

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných
do ocenění dlouhodobého majetku (–)			
Přijaté úroky (+)		
3 347
Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (–)
46 900
Přijaté podíly na zisku (+)		

–9
499 451
–73 687

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

B.1.
B.2.
B.3.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv		
Příjmy z prodeje stálých aktiv		
Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		

B***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

–547 574 –400 359
674 500
89 588

126 926

–310 771

Peněžní toky z finanční činnosti		
C.1.

Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků,
které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry)
na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty		

C.2.
C.2.1.

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
–25 215 –226 438
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního
kapitálu, ážia, popřípadě fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (–)		
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
Úhrada ztráty společníky (+)		
Přímé platby na vrub fondů (–)		
–25 215 –226 438
Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se
k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní
společnosti a komplementáři u komanditních společností (–)		

–221 225

C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
C.2.6.

–29 917
–80 970

A**

A***		

Minulé
účetní
období

Peněžní toky z investiční činnosti		

–251 053 –301 873

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
–20 419
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/–),
aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních
–16 501
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/–),
pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních
16 930
A.2.3. Změna stavu zásob (+/–)		
–20 848
A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího
do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů			

A.4.
A.5.
A.7.

Běžné
účetní
období

–3 347 –499 442

A.2.
A.2.1.

64

86 828

			
			
			

C***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti		

–25 215 –226 438

F.

Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků		

–119 514 –426 700

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

649 446

768 960

110 509

65

Výroční zpráva 2019

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v celých tisících Kč)

Ke dni 31. 12. 2019

Stav
Zvýšení
Snížení
Stav
Zvýšení
Snížení
Stav
k 31. 12.
(+)
(–)
k 31. 12.
(+)
(–)
k 31. 12.
2017			 2018			 2019
Počet akcií
Základní kapitál
Vlastní podíly
Změny základního kapitálu
Ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění
majetku a závazků
Oceňovací rozdíly z přecenění
při přeměnách
obchodních korporací
Rozdíly z přeměn
obchodních korporací
Rozdíly z ocenění
při přeměnách
obchodních korporací
Ostatní rezervní fondy
Statutární a ostatní fondy
Nerozdělený zisk
minulých let
Neuhrazená ztráta
minulých let
Jiný výsledek
hospodaření minulých let
(změna metody u ocenění NV
od 1. 1. 2016 o režii –
změna dle zákona)
Výsledek hospodaření
běžného účetního období
Rozhodnuto
o zálohové podílu na zisku
Vlastní kapitál celkem

0			

0			

1 612 000
0
0
0
4 884 932

0
0
0
0
21 828

0
0
0
0
–13 187

1 612 000			 1 612 000
0			
0
0			
0
0			 0
4 893 573 124 130 –84 513 4 933 190

0

0

0

0			

0

0

0

0

0			

0

0

0

0

0			

0

0
505 809
28 950

0
0
20 543

0
0
–26 428

0			
505 809			
23 065
32 761 –29 964

0
505 809
25 862
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9 141

0
7 881 605

0
467 195

0
–617 138

0
7 731 662

0
0
0
213 332 –189 777 7 755 217

Kompletní účetní závěrka roku 2019 bude uložena ve sbírce listin obchodního rejstříku,
kde je veřejně dostupná.
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ZPRÁVA O STAVU
LESNÍ PEDAGOGIKY
VOJENSKÝCH LESŮ
A STATKŮ ČR, S.P.,
V ROCE 2019

LESNÍ PEDAGOGIKA

Vývoj aktivit LP v letech 2015–2019:

o Běhej lesy (Brdy, Boletice) – Hořovice, Horní Planá

Přehled akcí LP 2015
Klasické akce v lese + přednášky
Hromadné akce (výstavy, veletrhy)
Celkem

Počet akcí
106
62
168

Počet účastníků
3 131
14 942
18 073

Přehled akcí LP 2016
Klasické akce v lese + přednášky
Hromadné akce (výstavy, veletrhy)
Celkem

Počet akcí
196
33
229

Počet účastníků
7 609
24 143
31 752

Přehled akcí LP 2017
Klasické akce v lese + přednášky
Hromadné akce (výstavy, veletrhy)
Celkem

Počet akcí
211
72
283

Počet účastníků
7 720
31 141
38 861

Přehled akcí LP 2018
Klasické akce v lese + přednášky
Hromadné akce (výstavy, veletrhy)
Celkem

Počet akcí
208
60
264

Počet účastníků
7 699
39 680
47 379

Přehled akcí LP 2019
Klasické akce v lese + přednášky
Hromadné akce (výstavy, veletrhy)
Celkem

Počet akcí
261
53
314

Počet účastníků
9 016
18 599
27 615

ROK 2019:
Co se podařilo:

o Karlův Krok Boží Dar – Karlovy Vary
• vysoká návštěvnost webových stránek deti.vls.cz, každoročně stoupá
o rok 2017 – 27.000 návštěv
o rok 2018 – 38.000 návštěv
o rok 2019 – 43.400 návštěv
Lesní pedagogové VLS:
• v roce 2019 prošlo kurzem LP celkem 8 zaměstnanců VLS
• 62 certifikovaných lesních pedagogů (prošli kurzem lesní pedagogiky),
z nich:
o 11 LP má také nadstavbový kurz
(práce se sociálně znevýhodněnými, důchodci…)
Letní tábory VLS 2019
• dva týdenní turnusy – první turnus zajišťovali pracovníci ŘSP
a divize Mimoň, druhý turnus pracovníci divize Lipník nad Bečvou
• v obou turnusech se účastnilo shodně 50 dětí, o které se staralo
10 dospělých + zdravotník
• celotáborová hra na téma Draci
• aktivity byly zaměřeny na celostní rozvoj dětské osobnosti –
od hlavolamů, přes jemnou motoriku, až po pohybové úkoly,
s akcentací přírodních materiálů a činností v přírodě

• udržet trend klasických akcí pro malé kolektivy
(akce v lese, akce ve třídách)

• celodenní výlet na Zážitkovou stezku Stožec

• divize Lipník n. B. a Mimoň – nárůst klasických akcí v lese
(Mimoň téměř dvojnásobek oproti roku 2018)

• divize Horní Planá zajistila personál na „den s rybáři“

• minimalizovat naši účast na hromadných akcích MO, spolu s tím je
však spojen výrazný pokles oslovených v rámci hromadných akcí
• uspořádat druhý ročník dětských táborů na Olšině – celkem dva
týdenní turnusy – viz dále
• hromadné akce:
o YPEF (celkem 7 místních kol – YPEF na všech divizích,
2 kola Karlovy Vary)
o YPEF – Mezinárodní kolo na Olšině – viz dále
o Do lesa s lesníkem – Hořovice, Lipník nad Bečvou
o Natura Viva – ŘSP, Mimoň, Hořovice, Karlovy Vary
o Flora Olomouc – tradiční hojně navštěvovaná akce – Lipník n. B.
70

o Kolo pro život (Ralsko) – ŘSP a Mimoň

• bezchybná spolupráce s RZ Olšina (i bezlepková strava)
• pro potřeby rodičů připraven web s denními zprávami a fotografiemi
Mezinárodní kolo YPEF na Olšině
• 24. – 27. 9. 2019
• realizováno se spolupráci s ČLS a FLD ČZU Praha
• účast – ČR, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Estonsko, Litva, Ukrajina
• VLS prostřednictvím vedoucího lesního pedagoga hlavním
koordinátorem akce
• akce úspěšně proběhla na RZ Olšina,
všemi účastníky velmi pozitivně hodnocena
• o akci proběhly informace na mezinárodních webech
věnujících se lesní pedagogice
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SWOT ANALÝZA

Silné stránky
• možnost prostřednictvím LP
pozitivně ovlivňovat veřejné
mínění – důraz na téma sucho,
kůrovec, obměna lesů
• zvyšující se počet lesních
pedagogů
• existence a aktualizace
informačního systému – dětské
webové stránky
• motivovaní lesní pedagogové
• široká nabídka vzdělávacích
programů přímo v lese

Slabé stránky
• sporadické využívání
doplňkových možností dalšího
vzdělávání lesních pedagogů
– pravidelné jarní a podzimní
semináře UZEI
• omezená možnost zvládat velké
množství zájemců – nárazově
především na divizích Mimoň,
Hořovice, Lipník n. B.
• chybějící zakotvení LP
v pracovní náplni zaměstnanců
• systém odměňování lesních
pedagogů

• komunikace skrze sociální sítě –
• podpora divizí při personálním
dobrá sledovanost
zajišťování hromadných akcí
• autentičnost prostředí a lespedů
• pravdivé informování o lesnictví
• skvělé materiálové zázemí –
pomůcky, výbava
Příležitosti
• zvýšení obecného povědomí
o pozitivním stavu lesů pod
správou VLS

Hrozby
• snížení finanční podpory LP,
jako důsledek horší ekonomické
situace

• možnost lépe informovat
veřejnost, co je to trvale
udržitelné hospodaření

• školy nebudou LP považovat
za relevantní zdroj
environmentálního vzdělávání –
stále se nedaří prosadit LP jako
součást EVVO ve školách

• zvýšení povědomí o všech
aspektech práce lesníka VLS
• komunikace mezi subjekty při
tvorbě materiálů a jejich sdílení
• spolupráce s médii
• využití dotačních programů
• spolupráce s domovy pro
seniory a dětskými domovy
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• přetíženost lesních pedagogů
• ztráta aktivity lesních pedagogů
• nechuť účastnit se hromadných
akcí, které jsou tematicky mimo
náš obor

DOTAČNÍ
PROGRAMY
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Proplacení druhé etapy přeshraniční spolupráce Interreg
V-A Rakousko – Česká republika pro programové období 2014–2020
proběhlo v roce 2019 u projektu s registračním číslem ATCZ 182
Návštěvnické středisko Olšina a NS kolem rybníka Olšina
ve výši 922 850,57 Kč.

V roce 2019 získal státní podnik z veřejných zdrojů
celkem 50 270 027,00 Kč.
Nejvyšší obdržená dotace proběhla v rámci projektu s názvem
Systémová integrace VLS ČR, s.p., který je poskytován Ministerstvem pro
místní rozvoj dotačního programu IROP. Celková částka první platby činila
22 363 673,43 Kč.
Z dotačních programů kofinancovaných Evropskou unií byly VLS
proplaceny ukončené projekty z Programu rozvoje venkova
2014–2020 v celkové výši 24 940 379 Kč (viz tabulka č. 1).
Tab. 1
Projektové žádosti proplacené v roce 2019 z Programu rozvoje venkova 2014–2020
Název projektu
Divize
Dotace v %
Obnova lesních porostů po kalamitách
Plumlov
100
Obnova lesních porostů po kalamitách
Lipník n. B.
100
Obnova lesních porostů po kalamitách
Karlovy Vary
100
Obnova lesních porostů po kalamitách
Lipník n. B.
100
Preventivní protipovodňová opatření
Plumlov
100
Odstraňování škod po povodni
Karlovy Vary
100
Celkem			

Proplaceno Kč
886 875,00 Kč
9 172 430,00 Kč
836 996,00 Kč
7 903 850,00 Kč
3 418 708,00 Kč
2 721 520,00 Kč
24 940 379,00 Kč

Státní podnik též žádal o podporu z krajských dotačních programů,
kde získal v roce 2019 celkem 191 684,00 Kč.
Tab. 3
Název projektu
Divize
Dotace v %
Mimořádná dotace Olomoucký kraj
Lipník n. B.
70
Podpora odborného
Mimoň
vzdělávání zaměstnanců II
Lipník n. B.
85
Celkem	 	 	

Proplaceno Kč
150 000,00 Kč
41 684,00 Kč
191 684,00 Kč

Z národních zdrojů bylo v roce 2019 poskytnuto Ministerstvem
zemědělství celkem v rámci nařízení vlády č. 30/2014 Sb. a Národního
programu pro ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin 20 celkem
1 851 440 Kč.
Předmětem těchto příspěvků byly myslivecké činnosti a podpora
semenných sadů lesních dřevin (viz tab. č. 2).
Tab. 2
Název projektu
Finanční příspěvky na myslivecké činnosti
Finanční příspěvek na údržbu semenných sadů
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Divize
všechny divize
Správa lesních školek

Dotace v %
100
80

Proplaceno Kč
1 793 680,00 Kč
57 760,00 Kč

77

CERTIFIKÁTY

78

79

80

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019

CERTIFIKÁTY

CERTIFIKÁTY

81

82

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019

CERTIFIKÁTY

CERTIFIKÁTY

83

84

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019

CERTIFIKÁTY

CERTIFIKÁTY

85

Výroční zpráva 2019

CERTIFIKÁTY

86

ZPRÁVA AUDITORA

88

89

Výroční zpráva 2019

ZPRÁVA AUDITORA

90

Výroční zpráva 2019

ZPRÁVA AUDITORA

91

Výroční zpráva 2019

ZPRÁVA AUDITORA

92

Výroční zpráva 2019

