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Vážení obchodní přátelé, kolegyně a kolegové, dámy a pánové,

jménem vedení podniku si vám dovoluji předložit výroční zprávu Vojenských 
lesů a statků ČR, s.p., za uplynulý rok. 

Rok 2018 představuje zlom v hospodaření podniku. Po letech s růstem 
hrubého zisku se v uplynulém roce plně projevil vliv kalamity v českých lesích 
i do ekonomiky VLS. V hodnotovém vyjádření bylo dosaženo hrubého zisku 
(EbT) před zdaněním 86,8 mil. Kč. Meziročně znovu narostla těžba dřeva 
na hodnotu 1,68 mil. m3, přičemž podíl nahodilých těžeb dosáhl 96 %. 

Zpracování nahodilých těžeb a kůrovcová kalamita se stávají čím dál 
častěji i tématem na nejvyšší politické úrovni. Mnozí vlastníci lesů nejsou 
schopni na změnu stavu lesa adekvátně reagovat. V mnoha oblastech 
jsou kalamitou postiženy porosty nejen smrkové, ale i borové. Nejvíce 
nahodilých těžeb bylo znovu na moravských divizích Lipník nad bečvou 
a Plumlov. Do těžeb vyvolaných klimatickými změnami, popřípadě hmyzími 
škůdci, velmi zasahují i škody způsobené bořivými větry, které dosáhly  
40 % nahodilé těžby. aplikovali jsme nové metody v asanaci vytěženého 
dříví proti kůrovcům. Náklady na ochranu lesa proti hmyzu narostly na 
hodnotu 21,7 mil. Kč.

Nejzásadnějším negativním faktorem je pro lesní hospodáře vysoká 
nabídka dříví z kalamitních těžeb a tím razantní pokles cen dříví horších 
kvalit.  Meziročně se cena kalamitního dříví snížila až o 500 Kč/m3, což 
má zásadní vliv i na výsledek roku 2018.

Vzhledem k výši kalamitních těžeb narostla opětovně i obnova lesa na 
celkových 3157 ha, tedy o 539 ha více než v roce předcházejícím. 
Nárůst obnovy měl samozřejmě dopad na celkové náklady pěstební 
činnosti, které se meziročně zvýšily o 124 mil. Kč na celkových  
490 mil. Kč. Uvedené hodnoty lze vnímat jako silný tlak podniku na rychlé 

zalesnění kalamitních holin, náležitou péči o založené kultury a zajištění 
nových lesních porostů. 

Přes všechny výše uvedené nepříznivé vlivy se nám podařilo investovat 
v roce 2018 do všech druhů majetku. Investice dosáhly 314,4 mil. Kč, což je 
od roku 2011 druhá nejvyšší částka vložená do investic. Z nejvýznamnějších 
akcí lze zmínit halu na uskladnění sazenic ve Lhotě, budovu lesní správy 
Obecnice a halu pro ustájení skotu v Květušíně.

Velmi pozitivně lze hodnotit nárůst obratu z činností realizovaných pro 
organizace Ministerstva obrany a armády České republiky. Všechny 
organizační složky podniku kvalitně zajistily nemalý úkol v provádění 
vnitřních a venkovních úklidů.

Při pohledu na další období bude stěžejní vývoj kalamity v jehličnatých 
porostech. Můžeme předpokládat navýšení nabídky dříví na trhu a tím 
riziko dalšího tlaku na snižování cen dříví. Cílem podniku bude nejen zajistit 
dostatek sadebního materiálu a zalesnit holiny vzniklé po kalamitních 
těžbách, ale i šetrné hospodaření s finančními prostředky a hledání 
možných rezerv na straně výnosů ve všech činnostech podniku. Vnímám 
toto jako výzvu pro všechny zaměstnance podniku a věřím, že se podaří 
společně udržet kvalitu a stabilitu hospodaření.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval za spolupráci nejen všem 
zaměstnancům, ale i obchodním partnerům.

Ing. Petr Král, 
ředitel VLS ČR, s.p.
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ORgaNIZaČNí STRUKTURa  
STáTNíhO PODNIKU VOjENSKé LESy a STaTKy ČR, s.p. 
K 31. 12. 2018

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.

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.

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.

řídící jednotkou státního podniku je ředitelství v Praze.

Dozorčí raDa

Předseda: Ing. Tomáš Kuchta  do 10. 12. 2018;  
k 31. 12. 2018 neobsazeno

Místopředseda: Ing. Pavel beran, FCCa  do 17. 12. 2018;  
k 31. 12. 2018 neobsazeno

Členové: PhDr. Mgr.   do 17. 12. 2018; 
 jakub Landovský, Ph.D.  k 31. 12. 2018 neobsazeno

 Ing. Zdeněk Čejdík 

 Ing. Ivan Vyletěl 

 plk. gšt. Ing. Roman Kučera od 14. 6. 2018

 Ing. jan jeniš 

 Ing. Eva Mocková 

 Ing. joachim Dávid 

VeDení poDniKU

ředitel:  Ing. josef Vojáček  do 31. 8. 2018  
Ing. Zdeněk Mocek  zastupující od 1. 9. 2018  

do 31. 10. 2018
 Ing. Petr Král  od 1. 11. 2018

Zástupce ředitele a ekonomický náměstek: Ing. Zdeněk Mocek

Výrobní náměstek: Ing. Libor Strakoš

Správní náměstek: Mgr. jiří Špelina

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

Ředitelství s.p.

Ing. Petr Král
ředitel státního podniku

Kancelář ředitele

Rostislav Souček
vedoucí kanceláře ředitele

Projektová kancelář

Mgr. Petra Počtová
vedoucí projektové 

kanceláře

Oddělení právních 
poradců

jUDr. Markéta Szabo
vedoucí oddělení

Kontrolní oddělení

Ing. Tomáš badal, Ph.D.
vedoucí oddělení

Divize Hořovice

Ing. Petr 
Švadlena

ředitel divize

Divize 
zemědělské 

výroby

Ing. jitka 
Trlicová

ředitelka divize

Ekonomický 
útvar

Ing. Zdeněk 
Mocek

ekonomický 
náměstek ředitele

Výrobní útvar

Ing. Libor 
Strakoš

výrobní náměstek 
ředitele

Správní útvar

Mgr. jiří Špelina
správní náměstek 

ředitele

Divize  
Horní Planá

neobsazeno
ředitel divize

Divize ostrahy 
a služeb

Ing. jaroslav 
Kankia, MSc.

ředitel divize

Oddělení 
účetnictví a daní

Ing. Vlastimil Vít
vedoucí oddělení

Oddělení lesní 
výroby

Ing. Pavel 
Češka, Ph.D.

vedoucí oddělení

Oddělení správy 
majetku

Mgr. Roman 
Smékal

vedoucí odděleníDivize  
Karlovy Vary

jUDr. jiří Kšica
ředitel divize

Oddělení 
veřejných 
zakázek

Mgr. jan 
Purkrábek

vedoucí oddělení

Divize Mimoň

Ing. Roman 
Vohradský
ředitel divize

Obchodní 
oddělení

Ing. Petr Pradáč
vedoucí oddělení

Divize Plumlov

Ing. jaroslav 
Melichar

ředitel divize

Správa lesních 
školek

Ing. Pavel 
Draštík

vedoucí správy

Divize Lipník n. B.

Ing. jaroslav 
Nerad

ředitel divize

Oddělení 
personální

Mgr. Miroslava 
Ferancová

vedoucí oddělení

Oddělení ICT

Ing. Petr Dvořák
vedoucí oddělení

Oddělení 
investic, projektů 

a staveb

Ing. Libor barák
vedoucí oddělení
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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.

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. 

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 Karlovy Vary hospodaří na území Doupovských hor ve  
VVP hradiště na 14 778 ha lesní půdy a na 76 ha vodních ploch,  
z toho ve VVP hradiště na 10 408 ha lesní půdy a na 21 ha vodních 
ploch. Organizačně se člení na tři lesní správy (LS Dolní Lomnice, 
Klášterec a Valeč) 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. 
hlavní zvěří je zde jelen evropský, jelen sika a zvěř černá, také ale zvěř 
mufloní a srnčí.

Divize horní Planá obhospodařuje celkem 19651 ha pozemků,  
z toho 16545 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 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 1228,3 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.

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 26 520 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.

DiVize  
hoŘoVice

Ředitel divize:  
Ing. Petr Švadlena

sídlo: 
Slavíkova 106 
262 23 jince

Telefon: 
+420 311 545 211

e-mail: 
horovice@vls.cz

DiVize  
KarloVy Vary

Ředitel divize:  
Ing. Milan Suk 
do 5. 3. 2018

Ing. Ivana Riegerová 
– pověřena řízením 
divize od 6. 3. 2018 
do 4. 4. 2018

jUDr. jiří Kšica  
od 5. 4. 2018

sídlo:  
Mattoniho  
nábřeží 203/130 
360 06 Karlovy Vary

Telefon:  
+420 954 004 911

e-mail:  
kvary@vls.cz

DiVize  
horní planá

Ředitel divize:  
Ing. Petr Král 
do 31. 10. 2018 
Ing. Michal Frnoch  
od 1. 11. 2018 
pověřen řízením

sídlo: 
jiráskova 150 
382 26 horní Planá

Telefon: 
+420 380 704 310

e-mail: 
hplana@vls.cz

DiVize  
mimoň

Ředitel divize:  
Ing. Roman  
Vohradský

sídlo:  
Nádražní 115 
471 24 Mimoň 

Telefon:  
+420 954 005 922 

e-mail:  
mimon@vls.cz

Výroční zpráva 2018
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Divize Plumlov obhospodařuje celkem 17 202 ha lesních pozemků,
v převážné míře se rozkládajících v severní části okresu Vyškov na území
Vojenského újezdu březina. Toto území patří do přírodní lesní oblasti
Drahanská vrchovina.

Mimo hlavní lesní celek spravuje divize lesní pozemky v odloučených
částech Slavkov u brna, Ketkovice a borohrádek ve východních Čechách.
Významnou charakteristikou hlavního spravovaného území je značně
členitá konfigurace terénu s hluboce zaříznutými údolími s příkrými svahy,
náhorními plošinami s četnými bočními žleby a poměrně velkým rozsahem
nadmořských výšek od 260 m n. m. do 660 m n. m.

hospodářskou činnost divize zajišťují lesní správy Žárovice, Myslejovice,
Rychtářov a Správa služeb Plumlov. Dřevinná skladba je charakteristická
bohatou druhovou rozmanitostí.

Divize Lipník n. b. obhospodařuje 23 514 ha lesa především na území 
VVP Libavá. Organizačně je členěna na pět lesních správ (Libavá,  
Potštát, Velký Újezd, hlubočky, 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, kde má aČR  
účelová zařízení. 

Stěžejní pro lesnické hospodaření jsou kvalitní a rozsáhlé smrkové lesy  
na náhorní rovině Oderských vrchů. hospodaření 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. 

Ve VVP Libavá probíhá celoročně intenzivní výcvik aČR i armád spojenců 
v rámci NaTO, což snižuje divizi časový fond na provádění všech 
prací. Proto divize v maximální míře využívá při zpracování kalamity 
harvestorových technologií a rozšířila také používání vyvážecích souprav 
při soustřeďování vytěženého dříví.

DiVize 
plUmloV

Ředitel divize: 
Ing. jaroslav  
Melichar

sídlo: 
Žárovice 31 
798 03 Plumlov

Telefon: 
+420 954 006 937

e-mail: 
plumlov@vls.cz

DiVize  
lipníK  
naD BečVoU

Ředitel divize:  
Ing. jaroslav Nerad

sídlo:  
Na Zelince 1147 
751 31 Lipník n. b.

Telefon: 
+420 581 724 211

e-mail:  
lipnik@vls.cz

Divize zemědělské výroby (DZV) hospodařila v roce 2018 na 6 613,12 ha 
zemědělské půdy, kterou představují hlavně pastviny v horských oblastech 
s nadmořskou výškou nad 700 m n. m. Oproti roku 2017 byla výměra  
pozemků navýšena o 127,75 ha. jednalo se  o pozemky v držení podniku 
a Ministerstva obrany, které byly očištěny od náletových dřevin a upraveny 
pro účely zemědělského hospodaření. Na čištění a přípravě se velkou 
měrou podíleli také pracovníci lesnických divizí.

 Z celkové výměry zemědělských pozemků tvoří  téměř 95 %  trvalé travní 
porosty. Tyto plochy slouží jak pro již uvedenou pastvu, tak  na výrobu 
sena a senáže  pro krmení v zimních měsících. Zbytek výměry zaujímá orná 
půda, která tvoří hlavní zdroj pro výrobu krmných směsí určených k výživě 
mléčného skotu. hlavními plodinami na orné půdě, tvořící základ krmných 
směsí, jsou z hlediska výměry osetých ploch triticale a  ječmen jarní. Další 
krmnou složkou jsou pak luskoviny a jednoleté i víceleté pícniny. 

Výnos uvedených plodin byl v uplynulém roce  značně ovlivněn suchem 
a zejména obiloviny zaznamenaly více než pětinový propad  v porovnání 
s rokem 2017. 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  
2623 dobytčích jednotek ve všech kategoriích. Průměrné roční zatížení 
trvalých travních porostů zvířaty se pohybovalo na úrovni 0,39 VDj/ha. 
V rámci divize bylo  odchováno 1120 živých telat, tj. 92,11 % 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  549 ks zástavových 
telat býčků s průměrnou váhou 260,72 kg a 116 ks jaloviček s průměrnou 
váhou 248,20 kg.  

Středisko Luboměř pod Strážnou, které je součástí zemědělské správy 
heroltovice,  provozuje v rámci DZV chov dojného skotu. Průměrný stav 
v chovu je 300 dojených krav. K 31. 12. 2018 činila produkce mléka 
1 410 312 l, z čehož více než 96 % bylo určeno k prodeji. Farma také 
vykazuje minimální ztráty u narozených a odchovaných telat dojných krav 
a pohybuje se již několik let  nad celorepublikovým průměrem.  

hlavní událostí v rámci investic bylo zprovoznění zimoviště masného skotu 
na zemědělské správě Květušín. Nová hala je dimenzovaná pro 150 kusů 
matek a 100 kusů telat. Technologie přispívá k welfare zvířat, snadnější 
dopravě krmiva a omezení jeho ztrát. V nových prostorech bude možné 
navýšit celkový počet kusů a snadněji přesouvat jednotlivé skupiny při 
obsluze zimoviště.

V oblasti oprav byly řešeny především škody způsobené vichřicemi. V menší 
míře, v porovnání s předchozími roky, pokračovala renovace technického 
stavu hospodářských budov a zařízení jednotlivých zemědělských správ. 

DiVize 
zeměDělsKé 
VýroBy

Ředitel divize: 
Ing. jitka Trlicová

sídlo: 
Pod juliskou 1621/5 
160 00 Praha 6

Telefon: 
+420 954 003 291

e-mail: 
jitka.trlicova@vls.cz
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Divize ostrahy a služeb VLS ČR, s.p., v roce 2018 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 2018 zabezpečovala DOS pro resort MO ČR střežení u celkem  
185 objektů, z tohoto  počtu 175 využívaných a 10 uvolněných. Dále bylo  
14 objektů zabezpečeno elektronickým střežením. DOS i nadále 
zabezpečuje fyzické a elektronické střežení muničního skladu Vrbětice. 
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 zabezpečo-
vala  v roce 2018 na základě uzavřených smluvních vztahů i vnitřní a vnější 
úklidové práce. Vnitřní úklidy byly prováděny v důležitých vojenských objek-
tech 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. 

K datu 1. leden 2019, v návaznosti na nařízení vlády č. 273/2018 Sb. ze 
dne 20. listopadu 2018, 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 2018 pro resort MO  
je zřejmý z následující tabulky:

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

Druh služby v roce 2018 Počet smluv  Odpracováno hodin (rok 2018)
ostraha využívaných objektů 15 2 137 372
Vnější úklidy – údržba zeleně a komunikací (letní + zimní) 1 
Vnitřní úklidy 1
ostraha uvolněných objektů 8 88 331
Celkem 25 2 225 703

Počty zaměstnanců Ostraha  Vnější úklid  Vnitřní úklid 
počty osob – průměr 1 367  31  147
Celkově   1 545  

Technik 
ostrahy

Technik 
ostrahy

Technik 
ostrahy

Technik  
služeb

V SOS

Technik správy

VýhleD plněných úKolů na roK 2019
V roce 2019 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 2019 v porovnání s rokem 
2018 přibližně stejný. Ve stejném rozsahu zůstává i plnění úkoly vnitřních 
a vnějších úklidových prací. 

V roce 2019 bude i nadále pokračovat potřeba plnění vládního úkolu 
střežení objektů bývalého muničního skladu Vrbětice, DOS bude 
připravena na pokyn velitele zásahu úkol utlumovat a ukončit. V současné 
době stejně jako v roce 2018 je DOS připravena úkol v požadovaném 
rozsahu splnit.  

ORgaNIZaČNí  
STRUKTURa:

MCD

Ředitel DOS

Ředitelství DOS

V SOS

V SOS

V SOS

V SOS

V SOS

Technik 
ostrahy

Technik  
služeb

Stanoviště ostrahy Objekty a pracoviště
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ORgaNIZaČNí ČLENěNí a VýMěRa PRODUKČNí PLOChy 
jEDNOTLIVýCh STřEDISEK K 31. 12. 2018  
jE UVEDENa V NáSLEDUjíCí TabULCE:

Středisko Název střediska Prod. pl. (ha) Vedoucí střediska
nová pec nová pec 13,77 Václav Klíma
Bukovina Bukovina 8,94 ing. lukáš Křivan
lhota lhota 19,54 robert fišera
Krumsín osina 13,36 ing. ladislav Grossmann
lhota fóliovníky 2,00 ing. milan stýblo

CELKOVá PRODUKČNí PLOCha ŠKOLEK  
byLa K 31. 12. 2018 57,61 ha. PODíLy jEDNOTLIVýCh  
DRUhů PLOCh Na CELKOVé PLOŠE LESNíCh ŠKOLEK  
jSOU UVEDENy V NáSLEDUjíCí TabULCE:

Typ plochy Výměra (ha)
produkční plocha – oseté plochy 56,54
produkční plocha – fóliovníky 0,57
produkční plocha – pařeniště 0,50
Produkční plocha celkem 57,61

ostatní plocha 13,61

Plocha lesních školek celkem 71,22

Sazenice (tis. ks) 2014 2015 2016 2017 2018
prostokořenné 8 309 6239 6313 5779 5530
Krytokořenné 1 926 1995 2091 1741 2084
Celkem 10 235 8 234 8404 7520 7614

Sazenice (tis. ks) 2014 2015 2016 2017 2018
jehličnaté 13 764 14 431 12 590 13 753 13 253
listnaté 7 575 6 858 6 800 7 366 4 679
Celkem 21 338 21 289 19 390 21 119 17 932

Vývoj celkového počtu sadebního materiálu v letech 2004–2018,  
vždy se stavem k 31. 10. příslušného roku,  
je znázorněn na následujícím grafu:

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

ExPEDICE SaZENIC

CELKOVé MNOŽSTVí 
ROZPěSTOVaNéhO 
SaDEbNíhO 
MaTERIáLU
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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 smrkových porostů u divizí 
Lipník a Plumlov. Tento přechodný nedostatek  sadebního materiálu je 
třeba řešit větším nákupem sadebního materiálu od cizích dodavatelů. 

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 mezi suché roky, byť 
ne tak extrémní jako 2015. je dobré se zmínit, že nemalou investicí do 
tohoto způsobu pěstování sadebního materiálu se podnik zařadil mezi 
nejvýznamnější pěstitele sadebního materiálu v republice. V roce 2018 
bylo expedováno z tohoto moderního provozu celkové množství  
2 033 980 tisíc kusů sadebního materiálu. Z uvedeného vyplývá, 
že státní podnik nadále považuje trend pěstování  krytokořenného 
sadebního materiálu za vykročení správným směrem, byť je velmi 
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VýSaDby SChOPNé 
SaZENICE V ČLENěNí 
Na jEhLIČNaTé  
a LISTNaTé

STaV SKLaDOVýCh ZáSOb SUROVINy a OSIVa K 31. 12. 2018 

 Kód Název     Dřevina
 PLO PLO smrk borovice  modřín  jedle  douglaska třešeň dub dub buk
   ztepilý lesní opadavý bělokorá tisolistá ptačí zimní letní lesní
   kg kg kg kg kg kg kg kg kg
 3 Karlovarská 
  vrchovina  23,5                
 4 Doupovské hory 183,70 43,90   45,70   1,20 1200,00   2338,00
 6 západočeská 
  pahorkatina                  
 7 Brdská vrchovina 70,10 12,70   41,40     900,00   300,00
 8 Křivoklátsko 
  a český kras             2000,00    
 10 středočeská 
  pahorkatina   11,10              
 12 předhoří šumavy 
  a novohradských 
  hor       47,40          
 13 šumava 60,50 14,70   124,10         243,00
 15 jihočeské pánve   2,00              
 16 českomoravská 
  vrchovina                  
 17 polabí   37,80         1900,00 1500,00  
 18 severočeská 
  pískovcová plošina 
  a český ráj 63,60 87,05             2300,00
 26 předhoří 
  orlických hor                  
 27 hrubý jeseník     36,60            
 28 předhoří 
  hrubého jeseníku                  
 29 nízký jeseník 33,90                
 30 Drahanská 
  vrchovina 262,10 9,77     1,00       630,00
 31 českomoravské 
  mezihoří           10,00      
 33 předhoří 
  českomoravské 
  vrchoviny                  
 34 hornomoravský 
  úval                  
 35 jihomoravské 
  úvaly                  
 36 středomoravské 
  Karpaty 4,60 8,50           700,00 350,00
 38 Bílé Karpaty
  a Vizovické vrchy                  
 39 podbeskydská
  pahorkatina 4,80                
 cDn Kanadská 
  provenience         4,50       
 Celkem   706,80 227,52 36,60 258,60 5,50 11,20 6000,00 2200,00 6161,00

nasnadě, že ne do každého porostu je vhodný a bez podpory 
provozního personálu by tato moderní technologie nedosáhla tak 
významného zastoupení v obnově lesa. V roce 2018 byla dokončena 
půdní nadstavba správní budovy SLŠ ve Lhotě, čímž došlo k zamezení 
zatékání srážkové vody  do budovy a byly získány další prostory pro 
provoz správy školek a podniku VLS. V tomto roce také významně 
postoupila realizace větší investice do moderního provozu krytokořenných 
sazenic a to výstavba expediční a skladové haly, kde jsou umístěny nové 
technologie pro skladování sadebního materiálu. 

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 2018 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 (tis. ks) 2014 2015 2016 2017 2018
jehličnaté 3 951 3 336 2 859 3285 2 460
listnaté 2 345 2 420 3 036 2017 2 569
Celkem 6 297 5 756 5 895 5 302 5 029
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Rok Stav   Přírůstky holin   Úbytky holin   Stav
 k 1. 1. těžba nezdar jinak celkem zalesnění přir. obn. jinak celkem k 31. 12.
2018 2 688 3 000 444 0 3 444 2 883 274 0 3 157 2 975

Vývoj opakované obnovy lesa
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V roce 2018 došlo vlivem extrémně vysokých nahodilých těžeb  
u divizí Plumlov a Lipník nad bečvou (1043 tis. m3) k opětovnému  
nárůstu konečné plochy holin, a to o cca 400 hektarů oproti konečnému 
stavu roku 2017. Oproti dlouhodobému průměru se v průběhu roku 2018 
zvýšila plocha holin z těžby u zmíněných dvou divizí vlivem zpracování 
nahodilé těžby o téměř 1800 ha. Plocha nezdaru zalesnění se meziročně 
mírně snížila o 33 ha. Zároveň bylo zalesněno opět o 539 ha ploch 
holin více než v roce předchozím a o více než 1600 ha,  tj. dvojnásobně, 
než vykazuje dlouhodobý průměr.

Podíl vykázané přirozené obnovy meziročně klesl z 12 na 9 %,  
a to především z důvodu přednostního zpracování nahodilých těžeb, kdy 
je prakticky znemožněna systémová práce s podporou  
a uvolňováním přirozeného zmlazení.  

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 2018 činila u VLS 96 %, bylo omezeno 
provádění výchovných zásahů v porostech starších 40 let.

1. bILaNCE hOLIN

2.  ObNOVa LESa 
a ZaLESňOVáNí

3.  VýChOVNé 
ZáSahy

Oproti roku 2017 stoupl 
 v roce 2018 podíl 
opakované obnovy lesa  
jen mírně z 425 ha na  
437 ha, přestože v průběhu 
roku 2018 byly opět velice 
nepříznivé klimatické 
podmínky v letním období 
(vysoké teploty, nízký úhrn 
srážek) obdobné jako ve 
srážkově extrémně nízkém 
a teplotně extrémně vysokém 
létě roku 2015.

Vývoj přirozené obnovy lesa
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Ukazatel MJ 2015 2016 2017 2018
obnova lesa celkem ha 1 816 2 188 2 618 3 157
– z toho umělá obnova lesa (první)  ha 1 188 1 399 1 927 2 446
– z toho přirozená obnova  ha 289 258 266 274
   – podíl přirozené obnovy % 20 16 12 9
– z toho opakované umělé zalesnění ha 339 532 425 437
   – podíl opakovaného zalesnění % 19 24 16 14
nezdar zalesnění ha 539 398 477 439
   – podíl nezdaru na celkové obnově % 30 18 18 14

Vývoj obnovy lesa a nezdaru zalesnění v období 2015 až 2018 u VLS ČR, s.p.

Ukazatel MJ 2015 2016 2017 2018
prořezávky ha 2 266 2 432 2 306 2 141
probírky do 40 let ha 1 083 1 128 1 246 853
probírky nad 40 let ha 1 187 660 772 200

Vývoj výchovných zásahů v období 2015 až 2018 u VLS ČR, s.p.
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Struktura nahodilé těžby podle škodlivých činitelů byla velmi různorodá. 
Nejčastější příčinou vzniku nahodilých těžeb bylo v roce 2018 sucho  
(40 %). Dalšími v pořadí byli škodliví činitelé vítr (39 %),  
kůrovci (18 %), ostatní biotická poškození, především václavka (3 %).  
Podíl škod způsobených lýkožrouty jako primárního škodlivého činitele 
vzrostl v letech 2016–2018 z 8 % v roce 2016, 10 % v roce 2017  
až na 18 % v roce 2018.

Konečný stav zásob dříví k 31. 12. činil 289 508 m3  
což představuje 17 % z celkové roční těžby.

4. TěŽba DřEVa

5. ZáSOby DříVí

Podíl škodlivých činitelů  
na vzniku nahodilých těžeb

Ukazatel MJ 2015 2016 2017 2018
obhospodařovaná lesní půda ha 126 829 125 570 125 593 125 593
celková těžba  m3 1 093 601 1 248 504 1 657 624 1 680 859
– z toho nahodilá těžba m3 826 055 1 007 437 1 427 523 1 619 472
– podíl nahodilé těžby % 76 % 81 % 86 % 96 %
průměrná celková těžba na 1 ha m3/ha 8,62 9,94 13,20 13,38
průměrná nahodilá těžba na 1 ha m3/ha 6,51 8,02 11,37 12,89

Vývoj těžeb v období 2015 až 2018 u VLS ČR, s.p.

Vývoj stavu zásob dříví v roce 2018
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 8,41 % Divize – smlouvy

 2,34 % Divize – pokladna

 3,35 % elektronická aukce (na om)

 11,93 % elza 

 0 % Komoditní burza

 0 % Dříví na pni

 0 % Dříví na pni – aukce

 47,09 % Řsp – rámcové

 26,88 % Řsp – roční

Rok 2018 byl rokem zásadního přelomu ve 
vývoji lesních porostů v celé České republice. 
Pokračující velmi teplé počasí s řadou teplotních 
rekordů a přetrvávající extrémní sucho se zásadně 
promítly do vitality zejména jehličnatých porostů 
v celé republice. Zasáhnuta byla prakticky celá 
Morava a polohy do 600 m nadmořské výšky. 
V kombinaci s vichřicí ze 17. na 18. 3. 2018 se 
vytvořily předpoklady pro výrazný rozvoj kůrovců 
na smrku. Ovlivněna byla celá střední Evropa. 
V kombinaci s velmi rychlým nástupem jara, 
vysokými teplotami a nedostatkem vláhy nastal 
plošný rozpad postižených porostů. Postižen byl 
zejména smrk a borovice. Veškeré zpracovatelské 
subjekty se záhy zaplnily dřívím, což vedlo 
k důsledné regulaci dodávek. během roku se 
prohluboval přebytek jehličnatých sortimentů 
nižších kvalit. Trhy v Rakousku a Německu přestaly 
poptávat kvalitní dříví a cenovou politiku nastavily 
na dodávky kulatinových sortimentů kvality D. 
U všech vlastníků lesů začaly narůstat zásoby 
dřeva na OM. Projevily se problémy s přepravou 

dřevní hmoty jak silniční, tak železniční. Vše se 
promítlo do prudkého poklesu cen prakticky 
všech jehličnatých dřevin a sortimentů. Vlastníci 
lesů začali hledat odbytové možnosti mimo 
hranice obvyklých destinací. atraktivní se jevily 
dodávky vláknin do zemí východní Evropy 
a kulatin do Číny. 

Ceny dřeva na počátku roku byly ovlivněny 
očekáváním nedostatku kvalitního jehličnatého 
dřeva. Cenová hladina se v 1. čtvrtletí dařila držet 
na úrovni konce roku 2017. S nástupem 2. čtvrtletí 
ale nastal prudký cenový pád. Z trhu zmizel 
sortiment kůrovcová hmota (Kh) a cena smrkové 
kulatiny kvality D spadla pod úroveň 1000 Kč 
(40 EUR) za m3. Dřevo se přestalo prodávat  
na elektronických aukcích a cena vláknin se 
dostala pod cenu 600 Kč na m3.  Průměrné 
zpeněžení lineárně meziměsíčně klesalo vlivem 
zvyšujícího se podílu vláknin a kulatin kvality D. 
Dřevo na OM vlivem nepříznivého počasí 
velkou rychlostí ztrácelo na kvalitě. Projevovalo 

se výrazné zamodrání výřezů a na osluněných 
místech docházelo k vysušování dřevní hmoty 
a následným výsušným trhlinám.   

Kurz české koruny výrazně nezasáhl 
v sledovaném období do obchodních případů. 
Koruna v průběhu celého roku mírně oslabovala 
z 25,402 Kč/EUR v I. Q na 25,862 Kč/EUR  
ve IV. Q 2018. Průměrný roční kurz byl  
25,643 Kč/EUR.  

VLS umístily na trh zhruba 1 522 075 m3 
surového dříví. V důsledku vysokého objemu 
těžby došlo k navýšení zásob na konci roku  
2018 o 150 tis. m3.  Nejsilnější měsíce  
z pohledu celkového objemu prodaného dříví 
byly únor, březen, květen a srpen  
(Graf č. 1), kde množství prodaného dříví 
přesáhlo 140 tisíc m3 měsíčně.

S deseti největšími partnery VLS zrealizovaly  
60 % dříví, celkový podíl centralizace dodávek 
přes ředitelství podniku se vyhoupl na 74 % podílu 
celkového objemu obchodů (Graf č. 2a). Podíl 
jednotlivých obchodních kanálů (Graf č. 2b) 
byl cca 85 % smluvních vztahů z úrovně ředitelství 
a divizí podniků, 15 % obchodů na veřejných 
trzích formou soutěže o kontrakty a vyrobené 
dříví. Prodej prostřednictvím Prodeje dříví na 
pni se nerealizoval. Zcela převládl systém 
elektronického prostředí soutěže.

Celkové dodávky v roce 2018 činily  
1 522 075 m3 surového dříví s tržbami ve výši 
1,67 mld. Kč. Prodej biomasy ve formě těžebních 
zbytků, zejména klestu, byl v objemu cca  
413 tis. prm, v hodnotě 7,8 mil. korun.

graf č. 1  Odbyt po měsících graf č. 2a Podíl dodávek ŘSP a divizí

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

m3 %

I II III IV V VI VII VIII Ix x xI xII

2014 2015 2016 2017 2018

aukce

Řsp

divize

graf č. 2b  Podíly obchodních kanálů
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Celkový součet: 1 522 075,21 m3



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.

graf č. 4 Průměrná cena výřezů pilařské jehličnaté kulatiny

graf č. 3 Průměrná realizační cena
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graf č. 5 Vývoj realizační ceny smrkových kulatin
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abiotické vlivy byly v roce 2018 příčinou nahodilé těžby o celkové výši  
1286 tis. m3. Z tohoto množství se na škodách podílelo především:  
sucho (642 tis. m3), vítr (640 tis. m3), sníh a námraza (1 tis. m3).

biotičtí škodliví činitelé se na škodách v roce 2018 podíleli  
324 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.

Za celé období roku 2018 bylo zpracováno 291 tisíc m3 dříví 
napadeného lýkožroutem smrkovým (Ips typographus), 34 m3 dříví 
napadeného lýkožroutem severským (Ips duplicatus) především u divizí 
Plumlov a Lipník nad bečvou a 198 tisíc m3 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 3500 ha a slabý žír na 500 ha. Na 
LhC Lipník se vyskytují oba hlavní kmeny chroustů známých v ČR. Na 
části Lipník (cca 3000 ha) je dlouhodobě sledován kmen s rojeními 
v letech 2004, 2008, 2012 a 2016. V roce 2018 zde byly ponravy 
chroustů ve 2. instaru a škody kulminovaly. V posledních letech jsou 
pozorovány škody i dříve nevýznamným kmenem s rojením 2007, 2011, 
2015. Na části Stará boleslav (cca 1000 ha) je sledován kmen s velmi 
silnými rojeními, která proběhla v letech 2003, 2007, 2011 a 2015. 
Ponravy byly v roce 2018 ve 3. instaru a v roce 2019 dojde k jeho rojení. 
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 
1,5g, který je aplikován při výsadbě.

Preventivně bylo v roce 2018 ošetřeno 2151 ha jehličnatých kultur,  
aby se zabránilo škodám žírem klikoroha borového (hylobius abietis).

Kontrola výskytu u 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.

V roce 2018 bylo na lesních pozemcích VLS ČR, s.p., zaznamenáno  
44 požárů s celkovou předběžnou výší škod 1129 tis. Kč.

K zamezení škod na lesních kulturách byla 
prováděna v loňském roce ochrana kultur proti 
buřeni na ploše 6623 ha a ochrana mladých 
lesních porostů proti zvěři byla provedena na 
ploše 7207 ha, ochrana lesa proti ohryzu 
a loupání na ploše 326 ha a oplocování kultur 
v délce 847 km.

V roce 2018 bylo též zpracováno 32 tis. m3 dříví 
napadeného václavkami.

Stejně jako v předchozích dvou letech 
pokračovalo na divizích Lipník nad bečvou 
a Plumlov zpracování nahodilé těžby vzniklé 
rozpadem smrkových porostů téměř všech 
věkových stupňů. Rozpadem těchto porostů jsou 
již postiženy lesy na značné části území České 
republiky.

Na divizi Plumlov bylo v roce 2018 vytěženo na 
vlastních lesních pozemcích celkem 460 840 m3 
dříví, z toho 460 521 m3 v nahodilými těžbami. 
Primární příčinou odumírání smrkových porostů 
je stále vláhový deficit, odhadovaný od roku 
2015 do roku 2018 na 600 mm. Tento faktor je 
společně s nadprůměrnými teplotami limitující pro 
pěstování smrku v podmínkách divize Plumlov 
a Lipník nad bečvou.

Nahodilými těžbami v roce 2018 na divizi 
Plumlov vznikla holina o výměře 672 ha, nezdar 
zalesnění (převážně suchem) byl evidován 
na ploše přibližně 100 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 se předpokládá zvýšený nárůst 
nahodilých těžeb také u dřevin borovice 
a modřín.

Na LhC Lipník divize VLS Mimoň dochází vlivem 
vláhového deficitu posledních let, poklesem 
hladiny spodních vod a zvýšené průměrné 
roční teploty v roce 2018 k plošnému usychání 
borových porostů. V roce 2018 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. 

abIOTIČTí ŠKODLIVí 
ČINITELé

bIOTIČTí ŠKODLIVí 
ČINITELé

LýKOŽROUTI

ChROUSTI

KLIKOROh bOROVý

OSTaTNí hMyZí ŠKůDCI

OSTaTNí ŠKODy  
Na LESNíCh 
POROSTECh
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V současné době je na pozemcích, k nimž mají VLS ČR, s.p., právo 
hospodařit, vyhlášeno 60 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,  
10 přírodních rezervací a 29 přírodních památek o celkové výměře 
50 470 ha. 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.

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 38 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 1112 EVL.

ZVLáŠTě 
ChRáNěNá  
ÚZEMí

NaTURa 2000

Divize VLS ČR, s.p. CHKO NPR NPP PR PP ∑ ZCHÚ divize
hořovice 2   1 3 6
horní planá 2  3 2 5 12
Karlovy Vary 1 1 2  6 10
mimoň 3 2 2 2 10 19
plumlov 1   2 2 5
lipník nad Bečvou 2   3 3 8
∑ ZCHÚ dle kategorie 11 3 7 10 29 ∑ ZCHÚ ŘSP 60

Název lokality Kód plochy Divize Ochrana Výměra (ha)
Tok cz0210054 hořovice stanoviště 156,6008
Trokavecké louky cz0210056 hořovice stanoviště 11,0499
Teslíny cz0210062 hořovice stanoviště 41,5688
Brda cz0214047 hořovice stanoviště, mihule potoční 66,2437
padrťsko cz0214042 hořovice stanoviště, rak kamenáč 829,9154
ledný potok cz0213814 hořovice vranka obecná 1,6149
octárna cz0213818 hořovice mihule potoční 15,0656
ohrazenický potok cz0213050 hořovice mihule potoční 1,6229
červené dolíky cz0212024 hořovice střevíčník pantoflíček 13,5937
hrachoviště cz0213787 hořovice kuňka žlutobřichá 62,8290
mešenský potok cz0323156 hořovice rak kamenáč 1,0379
prokopské údolí cz0110050 hořovice stanoviště 126,7728
V úličkách cz0320005 hořovice bezkolencové louky 135,0806
šumava cz0314024 horní planá stanoviště, druhy 171 866,1140
polná cz0312045 horní planá hořeček český 0,6404
Boletice cz0314123 horní planá stanoviště, druhy 20 348,7324
Blanský les cz0314124 horní planá stanoviště, druhy 22211,9424
údolí lužnice a Vlásenického potoka cz0310033 horní planá stanoviště 152,6190
Doupovské hory cz0424125 Karlovy Vary stanoviště, druhy 12 584,7146
hradiště cz0414127 Karlovy Vary stanoviště, druhy 33 159,0685
slatinné vrchy cz0513255 mimoň tesařík alpský 138,4586
Velký a malý Bezděz cz0514243 mimoň tesařík alpský 70,3366
horní ploučnice cz0513506 mimoň druhy 837,3537
jestřebsko – Dokesko cz0514042 mimoň stanoviště, druhy 6 927,2119
ralsko cz0510028 mimoň stanoviště 143,6954
poselský a mariánský rybník cz0514669 mimoň stanoviště, druhy 79,6177
milovice – mladá cz0214006 mimoň čolek, stanoviště 1 244,1100
pěnovce u rybníka lutovník cz0210721 mimoň prameny s pěnovce 0,9769
písčiny u oleška cz0422084 mimoň otevřené trávníky 28,8457
Východní Krušnohoří cz0424127 mimoň stanoviště, druhy 14 629,3396
milovický les cz0624100 plumlov stanoviště, druhy 2 443,2085
zlobice cz0620120 plumlov stanoviště 61,5740
údolí oslavy a chvojnice cz0614131 plumlov stanoviště, druhy 2 339,1052
rochus cz0723024 plumlov bourovec trnkový 57,9347
olešnice cz0523283 plumlov roháč obecný 390,3914
libavá cz0714133 lipník n/Bečvou stanoviště, druhy 10 773,8817
Velká střelná – štoly cz0713526 lipník n/Bečvou netopýr brvitý a velký 0,0398
údolí Bystřice cz0714772 lipník n/Bečvou přástevník kostivalový 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. Kód lokality Divize Voj. újezd LHC
červené dolíky 18 cz0212002 hořovice – nouzov
Boletice 133 cz0314123 horní planá Boletice chvalšiny
hradiště 257 cz0414127 Karlovy Vary hradiště Dolní lomnice, Klášterec n/ohří, Valeč
jedliny, Valeč nad parkem, 
malý hlavákov 257 cz0414127 Karlovy Vary – 
Bučina u Kyselky 257 cz0414127 Karlovy Vary – 
lučinský vrch, šibeniční vrch 257 cz0414127 Karlovy Vary – 
albeřické rybníky 257 cz0414127 Karlovy Vary – 
pastviny u Bražce 257 cz0414127 Karlovy Vary – 
ořkovské louky 257 cz0414127 Karlovy Vary – 
sutě za Kamencem, 
černý vrch, nedíl 257 cz0414127 Karlovy Vary – 
pěnovce u rybníka lutovník 75b cz0210721 mimoň – lipník
libavá 724 cz0714133 lipník n/Bečvou libavá 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 jich na pozemcích VLS ČR, s.p., bylo vyhlášeno  
8 ptačích oblastí (PO), jsou to:

PO Křivoklátsko (divize hořovice), PO Šumava (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), PO boletice u divize horní Planá  
a jen velmi okrajově zasahují pozemky VLS ČR, s.p., do PO Pálava  
(divize Plumlov).

Ptačí oblast (PO) NV č. Divize Výměra PO Výměra u VLS
Doupovské hory 688/2004 sb. Karlovy Vary 63 117 ha 19 154 ha
libavá 533/2004 sb. lipník nad Bečvou 32 724 ha 20 026 ha
Boletice 19/2005 sb. horní planá 23 565 ha 15 726 ha
šumava 681/2004 sb. horní planá 97 493 ha 836 ha
českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady 598/2004 sb. mimoň  9 409 ha 7 540 ha
Východní Krušné hory 28/2005 sb. mimoň  16 368 ha 90 ha
Křivoklátsko 684/2004 sb. hořovice 31 960 ha 461 ha
pálava 682/2004 sb. plumlov 8 539 ha 2 ha

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 následným generacím. 

Pro každý jednotlivý významný strom byl 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 budou 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 má dbát o stav jedince, 
nejbližšího okolí a i jeho označení.

U VLS ČR, s.p., bylo z databáze zajímavých stromů vybráno 52 jedinců, 
které byly zařazeny do programu Významné stromy u VLS ČR, s.p. 
Některé výjimečné exempláře by v budoucnu měly rozšířit seznam 
vyhlášených památných stromů.

VýZNaMNé 
STROMy

Divize Počet
hořovice 11
horní planá 20
Karlovy Vary 3
mimoň 11
plumlov 2
lipník n/B 5
Celkem 52
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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 ChKO aOPK ČR 
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 budou 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.

PaMáTNé  
STROMy

 Číslo Název (latinský) Výška Obvod Věk P. p. č. Poznámka
 11 Dub letní (Quercus robur) 18-25 370-540 350 1121, 1120/2 Duby na šternberku
 12 Dub letní (Quercus robur) 15 445 400 952/1 
 13 Buk lesní (Fagus sylvatica) 12 340 300 325 
 14 Dub zimní (Quercus petraea) 16 726  153 Dub na záběhlé 1 – dvoják
 15 Dub zimní (Quercus petraea) 20 468  149/1 Dub na záběhlé 2
 21 modřín opadavý (Larix decidua) 34 520 200 624/7 modřín josefův důl
 22 lípa malolistá (Tilia cordata) 35 700 250 193/1 lípa ve ztraceném lese
 23 lípa malolistá (Tilia cordata) 26 564 300 308 
 24 javor klen (Acer pseudoplatanus)    3551/11 stromy na zhůří
 25 jilm horský (Ulmus scabra)    3551/11 stromy na zhůří
 41 modřín opadavý (Larix decidua) 40 300 115 330/2,  skupina mD a sm
      255/1, v pastvinském údolí
      254/1,
      309, 
      323/1 
 42 Dub letní (Quercus robur) 22 562 300 970 hraniční duby
 51 lípa malolistá (Tilia cordata) 15 853 450 105 lípa na Krupském dvoře
 52 Dub letní (Quercus robur) 18 441 350 374/2 na hrázi Knížecího rybníka
 54 Borovice lesní (pinus sylvestris) 17 310 200 615 hradčanská borovice

U VLS ČR, s.p., byly vyhlášeny tyto památné stromy:
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 S ohledem zpracování kalamity zejména na moravských divizích 
Lipník nad bečvou a Plumlov byla těžba na ostatních lesních divizích 
omezena a hrubý zisk podniku byl proto vytvořen velmi nepravidelně 
– s rozhodujícím podílem na zmíněných divizích, v menší míře na divizi 
horní Planá. Symbolickým ziskem skončilo hospodaření divize ostrahy 
a služeb, která poskytuje servis Ministerstvu obrany za nákladové 
ceny, dobrý výsledek (17,3 mil. Kč před zdaněním) vykázala divize 
zemědělské výroby.

Náklady na pěstební činnost znovu zaznamenaly podstatné meziroční 
zvýšení – jako odraz stále se zvyšující hladiny těžby dříví a přesáhly 
částku 490 mil. Kč, což představuje meziroční vzestup o 124,8 mil. Kč. 
Nejvíce peněz bylo vynaloženo na obnovu lesa – celkem 224 mil. Kč, 
ochranu mladých lesních porostů – 84 mil. Kč, vyklizování ploch po těžbě 
– 50,4 mil. Kč, přípravu půdy pro obnovu lesa – 31,4 mil. Kč a ochranu 
lesa – 24,7 mil. Kč.

Stejně jako v předchozích letech byla přiměřená pozornost věnována 
zlepšení stavu infrastruktury prostřednictvím nákladů na opravy 
a udržování dlouhodobého majetku. Procentní podíl jednotlivých typů 
oprav na celkově vynaložených nákladech ve výši 104,8 mil. Kč 
zachycuje připojený graf:

Rok 2018 se zcela nesl ve znamení zpracování nahodilé těžby 
v usychajících lesních porostech za doprovodu kůrovcové kalamity. Ta 
se z původního ohniska na severní Moravě rozšířila na Českomoravskou 
vysočinu a pomístně prakticky do celé ČR. 

V důsledku toho už trh se dřívím nebyl schopen absorbovat nadměrnou 
nabídku dříví a cena, už tak zvolna klesající, začala od konce února 
rychle padat. během sedmi měsíců kleslo průměrné zpeněžení dříví 
podniku z úrovně kolem 1350 Kč/m3 na 900 Kč/m3 a výnosy z prodeje 
dřeva přestaly dostačovat k udržení alespoň vyrovnaného hospodaření, 
zatíženého vysokými náklady na pěstební činnost v důsledku nadměrné 
těžby minulých let. 

Výsledek hospodaření před zdaněním, očištěný o vliv použití rezervy 
na pěstební činnost, klesal nepřetržitě od konce března až do měsíce 
listopadu včetně a teprve v prosinci umazal něco z předchozích ztrát 
v důsledku proúčtování majetkových operací, zaúčtování bonusů za dříví 
a dohadných položek k výnosům (zejména dotace). 

Popsaný průběh zachycuje graf:

Opravy a údržba  
dlouhodobého majetku  
(v procentech)

Průběh VH před  
zdaněním v roce 2018  
po měsících 
(s odečtením vlivu použití rezerv)

 2,66 Drobné vodní toky,  
  rybníky a nádrže

 69,3 přibližovací a odvozní cesty  
  všech typů

 8,61 Byty, ubytovací zařízení,  
  hájenky a lesovny

 5,05 režijní budovy

 5,58 mechanizace

 8,8 ostatní provozní zařízení
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Z hlediska celkových výnosů a nákladů skončil uplynulý rok i přes pokles 
tržeb za vlastní výrobky a služby nad čísly roku předchozího díky tomu, 
že se v nákladech i výnosech promítly operace s cennými papíry. 
Celkové výnosy dosáhly 3177,5 mil. Kč a jsou tak vyšší o 256,1 mil. Kč 
proti roku 2017, celkové náklady jsou při 3102,2 mil. Kč o 558,1 mil. Kč 
vyšší než v roce předchozím.

Ve struktuře výnosů VLS za rok 2018 jsou samozřejmě stále hlavní 
položkou tržby za dříví (53 % celkových výnosů), stále významnější 
je i celkový objem výkonů pro Ministerstvo obrany (19 %), který opět 
zaznamenal meziroční nárůst – tentokrát o 129,1 mil. Kč na celkových 
601,9 mil. Kč (z části také výkony provedenými v muničním skladu 
Vrbětice na žádost velitele zásahu mimořádné události), případně další 
složky výnosů, jak dokumentuje následující graf:

Na celkovém objemu výnosů se tržby za zboží, výrobky, služby a zbytný 
majetek podílí 80 %, zbytek tvoří položky, které nemají charakter tržeb, 
např. plnění pojišťoven, finanční výnosy a dotace (3,79 %, převážně do 
zemědělství).

Celková účetní hodnota aktiv se s ohledem na nevýrazný výsledek 
hospodaření meziročně snížila o 180,7 mil. Kč. Pokles v tomto směru 
zaznamenala zejména oběžná aktiva (–398,3 mil. Kč), jmenovitě 
pohledávky (–52,7 mil. Kč) a peněžní prostředky (–426,7 mil. Kč) – 
zčásti i vlivem odvodu 200 mil. Kč do fondu zakladatele a následně 
státního rozpočtu, naopak vzrostly zásoby (+81,1 mil. Kč). Poměrně 
významně vzrostla účetní hodnota stálých aktiv (+203,3 mil. Kč), zejména 
pozemků (+77,8 mil. Kč) a staveb (+90,6 mil. Kč). Díky investicím do 
obnovy strojního vybavení se zvýšila i hodnota movitých věcí a jejich 
souborů (+16,3 mil. Kč).

Investice do dlouhodobého majetku dosáhly celkové výše 314,4 mil. Kč, 
z toho do nehmotného majetku 10,1 mil. Kč a do hmotného majetku 
304,3 mil. Kč.

Stav rezerv se meziročně nepatrně zvýšil – o 2,3 mil. Kč (bez rezervy na 
daň z příjmů) a dosáhl celkové hladiny 1280,3 mil. Kč.

Tento příznivý stav, společně s nulovým zadlužením podniku, vytváří 
předpoklad udržení přijatelné kondice společnosti i v očekávaném 
období ztrát.

Výsledek hospodaření VLS před zdaněním ve výši necelých 87 mil. Kč se 
po zaúčtování rezervy na daň z příjmů (–17 mil. Kč), doúčtování rozdílů 
mezi rezervou na daň z příjmu z roku 2017 a skutečně odvedenou daní 
(+2,3 mil. Kč) a proúčtování odložené daně (+3,2 mil. Kč) dostává na 
hodnotu 75,3 mil. Kč čistého zisku k rozdělení.

Příloha účetní závěrky je součástí dokumentů ukládaných v elektronické 
podobě v obchodním rejstříku a je tamtéž ke stažení.

Zůstatky na účtech rezerv k 31. prosinci 2018 (bez rezervy na daň z příjmu) (tisíc Kč)
rezervy celkem 1 280 352 
rezerva na pěstební činnost 605 361
rezerva na rekultivaci lomu 58
rezerva na odstupné 6 187
rezerva na řešení následků kalamit 648 660
rezerva na výstrojní součásti 17 975
rezerva na soudní spory 2110

Výroční zpráva 2018

EKONOMIKa
Výroční zpráva 2018

EKONOMIKa

54 55

Výnosy VLS ČR, s.p., v roce 2018 
(v procentech)

 53,09 Dříví

 2,08 ostatní výrobky

 18,94 služby pro mo

 3,03 ostatní služby

 2,84 Tržby z prodeje Dm a materiálu

 3,79 Dotace

 15,63 cenné papíry

 0,59 ostatní
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 Běžné účetní období Minulé období
  brutto korekce netto netto

 AKTIVA CELKEM 11 579 980  –2 309 633  9 270 347  9 451 073 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL   0  

B. STÁLÁ AKTIVA 10 057 340  –2 302 827  7 754 513  7 551 179 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 155 038  –93 583  61 455  65 009 
    1. nehmotné výsledky vývoje    0  
    2. ocenitelná práva 83 614  –58 168  25 446  22 366 
       1. software 38 337  –34 676  3 661  4 992 
       2. ostatní ocenitelná práva 45 277  –23 492  21 785  17 374 
    3. Goodwill   0  0 
    4. ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 66 640  –35 415  31 225  29 787 
    5. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 
 a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 4 784  0  4 784  12 856 
       1. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 361   361  0 
       2. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 4 423   4 423  12 856 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 9 368 627  –2 209 244  7 159 383  6 964 695 
    1. pozemky a stavby 8 141 721  –1 404 536  6 737 185  6 568 802 
       1. pozemky 5 513 672   5 513 672  5 435 886 
       2. stavby 2 628 049  –1 404 536  1 223 513  1 132 916 
    2. hmotné movité věci a jejich soubory 1 061 651  –777 225  284 426  268 061 
    3. oceňovací rozdíl k nabytému majetku   0  
    4. ostatní dlouhodobý hmotný majetek 50 089  –27 376  22 713  21 506 
       1. pěstitelské celky trvalých porostů 63  –50  13  19 
       2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 49 761  –27 110  22 651  21 463 
       3. jiný dlouhodobý hmotný majetek 265  –216  49  24 
    5. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
 a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 115 166  –107  115 059  106 326 
       1. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 4 393   4 393  0 
       2. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 110 773  –107  110 666  106 326 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 533 675  0  533 675  521 475 
    1. podíly – ovládaná nebo ovládající osoba   0  
    2. zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba   0  
    3. podíly – podstatný vliv   0  
    4. zápůjčky a úvěry – podstatný vliv   0  
    5. ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 533 675   533 675  521 475 
    6. zápůjčky a úvěry – ostatní   0  
    7. ostatní dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0 
       1. jiný dlouhodobý finanční majetek 0   0  
       2. poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek   0  

 Běžné účetní období Minulé období
  brutto korekce netto netto

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 1 482 420  –6 806  1 475 614  1 873 980 

C.I. Zásoby 239 559  –405  239 154  158 099 
    1. materiál 27 848  –405  27 443  23 980 
    2. nedokončená výroba a polotovary 173 685   173 685  98 953 
    3. Výrobky a zboží 18 462  0  18 462  15 423 
       1. Výrobky 18 308   18 308  15 266 
       2. zboží 154   154  157 
    4. mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 19 564   19 564  19 743 
    5. poskytnuté zálohy na zásoby   0  

C.II. Pohledávky 473 901  –6 401  467 500  520 221 
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 2 129  0  2 129  7 562 
    1. pohledávky z obchodních vztahů 319   319  6 223 
    2. pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba   0  
    3. pohledávky – podstatný vliv   0  
    4. odložená daňová pohledávka   0  
    5. pohledávky ostatní 1 810  0  1 810  1 339 
       1. pohledávky za společníky   0  
       2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 942   942  1 339
       3. Dohadné účty aktivní    0  
       4. jiné pohledávky 868   868  
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 471 772  –6 401  465 371  512 659 
    1. pohledávky z obchodních vztahů 243 262  –2 603  240 659  359 118 
    2. pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba   0  
    3. pohledávky – podstatný vliv   0  
    4. pohledávky – ostatní 228 510  –3 798  224 712  153 541 
       1. pohledávky za společníky   0  
       2. sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   0  
       3. stát – daňové pohledávky 121 632   121 632  50 041 
       4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 3 146   3 146  3 172 
       5. Dohadné účty aktivní 94 762   94 762  79 349 
       6. jiné pohledávky 8 970  –3 798  5 172  20 979 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 0  0  0  0 
    1. podíly – ovládaná nebo ovládající osoba   0  
    2. ostatní krátkodobý finanční majetek   0  

C.IV. Peněžní prostředky 768 960  0  768 960  1 195 660 
    1. peněžní prostředky v pokladně 3 152   3 152  2 846 
    2. peněžní prostředky na účtech 765 808   765 808  1 192 814 

D. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 40 220  0  40 220  25 914 
    1. náklady příštích období 12 773   12 773  15 891 
    2. Komplexní náklady příštích období   0  
    3. příjmy příštích období 27 447   27 447  10 023 

Aktiva (v celých tisících Kč) Ke dni 31. 12. 2018
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 Běžné účetní období Minulé období

PASIVA CELKEM 9 270 347  9 451 073 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 7 731 662  7 881 606 

A.I. Základní kapitál 1 612 000  1 612 000 
    1. základní kapitál 1 612 000  1 612 000 
    2. Vlastní podíly (–)  
    3. změny základního kapitálu  

A.II. Ážio a kapitálové fondy 4 893 572  4 884 932 
    1. ážio  
    2. Kapitálové fondy 4 893 572  4 884 932 
       1. ostatní kapitálové fondy 4 893 572  4 884 932 
       2. oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/–)  
       3. oceňovací rozdíly z přecenění 
 při přeměnách obchodních korporací (+/–)  
       4. rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/–)  
       5. rozdíly z ocenění 
 při přeměnách obchodních korporací (+/–)  

A.III. Fondy ze zisku 528 875  534 759 
    1. ostatní rezervní fondy 505 809  505 809 
    2. statutární a ostatní fondy 23 066  28 950 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/–) 621 915  472 674 
    1. nerozdělený zisk minulých let 
 nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/–) 621 915  472 392 
    2. jiný výsledek hospodaření minulých let (+/–)  282 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/–) 75 300  377 241 

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (–)  

B. + C. CIZÍ ZDROJE 1 522 758  1 554 449 

B. Rezervy 1 280 352  1 278 058 
    1. rezerva na důchody a podobné závazky  
    2. rezerva na daň z příjmů 0  
    3. rezervy podle zvláštních právních předpisů 605 419  612 062 
    4. ostatní rezervy 674 933  665 996 

 Běžné účetní období Minulé období

C. Závazky 242 406  276 391 

C.I. Dlouhodobé závazky 6 907  10 066 
    1. Vydané dluhopisy 0  0 
       1. Vyměnitelné dluhopisy  
       2. ostatní dluhopisy  
    2. závazky k úvěrovým institucím  
    3. Dlouhodobé přijaté zálohy  
    4. závazky z obchodních vztahů  
    5. Dlouhodobé směnky k úhradě  
    6. závazky – ovládaná nebo ovládající osoba  
    7. závazky – podstatný vliv  
    8. odložený daňový závazek 6 907  10 066 
    9. závazky – ostatní 0  0 
       1. závazky ke společníkům  
       2. Dohadné účty pasivní  
       3. jiné závazky  

C.II. Krátkodobé závazky 235 499  266 325 
    1. Vydané dluhopisy 0  0 
       1. Vyměnitelné dluhopisy  
       2. ostatní dluhopisy  
    2. závazky k úvěrovým institucím  
    3. Krátkodobé přijaté zálohy 4 158  12 731 
    4. závazky z obchodních vztahů 100 830  144 322 
    5. Krátkodobé směnky k úhradě  
    6. závazky – ovládaná nebo ovládající osoba  
    7. závazky – podstatný vliv  
    8. závazky – ostatní 130 511  109 272 
       1. závazky ke společníkům  
       2. Krátkodobé finanční výpomoci  
       3. závazky k zaměstnancům 56 045  54 783 
       4. závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 29 427  28 776 
       5. stát – daňové závazky a dotace 8 236  9 542 
       6. Dohadné účty pasivní 3 917  2 735 
       7. jiné závazky 32 886  13 436 

D. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV 15 927  15 018 
    1. Výdaje příštích období 11 469  10 145 
    2. Výnosy příštích období 4 458  4 873 

Pasiva (v celých tisících Kč) Ke dni 31. 12. 2018
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Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč) Za období končící k 31. 12. 2018

   Běžné účetní Minulé účetní
   období období

I.  Tržby z prodeje výrobků a služeb 2 451 444  2 752 590 

II.  Tržby za prodej zboží 1 813  1 566 

A.  Výkonová spotřeba 1 339 162  1 136 309 
 1. náklady vynaložené na prodané zboží 913  798 
 2.  spotřeba materiálu a energie 217 241  208 917 
 3. služby 1 121 008  926 594 

B.  Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–) –77 663  –40 226 

C.  Aktivace (–) –13 107  –12 836 

D.  Osobní náklady 1 108 931  1 027 499 
 1. mzdové náklady 797 672  740 997 
 2. náklady na sociální zabezpečení, 
  zdravotní pojištění a ostatní náklady 311 259  286 502 
 1. náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 270 151  251 255 
 2. ostatní náklady 41 108  35 247 

E.  Úpravy hodnot v provozní oblasti 180 013  160 707 
 1. úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 
  a hmotného majetku 180 197  160 896 
      1. úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 
  a hmotného majetku – trvalé 180 090  160 896 
      2. úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 
  a hmotného majetku – dočasné 107  0 
 2. úpravy hodnot zásob –85  –57 
 3. úpravy hodnot pohledávek –99  –132 

III.  Ostatní provozní výnosy 224 030  143 593 
 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 89 588  40 725 
 2. Tržby z prodaného materiálu 740  494 
 3. jiné provozní výnosy 133 702  102 374 

F.  Ostatní provozní náklady 67 796  196 092 
 1. zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  18 021  13 794 
 2. prodaný materiál 1 451  1 570 
 3. Daně a poplatky 18 891  14 972 
 4. rezervy v provozní oblasti 
  a komplexní náklady příštích období 2 295  141 995 
 5. jiné provozní náklady 27 138  23 761 

*  Provozní výsledek hospodaření (+/–) 72 155  430 204  

   Běžné účetní Minulé účetní
   období období

IV.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 0  0 
 1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba  
 2. ostatní výnosy z podílů  

G.  Náklady vynaložené na prodané podíly  

V.  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0  0 
 1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 
  – ovládaná nebo ovládající osoba  
 2. ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku  

H.  Náklady související 
  s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 482 791  7 274 

VI.  Výnosové úroky a podobné výnosy 499 451  23 515 
 1. Výnosové úroky a podobné výnosy 
  – ovládaná nebo ovládající osoba  
 2. ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 499 451  23 515 

I.  Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti  

J.  Nákladové úroky a podobné náklady 9  0 
 1. nákladové úroky a podobné náklady 
  – ovládaná nebo ovládající osoba  
 2. ostatní nákladové úroky a podobné náklady 9  

VII.  Ostatní finanční výnosy 794  138 

K.  Ostatní finanční náklady 2 772  3 665 

*  Finanční výsledek hospodaření (+/–) 14 673  12 714 

**  Výsledek hospodaření před zdaněním (+/–) 86 828  442 918 

L.  Daň z příjmů 11 528  65 677 
 1. Daň z příjmů splatná 14 687  73 654 
 2. Daň z příjmů odložená  (+/–) –3 159  –7 977 

**  Výsledek hospodaření po zdanění (+/–) 75 300  377 241 

M.  Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–)  

***  Výsledek hospodaření za účetní období  (+/–) 75 300  377 241 

*  Čistý obrat za účetní období 3 177 532  2 921 402 
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   Běžné Minulé
   účetní účetní
   období období

P.  Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 1 195 660  1 687 835 

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)  

Z. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/–)  86 828  442 918 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace  –388 701  252 256 
a.1.1. odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, 
 a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/–) 180 090  160 896 
a.1.2. změna stavu opravných položek, rezerv  2 218  141 806 
a.1.3. zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (–/+)  –71 567  –26 931 
a.1.4. Výnosy z podílů na zisku (–)  
a.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných 
 do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky (–) –499 442  –23 515 
a.1.6. případné úpravy o ostatní nepeněžní operace  

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu –301 873  695 174 

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu –13 373  –23 385 
a.2.1. změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/–), 
 aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních 97 514  –120 231 
a.2.2. změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/–), 
 pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních –29 917  106 740 
a.2.3. změna stavu zásob (+/–)  –80 970  –29 894 
a.2.4. změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího 
 do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů   20 000 

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním –315 246  671 789 

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných 
 do ocenění dlouhodobého majetku (–)  –9  
a.4. přijaté úroky (+)  499 451  23 515 
a.5. zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (–) –73 687  –102 017 
a.7. přijaté podíly na zisku (+)  

A***  Čistý peněžní tok z provozní činnosti 110 509  593 287

   Běžné Minulé
   účetní účetní
   období období

 Peněžní toky z investiční činnosti  

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv  –400 359  –703 193 
B.2. příjmy z prodeje stálých aktiv  89 588  40 725 
B.3. zápůjčky a úvěry spřízněným osobám  

B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti –310 771  –662 468 

 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. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty –226 438  –422 994 
c.2.1. zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního 
 kapitálu, ážia, popřípadě fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+)  
c.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (–)  
c.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)  
c.2.4. úhrada ztráty společníky (+)  
c.2.5. přímé platby na vrub fondů (–)  –226 438  –422 994 
c.2.6. 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 (–)  

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  –226 438  –422 994 

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků  –426 700  –492 175 

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 768 960  1 195 660

Přehled o peněžních tocích (v celých tisících Kč) Za období končící k 31. 12. 2018
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ROK 2018:

Co se podařilo:

•  Oslovit o téměř 8500 lidí více než v roce 2017 (i díky většímu počtu 
vícedenních masových akcí – Silva Regina, Natura Viva, Flora 
Olomouc, 100 let čsl. státu…) 

•  Provést revizi aktivní činnosti certifikovaných lesních pedagogů

•  Uspořádat letní dětské tábory 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 – příprava a doprovod vítězných týmů na regionální kola

o  Do lesa s lesníkem – horní Planá, hořovice, Lipník nad bečvou

o  Natura Viva – řSP, Mimoň, hořovice, Karlovy Vary

o  Silva Regina – řSP, Lipník n. b., Plumlov

o  Festival dřeva – pouze Ostrava (FD Ústí nad Labem zrušeno) – 
Plumlov

o  Flora Olomouc – tradiční hojně navštěvovaná akce – Lipník n. b.

o  běhej lesy (brdy, Slavkovský les, boletice) – hořovice, Karlovy Vary, 
horní Planá

o  Kolo pro život (Dobřichovice, Odry, Ralsko) – hořovice, Lipník n. b., 
Mimoň

o  Karlův Krok boží Dar – Karlovy Vary

o  akce ve spolupráci s MO – army Day u OC Flora Praha, 100 let  
čsl. státu Letná – řSP, Mimoň, Karlovy Vary, hořovice

•  Zajištění hromadných akcí a veletrhů mimo působnost divizí:

o  Praha a středočeský kraj – řSP, divize Karlovy Vary, hořovice, 
Mimoň

o  Morava – divize Lipník n. b., Plumlov

•  Doplnit pomůcky a výbavy LP – na každé divizi nový rozkládací stan

•  Spustit mobilní aplikaci – NS Ralsko – pátrání po jeřábovi Filipovi

•  Vysoká sledovanost příspěvků z lesní pedagogiky na sociálních sítích

Lesní pedagogové VLS:

•  54 certifikovaných lesních pedagogů (prošli kurzem lesní pedagogiky), 
z nich:

o  10 LP má také nadstavbový kurz (práce se sociálně znevýhodněnými, 
důchodci…)

o  5 LP je na mateřské dovolené

o  3 LP jsou neaktivní

o  15 LP se ročně účastní 5 a více akcí

•  k ruce mají 20 aktivních spolupracovníků bez kurzu LP

Letní tábor VLS 2018

•  dva týdenní turnusy – personálně i programově zajistily divize Mimoň 
a Lipník nad bečvou

•  v obou turnusech se účastnilo shodně 43 dětí, o které se staralo  
10 dospělých + zdravotník

•  nabitý program plný pohybových i vzdělávacích aktivit

•  perfektní zázemí a podpora od RZ Olšina

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

•  celkově velmi pozitivní ohlasy i sledovanost zpráv z průběhu tábora

ZPRáVa O STaVU 
LESNí PEDagOgIKy 
VOjENSKýCh LESů 
a STaTKů ČR, S.P.,  
V ROCE 2018

Přehled akcí LP 2015 Počet akcí Počet účastníků
Klasické akce v lese 106 3 131
hromadné akce (výstavy, veletrhy, besedy, soutěže) 62 14 942
Celkem 168 18 073

Přehled akcí LP 2016 Počet akcí Počet účastníků
Klasické akce v lese 196 7 609
hromadné akce (výstavy, veletrhy, besedy, soutěže) 33 24 143
Celkem 229 31 752

Přehled akcí LP 2017 Počet akcí Počet účastníků
Klasické akce v lese 211 7 720
hromadné akce (výstavy, veletrhy, besedy, soutěže) 72 31 141
Celkem 283 38 861

Přehled akcí LP 2018 Počet akcí Počet účastníků
Klasické akce v lese 208 7 699
hromadné akce (výstavy, veletrhy, besedy, soutěže) 60 39 680
Celkem 264 47 379

Výroční zpráva 2018
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V roce 2018 získal státní podnik z veřejných zdrojů  30 103 068 Kč 
v oblasti lesního a vodního hospodářství. 

Z národních zdrojů bylo v roce 2018 poskytnuto Ministerstvem obrany 
celkem 10 000 000 Kč v rámci nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
Předmětem tohoto příspěvku bylo zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě 
(viz tabulka č. 1).

Z dotačních programů kofinancovaných Evropskou unií byly VLS 
proplaceny ukončené projekty z Programu rozvoje venkova 2014–2020 
v celkové výši 17 767 034 Kč (viz tabulka č. 2).

Dále projekty proplacené z Operačního programu životního prostředí 
v celkové výši  2 214 034 Kč (viz tabulka č. 3). 

V rámci přeshraniční spolupráce Interreg V-a Rakousko – Česká republika 
pro programové období 2014–2020 bylo v první etapě proplaceno 
celkem 122 000 Kč (viz tabulka č. 4).

Z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí získala divize 
Plumlov podporu ve výši 129 809 Kč na projekt Zajištění aktivní ochrany 
populací ZChD rostlin ve VÚ březina.

Tab. 1  
Žádost proplacená v roce 2018 dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Divize Výše dotace
hořovice 2 800 000 Kč
horní planá 2 600 000 Kč
Karlovy Vary 600 000 Kč
mimoň 2 200 000 Kč
plumlov 100 000 Kč
lipník n. B. 1 700 000 Kč
Celkem 10 000 000 Kč

Tab. 2  
Projektové žádosti proplacené v roce 2018 z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Název projektu Divize Procento Výše
  dotace dotace
úprava vodního režimu na komunikaci elektrovod horní planá 100% 1 499 438 Kč
protipovodňové úpravy potoka slatinka na komunikaci nová cesta horní planá 100% 2 084 610 Kč
most na komunikaci černoleská Dolní přes Uhlíkovský potok horní planá 100% 2 364 748 Kč
protipovodňová opatření na DVT ls Žárovice, myslejovice a rychtářov plumlov 100% 1 695 480 Kč
Výstavba retenční nádrže Bahna i. hořovice 100% 3 067 324 Kč
Výstavba retenční nádrže pazderka hořovice 100% 657 201 Kč 
obnova lesních porostů po kalamitách u Vls čr, s.p., 
divize Karlovy Vary – doplatek Karlovy Vary 100% 1 028 Kč
obnova lesních porostů po kalamitách u Vls čr, s.p., 
divize lipník nad Bečvou lipník nad Bečvou 100% 3 545 960 Kč
Celkem   14 915 789 Kč

Tab. 3  
Projektové žádosti proplacené v roce 2018 z Operačního programu životního prostředí 2014–2020

Název projektu Divize Procento Výše
  dotace dotace
liniové výsadby ve Vojenském újezdu libavá lipník nad Bečvou 80% 1 826 162 Kč
Kompletní ošetření významných stromů a výsadba stromořadí 
ve Vojenském újezdu Boletice horní planá 80% 233 162 Kč
oprava výpusti a požeráku – černý rybník ii. mimoň 50% 154 710 Kč
Celkem   2 214 034 Kč

Tab. 4  
Proplacení první etapy přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika  
pro programové období 2014–2020

Název projektu Divize Procento Výše
  dotace dotace
schwarzenberský plavební kanál horní planá 85% 64 500 Kč
centrum a stezka olšina horní planá 85% 67 444 Kč
Celkem   131 944 Kč
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