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Vývoj těžeb Lesů ČR 2008 - 2022
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Porovnání kůrovcových těžeb Lesů ČR v regionech 
za období leden – srpen 2017 - 2022
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Vlastnictví lesů v ČR 
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Zalesnění dle dřevin
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Hospodářský výsledek 1-7/2022

6

Ekonomické ukazatele

• Meziroční zvýšení 

tržeb za vlastní 

výrobky a služby + 

3.323 mil. Kč (růst 

o 44,4 %)

• Meziroční zvýšení 

EBT + 4.286 mil. 

Kč (růst o 324,2 

%).

• Meziroční zvýšení 

výkonové spotřeby 

+ 108 mil. Kč (růst 

o 2,7 %).

1-7/2020 1-7/2021 1-7/2022

4 644 7 482 10 805

4 019 6 781 10 000

z toho      aukce nastojato 484 674 799

               při "P" 1 549 2 057 4 173

                na "OM" 1 945 4 018 4 980

                 samovýroba 42 33 47

3 896 3 984 4 092

1 829 2 038 2 132

1 974 1 841 1 732

97 145 104

-593 1 097 4 636

36 35 251

-557 1 322 5 608

Provozní HV (bez rezerv a dotací)*

Finanční HV 

HV před zdaněním 

Ukazatel v mil. Kč

Tržby za vl. výr. a  služby

Tržby z prodeje dříví celkem

HV z prodeje majetku 

Výkonová spotřeba 

Náklady na PČ 

Náklady na TČ 



Hospodářský výsledek 1-7/2022
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Provozní ukazatele

1-7/2020 1-7/2021 1-7/2022

7 820 6 843 5 663

z toho     předmýtní 146 455 559

mýtní 234 1 159 1 084

nahodilá 7 430 5 219 4 009

mimořádná 10 9 11

z toho      kůrovcová SM         4 670 2 904 1 312

7 114 7 640 5 945

z toho    aukce nastojato 1 161 922 541

                při "P" 3 497 3 006 2 796

            na "OM" 2 208 3 512 2 409

             samovýroba 235 186 185

vlastní spotřeba 14 14 14

412 252 144

1 843 1 189 535

148 91 79

Ukazatel v tis. m3

Těžba dříví celkem

Prodej dříví vč. vl. spotřeby

Měsíční obrátka zásob (ve dnech)

Zásoba dříví na LZ

Zásoba dříví na LS

• Podíl nahodilé těžby 

z těžby celkem 70,8 

% - meziroční pokles 

o 5,5 p.b..

• Podíl kůrovcové 

těžby SM z těžby 

celkem 23,2 % -

meziroční pokles o 

19,2 p.b..

• Podíl prodeje 

hotových sortimentů 

včetně samovýroby z 

OM 43,6 %.



Hospodářský výsledek 1-7/2022 - komentář
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Výsledek hospodaření
V porovnání se stejným obdobím předchozího roku souvisí zvýšení zisku před zdaněním zejména s vyššími 
tržbami za dříví a změnou struktury obchodních kanálů, tedy více dříví prodáváme ve vlastní režii, takže 
zvyšujeme jeho zpeněžení. 
Zároveň poklesly provozní náklady na umělou obnovu lesa, protože postupně zvyšujeme podíl přirozené 
obnovy lesů. 

Těžba
Kvůli doznívající kalamitě a postupnému návratu k běžnému hospodaření také poklesl objem těžeb s tím, že 
směřujeme k plánovaným těžbám, které reflektují šetrnější, především podrostní způsob hospodaření.

Výhled na rok 2023
Zpracování plánu na rok 2023 je v současné době v přípravě. Předpokládá se snížení objemu těžby a pokles HV 
vlivem předpokládaného poklesu zpeněžení.

Odvod do fondu zakladatele
Pro letošní rok je Zakladatelem  avizován odvod  do fondu zakladatele cca 3,8 mld. Kč.
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Obchod se dřívím u LČR
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V souvislosti s globálním zpomalením stavební výroby předpokládáme v nejbližších 

měsících pokles zpeněžení dříví



Prodej dříví v regionech
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Realizace Programového prohlášení vlády z ledna 2022 – podpora 

malých a středních dřevozpracujících podniků na území 

České republiky

• Od února 2022 navázání obchodní spolupráce s regionálními 

dřevozpracujícími firmami a živnostníky

• V roce 2022 bylo uzavřeno 441 smluv na prodej dříví s malými a 

středními dřevozpracujícími firmami, což jsou podniky s roční kapacitou 

zpracovaného dříví do 100 000 m3

• Za období II-VII/2022 bylo těmto firmám dodáno 475 tis. m3

• Výhled prodeje dříví regionálním firmám na rok 2023 cca 1 mil. m3

• Dodáváme surovinu výrobcům palivového štípaného dříví k vytápění 

domovů



Prodej dříví veřejnosti
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• Lesy ČR nabízejí veřejnosti dříví pro vlastní spotřebu

• Nabídka je určena pouze pro fyzické osoby

• Maximální množství: 35 m3/rok/osoba

• Forma prodeje – samovýroba v lese nebo prodej hotových sortimentů (palivové 

dříví metrové, ale i několikametrové výřezy nekrácené)

• Ceny pro veřejnost zůstaly u samovýrob, paliva a celých výřezů nezměněny od 

19.4.2022, přestože tržní ceny postupně rostou

• Prodej (I-VII/2022) palivo a výřezy: 5 150 zákazníků, celkové množství 73 tis. m3

• Prodej (I-VII/2022) samovýroba: 12 340 zákazníků, celkové množství 185 tis. m3

• Pro rok 2023 a další připravujeme vlastní výrobu štípaného palivového dříví, v 

letošním roce zahajujeme zkušební provoz štípacích linek

• Zájem obyvatelstva o nákup dříví vhodného pro vytápění domácností výrazně 

vzrostl od července letošního roku v souvislosti se zdražováním cen energií

• Zájem převyšuje aktuální možnosti LČR, situace je různá dle regionů



Vracíme vodu lesu – bodová opatření
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Vracíme vodu lesu – plošná opatření
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Vracíme vodu lesu – liniová opatření
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Program „Vracíme vodu lesu“
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Rok 2019 2020 2021 Plán 2022

Náklady 
(mil. Kč)

230 210 180 230

Stavby 
(ks)

100 160 180 170

Projekty 
(ks)

80 150 90 90

Program „Vracíme vodu lesu“

Předmětem programu je realizace přírodě blízkých opatření cílených na zadržování vody v

krajině a zpomalování jejího povrchového odtoku.

Vodohospodářská opatření jsou součástí adaptačních změn v lesnickém hospodaření,

kterými reagujeme na probíhající změny klimatu.

Od 1.1.2023 opět vznik správ toků, které budou zabezpečovat komplexní péči o vody.

Aktuální bilance:



Investice a opravy 
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mil. Kč

investice z vlastních zdrojů 559 404 1 562

opravy z vlastních zdrojů 275 313 639

skutečnost  

2020

skutečnost 

2021

předpoklad 

2022



Investice a opravy 
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Chceme navrátit krajinu a infrastrukturu podniku do stavu před kalamitou – potřeba

finančních prostředků na dalších 6 let činí 19 mld. Kč.

Aktuálně podnik realizuje :

Fotovoltaiku na střechy budov - celkem tedy cca 13 700 m2

Modernizaci pilařského provozu – LZ Boubín předpokládaná investice 175 mil.
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