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Vážení akcionáři, přátelé lesa a přírody, vážení obchodní partneři.
Společnosti se v roce 2015 opět podařilo dosáhnout velmi dobrého 

hospodářského výsledku a to v roce, kdy jsme se museli vypořádat především 
s následky námrazové kalamity, která zasáhla spravovaný majetek na Tišnovsku 
v prosinci roku 2014. Došlo k významnému poškození převážně mladých lesních 
porostů, především ve stáří do čtyřiceti let. Zpracování této kalamity se promítá 
v dražší těžební činnosti a navýšenými náklady na pěstební činnost oproti plánu 
spojenými se zalesněním cca 25 ha nově vzniklých holin a následnou péčí o ně. 
Při zalesňování jsme upřednostnili obalovanou sadbu buku a jedle. Z velké části se 
jednalo o podsadby kalamitami poškozených mladých lesních porostů. Společnosti 
se podařilo dosáhnout téměř 80% podílu přirozené obnovy oproti umělému 
zalesnění na plochách vzniklých z úmyslných mýtních těžeb. Zalesněno bylo 
vedle vykázané přirozené obnovy cca 200 tisíc kusů sazenic lesních dřevin s 66% 

zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin. Meziročně došlo k 7% snížení použití chemických přípravků 
v lesních porostech. V tomto trendu chceme dlouhodobě pokračovat. Celkově se meziročně snížily náklady na 
pěstební činnost vlivem dlouhodobé strategie nepasečného způsobu hospodaření o cca 1,4 mil. Kč. Celkové 
náklady na pěstební činnost dosáhly tedy výše 8,1 mil. Kč.  K eliminaci výše nákladů pěstební činnosti byla 
částečně rozpuštěna rezerva vytvořená pro tento účel z výsledku hospodaření v minulých letech. Produktivita 
práce na jednoho pracovníka vztažena k přidané hodnotě se meziročně zvýšila o 24 %.
Po období jarních zalesňovacích prací zasáhlo naše území velmi teplé a suché počasí, které oslabilo 

lesní porosty bez rozdílu druhu dřevin. Museli jsme se vypořádat s hrozící kůrovcovou kalamitou. Velmi 
důslednou kontrolou oslabených porostů, se nám podařilo zpracovat veškeré zjištěné kůrovcem napadené 
stromy a tak minimalizovat předpoklad dalšího rozšíření. Bylo vytěženo 4 800 m3 dříví evidovaného jako 
kůrovcové. I přes zpracování velkého množství kalamitních těžeb, které dosáhly v roce přes 70 % podílu 
z celkového objemu 52 tisíc m3, nemuselo dojít k překročení plánovaného těžebního množství. Vytěžené 
dříví se nám podařilo i přes jeho sníženou kvalitu velmi dobře zobchodovat včetně ostatní naší produkce. 
Naplno jsme využili veškeré dotační tituly pro získání dostupných dotací do brněnských městských lesů. 
Během celého roku jsme realizovali práce v rámci schváleného plánu oprav a investic ve výši cca 

16,5 mil. Kč. Mezi větší pořízené investice patří lesní kolový traktor s vyvážecím vozíkem v hodnotě 
4,5 mil. Kč, který slouží přednostně k vyvážení připravené hmoty pro výrobu energetické štěpky. Byla 
provedena stavba další retenční nádrže za 2,75 mil. Kč, u které nám byla přiznána dotační spoluúčast ze 
státního fondu ŽP ve výši 70 %. Z větších oprav patří také zmínit především částečnou sanaci povodňových 
škod na Tišnovsku na lesním úseku Pánov ve výši přesahující 3 mil. Kč.
Během roku 2015 naše společnost rovněž připravila v rámci naší lesní pedagogiky celou řadu výukových 

hodin a zábavných akcí, kterých se zúčastnilo několik tisíc dětí, převážně žáku základních škol. Mezi již 
tradiční pořádané akce jistě patří „Hon na velikonoční vajíčka“, jarní sázení stromečků, otevírání studánek 
v lese, „Den s Lesy města Brna“ nebo „Vánoce v oboře“.
Opět mohu s potěšením konstatovat, že finanční situace společnosti je více než dobrá. Máme dostatečné 

množství finančních prostředků pro krytí případných rizik vyplývajících ze stále se stupňující nestability v lesnicko-
dřevařském odvětví. Úspěšně se nám daří naplňovat naše poslání starat se o svěřený majetek s péčí řádného 
lesního hospodáře a můžeme přispět do rozpočtu statutárního města Brna částkou více než 16 mil. Kč. 
Závěrem chci poděkovat všem zástupcům statutárního města Brna, kteří nám v roce 2015 pomáhali 

realizovat naše plány a záměry. Dále touto cestou děkuji všem svým kolegům a zaměstnancům za jejich 
zodpovědnou a náročnou práci, díky které se dá hodnotit rok 2015 jako velmi úspěšný.

� Ing.�Jiří�Neshyba
ředitel společnosti 

Lesy města Brna, a. s.

� Úvodní�slovo�ředitele�akciové�společnosti
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Hlavní�oblasti�činnosti�

 Odborná správa a rozvoj lesního majetku statutárního města Brna a některých okolních obcí

 Plnění veřejně prospěšných služeb v rekreačních a revitalizovaných oblastech statutárního města Brna

 Pěstební činnost, těžba, zpracování, výkup a obchod surovým dřívím 

 Dřevařská výroba, prodej řeziva, dřevěných palisád, výrobků zahradního a parkového programu, 
impregnace dřeva

 Produkce a distribuce biopaliva - energetické štěpky

 Výroba a prodej palivového a krbového dříví

 Lesní a okrasné školkařství

 Služby v lesnictví

 Specializovaná nákladní autodoprava

 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, údržba veřejné zeleně

 Myslivost v režijních honitbách a oboře pro spárkatou zvěř „Holedná“

 Péče o lesy v pramenné oblasti u obcí Banín a Březová nad Svitavou, kde se nacházejí zdroje pitné  
vody pro Brno a okolí

 Správa drobných vodních toků na území statutárního města Brna

 Lesní pedagogika

 Ubytovací služby

Náležitosti výroční zprávy ve smyslu § 21 zákona č. 563/91 Sb. jsou uvedeny v příloze účetní závěrky.

��Profil�společnosti�
Společnost byla založena za účelem správy a rozvoje majetku statutárního města Brna, podnikání s ním, 

plnění veřejně prospěšných služeb a má zejména obecně prospěšné poslání. Tento účel spočívá v udržování 
a zlepšování stavu městských lesů, v trvalém zajištění vyrovnanosti lesní produkce se zaměřením na 
přírodě blízké hospodaření, v trvalém zajišťování rozvoje obnovitelných produktů lesa a jiných užitků 
z hospodaření pro současné i budoucí generace.
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� Hlavní�ukazatele�lesního�hospodářství�

Pěstební�činnost�
Náklady na pěstební činnost v roce 2015 činily 8,1 mil. Kč a ve srovnání s předešlými roky jsou nižší. Jejich 

celková výše je sice ovlivněna velice teplým a suchým létem, jež se projevilo na úspoře nákladů při ochraně 
kultur proti buřeni, přesto je množství finančních prostředků směřujících na pěstební činnost stále poměrně 
vysoké. Hlavní důvod je pokračující péče o zalesněné holiny z červnové větrné kalamity roku 2010. 

Pro snížení nákladů na pěstební činnost byla rozpuštěna část rezervy ve výši cca 8 mil. Kč vytvořená 
z hospodářského výsledku v minulých letech. Minimálně stejný objem finančních prostředků je třeba 
doplnit do rezervy i z hospodářského výsledku za rok 2015. Vývoj nákladů na pěstební činnost je 
přehledně uveden v následujícím grafu. 

Náklady�pěstební�činnosti�2009–2015�(v�tis.�Kč)

V roce 2015 jsme vysadili 199,5 tisíc kusů lesních sazenic. Podíl melioračních a zpevňujících dřevin 
činil 66 %. Vzhledem k tomu, že podíl těchto dřevin v některých porostech byl již naplněn, bude se 
toto zákonné procento v dalších letech snižovat.

Celková�spotřeba�sazenic�2009–2015�(v�tis.�ks)

První zalesnění bylo provedeno na ploše 17,10 ha, opakované zalesnění na ploše 14,11 ha. Proti běžnému 
roku bylo nutné zalesnit i nově vzniklé holiny ze zpracované námrazové kalamity na Lesní správě Deblín. 
Přirozená obnova lesa dosáhla výše 12,22 ha. Ztráty na umělém zalesnění představovaly 21,5 %, což je 
hodnota nad únosnou provozní hranici 15 %. Tato skutečnost však koresponduje s dlouhodobým nedostatkem 
srážek v naší oblasti. 



LESY MĚSTA BRNA, a. s. 

8

Porovnání�podílu�umělé�a�přirozené�obnovy�lesa�2009–2015�(v�ha)�

Důsledným zvažováním nezbytnosti použití pesticidů a repelentů při ochraně lesa a hledáním alternativního 
způsobu ochrany mladých lesních porostů se podařilo v porovnání s rokem 2014 dosáhnout snížení 
množství použitých chemických látek v lesních porostech. Celkový objem spotřebovaných chemických 
přípravků činil 3 097 technických jednotek (t.j.) viz graf.

Vývoj�spotřeby�chemických�látek�v�lesních�porostech�2009–2015�(v�t.j.)�

přirozená obnova buku lesního
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Těžební�činnost�
Celkový objem těžby v roce 2015 dosáhl výše 52 257 m3 dříví. Zvýšený objem těžby v roce 2015 v po-

rovnání s minulými třemi roky byl spojený se zpracováním následků námrazové kalamity, která zasáhla 
brněnské městské lesy na území Lesní správy Deblín na Tišnovsku v prosinci roku 2014. Významný podíl 
na tomto nárůstu má i kůrovcová kalamita, která postihla lesní porosty zejména Lesní správy Lipůvka na 
Blanensku. V důsledku oslabení stromů vlivem velkého sucha došlo k přemnožení kůrovců. Podařilo se 
nám zpracovat téměř veškeré kůrovcem napadené stromy. Kůrovcová těžba dosáhla výše cca 4 800 m3.  
Přes všechny tyto nepředvídatelné vlivy, které ovlivnily v loňském roce množství těžeb, se nám daří udr-
žet její celkovou výši pod maximálním průměrným ročním etátem 53 500 m3. Od počátku décénia je 
na časový etát 214 000 m3 vytěženo 187 393 m3 dříví. Tato výše představuje necelých 87 % těžebních 
možností stanovených Lesním hospodářským plánem (LHP).

Celkový�objem�těžby�2009–2015�(v�m3)

Vývoj�nahodilé�kůrovcové�těžby�2009–2015�(v�m3)

skládka jehličnatého dříví
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Jednotlivé sortimenty dříví byly vyráběny s přihlédnutím k požadavkům trhu tak, aby bylo docíleno co 
nejlepší zhodnocení dřevní suroviny. Ve srovnání s předchozím rokem bylo množství prodaného dříví 
cca o 8 100 m3 vyšší. Průměrné zpeněžení prodaného dříví bylo ve výši 1 566 Kč/m3. Podařilo se jej 
mírně  navýšit v porovnání s rokem 2014, i přes propad cen jehličnatého dříví ve druhé polovině roku 
2015 v důsledku nadbytku kůrovcového dříví u odběratelů, které postihlo téměř celé území ČR. Náklady 
na dopravu dříví v roce 2015 činily 76 Kč na 1 m3 prodaného dříví.

Průměrná�realizační�cena�prodaného�dříví�2009–2015�(v�Kč/m3)

Výchovné zásahy lesních porostů do 40 let byly uskutečněny na ploše 141,25 ha. Od počátku plat-
nosti LHP je na časový plán výchovných zásahů do 40 let 964 ha provedeno 889 ha. Tato hodnota 
představuje 92 % časového plnění. Výchovné zásahy do 40 let byly z důvodu zpracování námrazové 
kalamity na Lesní správě Deblín úmyslně zastaveny. Nerealizované výchovné zásahy budou dle potřeby 
provedeny v další letech. Téměř polovina výchovných zásahů v těchto mladých lesních porostech byla 
realizována s využitím harvestorové technologie, která přináší ve výrobních nákladech společnosti vý-
razné finanční úspory. Tato technologie je při správném použití šetrnější k přírodnímu prostředí. 

Harvestorové technologie se snažíme uplatňovat dle možností i v mýtních porostech. Průměrné náklady 
na přípravu dříví pro expedici odběratelům na odvozním místě (těžba, přibližování a manipulace) dosáhly 
výše 352 Kč/m3. Cenový nárůst byl způsoben zejména vyššími náklady na zpracování námrazové kalamity 
na Lesní správě Deblín.

vyvážecí souprava
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� Námrazová�kalamita
Podobně jako v předchozích letech se také v roce 2015 brněnským městským lesům nevyhnuly živelné 

katastrofy. Postižena byla tentokrát zejména Lesní správa Deblín na Tišnovsku, která byla již začátkem 
prosince 2014 zasažena námrazovou kalamitou nebývalého rozsahu. Několikadenní teplé proudění od 
jihovýchodu provázené deštěm a mlhou způsobilo na promrzlém zemském povrchu vznik extrémně silné 
námrazy, která způsobila značné hospodářské škody v celé oblasti. Ušetřeny škodám nezůstaly bohužel 
ani lesy v majetku statutárního města Brna. Již první monitoring škod po zpřístupnění lesa zaznamenal 
významné škody především na porostech mladšího a středního věku. Zničeny vývraty a zlomy byly zejména 
rozsáhlé bloky borových porostů ve věku 20 až 30 let, často na těžce přístupných lokalitách. Zkázu přinesla 
námraza i smrkovým monokulturám předmýtního věku, kde způsobila zejména zlomy stromů v korunové 
části kmene. Postiženy byly i listnaté porosty, které obvykle námrazám odolávají lépe než jehličnaté. Celkem 
bylo námrazou zcela zničeno 20 ha lesa, další desítky hektarů lesních porostů byly silně poškozeny.

Další neméně významné škody pak způsobil silný vítr v únoru a březnu roku 2015. Námrazou 
poškozené a rozvrácené lesní porosty nedokázaly odolávat silným poryvům větru v jarních měsících 
a došlo tak k dalšímu nárůstu celkové kalamitní plochy. Za zimu a jaro roku 2015 tak vzniklo na Lesní 
správě Deblín 25 ha kalamitních holin. 

Naše společnost se k likvidaci následků námrazové kalamity postavila se vší zodpovědností již 
na počátku roku 2015. Na přístupných lokalitách zpracovávaly kalamitní dříví harvestorové uzly 
a traktorové těžební čety, na méně přístupné a extrémní lokality byly nasazeny lesní lanovky. Celkem 
bylo na Lesní správě Deblín v roce 2015 zpracováno přes 25 tisíc m3 kalamitního dříví.

následky námrazové kalamity
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Důležitou skutečností při zpracování této kalamity byla nízká hmotnatost zpracovávaného kalamitního 
dříví. Zejména v mladých porostech na těžce přístupných lokalitách, kde by součet nákladů na těžbu 
a přibližování lanovkou přesáhl výši realizační ceny dříví, byla veškerá kalamitní hmota vyklízena 
a použita na výrobu energetické štěpky. K výrobě štěpky byly rovněž určeny zbytky po zpracování 
zejména jehličnatého kalamitního dříví, a to z důvodu prevence proti přemnožení kůrovců. Objem 
poštěpkované kalamitní hmoty činil 10,5 tisíc prm.

Obnova�lesa�po�námrazové�kalamitě

Plány na způsob obnovy lesa po kalamitě byly ovlivněny již samotným charakterem postižení lesních 
porostů, kdy na plochách po zničených jehličnatých monokulturách mladšího a středního věku 
nebylo možno počítat s přirozenou obnovou. Z tohoto důvodu byla pro návrat lesa na postižené 
plochy zvolena především obnova umělá - výsadba sazenic vypěstovaných v lesních školkách.

Pro každou konkrétní kalamitní plochu byl v rámci plánu obnovy lesa vytvořen projekt, ve kterém 
byl v závislosti na stanovištních podmínkách určen způsob obnovy lesa, druh a spon vysazované 
dřeviny a rovněž způsob následné ochrany proti škodám způsobených zvěří.

Základním kriteriem pro výběr druhu dřeviny byl předpoklad stability budoucích lesních porostů, 
proto byla pro většinu kalamitních ploch zvolena obnova původními druhy listnatých dřevin a jedle. 
Stejně jako v případě předchozích mimořádných živelných událostí v brněnských městských lesích, 
se i tentokrát potvrdila nezbytnost existence vlastního školkařského střediska, které disponuje 
dostatečným množstvím prostokořenného i obalovaného sadebního materiálu.

Z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek na jaře roku 2015 byla obnova lesa na 
kalamitních plochách na Lesní správě Deblín rozložena na tři etapy - jaro 2015, podzim 2015 a jaro 
2016. Veškeré kalamitní holiny tak budou úspěšně obnoveny v zákonné lhůtě.

následky námrazové kalamity
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� Investice�a�rozvoj�společnosti�
V roce 2015 dosáhl celkový objem finančních prostředků investovaných do zhodnocení a údržby majet-

ku společnosti v souladu se schváleným finančním plánem celkové výše 16,5 mil. Kč. Investiční náklady 
na modernizaci nemovitostí činily celkem 8,3 mil. Kč, opravy a údržba nemovitostí byla provedena ve 
výši 3,1 mil. Kč.

Investice,�opravy�a�údržba�majetku�2009–2015�(v�tis.�Kč)

areál U mravence Lesíka
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Budovy�a�drobné�stavby

V návaznosti na rozsáhlé investice minulých let pokračovaly práce na úpravě areálu lesní pedagogiky 
„U mravence Lesíka“ v Brně-Řečkovicích v celkové výši 1 452 tis. Kč. Jednalo se o provedení venkovních 
terénních úprav, osázení přilehlého okolí okrasnými dřevinami, zbudování nového venkovního osvětlení 
areálu a dřevěného altánu. Interiér učebny byl vymalován na téma lesníkův rok a mravenec Lesík byl 
umně zachycen při různých činnostech běžných v lesnictví. Stoly a židle z borového masivu vhodně do-
plnily nástěnné malby. Dále byl pořízen  dataprojektor a plátno.

Péče o bytový fond byla zaměřena na zvýšení kvality bydlení pracovníků naší společnosti. Výrazným způ-
sobem k tomu přispělo zateplení objektů hájenek Šebrov 93 a Hořice 23 v celkové finanční výši 276 tis. Kč 
a vybudování nových zdrojů pitné vody na hájenkách Lipůvka 8 a Svinošice 23 v ceně 367 tis. Kč.

Důležitou investicí do provozních objektů společnosti bylo na Lesní správě Brno vybudování dřevěného 
přístřešku pro zemědělské mechanizmy v hodnotě 247 tis. Kč a dále oprava fasády a oplocení areálu lesní 
správy v celkové hodnotě 640 tis. Kč.

budova Lesní správy Brnostudna hájenka Lipůvka

správní budova areálu učebna
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Retenční�nádrže

Obdobně jako v předešlých letech tak i v tomto roce se dařilo úspěšně čerpat finanční prostředky z Ope-
račního programu životní prostředí, díky čemuž byla vybudována další retenční nádrž na Lesní správě 
Deblín pod názvem Spirálky. Investici ve výši 2 729 tis. Kč pokryla ze 70 % dotace. 

Lesní�cestní�síť

Lesní cestní síť svojí hustotou, kvalitou a prostorovou orientací rozhodujícím způsobem ovlivňuje způsob 
a intenzitu hospodaření na lesním majetku, umožňuje provádění rychlých zásahů při ochraně lesa i ne-
movitého majetku a významně podporuje i rekreační funkce lesního prostředí. Vzhledem k absenci mož-
ných dotačních prostředků byly finančně nákladné projekty omezeny pouze na nápravu povodňových 
škod na lesních cestách „Žleb“ a „Deblín 13“ v lokalitě Úsuší na Lesní správě Deblín ve výši 3 010 tis. Kč 
a souhrnnou opravu lesních cest v lokalitě Pánov v nákladu 641 tis. Kč. V rámci pravidelné celoroční údrž-
by lesní dopravní sítě bylo proinvestováno 792 tis. Kč.

Stroje�a�zařízení

Po přechodném období roku 2014, kdy nebylo možné žádné finanční prostředky čerpat, se nám v roce 
2015 opět podařilo získat z Operačního programu rozvoje venkova dotaci na nákup potřebného strojního 
vybavení. Jedná se o přívěs s hydraulickou rukou k vyvážení dřevní hmoty v ceně 1 720 tis. Kč a univerzální 
kolový traktor s lesnickou nástavbou v ceně 2 792 tis. Kč. Pořizovací náklady obou strojů byly poníženy 
o 40 % přiznanou souhrnnou dotací. 

retenční nádrž Spirálky

lesní cesta z vlastního zemníku protipovodňová opatření
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� Lesní�školky�Svinošice
Lesní školky Svinošice je školkařský provoz s dlouholetou tradicí pěstování kvalitního sadebního materiálu 

lesních a v posledních letech i okrasných dřevin. Hlavní produkci lesních školek tvoří sazenice základních 
lesních dřevin, mezi které patří smrk ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní, modřín opadavý, douglaska 
tisolistá, dub zimní a letní, buk lesní, javor klen a mléč, lípa srdčitá, habr obecný a olše lepkavá. Dále 
pěstujeme sazenice na plantáže vánočních stromků v zastoupení smrk pichlavý, smrk omorika, jedle ojíněná, 
kavkazská a obrovská.

Celkový roční prodej sazenic se pohybuje kolem 800 tisíc kusů. V současné době, zejména vlivem stále 
častěji se opakujících extrémních výkyvů počasí, výrazně stoupá poptávka po sazenicích v obalu, čemuž se 
přizpůsobuje i produkce v naší lesní školce. Během posledních pěti let vzrostl prodej obalovaných sazenic 
z cca 15 tisíc kusů ročně na cca 90 tisíc kusů v roce 2015. 

V posledních letech rozšiřujeme pěstování okrasných stromů, keřů a bylin. Zaměřujeme se na dřeviny do 
krajiny, do městské zástavby a na živé ploty.

Distribuce�sazenic�2009–2015�(v�ks)

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

distribuce�sazenic 730 700 780 923 806 238 791 836 804 920 788 791 817 049

z�toho�obalované 15 133 13 888 17 213 53 144 59 104 55 792 91 422

Abychom podchytili širší spektrum zákazníků, neustále rozšiřujeme druhovou i výškovou skladbu 
pěstovaných sazenic. Našim zákazníkům rovněž nabízíme možnost nakoupení doplňkového materiálu. 
Jedná se o balené substráty, hnojiva, bambusové tyčky a kůly ke stromkům. Také se snažíme v hlavní jarní 
sezóně vyjít naši zákazníkům vstříc prodloužením prodejní doby, včetně sobotního prodeje.

okrasné dřeviny



LESY MĚSTA BRNA, a. s. 

17

Rok 2015 nebyl pro naše školky z pěstebního hlediska vůbec dobrý a jednoduchý. Prakticky celou vegetační 
sezónu jsme se potýkali s nepříznivým počasím, které charakterizovaly velmi vysoké teploty a zcela minimální 
úhrn srážek. Přestože jsme provedli celou řadu technologických opatření (stínění síjí, pozdní večerní a brzké ranní 
zavlažování, systém tekutých hnojiv) nebylo možné zcela eliminovat vliv tohoto nepříznivého průběhu počasí. 
Vlivem extrémních teplot a nedostatku srážkové vody došlo k úhynu části přesazených a přeškolkovaných 
rostlin, některé síje vzešly špatně či vůbec a také tloušťkový a výškový přírůst rostlin se výrazně zhoršil. Tato 
skutečnost bude mít negativní dopad na produkci školek zejména v letech 2016 a 2017. 

I přes nepřízeň počasí v roce 2015 však předpokládáme, že si naše lesní školky udrží vysokou úroveň kvality 
pěstovaných sazenic v dalších letech a ztráty na produkci budou minimalizovány pěstebně-technologickými 
opatřeními (zvýšení produkce obalovaných sazenic, zvýšení podílu vlastní produkce okrasných sazenic, 
přesazení části slabších sazenic).

Plánujeme rovněž použití novějších technologií pro lepší využití závlahové vody, mezi které patří kapkové 
závlahy, úsporné rosiče atd. 

obalované sazenice

semenáčky olše semenáčky buku
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� Pila�Bystrc
Středisko dřevařské výroby je situováno 

přímo v intravilánu statutárního města Brna, 
nedaleko zoologické zahrady. Hlavní náplň 
střediska spočívá ve výrobě řeziva určeného 
zejména pro stavební účely. Při výrobě je 
zpracovávána pilařská kulatina těžená téměř 
výhradně v brněnských městských lesích.

Stěžejním výrobním zařízením je rámová 
pila G 560 a dále rozmítací a omítací pila. 
K manipulaci s kulatinou využívá středisko 
kolový nakladač Volvo 45B vybavený kleš-
těmi. Ty lze v případě potřeby vyměnit za 
další adaptéry pro manipulaci s řezivem 
nebo sypkými materiály. Dalším dopravním 
prostředkem je vysokozdvižný vozík Mast, 
který slouží k přepravě a expedici řeziva. 
Podle požadavků odběratele je část řeziva 
ošetřena impregnací ponořením do impreg-
nační vany.

Prodej�řeziva�2009–2015�(v�m3)

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

řezivo 1 585 1 387 1 476 1 260 1 224 1 368 1 274

areál Pily Bystrc

pilnice
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Kromě výroby řeziva se středisko zabývá produkcí dřevěných výrobků. Jedná se o lavice, přístřešky, altány, 
informační tabule, odpadkové koše, houpačky, průlezky a jinou zakázkovou výrobu. Zatímco objem pilařské 
produkce v posledních letech poměrně stagnuje, lze u stolařských výrobků sledovat nárůst objemu.

Vývoj�objemu�dřevařské�a�stolařské�produkce�2009–2015�(v�Kč)

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

pilařská�výroba 7 126 188 6 244 769 7 409 936 6 103 617 5 999 877 6 896 330 6 509 894

stolařská�výroba 718 738 633 782 630 510 732 788 591 684 929 456 1 018 785

Koncem roku 2015 se na středisku započalo s výstavbou váhy určené pro vážení dřevní štěpky. 
Dosud se štěpka vážila v Kuřimi, jež výrazně zvyšovalo náklady společnosti na její přepravu. Do 
budoucna se plánuje výstavba vlastní haly určené k uskladnění dřevní štěpky. Společnost zatím 
využívala haly pronajaté od cizích subjektů.

� Dřevovýroba�Rájec-Jestřebí
Náplň výroby střediska se realizuje na dvou 

výrobních uzlech - výroba frézovaných palisád 
a výroba palivového dříví. Na výrobu palisád 
je dováženo slabé jehličnaté dříví, jak z brněn-
ských městských lesů, tak i vykoupené dříví od 
okolních lesnických subjektů. Pro palivový pro-
gram je využíváno výhradně listnaté dříví naší 
společnosti. 

Stěžejním výrobním zařízením při výrobě palisád 
je dvouhlavá fréza WEMA PROBST a zkracovací 
jednokotoučová pila. Součástí linky je i hrotovací 
zařízení. Středisko disponuje impregnační vanou 
pro chemické ošetření palisád impregnací proti 
plísni a dřevokazným houbám. 

Při výrobě paliva je využíván stroj HAKKI 
PILKE se štípacím tlakem v rozmezí 8 až 24 tun. 
Sortiment vyráběného palivového dříví je velice 
široký a jeho prodej realizujeme i včetně dopravy. 

správní budova

nový krmelec lesní hřiště
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K manipulaci s výřezy a surovými kmeny je využíván kolový nakladač Volvo L45G s adaptéry pro 
nakládání štěpky a manipulaci s paletami. Dalším dopravním prostředkem je univerzální kolový traktor 
Valtra 900 s možností připojení vlečky nebo kontejnerového nosiče. Ten je určen k rozvozu palivového 
dříví k zákazníkům. 

Součástí střediska je železniční vlečka, která slouží pro nakládku dříví expedovaného z Lesních správ 
Lipůvka a Brno.

Dřevovýroba Rájec se zabývá také doplňkovou činností - výroby mysliveckých zařízení a mulčovací kůry.

Prodej�frézovaných�palisád�a�štípaného�paliva�2009–2015�(v�m3)

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

frézované�palisády 688 726 605 515 342 663 521

štípané�palivo 757 716 746 584 883 1 066 854

Vývoj cen dříví v roce 2015 způsobil pokles 
objemu prodeje u obou komodit v porovnání 
s rokem 2014. Pokles prodeje palivového dříví 
se odvíjí i od mírného průběhu zimy. Extrémně 
suché počasí významně ovlivnilo množství pro-
deje frézovaných palisád, a to negativně. Hlavní 
objem prodeje totiž tvoří kůly určené pro vý-
sadbu vzrostlé zeleně, ale vzhledem k nepřízni-
vému vývoji počasí většina odběratelů od těch-
to výsadeb upustila. 

areál Dřevovýroby Rájec-Jestřebí

frézované palisády
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� Středisko�dopravy�a�služeb�
Toto hospodářské středisko je vybaveno výkonným a moderním strojním vybavením. Jeho činnost 

je využívána prioritně pro potřeby naší společnosti, ale volné pracovní kapacity strojů nabízíme i cizím 
subjektům pro zvýšení jejich rentabilnosti.

Ze strojního vybavení patří na prvním místě zmínit odvozní soupravu Mercedes Actros 3348 AK, která 
je vybavena návěsem Umikov. Touto odvozní soupravou přepravíme ročně cca 15 tisíc m3 dlouhého 
i krátkého dříví.

K dalším důležitým výrobním prostředků patří štěpkovací uzel tvořený traktorem Fendt Vario 936, 
štěpkovačem Jenz 561 Z a nákladním automobilem Mercedesem Actros 2641, který je vybavený 
kontejnerovým přívěsem Schwarzmüller. Roční výkon tohoto výrobního uzlu se pohybuje kolem 30 tisíc 
prostorových metrů (prm) energetické štěpky a je významně využíván i ve službách pro cizí subjekty. 
Tento štěpkovací uzel v roce 2015 výrazně pomohl při zpracování námrazové kalamity na Lesní správě 
Deblín v mladých lesních porostech, ve kterých nebylo možné zadávat sortimentní výrobu.

Z pořízených investic v roce 2015 je nutné zmínit zejména novou traktorovou vyvážecí soupravu sestávající 
z traktoru Valtra a vyvážecí soupravy Agama v hodnotě cca 4,5 mil. Kč, která doplnila již starší vyvážecí 
soupravu. Touto investicí byla posílena technologie vyvážení sortimentů dříví a dřevní hmoty pro výrobu 
energetické štěpky. V příštím roce je plánovaný nákup nového nákladního automobilu s nosičem kontejnerů 
a nový kontejner na dopravu energetické štěpky.

V souvislosti s dokončenou rekonstrukcí tepelného zdroje našeho stěžejního odběratele Teplárny Brno, a. s., 
došlo k výraznému navýšení odběru energetické štěpky, a tím i ke zvýšení ročního objemu výroby štěpky pro 
tohoto odběratele na 25 tisíc prm. Tento nárůst bude pokračovat i v příštím roce po ukončení zkušebního 
provozu až na objem cca 32 tisíc prm. 

Výkon�štěpkovače�2009–2015�(v�prm)

odvozní souprava vyvážecí souprava
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� Lesní�pedagogika�
Společnost Lesy města Brna, a. s., se stále více věnuje oblíbené lesní pedagogice. Jejím hlavním cílem je 

zlepšit vztah člověk  les, podporovat pochopení lesa jako životního prostoru pro rostlinné i živočišné 
druhy, pochopit význam a funkci lesa pro člověka, naučit se odpovědnosti v zacházení s přírodou. Učit 
děti vnímat les a přírodu se všemi jejich zákonitostmi, nastínit základní problémy a vztahy v lesním 
prostředí. Lesní pedagogové se snaží vypěstovat v dětech zájem o les, přírodu, naučit je vnímat všemi 
smysly, ukázat, jak lze o les pečovat a jak jej chránit. Cílem společnosti je vysvětlit základní principy 
hospodaření v lese - práva a povinnosti vlastníků lesa i jeho návštěvníků, na základě toho budovat 
a  podporovat pozitivní vztah veřejnosti k lesnímu hospodářství a posílit pozitivní přístup ke dřevu jako 
k obnovitelné surovině.

Lesní pedagogikou se společnost Lesy měs-
ta Brna, a. s., začala zabývat mezi prvními 
v republice již od roku 2009, kdy byli pro-
školeni a získali certifikát lesního pedagoga 
první tři zaměstnanci. V současné době spo-
lečnost disponuje devíti proškolenými lesní-
mi pedagogy. 

V roce 2015 společnost Lesy města Brna, 
a.s., uspořádala přibližně 30 akcí lesní 
pedagogiky, kterých se účastnilo kolem 
2 500 dětí. Jako jedna z brněnských firem 
se také zapojuje k pořadatelskému týmu 
oslav Dne Země v Brně, kde mívá stánek 
s aktivitami pro děti. Tuto akci s podtitulem 
„Posviťme si na to“, která se konala v parku 
na Kraví hoře, navštívilo v roce 2015 přes 
4 000 návštěvníků.

lesní pedagog v akci

Den Země
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S lesní pedagogikou je možné navštěvovat les během celého roku. Nejoblíbenější jsou programy 
v jarních a podzimních měsících (např. les jako ekosystém, zvěř a ptáci v lese, voda v lese, lesní patra). 
V zimě na sněhu je možné s dětmi pozorovat stopy a další pobytové znaky zvěře, přikrmovat zvěř. Na 
jaře se programy zaměřují na probouzející se přírodu, zalesňování, otevírání studánek, obnovu a ochranu 
lesa, čištění lesa a na oslavy Dne Země. Na konci školního roku pořádá společnost již tradiční akci 
„Den s Lesy města Brna“, kterého se v roce 2015 zúčastnilo téměř 100 žáků ze ZŠ Lelekovice. V létě je 
lesní pedagogika využívána hlavně příměstskými tábory. V zimním období proběhl v Oboře Holedná 
lesnický trojboj mezi třídami základních škol pod názvem „Vánoce v oboře“. Akce se zúčastnilo 96 
žáků z pěti základních škol.

Výborně funguje již dlouholetá spolupráce s lanovým centrem Jungle park při přípravě akcí „Hon na 
velikonoční vajíčka“ a „Halloween“.  Obě akce jsou u brněnské veřejnosti velmi oblíbeny a jsou hojně 
navštěvovány. 

V roce 2015 podpořily Lesy města Brna, a. s., konání přibližně 30 sportovních či turistických akcí pořádaných 
cizími subjekty v lesích, které společnost spravuje. Těchto akcí se zúčastnilo na šest tisíc účastníků. 

Vánoce v Oboře Holedná

jarní zalesňování Den s Lesy města Brna
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� Mimoprodukční�funkce�lesa�
V lesích statutárního města Brna se hospodaří ekologickým způsobem dle principů trvale udržitelné-

ho hospodaření. To znamená, že vedle produkce dřeva je kladen stejný důraz na ostatní funkce lesa,  
tzv. funkce mimoprodukční. 

Je nutné zdůraznit, že jen trvale udržitelné hospodaření v lese je předpokladem pro plnění ekologických 
funkcí lesa a ty jsou nezbytnou podmínkou pro plnění jeho funkce produkční. 

Mezi hlavní mimoprodukční funkce lesa patří funkce ekologická. Les reguluje průtok vody krajinou, brání 
povodním (vodohospodářská, hydrická funkce), nedochází k půdní erozi a nenávratné ztrátě úrodné půdy 
(půdoochranná funkce), čistí vzduch od prachových částic (funkce hygienická), zvlhčuje a ochlazuje klima 
a v neposlední řadě produkuje kyslík a váže uhlík, čímž ovlivňuje celkové klima krajiny. Les je základním 
krajinotvorným prvkem udržujícím stabilitu přírodního prostředí. Stav lesa má zásadní vliv na stav celé 
okolní krajiny v regionálním i nadregionálním měřítku.

K dalším mimoprodukčním funkcím lesa patří nesporně funkce rekreační a zdravotní, dále výchovná, 
vědecká a přírodoochranná. Zvláště u příměstských lesů tyto funkce hrají nezastupitelnou roli v kvalitě 
života obyvatel městské aglomerace.

V současné době je snaha o výpočet mimoprodukční hodnoty lesa v souvislosti s funkcí produkční. 
Mimoprodukční funkce lesa nabývají na významu. Pokud by je měli ohodnotit návštěvníci lesa, pak by 
vypočtená hodnota značně převyšovala hodnotu funkce produkční, která je rovněž nezbytná z hlediska 
vytváření obnovitelných zdrojů. V poslední době jsou mimoprodukční funkce hlavním měřítkem hodno-
cení kvality lesa zejména pro obyvatele velkých měst, kteří v lese vyhledávají odpočinek a relaxaci.
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Lesy města Brna si této skutečnosti jsou vědomi a systematicky se snaží zhodnocovat svěřené majetky 
tak, aby přinášely co největší užitky všem návštěvníkům lesa. Nejlépe viditelná je podpora rekreační 
funkce lesů, a to budováním naučných stezek, studánek, altánů, laviček a dalších rekreačních prvků v lese. 

Všechny mimoprodukční funkce nelze ani vyjmenovat, protože se jedná o komplex hodnot, které jsou 
mnohdy subjektivní. Nejvíce zmiňované jsou ekologická, kulturně-naučná, půdoochranná, hydrická, kli-
matologická a zdravotně-hygienická.

V roce 2015 byla konkrétně podpořena rekreační funkce lesa vybudováním nového okružního vycház-
kového chodníku v lokalitě Komínská Chochola, kde jsou na vycházkové trase v délce cca 2 km instalo-
vány rekreační prvky, které zahrnují lavičky, odpočinkovou sestavu a dřevěné rozcestníky.

V lokalitě Kozí horka byly obnoveny obslužné komunikace a vycházkové trasy, které budou sloužit ná-
vštěvníkům Brněnské přehrady. 

Lesy města Brna, kromě činností souvisejících se správou svěřeného lesního městského majetku, zajišťo-
valy jako v každém roce úklidové i údržbové práce ostatních ploch, které zahrnují nejen svoz odpadků, 
ale i odstraňování nežádoucí buřeně nebo úpravu chodníků.

Ani v roce 2015 jsme nezůstali ušetřeni činnosti vandalů, kteří likvidují a znehodnocují lesní rekreační 
prvky nebo zakládají nové černé skládky v lese. 

obslužná komunikace na Brněnské přehradě údržba zařízení

studánka U Sv. Huberta rekreační prvky
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V souvislosti s podporou hydrické funkce lesa naše společnost přistoupila k systematickému budování 
retenčních nádrží v místech k tomu vhodných. Vzhledem k tomu, že většina spravovaného území se 
nachází ve srážkovém stínu a roční úhrny srážek jsou hluboce pod průměrem republikových srážek, je 
každé takové místo velmi cenné pro vytvoření hodnotného ekosystému pro dané území. V roce 2015 
byla vybudována nová retenční nádrž Spirálky, která navazuje na stávající nádrže Slunná, Horní Slunná 
a Pod Šedovou loukou, které jsou v dané lokalitě již postaveny. Součástí této nádrže jsou litorální zóny 
pro obojživelníky. Kolem těchto nádrží vede pochůzková stezka, která je napojena na lesní cestu. Systém 
těchto retenčních nádrží tvoří revitalizační prvky v krajině relativně chudé na vodní plochy, jejíž funkcí 
bude mj. i optimalizovat vodní režim v krajině.

retenční nádrž Slunná včetně litorálních zón
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V roce 2015 bylo uspořádáno několik odborných praktických aktivit pro studenty Lesnické fakulty Men-
delovy univerzity v Brně. Největší zájem byl o praktická cvičení z myslivosti a odborné přednášky v Les-
ních školkách Svinošice. Dále proběhly tři exkurze pro odborníky z jiných lesních majetků.

Obora Holedná, jako unikátní obora v intravilánu statutárního města Brna, je naše nejnavštěvovanější 
území. Kromě údržby a obnovy rekreačních prvků jsme se v roce 2015 rozhodli obohatit obůrku černé 
zvěře o mladé bachyňky z obory městských lesů v Hradci Králové. Je to z pohledu veřejnosti velmi zají-
mavé území a návštěvníci mohou vidět lesní zvěř v jejich přirozeném prostředí.

odborná lesnická exkurze

převoz bachyní Obora Holedná
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� Chráněná�území

Přírodní�park�Baba
Přírodní park Baba tvoří lesní komplexy v kopcovité krajině nacházející se přibližně mezi Kníničkami, 

Medlánkami a Kuřimí. Nejvyššími vrcholy jsou Sychrov (463 m n. m.) a Velká Baba (446 m n. m.).  
Na místě dávných pastvin se dnes rozléhá několik set hektarů lesa, v němž rostou vzácná společenství 
dubů, jejichž tradiční domovinou je jižní Evropa, ale také vzácné byliny, například orchideje. Při troše 
štěstí můžete na Babě zahlédnout i vzácné ptáky, mimo jiné strakapouda prostředního.

Přírodní�rezervace�Babí�lom
Skalní hřeben tvořený spodnodevonskými křemičitými slepenci nafialovělé barvy se tyčí na rozhraní 

obcí Lelekovice a Svinošice. Na vrcholových skalách rostou přirozené rozvolněné porosty borovice 
lesní, na přiléhajících sutích listnaté dubové, habrové, bukové, javorové a lipové porosty, místy s dřínem 
a vzácnými bylinami v podrostu. Na jižním vrcholu se nachází rozhledna postavená v sedmdesátých 
letech dvacátého století, z níž se nabízí nádherný výhled do širokého okolí. V jižním směru je možné 
shlédnout celé panorama města Brna se všemi jeho dominantami, na obzoru pak vzdálené vrcholky 
Pálavy a za nejjasnějšího počasí i vrcholky Alp.

Přírodní�rezervace�Slunná
Takzvaný Lažánecký prales leží uprostřed rozsáhlých lesních porostů nad údolím Maršovského potoka 

asi 1,5 km severně od Lažánek na okraji široce klenutého vrcholového hřbetu a směrem do údolí 
Maršovského potoka na prudkých svazích jihovýchodní až východní expozice. V nadmořské výšce kolem 
400 m n. m. se nachází jedlo-bukový porost, jehož nejmohutnější buky dosahují výšky až 40 metrů 
s průměry kmenů při zemi více než jeden metr. Na každého návštěvníka „pralesa“ čeká nezvyklý zážitek 
ze setkání s 200 let starými velikány i vzácnými druhy ptáků a rostlin. Plocha této přírodní rezervace byla 
v roce 2012 zvětšena z původních 4,5 hektarů na necelých 16 hektarů. 

Přírodní�park�Údolí�Bílého�potoka
Od Velké Bíteše po Veverskou Bítýšku se rozléhá turisticky atraktivní přírodní park Údolí Bílého potoka 

s hlubokým skalnatým údolím a lučními enklávami. Lesní porosty jsou zejména dubo-habrové, na 
suťových svazích s bukem, jedlí a lípou. Bílý potok lemuje olšový břehový porost s příměsí jasanů, vrb 
a klenů. Kromě několika starých mlýnů a usedlostí se v přírodním parku nalézá také Šmelcovna, malá 
osada proslulá každoročním vítáním jara.

Bílý potok
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Přírodní�rezervace�Kamenný�vrch
Jižně od hotelu Myslivna v Brně-Pisárkách v těsném sousedství stejnojmenného sídliště můžeme nalézt 

přírodní rezervaci se stepními a lesostepními společenstvy s bohatým výskytem rostlin podhorských 
a horských poloh. Hlavním důvodem ochrany Kamenného vrchu je populace koniklece velkokvětého, 
která patří k největším v Evropě. Za zmínku stojí rovněž naleziště koniklece lučního, lomikámenu 
cibulkatého či hvězdnice chlumní.

Přírodní�památka�Údolí�Kohoutovického�potoka
Mezi brněnskými městskými částmi Kohoutovice a Pisárky (Šárka) se rozkládá poměrně rozsáhlá 

zalesněná oblast. V její dolní části se nachází přírodní památka Údolí Kohoutovického potoka, která 
má rozlohu pouhé 3 hektary. Důvodem ochrany lokality je původní zalesněný porost, který je tvořen 
zejména buky, ale i lípami, javory a habry. Vyskytují se zde také vzácné rostliny podhorských a horských 
poloh (záraza nachová, náprstník velkokvětý, vřes obecný).

Přírodní�rezervace�Bosonožský�hájek
Důvodem prohlášení Bosonožského hájku za přírodní rezervaci je především floristická bohatost 

a zachovalost této lokality, v níž se vyskytují velmi vzácné rostliny a houby. Rezervaci tvoří sprašový kopec, 
na jehož úbočí se nalézají výrazné erozní rýhy a strže. Nejvýše položené místo se nachází v nadmořské 
výšce 370 m n. m., nejnižší bod přibližně na úrovni 300 m n. m.

Přírodní�rezervace�Černovický�hájek
Úkolem přírodní rezervace Černovický hájek je zajištění ochrany typických společenstev lužního lesa 

s výskytem některých zvláště chráněných vlhkomilných rostlin a živočichů, k nimž patří kosatec žlutý, 
blatouch bahenní, kruštík širokolistý, moudivláček lužní a lejsek šedý. Jedná se o poslední zbytek lužního 
lesa v Brně.

Přírodní�památka�Mniší�hora
Lesní komplex v nejjižnější části Babího hřbetu na vrcholu a svazích Mniší hory (333 m n. m.), který navazuje 

na severní okraj zoologické zahrady v Brně-Bystrci. Jde o přírodě blízká a přirozená lesní společenstva 
dubo-habrového lesa s výrazným zastoupením lípy malolisté a druhově bohatým bylinným podrostem. 
Z lesních porostů převažují doubravy a dubohabřiny, hostící některé ohrožené a chráněné druhy rostlin, 
např. lilii zlatohlavou, medovník velkokvětý, brambořík nachový, dřín obecný aj. Pařeziny s dostatkem 
tlejícího dřeva umožňují výskyt některých chráněných druhů ptáků, např. strakapouda prostředního, 
krutihlava obecného, lejska šedého nebo žluvy hajní. Jedná se o jedno z nejstarších chráněných území na 
území města Brna, které bylo vyhlášeno již v roce 1950 a rozkládá se na ploše 25 hektarů.

Přírodní rezervace Slunná
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� Výkaz�zisku�a�ztráty�2009–2015�(v�tis.�Kč)

označení název 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

I. Tržby�za�prodej�zboží 0 0 0 0 0 0 0

A. Náklady�vynaložené�na�prodané�zboží 0 0 0 0 0 0 0

+ Obchodní�marže 0 0 0 0 0 0 0

II. Výkony 86 306 172 670 90 428 101 968 105 478 109 810 126 047

II. 1. Tržby�za�prodej�vlastních�výrobků�a�služeb 83 533 170 651 90 840 100 227 104 412 106 540 126 294

II. 2. Změna�stavu�zásob�z�vlastní�činnosti 2 658 1 865 -1 571 773 378 2 579 -797

II. 3. Aktivace 115 154 1 159 968 688 691 550

B. Výkonová�spotřeba 47 523 75 835 48 354 56 602 56 012 54 795 59 852

B. 1. Spotřeba�materiálu�a�energie 15 583 17 732 16 663 15 026 13 508 13 448 13 104

B. 2. Služby 31 940 58 103 31 691 41 576 42 504 41 347 46 748

+ Přidaná�hodnota 38 783 96 835 42 074 45 366 49 466 55 015 66 195

C. Osobní�náklady 31 590 34 495 34 285 35 688 36 178 36 669 36 290

C. 1. Mzdové�náklady 22 562 24 634 24 127 24 845 25 146 25 359 25 539

C. 2. Odměny�členům�orgánů�společnosti�a�družstva 769 804 1 056 1 284 1 350 1 320 1 026

C. 3. Náklady�na�sociální�zabezpečení�a�zdravotní�pojištění 7 376 8 228 8 272 8 744 8 876 9 176 8 935

C. 4. Sociální�náklady 883 829 830 815 806 814 790

D. Daně�a�poplatky 244 239 262 293 353 589 284

E. Odpisy�dlouhodobého�nehmotného�a�hmotného�majetku 9 828 9 811 8 949 9 396 10 458 11 505 12 202

III. Tržby�z�prodeje�dlouhodobého�majetku�a�materiálu 752 140 561 3 184 7 369 2 587 257

III. 1. Tržby�z�prodeje�dlouhodobého�majetku� 336 2 211 3 038 7 255 2 459 180

III. 2. Tržby�z�prodeje��materiálu 416 138 350 146 114 128 77

F. Zůstatková�cena�prodaného�dlouhodobého�majetku�a�materiálu 462 88 424 1 911 4 147 446 322

F. 1. Zůstatková�cena�prodaného�dlouhodobého�majetku� 182 0 91 1 753 3 949 3 0

F. 2. Prodaný�materiál 280 88 333 158 198 443 322

G.
Změna�stavu�rezerv�a�opravných�položek�v�provozní�oblasti� 
a�komplexních�nákladů�příštích�období 127 40 090 -9 541 -11 277 -6 141 -4 310 3 058

IV. Ostatní�provozní�výnosy 8 185 8 901 12 473 12 014 11 134 11 466 11 579

H. Ostatní�provozní�náklady 3 289 3 883 3 683 4 451 4 944 5 500 6 395

V. Převod�provozních�výnosů 0 0 0 0 0 0 0

I. Převod�provozních�nákladů 0 0 0 0 0 0 0

* Provozní�výsledek�hospodaření 2 180 17 270 17 046 20 102 18 030 18 669 19 480

VI. Tržby�z�prodeje�cenných�papírů 0 0 0 0 0 0 0

J. Prodané�cenné�papíry�a�podíly 0 0 0 0 0 0 0

VII. Výnosy�z�dlouhodobého�finančního�majetku 0 0 0 0 0 0 0

VII. 1.
Výnosy�z�podílů�v�ovládaných�a�řízených�osobách�a�v�účetních�
jednotkách�pod�podstatným�vlivem 0 0 0 0 0 0 0

VII. 2. Výnosy�z�ostatních�dlouhodobých�cenných�papírů�a�podílů 0 0 0 0 0 0 0

VII. 3. Výnosy�z�ostatního�dlouhodobého�finančního�majetku 0 0 0 0 0 0 0
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označení název 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VIII. Výnosy�z�krátkodobého�finančního�majetku 0 0 0 0 0 0 0

K. Náklady�z�finančního�majetku 0 0 0 0 0 0 0

IX. Výnosy�z�přecenění�cenných�papírů�a�derivátů 0 0 0 0 0 0 0

L. Náklady�z�přecenění�cenných�papírů�a�derivátů 0 0 0 0 0 0 0

M. Změna�stavu�rezerv�a�opravných�položek�ve�finanční�oblasti 0 0 0 0 0 0 0

X. Výnosové�úroky 64 133 89 124 296 78 37

N. Nákladové�úroky 0 0 0 0 0 0 0

XI. Ostatní�finanční�výnosy 13 1 100 2 55 10 2

O. Ostatní�finanční�náklady 144 260 124 170 72 68 129

XII. Převod�finančních�výnosů 0 0 0 0 0 0 0

P. Převod�finančních�nákladů 0 0 0 0 0 0 0

* Finanční�výsledek�hospodaření -67 -126 65 -44 279 20 -90

Q. Daň�z�příjmů�za�běžnou�činnost 456 3 245 3 537 3 858 3 489 3 553 3 705

Q. 1. -�splatná 25 2 782 3 080 3 086 2 690 3 055 2 942

Q. 2. -�odložená 431 463 457 772 799 498 763

** Výsledek�hospodaření�za�běžnou�činnost 1 657 13 899 13 574 16 200 14 820 15 136 15 685

XIII. Mimořádné�výnosy 0 0 10 0 6 0 0

R. Mimořádné�náklady 0 311 0 0 0 0 0

S. Daň�z�příjmů�z�mimořádné�činnosti 0 0 0 0 0 0 0

S. 1. -�splatná 0 0 0 0 0 0 0

S. 2. -�odložená 0 0 0 0 0 0 0

* Mimořádný�výsledek�hospodaření 0 -311 10 0 6 0 0

T. Převod�podílu�na�výsledku�hospodaření�společníkům�(+/-) 0 0 0 0 0 0 0

*** Výsledek�hospodaření�za�účetní�období�(+/-) 1 657 13 588 13 584 16 200 14 826 15 136 15 685

**** Výsledek�hospodaření�před�zdaněním�(+/-) 2 113 16 833 17 121 20 058 18 315 18 689 19 390
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označení název 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVA�CELKEM 224 410 292 638 277 090 267 214 264 601 261 769 273 601

A. Pohledávky�za�upsaný�základní�kapitál 0 0 0 0 0 0 0

B. Dlouhodobý�majetek 179 120 173 674 183 959 210 378 215 705 218 182 216 457

B. I. Dlouhodobý�nehmotný�majetek� 0 0 1 200 1 164 1 041 919 796

B. I. 1. Zřizovací�výdaje 0 0 0 0 0 0 0

2. Nehmotné�výsledky�výzkumu�a�vývoje 0 0 0 0 0 0 0

3. Software 0 0 0 0 0 0 0

4. Ocenitelná�práva 0 0 0 0 0 0 0

5. Goodwill 0 0 0 0 0 0 0

6. Jiný�dlouhodobý�nehmotný�majetek 0 0 0 1 164 1 041 919 796

7. Nedokončený�dlouhodobý�nehmotný�majetek 0 0 1 200 0 0 0 0

8. Poskytnuté�zálohy�na�dlouhodobý�nehmotný�majetek 0 0 0 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobý�hmotný�majetek 179 120 173 674 182 759 209 214 214 664 217 263 215 661

B. II. 1. Pozemky 13 004 13 047 13 047 13 276 12 677 12 677 12 677

2. Stavby 150 477 148 040 152 992 174 059 179 870 184 881 185 908

3. Samostatné�movité�věci�a�soubory�movitých�věcí 15 087 9 615 5 988 14 411 19 175 14 286 12 641

4. Pěstitelské�celky�trvalých�porostů 0 0 0 0 0 0 0

5. Dospělá�zvířata�a�jejich�skupiny 0 0 0 0 0 0 0

6. Jiný�dlouhodobý�hmotný�majetek 0 0 0 0 0 0 0

7. Nedokončený�dlouhodobý�hmotný�majetek 495 2 191 10 682 5 761 1 235 4 078 2 996

8. Poskytnuté�zálohy�na�dlouhodobý�hmotný�majetek 0 781 50 0 0 0 281

9. Oceňovací�rozdíl�k�nabytému�majetku 57 0 0 1 707 1 707 1 341 1 158

B. III. Dlouhodobý�finanční�majetek 0 0 0 0 0 0 0

B. III. 1. Podíly�v�ovládaných�a�řízených�osobách 0 0 0 0 0 0 0

2. Podíly�v�účetních�jednotkách�pod�podstatným�vlivem 0 0 0 0 0 0 0

3. Ostatní�dlouhodobé�cenné�papíry�a�podíly 0 0 0 0 0 0 0

4. Půjčky�a�úvěry�-�ovládající�a�řídící�osoba,�podstatný�vliv 0 0 0 0 0 0 0

5. Jiný�dlouhodobý�finanční�majetek 0 0 0 0 0 0 0

6. Pořizovaný�dlouhodobý�finanční�majetek 0 0 0 0 0 0 0

7. Poskytnuté�zálohy�na�dlouhodobý�finanční�majetek 0 0 0 0 0 0 0

C. Oběžná�aktiva 44 201 116 288 92 228 55 384 48 079 42 691 56 181

C. I. Zásoby 7 625 9 747 8 161 8 807 10 098 12 872 11 331

C. I. 1. Materiál 1 666 1 942 1 927 1 800 2 717 2 928 2 185

2. Nedokončená�výroba�a�polotovary 3 097 3 246 3 186 3 528 3 466 3 831 4 183

3. Výrobky 2 862 4 559 3 048 3 479 3 915 6 113 4 963

4. Mladá�a�ostatní�zvířata�a�jejich�skupiny 0 0 0 0 0 0 0

5. Zboží 0 0 0 0 0 0 0

6. Poskytnuté�zálohy�na�zásoby 0 0 0 0 0 0 0

C. II. Dlouhodobé�pohledávky 86 93 104 129 129 129 129

C. II. 1. Pohledávky�z�obchodních�vztahů 74 79 104 129 129 129 129

2. Pohledávky�-�ovládající�a�řídící�osoba 0 0 0 0 0 0 0

3. Pohledávky�-�podstatný�vliv 0 0 0 0 0 0 0

4. Pohledávky�za�společníky,�členy�družstva�a�účastníky�sdružení 0 0 0 0 0 0 0

5. Dlouhodobé�poskytnuté�zálohy 0 0 0 0 0 0 0

6. Dohadné�účty�aktivní 0 0 0 0 0 0 0

7. Jiné�pohledávky 12 14 0 0 0 0 0

8. Odložená�daňová�pohledávka 0 0 0 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé�pohledávky 7 289 8 155 9 742 7 877 10 830 9 181 7 649

C. III. 1. Pohledávky�z�obchodních�vztahů 6 686 6 996 8 696 7 493 9 781 8 815 6 815

2. Pohledávky�-�ovládající�a�řídící�osoba 0 0 0 0 0 0 0

3. Pohledávky�-�podstatný�vliv 0 0 0 0 0 0 0

4. Pohledávky�za�společníky,�členy�družstva�a�účastníky�sdružení 0 0 0 0 0 0 0

5. Sociální�zabezpečení,�zdravotní�pojištění 0 0 0 0 0 0 0

6. Stát�-�daňové�pohledávky 199 831 581 0 621 0 0

7. Krátkodobé�poskytnuté�zálohy 0 0 0 0 0 0 0

8. Dohadné�účty�aktivní 0 0 0 0 0 0 0

9. Jiné�pohledávky 404 328 465 384 428 366 834

C. IV. Krátkodobý�finanční�majetek 29 201 98 293 74 221 38 571 27 022 20 509 37 072

C. IV. 1. Peníze 15 130 96 133 179 44 170 146

� Rozvaha�2009–2015�(v�tis.�Kč)
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označení název 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2. Účty�v�bankách 14 071 98 197 74 088 38 392 26 978 20 339 36 926

3. Krátkodobé�cenné�papíry�a�podíly 0 0 0 0 0 0 0

4. Pořizovaný�krátkodobý�finanční�majetek 0 0 0 0 0 0 0

D. I. Časové�rozlišení 1 089 2 676 903 1 452 817 896 963

D. I. 1. Náklady�příštích�období 517 231 227 301 246 217 233

2. Komplexní�náklady�příštích�období 0 0 0 0 0 0 0

3. Příjmy�příštích�období 572 2 445 676 1 151 571 679 730

PASIVA�CELKEM� 224 410 292 638 277 090 267 214 264 601 261 769 273 601

A.� Vlastní�kapitál 206 589 221 172 222 309 226 197 225 895 231 378 238 227

A.�I. Základní�kapitál 166 000 167 500 167 500 167 500 167 500 167 500 167 500

A.�I. 1. Základní�kapitál 166 000 167 500 167 500 167 500 167 500 167 500 167 500

2. Vlastní�akcie�a�vlastní�obchodní�podíly 0 0 0 0 0 0 0

3. Změny�základního�kapitálu 0 0 0 0 0 0 0

A.�II.� Kapitálové�fondy 16 391 16 391 16 391 16 391 16 391 16 391 16 391

A.�II.� 1. Emisní�ážio 14 091 14 091 14 091 14 091 14 091 14 091 14 091

2. Ostatní�kapitálové�fondy 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300

3. Oceňovací�rozdíly�z�přecenění�majetku/závazků 0 0 0 0 0 0 0

4. Oceňovací�rozdíly�z�přecenění�při�přeměnách 0 0 0 0 0 0 0

A.�III.� Rezervní�fond,�nedělitelný�fond�a�ostatní�fondy�ze�zisku 22 541 23 693 24 834 26 106 27 178 32 351 38 651

A.�III.� 1. Zákonný�rezervní�fond/nedělitelný�fond 16 992 17 075 17 754 18 433 19 243 19 985 20 741

2. Statutární�a�ostatní�fondy 5 549 6 618 7 080 7 673 7 935 12 366 17 910

A.�IV.� Výsledek�hospodaření�minulých�let 0 0 0 0 0 0 0

A.�IV.� 1. Nerozdělený�zisk�minulých�let 0 0 0 0 0 0 0

2. Neuhrazená�ztráta�minulých�let 0 0 0 0 0 0 0

A.�V.� Výsledek�hospodaření�běžného�účetního�období�(+/-) 1 657 13 588 13 584 16 200 14 826 15 136 15 685

B. Cizí�zdroje 17 774 71 399 54 387 40 918 38 494 30 164 35 306

B. I. Rezervy 6 500 46 500 36 913 25 598 19 270 14 764 17 635

B. I. 1. Rezervy�podle�zvláštních�předpisů 6 500 46 500 36 913 25 598 19 270 14 764 17 635

2. Rezerva�na�důchody�a�podobné�závazky 0 0 0 0 0 0 0

3. Rezerva�na�daň�z�příjmù 0 0 0 0 0 0 0

4. Ostatní�rezervy 0 0 0 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobé�závazky 5 226 5 074 5 501 4 949 5 723 6 221 6 984

B. II. 1. Závazky�z�obchodních�vztahů 0 0 0 0 0 0 0

2. Závazky�-�ovládající�a�řídící�osoba 0 0 0 0 0 0 0

3. Závazky�-�podstatný�vliv 0 0 0 0 0 0 0

4. Závazky�ke�společníkům,�členům�družstva�a�účastníkům�sdružení 0 0 0 0 0 0 0

5. Dlouhodobé�přijaté�zálohy 0 0 0 0 0 0 0

6. Vydané�dluhopisy 0 0 0 0 0 0 0

7. Dlouhodobé�směnky�k�úhradě 0 0 0 0 0 0 0

8. Dohadné�účty�pasivní 0 0 0 0 0 0 0

9. Jiné�závazky 1 995 1 380 1 350 25 0 0 0

10. Odložený�daňový�závazek 3 231 3 694 4 151 4 924 5 723 6 221 6 984

B. III. Krátkodobé�závazky 6 048 19 825 11 973 10 371 13 501 9 179 10 687

B. III. 1. Závazky�z�obchodních�vztahů 2 437 12 624 5 233 5 945 8 914 5 263 6 265

2. Závazky�-�ovládající�a�řídící�osoba 0 0 0 0 0 0 0

3. Závazky�-�podstatný�vliv 0 0 0 0 0 0 0

4. Závazky�ke�společníkům,�členům�družstva�a�účastníkům�sdružení 0 0 0 0 0 0 0

5. Závazky�k�zaměstnancům 168 99 48 137 0 0 0

6. Závazky�ze�sociálního�a�zdravotního�pojištění 896 1 089 1 069 1 048 1 055 1 061 1 100

7. Stát�-�daňové�závazky�a�dotace 573 3 041 2 588 448 275 566 634

8. Krátkodobé�přijaté�zálohy 0 0 0 0 0 0 0

9. Vydané�dluhopisy 0 0 0 0 0 0 0

10. Dohadné�účty�pasivní 310 915 1 123 981 1 236 276 392

11. Jiné�závazky 1 664 2 057 1 912 1 812 2 021 2 013 2 296

B. IV. Bankovní�úvěry�a�výpomoci 0 0 0 0 0 0 0

B. IV. 1. Bankovní�úvěry�dlouhodobé 0 0 0 0 0 0 0

2. Krátkodobé�bankovní�úvěry 0 0 0 0 0 0 0

3. Krátkodobé�finanční�výpomoci 0 0 0 0 0 0 0

C. IV. Časové�rozlišení 47 67 394 99 212 227 68

C. IV. 1. Výdaje�příštích�období 25 56 351 38 66 59 3

2. Výnosy�příštích�období 22 11 43 61 146 168 65
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� Příloha�tvořící�součást�řádné�účetní�závěrky�k�31.�12.�2015
Obsah dle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění

1)� Informace�o�účetní�jednotce:
Lesy�města�Brna,�a.�s.
se�sídlem�Kuřim,�Křížkovského�247,�PSČ�664�34
zapsaná�v�obchodním�rejstříku�vedeném�Krajským�soudem�v�Brně,�
oddíl�B,�vložka�4713
dne�1.�července�1994
IČ:�607�13�356� DIČ:�CZ60713356

Předmět�podnikání�zapsaný�v�obchodním�rejstříku:
 Provozování dráhy - vlečky
 Silniční motorová doprava

 – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
 – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 
 – nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
 – nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
 Truhlářství, podlahářství
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Jediným akcionářem je od 1. září 2006 statutární město Brno, Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00, 
IČ: 449 92 785, které je vlastníkem 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 
166�000�000�Kč v sérii A a 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 
1�499�960�Kč v sérii B. 
Převod akcie je podmíněn podle zákona o obcích a Statutu města Brna projednáním a rozhodnutím 

zastupitelstva na jeho mimořádném zasedání svolaném jen za tímto účelem, kde jediným bodem jednání 
je převod akcie a převod odsouhlasí dvě třetiny zastupitelů. Smlouva o převodu akcie uzavřená na základě 
jiného postupu je neplatná. Totéž platí pro případné zastavení akcie.

Popis�změn�a�dodatků�provedených�v�uplynulém�účetním�období�v�obchodním�rejstříku:
Ke změnám ve statutárních a dozorčích orgánech společnosti Lesy města Brna, a. s., v roce 2015 nedošlo.
Statutární a dozorčí orgány společnosti Lesy města Brna, a. s., k rozvahovému dni:

Statutární�orgán�-�představenstvo:
 předseda�představenstva: RNDr.�Mojmír�Vlašín
 den vzniku funkce: 15. prosince 2014
 den vzniku členství v představenstvu: 2. prosince 2014

 místopředseda�představenstva: Marek�Janíček
 den vzniku funkce: 15. prosince 2014 

 den vzniku členství v představenstvu: 2. prosince 2014

 člen�představenstva: Ing.�Vít�Beran 
 den vzniku členství v představenstvu: 2. prosince 2014

 člen�představenstva: Ing.�Jiří�Neshyba 
 den vzniku členství v představenstvu: 2. prosince 2014 
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Dozorčí�rada:
 předseda�dozorčí�rady: Ing.�Zuzana�Artimová 

 den vzniku funkce: 22. prosince 2014 
 den vzniku členství v dozorčí radě: 2. prosince 2014

 místopředseda�dozorčí�rady: Mgr.�René�Novotný 
 den vzniku funkce: 22. prosince 2014 
 den vzniku členství v dozorčí radě: 2. prosince 2014

 člen�dozorčí�rady: Doc.�Ing.�Dalibor�Janouš,�CSc. 
 den vzniku členství v dozorčí radě: 2. prosince 2014 

� člen�dozorčí�rady: Ing.�Miroslav�Pacholík 
 den vzniku členství v dozorčí radě: 17. června 2013

 člen�dozorčí�rady: Ing.�Michal�Mareček 
 den vzniku členství v dozorčí radě: 27. ledna 2014

Jediný�akcionář:�
� Statutární�město�Brno,�Brno,�Dominikánské�nám.�1,�PSČ�602�00

V uplynulém účetním období nedošlo k zásadním změnám v organizační struktuře.

Základní kapitál společnosti činí 167�499�960�Kč a je rozvržen na 1 ks akcie na jméno ve jmenovité 
hodnotě 166�000�000�Kč v sérii A a 1 kus akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1�499�960�Kč v sérii B. 
Datum emise kmenové akcie série B ve jmenovité hodnotě 1 499 960 Kč je 24. listopad 2010.
Datum rozvahového dne:  31. prosinec 2015
Datum sestavení účetní závěrky: 21. březen 2016

Osoby�s�rozhodujícím�vlivem�na�řízení�společnosti,�podílející�se�více�než�20�%�na�základním�kapitálu: 
 Statutární město Brno = 100 %
 Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00
 IČ: 449 92 785

Ovládací smlouva ani smlouva o převodu zisku mezi řízenou osobou - Lesy města Brna, a. s., a řídící osobou  
- statutární město Brno nebyly k datu rozvahového dne uzavřeny. Zpráva o vztazích byla zpracována dne 
21. dubna 2016. 

Další významné skutečnosti po rozvahovém dni ke dni sestavení účetní závěrky nenastaly.

2)� Účetní�jednotka�nemá�obchodní�podíl�v�žádné�jiné�společnosti.
3)� Informace�o�zaměstnancích�a�osobách�ve�statutárních,�řídících�a�dozorčích�orgánech:
 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 75
  z toho členů řídících orgánů 3
 Celkové mzdové náklady 25 539 tis. Kč
 celkové odměny řídících a dozorčích orgánů 1 026 tis. Kč
  z toho:
  odměny statutárního orgánu a. s. 432 tis. Kč
  odměny dozorčí rady a. s. 594 tis. Kč

4) Půjčky,�úvěry�zajištění�a�ostatní�peněžní�či�nepeněžní�plnění.
Půjčky, úvěry zajištění a ostatní peněžní či nepeněžní plnění nebyly vůči osobám, které jsou statutárním  

orgánem, členem statutárních, řídících a dozorčích orgánů včetně bývalých osob a členů těchto orgánů, 
v účetní jednotce použity.
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5) Informace�o�použitých�účetních�metodách�a�obecných�účetních�zásadách:
 Vyhláška MF č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.  

 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 Vlastní výrobky a zásoby vytvořené vlastní činností jsou oceňovány nákladovou metodou.
 Nakupované zásoby jsou oceněny v pořizovacích cenách.
 Dlouhodobý majetek nakupovaný je oceněn v pořizovacích cenách.
 Účetní jednotka nevlastní cenné papíry ani deriváty a nemá majetkové účasti.
 Účetní jednotka nevlastní majetek oceněný v reprodukční pořizovací ceně.
 Druhy vedlejších pořizovacích nákladů: přepravné a montáž.
 Oprávky jsou vytvářeny v souladu s § 3 zákona č. 563/1991 Sb.
 Opravné položky jsou vytvářeny podle zákona č. 593/1992 Sb. 

6)� Doplňující�informace�k�rozvaze�a�výkazu�zisku�a�ztráty:
 V účetní jednotce byla stanovená odložená daň z příjmů z titulu odpisování dlouhodobého majetku 

 z rozdílu účetních a daňových odpisů ve výši 763 099 Kč. 
 Účetní jednotka vytvářela zákonnou rezervu dle § 7 zákona č. 593/1992 Sb. na opravu hmotného 

 majetku ve výši 1 000 000 Kč.
 Účetní jednotka vytvářela zákonnou rezervu dle § 9 zákona č. 593/1992 Sb. na pěstební činnost 

 ve výši 10 000 000 Kč.
 Účetní jednotka má splatné běžné závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku  

 na státní politiku zaměstnanosti ve výši 759 375 Kč. 
 Účetní jednotka má splatné běžné závazky z titulu veřejného zdravotního pojištění ve výši 340 297 Kč. 
 Účetní jednotka má splatnou daň z titulu daně z příjmu právnických osob ve výši 69 020 Kč.
 Účetní jednotka má splatný běžný závazek z titulu daně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 303 317 Kč. 
 Účetní jednotka má splatný běžný závazek z titulu daně silniční ve výši 14 971 Kč. 
 Účetní jednotka má splatný běžný závazek z titulu rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků plnění 

 funkcí lesa ve výši 2 874 Kč.
 Přijaté dotace na provozní účely z prostředků Jihomoravského kraje činily 2 488 673 Kč.
 Přijaté dotace na provozní účely z prostředků Kraje Vysočina činily 10 880 Kč.
 Přijaté dotace na provozní účely z prostředků Ministerstva zemědělství podle zákona o státním 

 rozpočtu činily 390 560 Kč.
 Přijaté dotace na investice z prostředků SZIF, Ministerstva zemědělství a EU činily 1 804 794 Kč. 
 Přijaté dotace na investice z prostředků Ministerstva životního prostředí činily 1 187 135 Kč.
 Přijaté dotace na provozní činnost z prostředků SZIF a Ministerstva zemědělství činily celkem 567 162 Kč.
 Náhrady z titulu hospodaření ve zvláště chráněných územích (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) 

 činily celkem 419 320 Kč.
 Přijaté dotace z prostředků EU z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost činily  

 celkem 54 223 Kč.
 Účetní jednotka nevlastní zvířata.
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Informace�k�významným�položkám�rozvahy�a�výkazu�zisku�a�ztráty�(v�tis.�Kč)

�ROZVAHA�-�AKTIVA

B. II. 2.
Stavby 

Zařazení budov a staveb v celkové výši 7 315 tis. Kč, odpočet odpisů.
meziroční nárůst 1 027

B. II. 3.
Samostatné�movité�věci�a�soubory�movitých�věcí 

Zařazení věcí movitých v celkové výši 3 328 tis. Kč, prodej v celkové výši 180 tis. Kč, odečet odpisů.
meziroční pokles -1 645

B. II. 7

Nedokončený�dlouhodobý�hmotný�majetek 

Rozpracované investice: retenční nádrž Spirálky, lesní cesta Suché louky, lesní cesta Kouty-Blatnička, lesní cesta Explosia, lesní 

cesta Obecnice, Chata Javor, kanalizační přípojka Sentice, studna v lokalitě Lipůvka a Svinošice.

meziroční pokles -1 082

C. IV. 2.

Účty�v�bankách 

V roce 2015 bylo investováno o 5 985 tis. Kč méně než v předchozím roce. Byly čerpány prostředky v souladu se schváleným 

plánem oprav a investic: rekonstrukce správního objektu v Brně-Řečkovicích, rekonstrukce lesních cest Žleb, Deblín odd. 13, 

Kouty-Blatnička a Explosia, výstavba retenční nádrže Spirálky, zateplení hájenek v Šebrově a v Hořicích, výstavba přístřešku 

pro mechanizaci na Lesní správě Brno, nákup univerzálního kolového traktoru Valtra a vyvážecí soupravy Agama, pořízení 

hydraulické ruky k vyvážecímu vleku Hypro.

meziroční nárůst 16 587

C. II. 7

Jiné�pohledávky 

Nárůst je způsoben zejména vlivem pohledávky vůči Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR ve výši 419 tis. Kč za újmu vzniklou 

omezením lesního hospodaření.

meziroční nárůst 468

ROZVAHA�-�PASIVA

A.�III.�1.
Zákonný�rezervní�fond/nedělitelný�fond 

Rozdělení zisku z roku 2014 - 5 %.
meziroční nárůst 756

A.�III.�2.
Statutární�a�ostatní�fondy 

Sociální fond - příděl ze zisku 750 tis. Kč a investiční-krizový fond - příděl ze zisku 5 505 tis. Kč, čerpání fondů.
meziroční nárůst 5 544

B. I. 1.

Rezervy�podle�zvláštních�předpisů

V roce 2015 byla čerpána rezerva na pěstební činnost ve výši 8 128 tis. Kč. 

Vytvořena byla rezerva na pěstební činnost ve výši 10 000 tis. Kč a na opravu hmotného majetku ve výši 1 000 tis. Kč.

meziroční nárůst 2 871

VÝKAZ�ZISKU�A�ZTRÁTY

II. 2. 

Změna�stavu�zásob�z�vlastní�činnosti

Na zápornou změnu stavu zásob v roce 2015 měl významný dopad prodej kalamitního dříví z roku 2014 na počátku roku 2015;  

obdobně prodej štěpky.

meziroční pokles -3 376

III. 1. 
Tržby�z�prodeje�dlouhodobého�majetku

Prodej dvou osobních terénních automobilů Suzuki, kontejneru a hydraulické ruky k vyvážecímu vleku Hypro.
meziroční pokles -2 279

G. 

Změna�stavu�rezerv�a�opravných�položek�v�provozní�oblasti�a�komplexních�nákladů�příštích�období

Čerpání rezervy na pěstební činnost ve výši 8 128 tis. Kč, vytvoření rezervy na pěstební činnost ve výši 10 000 tis. Kč a na opravu 

hmotného majetku ve výši 1 000 tis. Kč, opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku ve výši 183 tis. Kč a opravná položka 

k pohledávkám ve výši 3 tis. Kč.

meziroční nárůst 7 368
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V oblasti výzkumu a vývoje spolupracuje společnost Lesy města Brna, a. s., zejména s Lesnickou 
a dřevařskou fakultou MENDELU a Školním lesním podnikem ve Křtinách.

7) Informace�o�majetku�a�závazcích:
 hmotný majetek:  

 - budovy a stavby 256 741 tis. Kč
  oprávky 70 833 tis. Kč
 - dopravní prostředky 16 862 tis. Kč
  oprávky 10 937 tis. Kč
 - samostatné movité věci a soubory 40 108 tis. Kč
  oprávky 33 392 tis. Kč
 - inventář 243 tis. Kč
  oprávky 243 tis. Kč
 - pozemky 12 677 tis. Kč

 nehmotný majetek: 1 225 tis. Kč
  oprávky 429 tis. Kč

Aktuální�stav�pohledávek�z�obchodního�styku�po�lhůtě�splatnosti�k�datu�31.�12.�2015:

 K datu 31. 12. 2015 eviduje společnost pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti v celkové výši  
 345 539 Kč. 

 Struktura pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2015:
 do 30 dnů 212 120 Kč
 nad 30 dnů 0 Kč
 nad 60 dnů 0 Kč
 nad 90 dnů 0 Kč
 nad 180 dnů 0 Kč
 nad 365 dnů  133 419 Kč
  z toho pohledávky nad 5 let 117 046 Kč

 Společnost nemá k datu 31. 12. 2015 žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči dodavatelským 
 subjektům, státní správě a odvodům na sociálním a zdravotním pojištění. 

 Účetní jednotka nemá k datu rozvahového dne dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou 
 finančního leasingu.

 Účetní jednotka nemá pohledávky kryté podle zástavního práva.
 Základní kapitál: 167�499�960�Kč je plně splacen ve formě 1 ks kmenové akcie v listinné podobě na  

 jméno ve jmenovité hodnotě 166�000�000�Kč�v sérii A a 1 kusu akcie v listinné podobě na jméno ve  
 jmenovité hodnotě�1�499�960�Kč�v sérii B.

 V měsíci srpnu 2012 došlo na základě nového znaleckého posudku k trvalému snížení pořizovací 
 ceny dlouhodobého majetku inv. číslo 850003 - budova archívu Kuřim. Byla vytvořena opravná 
 položka ve výši 1 829 667 Kč, která se bude účetně odepisovat po dobu deseti let.

 Účetní jednotka nemá jiné závazky kryté podle zástavního práva.
 Účetní jednotka nemá další nesledované závazky.
 Žádné významné události po rozvahovém dni ke dni vyhotovení účetní závěrky nenastaly.

8)� Pro�sestavení�účetní�závěrky�je�použit�výkaz�zisku�a�ztrát,�druhové�členění� 
� v�plném�rozsahu.
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9)� Drobný�hmotný�majetek�s�ohledem�na�princip�významnosti:
 nábytek    2 909 tis. Kč
 PC, psací stroje, televize, RMG, fotoaparáty  2 386 tis. Kč
 telefony včetně mobilních, faxy   467 tis. Kč
 motorové pily, motorové nářadí   981 tis. Kč
 kamna, vařiče, sporáky   293 tis. Kč
 kotle    347 tis. Kč
 chladničky   145 tis. Kč
 čerpadla, postřikovače   469 tis. Kč
 ostatní přístroje a nářadí   1 701 tis. Kč
 mobilní buňky   12 tis. Kč
 kontejnery   176 tis. Kč
 chemická WC   166 tis. Kč
 informační cedule   433 tis. Kč
� Celkem� � � 10�485�tis.�Kč

Účetní jednotka neprováděla žádné operace s významnými riziky nebo užitky, které by mohly mít 
významný finanční dopad na účetní jednotku. 

10)�Účetní�jednotka�neprováděla�žádné�transakce�mezi�účetní�jednotkou�a�členy�správních,� 
� řídících�a�dozorčích�orgánů,�které�by�nebyly�uzavřeny�za�běžných�tržních�podmínek.

11)� Odměny�statutárnímu�auditorovi:

 - Povinný audit účetní závěrky 76 000 Kč
 - Jiné ověřovací služby 35 000 Kč

12)� Struktura�vlastního�kapitálu�k�datu�sestavení�účetní�závěrky:
 vlastní kapitál celkem    238 227 tis. Kč
  z toho:  
  - základní kapitál    167 500 tis. Kč
  - kapitálové fondy    16 391 tis. Kč
  - rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 38 651 tis. Kč
  - výsledek hospodaření běžného účetního období 15 685 tis. Kč 

V průběhu roku 2015 došlo ke zvýšení hodnoty zákonného rezervního fondu, statutárních 
a ostatních fondů.

Datum vypracování přílohy: 21. duben 2016

� RNDr.�Mojmír�Vlašín

předseda představenstva
společnosti Lesy města Brna, a. s.
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� Zpráva�o�vztazích
Společnost�Lesy�města�Brna,�a.�s.
Sídlo�společnosti:�Křížkovského�247,�664�34�Kuřim
IČ:�60713356
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4713
(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 29. dubna 2016

1)�konstatovalo,�že:

je povinno vypracovat v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zprávu o vztazích (dále jen „zpráva“).

2)�schválilo�tuto�Zprávu�o�vztazích�za�účetní�období�leden–prosinec�2015

1�Struktura�vztahů�mezi�osobami

1.1�Ovládaná�osoba

Lesy�města�Brna,�a.�s.
Sídlo společnosti: Křížkovského 247, 664 34 Kuřim
IČ: 60713356
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4713

1.2�Ovládající�osoba

Statutární�město�Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
IČ: 44992785

1.3�Osoby�ovládané�stejnou�ovládající�osobou

1.3.1�Společnosti�se�100%�majetkovou�účastí�statutárního�města�Brna

Brněnské�komunikace�a.�s.�
Sídlo společnosti: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno 
IČ: 60733098
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1479
Dopravní�podnik�města�Brna,�a.�s.
Sídlo společnosti: Hlinky 151, 656 46 Brno
IČ: 25508881
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2463
Technické�sítě�Brno,�akciová�společnost
Sídlo společnosti: Barvířská 5, 602 00 Brno
IČ: 25512285
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2500
SAKO�Brno,�a.�s.
Sídlo společnosti: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
IČ: 60713470
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1371
STAREZ�-�SPORT,�a.�s.
Sídlo společnosti: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČ: 26932211
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4174
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Pohřební�a�hřbitovní�služby�města�Brna,�a.�s.
Sídlo společnosti: Koliště 7, 602 00 Brno
IČ: 60713330
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 5828
Teplárny�Brno,�a.�s.
Sídlo společnosti: Okružní 828/25, 638 00 Brno
IČ: 46347534
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 786

1.3.2�Společnosti�s�majetkovou�účastí�statutárního�města�Brna�méně�než�100�%�a�více�než�30�%
Brněnské�vodárny�a�kanalizace,�a.�s.
Sídlo společnosti: Hybešova 254/16, 657 33 Brno
IČ: 46347275
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 783
Technologický�Park�Brno,�a.�s.
Sídlo společnosti: Technická 15, 616 00 Brno
IČ: 48532215
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1034

KORDIS�JMK,�a.�s.
Sídlo společnosti: Nové sady 946/30, 602 00 Brno
IČ: 26298465
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 6753

Veletrhy�Brno,�a.�s.
Sídlo společnosti: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
IČ: 25582518
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3137

1.3.3�Dceřiné�společnosti�obchodních�společností�se�100%�majetkovou�účastí�statutárního�města�Brna
ASTV,�s.�r.�o.�
Sídlo společnosti: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
IČ: 27674622
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 50990

1.4�Osoby�ovládané�ovládanou�osobou
Společnost Lesy města Brna, a. s., nedisponuje majetkovou účastí v žádné obchodní společnosti.

2�Úloha�ovládané�osoby�v�podnikatelském�seskupení
Úlohou společnosti Lesy města Brna, a. s., je udržování a zlepšování stavu městských lesů, trvalé zajištění 

vyrovnanosti lesní produkce se zaměřením na přírodě blízké hospodaření, trvalé zajišťování rozvoje 
obnovitelných produktů lesa a jiných užitků z hospodaření pro současné i budoucí generace.

3�Způsob�a�prostředky�ovládání
3.1�Způsob�ovládání
V celém sledovaném období vykonávalo rozhodující vliv na činnost společnosti statutární město Brno. 

Ovládající osoba vykonávala ovládání zejména prostřednictvím osob jmenovaných do orgánů společnosti.

3.2�Personální�propojení
Místopředseda představenstva společnosti Marek Janíček byl v rozhodném období předsedou 

představenstva propojené osoby Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., předsedou představenstva 
propojené osoby Technologický Park Brno, a.s., a předsedou dozorčí rady propojené osoby Dopravní 
podnik města Brna, a. s.
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Člen představenstva společnosti Ing. Vít Beran byl v rozhodném období předsedou dozorčí rady 
propojené osoby Technické sítě Brno, akciová společnost.
Místopředseda dozorčí rady společnosti Mgr. René Novotný byl v rozhodném období místopředseda 

představenstva propojené osoby STAREZ - SPORT, a. s. 

3.3�Struktura�propojení
Společnosti�ovládané�statutárním�městem�Brnem
Společnosti se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna:

 Brněnské komunikace a. s.

 Dopravní podnik města Brna, a. s.

 Technické sítě Brno, akciová společnost

 SAKO Brno, a. s.

 STAREZ - SPORT, a. s.

 Lesy města Brna, a. s. 

 Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.

 Teplárny Brno, a. s.

Společnosti, ve kterých má statutární město Brno rozhodující vliv na řízení:

 Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., (majetková účast 51 %)

4�Přehled�jednání�učiněných�na�popud�nebo�v�zájmu�ovládající�osoby�nebo�jí�ovládaných�
osob�týkající�se�majetku,�který�přesahuje�10�%�vlastního�kapitálu�ovládané�osoby�zjištěného�
podle�poslední�účetní�závěrky�za�posuzované�období
Společnost Lesy města Brna, a. s., neučinila v průběhu účetního období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob týkající se majetku, který 
přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.
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5�Přehled�smluv�mezi�osobou�ovládanou�a�osobou�ovládající�nebo�osobami�jí�ovládanými

osoba název�smlouvy

Statutární město Brno
Nájemní smlouva

Příkazní smlouvy

SAKO Brno, a. s. Smlouva o převzetí a svozu odpadu

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu

Smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod do 
kanalizace pro veřejnou potřebu

Teplárny Brno, a. s. Memorandum o spolupráci - zajištění dodávky dřevní štěpky

6�Objemová�plnění
6.1�Společnost�nakupuje�výrobky�a�služby�od�propojených�osob

Přehled plnění za rok 2015 (vč. DPH)
osoba název�smlouvy objem�v�tis.�Kč

Statutární město Brno Nájemné 8 389

SAKO Brno, a. s. Převzetí a svoz odpadu 372

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Vodné, stočné 176

6.2�Společnost�prodává�výrobky�a�poskytuje�služby�propojeným�osobám
Přehled plnění za rok 2015 (vč. DPH)

osoba název�smlouvy objem�v�tis.�Kč

Statutární město Brno Správa a údržba rekreačních ploch a vodních toků ve 
vlastnictví statutárního města Brna 14 318

Teplárny Brno, a. s. Dodávka dřevní štěpky 17 239

Technické sítě Brno, akciová společnost Dodávka řeziva 5

7�Posouzení,�zda�ovládané�osobě�vznikla�újma,�a�posouzení�jejího�vyrovnání
Společnosti Lesy města Brna, a. s., nevznikla v průběhu účetního období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 újma 

na základě vlivu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob.

8�Zhodnocení�výhod�a�nevýhod�plynoucích�ze�vztahů�mezi�osobami�uvedenými�v�této�zprávě
Společnost Lesy města Brna, a. s., si není vědoma žádných nevýhod ani rizik plynoucích ze stávající struktury 

pro ovládanou osobu.

9�Závěr
S ohledem na prověřené právní vztahy mezi společností, ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou v účetním období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 je zřejmé, že mezi těmito společnostmi 
nebyly v účetním období uzavřeny žádné obchodní smlouvy, učiněna opatření, právní úkony nebo ostatní 
plnění, která by měla za následek pro společnost újmu nebo nepřiměřenou výhodu.
Zpráva byla schválena v představenstvu společnosti Lesy města Brna, a. s., na zasedání konaném dne 

29. dubna 2016.

� RNDr.�Mojmír�Vlašín

předseda představenstva
společnosti Lesy města Brna, a. s.
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společnosti�Lesy�města�Brna,�a.�s.
se�sídlem�Kuřim,�Křížkovského�247,�PSČ�664�34

pro valnou hromadu v působnosti jediného akcionáře za rok 2015.

Dozorčí�rada�akciové�společnosti�Lesy�města�Brna,�a.�s.,�pracovala�v�roce�2015�ve�složení:

předseda: Ing. Zuzana Artimová  

místopředseda: Mgr. René Novotný 

členové: Doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.

  Ing. Miroslav Pacholík

  Ing. Michal Mareček

Dozorčí rada společnosti jednala v roce 2015 na osmi řádných zasedáních, v termínech, které jsou 
v souladu se stanovami společnosti. V kontrolní činnosti věnovala dozorčí rada pozornost oblasti 
ekonomiky společnosti, jejího financování a plnění plánu investic společnosti, s důrazem na změny, 
které v průběhu roku nastaly uvnitř společnosti a ve vnějších podmínkách pro její činnost. Dozorčí radě 
byly ze strany společnosti předávány veškeré materiály potřebné pro její činnost tak, aby byla průběžně 
informována o výsledcích hospodaření, stavu pohledávek a obsahu uzavíraných důležitých obchodních 
smluv. Zástupci vedení společnosti byli přítomni projednávání všech vybraných bodů programu každého 
zasedání dozorčí rady a odpovídali na případné otázky členů dozorčí rady v diskusi.

Dozorčí rada byla průběžně informována o přijatých usneseních představenstva společnosti. Při své kontrolní 
činnosti dozorčí rada neshledala žádné věcné ani formální vady v jednání a činnosti představenstva společnosti.

V souvislosti s ukončením hospodářského roku 2015 byla dozorčí rada seznámena se Zprávou o vztazích 
mezi propojenými osobami schválenou představenstvem.

V rámci své kontrolní pravomoci dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za účetní 
období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a dále se seznámila se Zprávou auditora o ověření řádné účetní 
závěrky za sledované účetní období. Dozorčí rada projednala výsledek hospodaření společnosti za rok 
2015 a návrh na rozdělení zisku. 

Tyto podklady jsou zahrnuty ve „Výroční zprávě o hospodaření společnosti Lesy města Brna, a. s., za rok 
2015“, kterou dozorčí rada odsouhlasila.

Dozorčí rada hodnotí velice pozitivně dosažené hospodářské výsledky společnosti, vlastní pěstební 
a těžební činnost, stav svěřeného majetku ve sledovaném období a dlouhodobě nízký stav pohledávek 
po lhůtě splatnosti z obchodního styku.

Na�základě�výše�uvedených�skutečností�dozorčí�rada�doporučuje�jedinému�akcionáři�společnosti,�
statutárnímu�městu�Brnu:

  schválit�řádnou�roční�účetní�závěrku�společnosti�k�datu�31.�12.�2015,

  schválit�rozdělení�zisku�společnosti�za�rok�2015�dle�návrhu.

V Kuřimi dne 2. května 2016 Ing.�Zuzana�Artimová

předseda dozorčí rady
společnosti Lesy města Brna, a. s.

� Zpráva�dozorčí�rady
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� Přehledová�mapa�lesů�statutárního�města�Brna

Oblast�prameniště�Březovského�vodovodu Legenda:

lesní�majetek�statutárního�města�Brna

Výroční�zpráva�2015

Lesy�města�Brna,�a.�s.

www.lesymb.cz

Datum�zpracování�výroční�zprávy:�6.�května�2016

Zpracovala�Reakce�s.�r.�o.�-�www.reakcesro.cz
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