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Seznam použitých zkratek 

AVB absolutní výšková bonita 

b.k. bez kůry 

BS bonitní stupeň 

ČSH Čistá současná hodnota 

ČSÚ Český statistický úřad 

DCF Discounted Cash Flow, metoda diskontovaných peněžních toků 

DLR Diferenciální lesní renta 

DO doba obmýtí 

DZP dřeviny základní přípravné 

EP ekologický potenciál 

FLD ČZU Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze 

FSG Foresta SG, a.s., řešitel projektu 

GIS Geografický informační systém 

HS hospodářský soubor 

HZLV hrubý zisk lesní výroby 

CH cílové hospodářství 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

IH intenzita hospodaření 

ISLH Informační standard lesního hospodářství 

JPRL Jednotky prostorového rozdělení lesa 

LČR Lesy České republiky, státní podnik 

LHC Lesní hospodářský celek 

LHE Lesní hospodářská evidence 

LHKE Lesní hospodářská kniha a evidence 

LHP Lesní hospodářský plán 

LR lesní renta 

LS Lesní správa 

LVS lesní vegetační stupeň 

MVO program LČR pro nápočty a projekty (Mzdy, Výroba, Oracle) 

MZD meliorační a zpevňující dřeviny 

MZe Ministerstvo zemědělství ČR 

NPV Net Present value 

OJ Obchodní jednotka 

OM lokalita odvozní místo 

OPRL Oblastní plán rozvoje lesů 

PCP průměrný celkový přírůst 

PJ prodejní jednotka (v rámci prodeje dřeva v aukci) 
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PLO přírodní lesní oblast 

PO přirozená obnova 

P-OM pařez - odvozní místo  

PP produkční potenciál 

SLT soubor lesních typů 

SÚJ Smluvní územní jednotka, (tj. území na němž smluvní partner provádí lesnické činnosti) 

TO těžba obnovní  

TUH trvale udržitelné hospodaření  

TV těžba výchovná 

ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 

ÚLT územní lesnické tabulky (pro stanovení objemu hroubí s kůrou stojícího stromu) 

UO umělá obnova  

VN výrobní náklady 

VÚLHM Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 
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1. Úvod 

V současné době se lesní hospodářství vlivem neočekávaně rychlého průběhu klimatických změn 

dostává do velmi tíživé situace. Tyto nepříznivé vlivy na mnohých místech České republiky působí 

velkoplošné poškození lesů a mnohde i rozpad celých porostů. Takovéto mimořádné okolnosti zasahují 

již do samotné podstaty lesa, vedou k nevyrovnané věkové struktuře lesních majetků a tím  

i ke změně vnějších ekonomických podmínek a nerovnoměrnému vývoji výnosů a nákladů spojených 

s hospodařením v lesích. V důsledku působení těchto faktorů pak dochází i ke změně výše lesní 

pozemkové renty. V návaznosti na současný stav lesního hospodářství bude pravděpodobně docházet i 

ke změnám ve vlastnické struktuře lesů na území České republiky a tvorbě nových lesních majetků. 

Majetkové změny taktéž mohou vést ke změně vnějších ekonomických podmínek a k nerovnoměrnému 

vývoji výnosů a nákladů. V důsledku působení všech těchto faktorů tak dochází i ke změně výše lesní 

pozemkové renty.  

Dalším parametrem ovlivňujícím obecný pohled na lesy je prosazování ekologické ekonomiky 

(bioekonomiky) na základě managementu lesních ekosystémů. Ve všech lesnicky vyspělých zemích 

Evropy je v současné době při hospodaření v lesích dodržována koncepce trvale udržitelného 

hospodaření (TUH), kdy je akceptován princip ekologické trvalosti lesa. Pro Lesy České republiky, s. p., 

tento princip znamená neustále zajišťovat rovnováhu mezi ekonomickými, ekologickými a 

společenskými požadavky na les. Tyto a mnohé další důvody vedou k nutnosti diferenciální lesní rentu 

definovat, kvantifikovat, začlenit a využívat ji jako nástroj leso-politického řízení a rozhodování, a to 

jak uvnitř státního podniku Lesy ČR, s. p., tak i nabídnout tuto koncepci široké odborné veřejnosti, či 

alespoň vyvolat diskuzi o způsobech a přístupech k TUH. 

Správnou aplikací na konkrétní podmínky lesního podniku je možné na základě definovaných a 

kvantifikovaných vstupů diferenciální lesní rentu vyjádřit v penězích podle různých jednotek (na 1 

hektar lesní půdy, coby produkční plochy, nebo na 1 m3 vyprodukovaného dříví, nebo na hospodářskou 

jednotku majetku a podobně). Teoreticky mohou být jednice různé, avšak výchozí a stěžejní je renta z 

plochy. Výsledky a zkušenosti s diferenciální lesní rentou by pak mohly být zobecněny a aplikovány na 

celé lesní hospodářství v České republice. Znalost diferenciální lesní renty by měla přispět k aktivnímu, 

cílevědoměji orientovanému řízení lesního podniku, který by poté měl mít větší možnosti jak reagovat 

na ekologické i ekonomické impulzy a tlaky přicházející z vnějšího prostředí.  

Snahou této studie je přispět k tvorbě obecně platné metody výpočtu diferenciální lesní renty 

plynoucí z libovolného, konkrétně zadaného lesního majetku v České republice a to na základě 

definovaného obecně platného výnosového a nákladového schématu lesního podniku. Pro státní podnik 

Lesy ČR, s. p. je cílem vyřešit výpočet diferenciální lesní renty plynoucí za stanovené období na 

jednotlivých organizačních jednotkách v souladu se zákonnými limity lesního hospodářství a 
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podnikovými cíli. Informace o vypočítané diferenciální lesní rentě by měly být použitelné jako jeden z 

kalkulačních nástrojů pro cílový způsob řízení podniku.  

Tato studie vznikla v rámci projektu s názvem Diferenciální lesní renta získaného v rámci Grantové 

služby Lesy České republiky, s. p. 
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2. Klíčová zjištění 

1. V České republice je problematika výpočtu diferenciální lesní renty využívána v legislativě 

upravující oceňování majetku (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 441/2013 Sb., 

k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších 

předpisů (vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb. 

a vyhlášky č. 443/2016 Sb.) a v legislativě pro výpočty škod na lesním majetku (vyhlášky 

Ministerstva zemědělství č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 

na lesích a vyhlášky č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční 

náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku). 

2. V této legislativě se však pracuje s modely, které jsou platné pro celou republiku, tudíž velmi 

obecné, vycházející s každoročně vypočtených průměrů. Tyto modely lze zpřesnit vlastním 

měřením růstových charakteristik pro jednotlivé kalkulační jednotky nebo majetky (zjištění 

růstových charakteristik relativních výškových bonit podle dřevin / skupiny dřevin na souborech 

lesních typů, kvality a množství sortimentů dříví podle dřeviny / skupiny dřevin a rovněž dle 

vlastního způsobu zvolené sortimentační metody). 

3. Foresta SG, a.s. má vlastní nástroje na modelování sortimentace, které jsou úspěšně používány 

v praxi. Tyto modely jsou individualizované až na soubor těžených stromů (obnovní prvek) 

v rámci jednotky prostorového rozdělení lesa a po jejich vhodném zobecnění na příslušný lesní 

majetek by došlo k odstranění nepřesností způsobených využíváním modelů platných pro celou 

ČR. Zobecnění individuálních modelů lze provést tak, že se za těžený soubor prohlásí všechny 

porosty vybraných vlastností a výběr stromů, které tento soubor reprezentují. 

4. Výnosovost lesního majetku výrazně ovlivňuje uplatněný způsob a metoda prodeje dříví. V 

případě prodeje výřezů je zásadní sortimentace dříví při jeho těžbě (nebo prodeji na určeném 

místě), z tohoto hlediska se jeví také jako žádoucí sestavení vlastních sortimentačních modelů 

(viz předchozí bod) pro daný majetek nebo alespoň pro širší přírodní podmínky. Doposud se v 

České republice používají pouze sortimentační tabulky pro smrkové a borové porosty různé 

kvality (PAŘEZ, 1987A); a sortimentační tabulky pro bukové a dubové porosty s kmeny různé 

kvality (PAŘEZ, 1987B). Rovněž lze pro tyto případy zvolit vlastní sortimentační metody ve 

vztahu ke způsobům a možnostem prodeje dříví. 

5. Informační podpora používaná pro výpočet diferenciální lesní renty není široká, ale pro její lepší 

použitelnost se nabízí využití přístupů kombinací různých softwarů (obecné oceňovací 
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softwary, speciální softwary pro oceňování podniků, lesních majetků, apod.). V minulosti 

vytvořila společnost Foresta SG ucelený software pro výpočet diferenciální lesní renty v 

podmínkách podniku Lesy ČR, s.p., který je v této oblasti doposud jediným takto komplexně 

pojatým sw. 

6. Z hlediska zahrnutí nákladů do výpočtů diferenciální lesní renty lze tuto část rozdělit pod 

několik položek, čímž dojde k přesnějšímu definování a nastolení možností objevení takových 

nákladů, které mohou být například neúměrně vysoké nebo i zbytečné (případně náklady na 

konkrétní specifické činnosti jednoduše vyložitelné, např. zajištěná kultura, ochrana porostů 

proti škodám zvěří). 

7. Polyfunkčnost lesnického hospodaření je často spojena ve výpočtu diferenciální lesní renty 

s vícenáklady a/nebo se ztrátami na výnosu (ale naopak i s možností vyšších výnosů). Doposud 

je velmi složité zahrnout do výpočtů tzv. externality (například vodohospodářskou funkci, 

rekreační funkce lesů, atd.) 

8. Výnosovost lesního hospodářství a výpočet diferenciální lesní renty závisí na normalitě lesa 

nebo může i napomoci zjištění rozložitelnosti výnosů a nákladů. 

9. Prostorová rozptýlenost je komplikovaným faktorem pro výpočet diferenciální lesní renty. 

Doposud nejsou známy, nebo jsou velmi komplikované, výpočty v souvislosti s náklady na 

dopravu dříví. Řešením je znalost způsobu dopravy a náklady v jednotkách na 1 km vzdálenosti 

nebo motohodin použitých dopravních prostředků (náklady na dopravu). 

10. Pro výpočet diferenciální lesní renty je vhodné stanovit vnitropodnikové ceníky, které je nutné 

pravidelně aktualizovat (jednou ročně nebo podle změny smluv). Nutno stanovit algoritmus pro 

sestavení těchto ceníků (normativní postup vycházející z obvyklých cen). 

11. Z hlediska ochrany lesa je možné také sestavit modely ovlivňující výpočet diferenciální lesní 

renty, takové modely pracují s upravenou Fastmannovou formulí (FAUSTMANN 1849). 

Původní pozemková renta je často počítána za obmýtí na podkladě složeného úrokování 

(Faustmannův vzorec). Používaný vzorec byl odvozen pro pasečné hospodářství s periodickou 

rentou (MATĚJÍČEK, SKOBLÍK 1993).LOISEL (2013) definoval upravený vzorec pro případy 

nahodilých událostí (pouze model). Dalším příkladem může být úprava podle MACPHERSON 

ET AL. (2016) nebo upravený (generalizovaný) Faustmannův vzorec pro různé stromové 

úrovně podle VAEZIN ET AL.(2009), což může být využitelné pro výběrný způsob 

hospodaření nebo lesy bohatých struktur. V případě znalosti přírůstu je Faustmannův vzorec 

také výrazně využitelný (HÄRTL 2015). Takové případy však již znamenají systematické 
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měření produkčních charakteristik s ohledem na stanoviště (soubor lesních typů, v zahraničí 

často obdobně nazýván „site index“) a pro konstruktéry softwarů již hlubší znalosti vyšší 

matematiky a modelování. Tento přístup se však používá hojně ve Spojeném království Velké 

Británie a Severního Irska, Finsku, v Rakousku, Německu nebo ve Švédsku. 

12. Z terminologického hlediska a cílů projektu Diferenciální lesní renty lze záměr projektu spíše 

vztáhnout na hodnocení výnosovosti lesního hospodaření či na hodnocení výkonnosti lesního 

podniku. 

13. Lesní podnik lze charakterizovat jako podnik vlastnící zejména lesní kapitál. Podle 

PULKRABA A KOL. (2007) je velikost kapitálu podniku závislá zejména na druhu a objemu 

produkce, výrobních technologiích a rychlosti jeho obratu. Podle MATĚJÍČKA (2015) právě 

v lesnictví musíme respektovat: (i) velmi vysokou potřebu kapitálu; (ii) extrémně dlouhý obrat 

kapitálu. Lesní kapitál představuje kapitál lesní půdy a lesního porostu (porostní kapitál). 

Měření výnosovosti lesního kapitálu můžeme označit také jako zjišťování rentability a výpočet 

zúročení lesního kapitálu.  

14. Lesní kapitál představuje kapitál lesní půdy a lesního porostu (porostní kapitál). Měření 

výnosovosti lesního kapitálu můžeme označit také jako zjišťování rentability a výpočet zúročení 

lesního kapitálu. Podle FRIČE (1947), který se zabýval právě diferenciální lesní rentou, 

rentabilitu hospodaření a zvýšení hodnoty lesního majetku nelze totiž posuzovat jenom podle 

zvýšení nebo klesání těžeb a výnosu. Proto tedy, podle FRIČE (1947) a MATĚJÍČKA (2015), 

chceme-li správně posuzovat rentabilitu, musíme jednak srovnat vztah, mezi výnosem a 

základním kapitálem, který les představuje, a také srovnat kapitálové hodnoty v různých 

časových obdobích, tedy nejlépe při obnově lesního hospodářského plánu, abychom zjistili, zda 

daný lesnický management (obhospodařování) bylo rentabilní, a zda se také zvýšila či snížila 

hodnotu lesního kapitálu a zda se zlepšil nebo zhoršil poměr mezi výnosem a kapitálem. Jedná 

se tedy o měření výnosovosti a to podle poměru výnosu k základnímu kapitálu (kapitálu lesa) 

tj. zúročení lesního kapitálu (v %). Podle současných metodik pro zpracování finančních analýz 

se výnosovost vlastního jmění počítá jako poměr čistého zisku k vlastnímu jmění. Tržní lesní 

úrokovou míru lze potom vyjádřit jako poměr ročního čistého výnosu z lesa (nezmanipulovaný 

zisk) a ceny lesního majetku (částka, kterou běžní kupující skutečně za les platí). Stanovíme tak 

v desetinném vyjádření nebo v procentuálním vyjádření x 100. Uvedeno na příkladu: Když v 

roce 2013: zisk z lesa (obecní lesy, pouze lesnická činnost bez příspěvku na hospodaření v 

lesích) = 2 881 Kč/ha; průměrná kupní cena lesa = 122 500 Kč/ha; pak tržní úroková míra = 

2,35 % a návratnost investice = 42,6 roku (Zdroj: Zpráva o stavu lesů a lesního hospodářství 
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ČR MZe 2013, ZÁDRAPA 2013 in MATĚJÍČEK 2015). Otázkou lesní úrokové míry se 

poměrně do hloubky zabývá MATĚJÍČEK A KOL. (2013). Výpočet výnosovosti (rentability, 

zúročení) při využití disponibilních dat (a informačních a komunikačních technologií) lze dle 

MATĚJÍČKA (2015) provést pomocí výnosových modelů na základě stanovení výnosové 

hodnoty lesního majetku. Výnosové (důchodové) hodnoty vznikají kapitalizací konečných nebo 

věčných rent, které mohou být roční nebo periodické. Kapitalizace je přepočet důchodu z 

kapitálu na výši peněžního kapitálu, který by při dané úrokové míře vynášel příslušný úrok. 

Kapitalizovanou míru zisku či kapitalizovaný zisk lze přirovnat k jistině, kterou je nutno při 

stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos nemovitosti. 

Renta je druhem důchodu. Čistý výnos (důchod) lze tedy definovat jako renta plus zisk. Při 

výpočtech celkového výnosového ocenění lesa se předpokládá pravidelnost (vyrovnanost) a 

nepravidelnost (nevyrovnanost) výnosů (plošného zastoupení věkových stupňů, resp. těžebního 

předpisu). Při výpočtech celkového výnosového ocenění lesa lze použít (důchodová, kapitálová) 

hodnota lesa (pozemku a porostu) na základě roční, resp. periodické renty na les. Majetku nebo 

potom výnosové ocenění lesního porostu (jednotlivých lesních dřevin) na základě metody čisté 

současné hodnoty (ČSH) neboli metody Net Present Value (NPV) či metody diskontovaných 

peněžních toků (DCF- Discounted Cash Flow). Výsledkem je potom modelové ocenění v Kč na 

1 ha podle skupin dřevin, jejich věku a dosahovaných bonit podle souboru lesních typů. 

Chceme-li tedy zjistit výnosovost lesního podniku, je vhodné použít výnosové ocenění podniku, 

tj. celkové ocenění. Celková hodnota podniku nemůže být vypočtena oceňováním jednotlivých 

částí. Pro oceňování podniku se nejčastěji používá metoda čisté současné hodnoty a metoda 

diskontovaných peněžních toků. 

15. Pro výpočet diferenciální lesní renty a čisté současné hodnoty existuje několik metod 

uplatňovaných v lesnické praxi. Tyto metody lze zpřesňovat a objektivizovat pro konkrétní 

lesnické majetky s ohledem na jejich specifické přírodní podmínky či i socio-ekonomické 

aspekty daných oblastí (regionů). 

16. Aby mohly být podklady pro hodnocení výnosovosti lesního hospodářství správně použitelné, 

je třeba se zabývat také otázkou vhodného účtování. Pro potřeby účtování není totiž dle 

Čermákové (2012) hodnota lesních porostů vykazována v účetních výkazech v rámci účetní 

závěrky účetní jednotky. Z tohoto hlediska je třeba harmonizovat účetní postupy pro jednotné 

účtování v rámci lesního hospodářství. Tímto cílem se zabývala Čermáková (2012), která 

dospěla k poměrně zajímavým návrhům. Její výstupy je však nutno verifikovat pod přísnějším 

„lesnickým“ pohledem (zejména z pohledu vhodné terminologie, postupů, atd.). Problematika 
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vhodného účtování jak pro potřeby národních účetních standardů (tak pro potřeby 

mezinárodních) účetních standardů je záležitostí, která výrazně ovlivňuje ocenění tzv. 

biologických aktiv. 

17. V rámci oceňování lesních podniků je třeba se podívat i na záležitost hodnocení finanční 

výkonnosti podniků pod pohledy různých indexů, např. pyramidální soustava ukazatelů, 

paralelní soustava ukazatelů, atd. A tyto přístupy opět verifikovat pro potřeby lesnické 

ekonomiky. 

18. Vzhledem ke složitosti daného základního problému řešeného v projektu a tím je hodnocení 

výnosovosti lesních podniků tedy zjednodušeně řečeno oceňování lesních podniků (včetně 

potřeby nalezení vhodného postupu pro zjištění diskontní nebo úrokové míry či míry 

kapitalizace výnosů pro oceňování lesních podniků) je doba řešení projektu velmi krátká. 

Otázky řešení výše popsaných úkolů vyžadují systematické bádání a kolektivní spolupráci 

s důrazem na kompletní znalosti jak v lesnictví, zejména v oblasti hospodářské úpravy lesů 

a lesnické typologie (pochopitelně včetně dalších profilových disciplín) a zároveň hluboké 

znalosti finanční ekonomiky, zejména z oblasti oceňování podniků (což je opět syntézní 

ekonomická disciplína). Dané otázky tedy vyžadují nastavení vhodných parametrů:  

- pro potřeby nalezení vhodných algoritmů kalkulace diskontní míry (lesní úrokové 

míry) určení vhodných podkladů pro odhad rizikovosti s ohledem na faktor času – 

podklady ochrany lesů v kombinaci s lesnickou typologií. Například stupně 

změněnosti porostních typů ve vazbě na míru rizika (příkladem může být akátový 

porostní typ s vysokým stupněm změněnosti, ale z hlediska bezpečnosti produkce 

s minimálním mírem rizika); 

- hlubší porozumění diverzifikaci trhu nejen v rámci České republiky, ale celé Evropy 

(i dále); 

- pravidelné a v časových řadách systematicky sledované vhodně nastavené náklady a 

výnosy v rámci lesnického hospodaření (data shromažďovaná Českým statistickým 

úřadem nebo data samotných lesních podniků nejsou dostatečně důrazně sledována, 

ani vyžadována, porovnávána nebo analyzována. Není dostatečně analyzován trh 

s dřívím a dřevařskými výrobky, nejsou vyhodnocovány toky materiálů, není 

analyzována struktura podniků, variability poptávky a nabídky – v rámci celé Evropy, 

a s tím související hodnocení intenzity konkurence na trhu, stupeň diverzifikace, atd.). 
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19. Jak vyplývá ze současných přístupů v oceňování lesa, zahrnutí renty ve výpočtech je základním 

přístupem. Bez jejího užití se v lesnictví z hlediska jeho dlouhodobosti ani neobejdeme. 

Otázkou ovšem zůstává, zda jsme schopni odlišit rentu ve smyslu její diferenciace, na 

diferenciální lení rentu I a diferenciální lesní rentu II. Pravděpodobně ano. Znamená to ale 

důkladnou znalost přírodního prostředí z hlediska jeho potenciální produkce (diferenciální renta 

I) a důkladnou schopnost tyto znalosti aplikovat ve smyslu aktuální produkce s cílem upravit 

tuto produkci tak, aby vzhledem k potenciálním podmínkám byla ještě vyšší a kvalitnější. A o 

to se lesníci snaží snad po celou historii své existence. 
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3. Teorie účel, význam a potřeby renty a rentního oceňování v lesnictví 

3.1 Oceňování přírodních zdrojů 

Přírodní zdroj je element celku poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný. Přírodní 

zdroje dělíme na obnovitelné a neobnovitelné. Přírodní zdroje jsou rovněž považovány za statky, které 

člověk využívá, nebo přetváří v jiné produkty. Za obnovitelné zdroje jsou považovány například energie 

biomasy, větrná energie, solární energie apod. Přírodní faktory jsou však limitující a přírodní zdroje 

omezené. Což je chápáno jako zvláštnost reprodukce potenciálu přírody.  

Vzhledem k přírodním podmínkám, stavu lesa s různou mírou lidského ovlivnění a různému plnění 

funkcí lesů, je nutné lesnický management určitým způsobem diferencovat. Tato diferenciace 

jednoznačně vychází z přírodních podmínek, které dávají podklady pro zaměření hospodaření či ochranu 

lesního ekosystému týkající se volby dřevin, možnosti a požadavky na pěstění lesů, časovou a prostorou 

úpravu lesních ekosystémů, využití těžebně-dopravních technologií, až po výnosovost lesního 

hospodářství.  

Lesní produkty, které rozdělujeme na dřevní a nedřevní, bezpochyby patří mezi přírodní zdroje. Les 

je vrcholným, nejorganizovanějším a nejsložitějším článkem vývoje rostlinných společenstev na Zemi 

(KORPEĽ 1989). Vzhledem ke svým ekologickým, ekonomickým a sociálním hodnotám a službám 

představují lesy podstatnou možnost k zachování života na zemi (BENGTSSON ET AL. 2000; FOLEY 

ET AL. 2007). Lesy mají vysokou schopnost zlepšovat půdní vlastnosti, zabezpečují ochranu vodních 

toků a představují místo pro zachování biologické rozmanitost (MA 2005). Lesní ekosystémy jsou 

vysoce komplexním a dynamickým typem ekosystému, ale jejich management je velmi náročný 

(WULDER2006). Proto se péče o lesní ekosystémy neobejde bez vhodného plánování při použití 

spolehlivých poznatků o vlastnostech dřevin, o přirozené dynamice struktury lesních porostů, o 

zákonitostech vývoje a růstu lesních společenstev v různých stanovištních (KORPEĽ 1989), tj. trvalých 

ekologických podmínkách prostředí (HOLUŠA 2012).  

Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, se lesem rozumí lesní porosty 

s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa, funkcemi lesa přínosy podmíněné existencí 

lesa, které se člení na produkční a mimoprodukční, lesními porosty stromy a keře lesních dřevin, které 

v daných podmínkách plní funkce lesa.  

Lesnictví a produkce z lesa (ať již v podobě produktů nebo služeb) má svá specifika. Mezi tato specifika 

například patří:  

o Mimořádně dlouhá výrobní (produkční) doba, min. 8 až 150 i více let;  
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o dále podle MATĚJÍČKA (2015) relativně krátkou pracovní dobu ve vztahu k mimořádně 

dlouhé výrobní době (v pěstební činnosti, jejímž výrobkem je dřevo na pni, je les dlouhodobě 

rozpracovaným výrobkem. V době vynakládání lidské práce je les zase pracovním předmětem);  

o ve stejném duchu jako zemědělství velkou prostorovou rozptýlenost, která s sebou nese 

organizační, komunikační či dopravní problémy, sezónnost, která je výrazná zejména v pěstební 

činnosti, a je způsobena biologickým charakterem této činnosti a její závislostí na přírodních 

podmínkách (půda, terén, klima apod.).  

Disciplínou, která se podle MATĚJÍČKA (2015) zabývá komplexními otázkami lesa a lesního 

hospodářství, hlavně těmi o přírodní produkci, vlastnictví lesa, konkurenci při jeho využívání, 

dynamikou zdrojů a času, nazýváme lesnická ekonomika. Moderní lesnická ekonomika se nově 

intenzivněji orientuje podle chování a preferencí lidí, stejně tak jako podle institucionálního uspořádání 

a zvyšuje svou orientaci na biologické procesy.  

Podle ZHANGA & PEARSE (2011) bychom lesnickou ekonomiku mohli rozdělit na několik 

odlišných směrů. Za prvé na tu, kde je její pozornost věnována zejména lesům, dříví a dalším produktům 

a službám produkovaným přímo z lesů, tedy ekonomice řízení lesních zdrojů. Dále se tato část také 

věnuje produkci a marketingu sekundárně zhodnocených lesních produktů, jako je řezivo, překližky a 

papír, protože poptávka po primárních lesních produktech, jako je dříví, je poháněna hodnotou těchto 

druhotných produktů.  

Zadruhé, úsudky o ekonomické výkonnosti lesnictví z pohledu jednotlivých vlastníků nebo 

správců lesů. Kritériem, které používáme k posouzení ekonomické výkonnosti (nebo spíše výnosovosti) 

jedné činnosti nad druhou, je srovnání čistého zisku, přebytku výnosů nad náklady, při zohlednění 

celkové efektivnosti hospodaření. V tomto případě je třeba zdůraznit, že z tohoto pohledu se často 

ekonomické zájmy jednotlivých podnikajících subjektů, vlastníků lesů, správců lesů a dalších 

pracovníků v lesnictví v různé míře odlišují od zájmů společnosti jako celku.  

Zatřetí, lesnická ekonomika by měla vycházet z toho, že široký záměr lesního hospodářství a 

produkce lesních produktů má vytvořit maximální hodnotu pro společnost. Tento cíl má významné místo 

v lesnických tradicích a přístupech k pojetí lesního hospodářství a je výrazně ovlivněn zejména 

lesnickou politikou daného státu. Je třeba si uvědomit, že užší cíle, jako jsou tyto, jsou nevyhnutelně v 

rozporu, menší či větší měrou, s cílem maximalizovat ekonomický přínos existence lesa pro společnost 

jako celek.  

Za čtvrté, lesnická ekonomika také řeší samotnou hodnotu lesa z hlediska tržních a netržních 

produktů a služeb. Z tohoto pohledu je komplexní rozsah tržních a netržních hodnot společným 

aspektem lesnictví téměř všude ve světě. V zalesněných oblastech rozvinutých zemí, v regionech, může 

být pro většinu vlastníků lesů významná hodnota dřevních a nedřevních produktů a hodnota například 



 Projekt grantové služby LČR - Diferenciální lesní renta 

 

 

 

Foresta SG, a.s. 
17 

 

 

 

možnosti rekreačních aktivit. Zatímco ta první je obvykle zpeněžitelná, ta druhá ne. Ale jsou to hodnoty, 

které jsou společnosti spotřebovatelné nebo extrahovatelné.  

Za páté, naproti hodnotám extrahovatelným stojí hodnoty nespotřebovatelné, neextrahovatelné. V 

tomto duchu zde zaujímají svou pozici funkce lesů a ekosystémové služby (SCHNEIDER, 

HOLUŠOVÁ A KOL. 2016). Tedy funkce lesů, které jsou představovány schopnostmi a účinky 

ekosystémů ovlivňovat své vnitřní prvky a procesy i vnější prostředí. Primárně nemají vazbu na 

naplňování vědomých potřeb člověka, zde například patří funkce půdoochranná. A ekosystémové služby 

ve smyslu služby nebo statku poskytované přírodou, ze kterých má člověk prospěch a které mu přinášejí 

užitek. 

 

3.2 Historie renty a rentního oceňování 

Rentní oceňování lze použít pro případy národohospodářského plánování, kalkulace efektivnosti 

hospodaření, cenové tvorby, finančních pravidel, atd. (MATĚJÍČEK, ZÁDRAPA 2014). 

Z pohledu dějin rentního oceňování je nutno přistoupit k prvotnímu pohledu na půdu a rentu. 

Honová (2009) se snažila popsat vývoj ekonomických teorií v případě oceňování půdy a stanovení renty. 

Zjednodušeně lze historii těchto ekonomických přístupů rozdělit takto:  

Období antiky, feudalismu, merkantilismu, kameralismu, fyziokratismu až po definování 

kapitalismu a vývoj ekonomického myšlení do vzniku klasické školy. Klasická politická ekonomie 

(druhá polovina 18. století - 70. léta 19. století) představuje podle HONOVÉ (2009) konstituování 

ekonomie jako vědy. Filosofií klasiků je liberalismus a jejich ideálem je ekonomický systém založený 

na svobodné tržní konkurenci a na svobodě obchodu. Významné je období kdy Adam Smith (1723–

1790) popsal myšlenku „produktu půdy, který vždy vynáší rentu“ a „produktu půdy, který někdy vynáší 

rentu a jindy ne“ (SMITH, 2001). 

Cena placená za využívání půdy – pozemková renta – je dle Smithe monopolní renta. Podle 

SMITHA (2001) je pozemková renta „přirozeně cenou monopolní. Neřídí se vůbec tím, co snad majitel 

pozemků vynaložil na zvelebení oné půdy, nebo tím, kolik si může dovolit požadovat, nýbrž tím, kolik si 

pachtýř může dovolit zaplatit. Na trh se mohou zpravidla dostávat jen takové složky produktu půdy, 

jejichž běžná cena stačí uhradit kapitál vynaložený na dopravu onoho zboží na trh a přinese i obvyklý 

zisk. Je-li běžná cena vyšší, to, oč je vyšší, přirozeně připadne na pozemkovou rentu.“ Dále uvádí, že 

„pozemková renta se mění nejen s úrodností půdy, a to bez ohledu na její produkt, ale také s její polohou, 

ať je její úrodnost jakákoliv. Půda v blízkosti velkých měst vynáší větší rentu než stejně úrodná půda v 

některém zapadlém kraji. Hospodaření na jedné nestojí možná o nic více práce než hospodaření na 

druhé, ale dopravit na trh produkt z půdy vzdálené stojí jistě vždycky více práce. Musí se z něho tedy 

vydržovat větší množství práce, a přebytek, z něhož pochází zisk pachtýře i renta majitele půdy, se musí 
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zmenšit“. V dnešní lesnictví tento aspekt výrazně ovlivňuje zpřístupnění lesních porostů, kvalita lesní 

dopravní sítě a také poloha zpracovatelského řetězce či dopravní vzdálenost. 

SMITH (2001) popisuje změnu užívání půdy v důsledku změny výše renty. Je-li například 

nedostatek dřeva, pak jeho cena stoupá: „Majitel půdy někdy shledá, že největší zisk bude mít možná ze 

své půdy tehdy, bude-li na ní pěstovat stavební dříví. Zisk z něho přichází sice pozdě, ale bývá pak tak 

velký, že se ono opoždění vynahradí“. 

Podle SMITHE (2001) také „celý roční produkt půdy a práce každé země nebo, což je vlastně totéž, 

celá hodnota tohoto ročního produktu, rozpadá se přirozeně na tři složky: pozemkovou rentu, mzdu a 

zisk z kapitálu a představuje příjem tří různých stavů: lidí, kteří žijí z renty, lidí, kteří žijí ze mzdy, a lidí, 

kteří žijí ze zisku. To jsou tři hlavní, původní a základní stavy každé civilizované společnosti, a důchody 

všech ostatních stavů koneckonců pocházejí z důchodů jejich.“ 

Po Smithově teorii monopolní renty nastupuje ANDERSON (1777) s koncepcí vzácnosti renty: 

„Jestliže při dané ceně může každý producent prodávat stejné množství obilí, pak zisky z obdělávání 

nejvíce úrodné půdy musí být mnohem větší, než ty z obdělávání ostatních půd; s rostoucí neúrodností 

půd klesají zisky a to až tak dlouho, dokud výdaje na obdělávání podřadných půd nebudou rovny hodnotě 

produkce“. (ANDERSON, 1777). 

Podle HONOVÉ (2009) později tyto obě teorie (Andersonovu a Smithovu) spojil RICARDO (1821) 

v důvodech pro existenci pozemkové renty – Andersonova vzácnost půdy (scarcityofland) a Smithova 

různá plodnost a umístění (unequal fertility and location). Současně s Davidem Ricardem se otázkám 

pozemkové renty věnoval i T. R. MALTHUS (1815). 

Ricardo prohloubil teoretické základy renty v publikaci „Zásady politické ekonomie a zdanění“ (On 

the Principles of Political Economy and Taxation) z roku 1817, ve které se zaměřuje na zákonitosti 

rozdělování národního důchodu mezi pozemkové renty, mzdy a zisky. 

Později RICARDO (1821) vznesl myšlenku, že „cena obilí není vysoká proto, že se platí renta, 

nýbrž renta se platí, protože je cena obilí vysoká“. Zde se podle HONOVÉ (2009) Ricardo dopustil 

určité nedůslednosti, když zcela vyloučil nákladový charakter pozemkové renty. Předpokládal totiž, že 

půda nemá žádné alternativní použití, tj. že ji nelze využívat jinak než k zemědělskému obdělávání. 

Přitom podle HONOVÉ (2009) alternativní využití půdy (například na zalesnění nebo na stavební 

parcely) vede k tomu, že renta nemusí ani na té nejhorší zemědělské půdě klesnout na nulu. Má-li být 

obdělána, musí platit nájemce minimálně rentu, která odpovídá obětovanému výnosu z nejlepšího 

alternativního (nezemědělského) využití půdy. Pozemková renta proto v sobě obsahuje část, která má 

charakter nákladu (nákladu obětované příležitosti).  
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Naproti tomu zde existuje ale i fyziokratický přístup, který věří, že renta vzniká z přirozené 

úrodnosti půdy: čím úrodnější půda, tím větší čistý produkt na ní zemědělci nebo lesníci vytvoří. Což 

už se blíží dnešnímu pojetí diferenciální renty použitelné pro lesnictví. 

Na Ricarda navázal John Stuart Mill, který reprezentoval v Anglii klasickou politickou ekonomii 

po téměř celou druhou polovinu 19. století. MILL (1848) aplikoval koncepci renty na produkci obecně. 

Mill také připustil nákladový element pozemkové renty. Tvrdil, že renta z půdy může ovlivnit cenu 

produktu, ale jen v tom případě, kdy by se natolik zvětšila populace, že bychom byli konfrontováni s 

konečným množstvím půdy. V dnešní době si tyto limity již velmi vážně uvědomujeme. 

Podle HONOVÉ (2009) si Mill byl vědom, že na hodnotu půdy působí celá řada faktorů, a že 

podřadnost půdy může být způsobena jak nízkou úrodností, tak nevýhodnou polohou. První situace 

vyžaduje zapojení většího množství práce při pěstování, druhá při dopravě produkce na trh. Pro Milla 

také na rozdíl od ostatních nebyla půda jen pouhý produkční faktor, ale vnímal funkci půdy také jako 

poskytovatele „příjemných“ služeb (amenity services). Mill zdůrazňoval její důležitost pro kvalitu 

života, zejména zachování neporušené přírody jako místa k odpočinku.  

Pokud toto Millovo vnímání přirovnáme k dnešní situaci v lesnictví, tak jako „příjemné služby“ 

můžeme dnes chápat všechny (nebo většinu) mimoprodukční funkce lesů. A také nízkou úrodnost půdy 

nebo podřadnou půdu již dovedeme také rozlišit a to pomocí klasifikace přírodních podmínek. Z tohoto 

hlediska je klasifikace přírodních podmínek jedním ze základních principů, bez kterých se lesnictví 

neobejde. Tato klasifikace nám přináší základní přehled o možnostech a limitech pro využívání lesních 

ekosystémů (MÍCHAL 1999). Podle KONŠELA (1923) využíváme všechny znalosti o stanovišti tj. 

půdě, klimatu, geologii, geomorfologii, ale i působení různých živočichů, rostlin, všech, kteří se o toto 

stanoviště výrazně podílí. Nezbytné jsou znalosti o růstových projevech dřevin (výška, výčetní tloušťka, 

tvar kmene, bonita dřevin, sortimenty). V České republice pro klasifikaci přírodních podmínek 

v lesnictví využíváme Lesnicko-typologický klasifikační systém. 

Následuje další teoretický pohled na rentu z hlediska jejího přístupu a chápání, ale vzhledem 

k tématice projektu na toto není třeba věnovat další prostor. 

 

3.3 Teorie renty 

Jednou z významných osobností, které se v minulosti zabývaly teorií renty, byl také David Ricardo 

(1772 – 1823), který byl ve své době jedním z největších světových znalců peněžního oběhu. Ve své 

knize Zásady politické ekonomie a zdanění (1817), v kapitole O rentě definuje rentu jako: „Renta je ta 

část produktu půdy, která je placena majiteli půdy za užívání původních a nezničitelných sil půdy. Často 

je však směšována s úrokem a se ziskem z kapitálu a v běžné řeči se tohoto termínu užívá pro všechno, 

co pachtýř každoročně platí majiteli půdy.“  
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Ricardo ve svých pracích popisuje, že renta se tedy vždy platí za užívání půdy jen proto, že půdy je 

omezené množství a že její jakost není stejná, a proto, že se při růstu obyvatelstva začíná obdělávat půda 

horší jakosti nebo méně výhodně položená. Když se během vývoje společnosti začne obdělávat půda 

druhého stupně úrodnosti, ihned na půdě prvního stupně vznikne renta, a její výše bude záviset na rozdílu 

v jakosti těchto dvou druhů půdy. Začne-li se obdělávat půda třetí jakosti, ihned vznikne renta na půdě 

druhé jakosti, a je určena jako předtím rozdílem v produktivních silách půdy. Zároveň se zvýší renta na 

půdě první jakosti, protože musí být vždy vyšší než renta na půdě druhé jakosti o rozdíl v produktu, 

který tyto pozemky poskytují za daného množství kapitálu a práce. S každým přírůstkem obyvatelstva, 

který přinutí zemi uchýlit se k půdě horší jakosti, aby se mohli vypěstovat potřebné potraviny, stoupne 

renta ze všech úrodnějších pozemků."  

Také Marx se zabýval zkoumáním závislosti sumy renty (absolutní renty a diferenciální renty) na 

relativní úrodnosti půdy. Vycházel z předběžného předpokladu, že suma renty je přímo úměrná 

úrodnosti půdy (tzn., je-li některá kategorie půdy o hodnotu X úrodnější než jiná, je i suma renty z této 

kategorie o hodnotu X vyšší než renta, kterou dává méně úrodná půda). Rozdíl mezi výrobní cenou na 

nejhorší půdě a výrobní cenou na lepší půdě (nebo za lepších podmínek) dává rozdílovou nebo 

diferenční rentu. Marx na základě podrobného rozboru této renty dokázal, že vyplývá z rozdílné 

úrodnosti jednotlivých pozemků, z rozdílné velikosti kapitálu vloženého do půdy, a tak plně odhalil 

Ricardův omyl, podle něhož diferenční renta vzniká jen za postupného přechodu od lepších pozemků k 

horším. Naopak, bývají také opačné přechody, kdy se půda jedné kategorie mění v půdu jiné kategorie 

(pokrok techniky, rozvoj měst atd.). 

 

V České republice i jinde hraje teorie renty významnou roli a je předmětem mnoha diskuzí 

právě v rámci hodnocení výkonnosti podniků. 

 

Rentu lze chápat jako druh důchodu, který plyne z vlastnictví půdy a určena cenou za užívání půdy. 

Renta lesní pozemková je druhem důchodu, který náleží vlastníkovi pozemku. Pozemková renta se dělí 

na rentu absolutní a diferenciální. Absolutní plyne z pozemků s minimálním výnosovým potenciálem a 

vyplývá již ze samotného titulu vlastnictví lesních pozemků.  

Důchod je tok mezd a platů, úrokových plateb, dividend, rent a ostatních příjmů, jež dostává určitý 

příjemce za určité časové období. Zásadně jej vztahujeme k příjemci, majiteli kapitálu. Důchody 

rozdělujeme na vydělané a nevydělané. „Vydělaný“ důchod (pracovní důchod) má formu mezd, platů, 

„nevydělaný“ důchod (vlastnický důchod) plyne z vlastnictví a má obvykle:  

- formu renty v případě vlastnictví půdy,  

- formu dividendy v případě vlastnictví cenných papírů,  



 Projekt grantové služby LČR - Diferenciální lesní renta 

 

 

 

Foresta SG, a.s. 
21 

 

 

 

- formu úroků v případě vlastnictví finančního kapitálu.  

Starobní důchod, sociální dávky apod. mají charakter transferové platby (příjmy od vlády).  

Renta je tedy druhem důchodu, který plyne z vlastnictví půdy. Je cenou za používání půdy a 

někdy se nepřesně ztotožňuje s čistým výnosem z pozemku. Výnos z půdy je rentou, která je určena 

cenou a nikoli nákladem, který určuje cenu. Jestliže majitel pozemek pronajme, obdrží za něj nájemné 

(dříve nazývané pachtovné), což představuje pozemkovou rentu. V případě, že majitel na pozemku 

hospodaří sám, pak jeho čistý výnos obsahuje jak pozemkovou rentu, tak podnikatelský zisk. 

Zjednodušeně můžeme napsat, že čistý výnos (důchod) = renta + zisk. 

 

Výpočtem diferenciální lesní renty jsme schopni určit (s určitou mírou pravděpodobnosti) 

současnou i budoucí výnosovost lesního majetku. 

 

Diferenciální renta je část renty plynoucí nad hodnotu renty absolutní z pozemků s vyšším 

výnosovým potenciálem. Lze tedy říci, že diferenciální lesní renta je dodatečným výnosem nad částku 

minimální kladné lesní renty. Nejnižší kladná lesní renta je tedy jakýmsi etalonem (základní hladinou) 

od které se kladným směrem odvíjí výše diferenciální lesní renty u ostatních výnosnějších pozemků. Je 

to tedy druh pozemkové renty, kterou získávají vlastníci lesních pozemků, jejichž půda je úrodnější nebo 

má vzhledem k trhu lepší polohu. Lze ji také charakterizovat jako rozdíl mezi individuální a 

společenskou hodnotou produktů. V lesním hospodářství vzniká diferenciální renta v obou svých 

formách, tj.:  

 

Diferenciální (lesní) renta I., která je vyvolána: 

• Rozdílnou úrodností lesních půd, což má za následek jednak rozdílné množství výrobků z plošné 

jednotky lesní půdy, jednak rozdílnou kvalitou výrobků, projevující se rozdílnou odbytovou 

atraktivností jednotlivých druhů dřevin a sortimentů. 

• Rozdílnou polohou lesních porostů vzhledem k místům odbytu dříví. 

Diferenciální (lesní) renta II., která vzniká jako: 

• důsledek dodatečných vkladů výrobních činitelů do lesních porostů. Tato renta je výsledkem 

zvolené intenzity lesního hospodaření, což může být charakterizováno například technickou a 

technologickou úrovní lesní výroby, intenzitou pěstební činnosti, hustotou sítě lesních cest apod. 

Tato renta se projevuje např. zvýšením množství a kvality produkce, úsporami dopravních 

nákladů apod. Viz obrázek 1. 
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Obrázek 1: Vztah mezi výnosem a rentou 
 
 

Pojem lesní renta chápeme jako druh důchodu, plynoucí vlastníku lesního majetku. Jedná se o 

dlouhodobý vyrovnaný výnos z lesa, daný nákladovými a výnosovými charakteristikami lesního 

majetku (podniku nad ním) a ovlivněný obecně výrobně-provozními, legislativními a tržními 

podmínkami. Správnou aplikací lze v konkrétních podmínkách lesního podniku vyjadřovat na základě 

definovaných vstupů rentu v peněžních jednotkách. Tyto objektivní vstupní parametry by měly být 

zpracovávány s využitím výnosových a nákladových modelů. To v praxi znamená, že by měly být 

zjišťovány všechny náklady a výnosy související s hospodařením na lesním majetku. Hlavním úkolem, 

v návaznosti na hodnocení výstupů lesní renty, je sledování a dosahování dlouhodobě vyrovnané výše 

renty a tím dlouhodobě vyrovnaného hospodaření podniku.  

Metody výpočtu lesní renty jsou různé a vycházejí z rozdílných historických faktů přístupu 

k lesnímu hospodářství a také z různé úrovně zpracování podkladů o charakteristikách přírodních 

podmínek, lesních porostů (zejména taxační charakteristiky s ohledem na produkci stanovišť), míře 

nákladů, očekávaných výnosů apod. Rozdílné přírodní poměry a na ně navazující aspekty vedou k 

doporučení rozlišovat a kvantifikovat nejméně dvě úrovně lesní diferenciální renty. 

 

Potenciální úroveň DLR  

pro stav lesa, který plně odpovídá modelu lesa věkových tříd a principu přírodě blízkého lesního 

hospodaření na přírodní (typologické) základně. Potenciální úroveň tedy není závislá na aktuální 

druhové, věkové a prostorové skladbě. V tomto případě je oprávněna kvantifikace výnosové strany lesní 

diferenciální renty průměrným celkovým ročním hmotovým a hodnotovým přírůstem (PCP), a 

kvantifikace nákladové strany modelovými náklady reprodukce lesa a modelovými náklady na realizaci 

výnosů (PCP) za obmýtí.  
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Aktuální úroveň DLR  

je počítána pro současný stav lesa, případně blízkou budoucnost. Kvantifikace jednotlivých položek 

vstupujících do výpočtu by měla vycházet buďto ze současné resp. v nejbližším období platnosti LHP 

očekávané výše maximální celkové výše těžby (m3 na 1 ha lesa) nebo z hrubého důchodu z 1 m3 

vytěženého dříví a průměrných hektarových nákladů na obnovu 1 ha lesa.  

Po výpočtu potenciální úrovně a aktuální výše diferenciální lesní renty mohou být tyto dvě hodnoty 

na příslušné základní šetřené jednotce (SLT, HS, OJ) vzájemně porovnány. Tímto způsobem je možné 

zjistit, do jaké míry současné lesnické hospodaření, s aktuální dřevinnou skladbou využívá potenciální 

možnosti daného stanoviště. 
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4. Výběr lesních správ pro ověření metodiky výpočtu lesní renty 

4.1 Základní kritéria pro výběr lesních správ k ověření metodiky výpočtu 

Pro ověřování metodiky výpočtu diferenciální lesní renty ucelenou metodikou ČZU a Foresty SG 

bylo nejprve nutné vybrat dvě organizační jednotky LČR, s. p. Výběr jednotek se řídil následujícími 

kritérii. Byly zvoleny dvě organizační jednotky (lesní správy) u kterých lesní správa obsahovala pouze 

jeden lesní hospodářský celek (LHC). Dalším kritériem pro výběr bylo, aby se na příslušném LHC 

nacházela pouze jedna smluvní územní jednotka (SÚJ) a její hranice byly v minulosti pokud možno 

dlouhodobě stálé. Dalším důležitým kritériem, které by mohlo ovlivnit ověřování výpočtu, byl i podíl 

nahodilých těžeb. Proto byl také kladen požadavek, aby podíl nahodilých těžeb na příslušné vybrané 

lesní správě činil maximálně 30 % z celkového objemu těžeb.  

Pro účely ověření výpočtu DLR byly v součinnosti se zadavatelem projektu vybrány Lesní správa 

Svitavy a Lesní správa Křivoklát.  

K těmto dvěma LS byly pro účely výpočtu diferenciální lesní renty vyžádány data následujícího 

rozsahu: 

- kompletní digitální data LHP ve standardu ISLH,  

- kompletní výrobní evidence (výstupy programu MVO),  

- LHE a bilanční zůstatky LHE vůči plánu (LHP),  

- sady nabídek do soutěže o komplexní zakázku na příslušné LS,  

- údaje o všech prodejích na pni na dotčených LS (v rozsahu obvykle zveřejňované nabídky, 

obsahující i identifikaci JPRL a prodejní ceny, navíc včetně svěrkovacího zápisníku a 

výškového grafikonu),  

- struktura těžebního plánu a pěstební projekty,  

- účtová osnova a jednotlivé náklady a výnosy v členění podle výkonů a podvýkonů. 

 

4.2 Obecná charakteristika LS Křivoklát 

Lesní správa Křivoklát se nachází ve značně členité centrální části Chráněné krajinné oblasti 

Křivoklátsko. 28% území lesní správy spadá do I. zóny CHKO, 56% do II. zóny a 16% do III. zóny 

CHKO. Zachovalé smíšené lesy pokrývají velkou část území. Území LS Křivoklát je významně dotčeno 

zájmy ochrany přírody. V rámci LS se nachází 10 přírodních rezervací, 2 přírodní památky a 2 národní 

přírodní rezervace (Týřov a Velká Pleš). LS Křivoklát také ze 2/3 spadá do Ptačí oblasti Křivoklátsko 

(omezení těžby listnatých porostů starších 80 let v období IV. – VI. měsíce) v rámci soustavy 

celoevropsky chráněných území Natura 2000. Lesnatost území je v rámci ČR nadprůměrná (přibližně 

50%), s poměrem zastoupení listnatých dřevin 49 % a jehličnatých dřevin 51%. Území LS spadá z 6% 
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do I. LVS, 31% území se nachází ve II. LVS, 57 % ve III. LVS a 5% ve IV. LVS. Výměra lesní správy 

dosahuje 13 870 ha lesa. Celková katastrální rozloha lesní správy je 29 496 ha. Decenální těžba dříví 

(decentní etát) činí dle ustanovení LHP 436 526 m3, z toho těžba obnovní činí 346 678 m3 a těžba 

výchovná 89 848 m3. Zalesnění probíhá ročně přibližně na ploše 120 ha s dřevinnou skladbou tvořenou 

z 60% listnatými dřevinami a z 40% dřevinami jehličnatými. Podíl přirozené obnovy na prvním 

zalesnění se pohybuje okolo 20%. Podíl nahodilých těžeb dosahoval v uplynulých letech průměrně 24 

%.  

Ve věkové struktuře si lze povšimnout vysokého zastoupení věkového stupně 17+. V tomto případě 

se jedná o lesy rostoucí na mimořádně nepříznivých stanovištích, které jsou zařazeny do kategorie lesů 

ochranných (HS 013, 015). Na těchto hospodářských souborech nelze počítat s významnějším 

lesnickým obhospodařováním. Většina těchto porostů je právě součástí rezervací. 

 

 

Obrázek 2: Zastoupení věkových stupňů dle výměry (ha) na LS Křivoklát 
 

 
Skupiny dřevin obsahují jednotlivé druhy dle tabulky číslo 23. Skupina dřevin 000 značí holinu bez 

vykázané dřeviny. Nejvíce zastoupenou dřevinou na LS Křivoklát z hlediska zásob dřív v porostech je 

smrk, následovaný borovicí a listnatými dřevinami, bukem a dubem. Nejméně jsou zastoupeny dřeviny 

ze skupiny ostatní měkké listnaté dřeviny.  

 

 

Obrázek 3: Zastoupení skupin dřevin podle zásob dříví v porostech na LS Křivoklát 
   
 

Z hlediska zastoupení hospodářských souborů dominuje HS 451, následovaný HS 4441, HS 255 

a 456. Jak již bylo zmíněno významně je zastoupen i HS 015 (v grafu pouze HS 15), do kterého společně 

s HS 013 (v grafu pouze HS 13) spadá většina lesů ochranných. 
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Obrázek 4: Zastoupení hospodářských souborů (HS) dle výměry na LS Křivoklát 
 

4.3 Obecná charakteristika LS Svitavy 

Lesní správa Svitavy se rozprostírá na pomezí Pardubického a Olomouckého kraje. Území LS 

spadá do přírodní lesní oblasti (PLO) 31 - Českomoravské mezihoří (92%) a PLO 30 – Drahanská 

vrchovina (8%). Z hlediska vegetační stupňovitosti převažuje na LS Svitavy IV. lesní vegetační stupeň 

(80%), následovaný V. LVS (18%) a III. LVS (2%). Výměra lesní správy dosahuje 17 104 ha. Podíl 

nahodilých těžeb dosahoval v uplynulých letech 22%. Z hlediska ochrany přírody se na LS Svitavy 

nachází 2 přírodní památky a 4 přírodní rezervace. Decenální etát na LS Svitavy etát dosahuje 1 450 000 

m3 dříví, z toho těžba obnovní činí 1 078 497 m3 a těžba výchovná 361 321 m3.  

Věková struktura porostů na LS Svitavy je poměrně vyrovnaná, bez významných rozdílů mezi 

jednotlivými věkovými stupni (téměř modelová). Mírně nadprůměrný je pátý věkový stupeň. Na LS 

Svitavy se nenachází takový počet území spadajících do některého z režimů ochrany přírody jako na LS 

Křivoklát a proto se zde nejsou v tak velké množství zastoupeny porosty ve vyšších VS. 

 

 

Obrázek 5: Zastoupení věkových stupňů dle výměry (ha) na LS Svitavy 
   
 

 

Skupiny dřevin obsahují jednotlivé druhy dřevin dle číselníku uvedeného v tabulce číslo 23. 

Skupina dřevin 000 značí holinu.  

Na LS Svitavy se nacházejí převážně lesní prosty tvořené jehličnatými dřevinami, jak uvádí níže 

uvedený obrázek 5. Jednoznačně nejvíce zastoupenou dřevinou dle zásob dřevní hmoty v lesních 

porostech je smrk ztepilý 68%, následovaný borovicí lesní 20%. Jehličnaté dřeviny tak tvoří necelých 

90% ze zásob všech lesních porostů na LS Svitavy. Zastoupení listnatých dřevin je minoritní - 10% jsou 

zastoupeny dřeviny spadající do skupiny dřevin reprezentované bukem a 1% jsou zastoupeny dřeviny 

přiřazené k dubu, 1% zásob tvoří ostatní listnaté měkké dřeviny.  
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Obrázek 6: Zastoupení skupin dřevin podle zásob dříví v porostech na LS Svitavy 
 

 

Z hlediska zastoupení hospodářských souborů dominuje HS 451 (22% výměry LS) následovaný 

HS 431 (17%) a 531 (13%). Ostatní HS mají minoritní zastoupení a jejich podíl na výměře celé LS 

dosahuje méně než 10%. Pro přehlednost je zastoupení hospodářských souborů na LS Svitavy uvedeno 

níže na obrázku 7.  

 

 

Obrázek 7: Zastoupení hospodářských souborů (HS) dle výměry na LS Svitavy 
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5. Metodická východiska přístupu ČZU 

S ohledem na vývoj řešení zadané problematiky diferenciální lesní renty, který postupně spíše 

směřoval mj. k úsilí zjistit hrubý zisk lesní výroby, bylo snahou vytvořit ucelený informační materiál v 

této věci. Na základě jednání s objednatelem díla a dále s podnikem Lesy ČR, s. p. (LČR), se tento 

předkládaný materiál zaměřuje především na stanovení potenciálu ekonomické efektivnosti pěstování 

lesních porostů. 

Předkládaný materiál vychází ze shrnutí dosavadních zásadních výsledků řešení projektů na Katedře 

lesnické a dřevařské ekonomiky FLD ČZU v Praze, přičemž tyto projekty se týkaly hodnocení 

ekonomické efektivnosti pěstební a těžební činnosti lesní výroby. Dále předkládaný materiál obsahuje 

možnost aplikace těchto výsledků v podmínkách státního podniku Lesy ČR (LČR), která se promítnula 

do ověření použití metodického přístupu v rámci výpočtu hrubého zisku lesní výroby varianty I a II.A 

na základě dat vybraných organizačních jednotek LČR, která byla poskytnuta podnikem LČR. Materiál 

tedy rovněž představuje východisko způsobu hodnocení ekonomické výkonnosti organizačních jednotek 

LČR. 

 
5.1 Variantní přístup 

Na základě dlouholetých výzkumů na Katedře lesnické a dřevařské ekonomiky bylo zjištěno, že 

kardinálním syntetickým kritériem pro hodnocení organizačních jednotek lesního podniku je hrubý zisk 

lesní výroby. Jeho zjištění je z metodického hlediska stanoveno ve dvou základních variantách, přičemž 

druhá varianta má dvě modifikace; pracujeme tedy se třemi variantami hodnocení ekonomické 

efektivnosti, které jsou aplikovatelné na hodnocení organizačních jednotek lesního podniku.  

 

Varianta I (potenciál) 

Východiskem je stav lesních porostů a optimální hospodářská doporučení uvedená v publikaci 

Trvale udržitelné obhospodařování lesů podle souborů lesních typů (PLÍVA 2000). 

Varianta I. představuje potenciální perspektivní efekt a ve srovnání s variantou II.A a II.B v podstatě 

„vzdálenost“ k současnému stavu majetku od možného optima (zejména pokud jde o druhovou skladbu, 

věkovou a prostorovou strukturu). Tato varianta a její výsledky mají nejblíže k náplni pojmu 

„diferenciální lesní renta“, to je její výhoda. Další výhodou je poskytnutí dlouhodobého pohledu na 

potenciál daného LHC ve vztahu k jeho přírodním podmínkám. Nevýhodou je potom nemožnost 

adekvátní reakce na vlivy krátkodobého charakteru, typicky vliv nahodilých těžeb apod. K tomu právě 

slouží varianta II. 
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Varianta II (modelová skutečnost) 

Předpokládá se vyhodnocení základních ekonomických parametrů hospodaření reálného stavu 

lesního majetku v míře, jaké je to možné. Varianty hodnocení vychází z těchto předpokladů: 

• základní hodnocenou jednotkou je lesní hospodářský celek (LHC), následně lesní 

správa (LS), příp. vyšší jednotka; 

• data, týkající se úkolů pěstební činnosti, intenzity probírkových zásahů a údaje o výši 

mýtní těžby jsou převzaty z lesního hospodářského plánu; v případě potřeby jsou 

přebírána data také z lesní hospodářské evidence. 

 

Variantu II můžeme rozdělit na variantu II.A a variantu II.B, souhrnně pracovně označované jako 

„modelová skutečnost“. Až po tuto fázi se varianta II.A a II.B neliší, vycházejí ze stejných naturálních 

vstupů, ale liší se v ekonomických parametrech. 

Varianta II.A vychází ze zásady, že údaje o nákladech pěstební činnosti (např. varianty ochrany 

lesa), nákladech těžební činnosti, sortimentaci a zpeněžení sortimentů jsou převzaty z modelových 

kalkulací, realizovaných ve variantě I, které je možno modifikovat např. na základě vývoje cen 

pěstebních a těžebních činností. 

Ve variantě II.A je podstatné, že ekonomické parametry jsou jednotné pro hodnocení všech LHC, 

resp. organizačních jednotek. Tento přístup umožňuje komparaci hodnocení efektu organizačních 

jednotek, který je očištěn od lokálních či regionálních, příp. subjektivních vlivů.  

Je patrné, že tato varianta nezahrnuje všechny detailní vstupy, které mohou ovlivnit hospodaření, 

přesto umožňuje s dostatečnou vypovídající přesností posoudit komparaci dosahovaných výsledků 

s potenciálním efektem či jinými organizačními jednotkami, to je velkou výhodou. 

 

Varianta II.B vychází z reálné odůvodněné výše cen vstupů a výstupů. Návrh hospodářských 

opatření (např. jejich rozsah/objem a četnost) a ekonomické parametry si volí vlastník lesa a měly by 

být v maximálně možné míře zohledněny konkrétní přírodní podmínky analyzovaných LHC či jiných 

jednotek (např. varianty ochrany lesních kultur), případně další specifické místní či regionální podmínky 

např. ovlivňující stanovení jednotkové ceny prodávaného dříví, jednotkové náklady vyplývající 

z dostupnosti pracovní síly apod. Výhodu této varianty je tedy zohlednění místních specifik v celé škále 

oblastí, přičemž výsledky této varianty mohou sloužit pro operativně prováděnou kontrolní činnost. 

Varianty II.A a II.B definují roční ekonomický normativ či decenální ekonomický normativ. 

Kalkulace mohou přispět k objektivnějšímu hodnocení výkonu organizačních jednotek. 
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Obecně lze říci, že nevýhody jedné varianty řeší a jsou výhodou jiné varianty. Jestliže např. 

nevýhodou variant II.A a II.B je relativně krátké období, se kterým pracují – typicky maximálně délka 

platnosti LHP, tak dlouhodobý pohled nabízí varianta I. Proto metodický přístup ČZU v Praze pracuje 

s variantami I, II.A, II.B, protože specifika a zvláštnosti lesní výroby sebou nesou různý pohled na cíl 

hospodaření a hodnocení jejich výsledků. To se potom promítá do rozhodování vlastníka lesa a do 

usměrňování hospodaření požadovaným směrem. Varianta I a její výsledky poskytují podklady pro 

rozhodování s jeho dopady v horizontu řádově několik desetiletí. V případě variant II.A a II.B je časový 

dopad souvisejících rozhodnutí kratší, typicky maximálně délka platnosti LHP. Ale klidně lze využít 

výsledky variant II.A a II.B pro taktické nebo operativní rozhodování a kontrolní činnost se zohledněním 

konkrétních podmínek konkrétní organizační jednotky a konkrétního roku. 

 

Na výpočet ekonomického vyjádření variant I. a II. se můžeme podívat ve dvou rovinách 

představujících: 

• identifikaci vstupních veličin uvažovaných v kalkulacích a použití (všeobecně 

známých) kalkulačních postupů využívajících matematické vztahy mezi uvažovanými 

veličinami (viz kap. Identifikace vstupních veličin uvažovaných v kalkulacích a jejich 

matematické vztahy), 

• diferencovanou identifikaci a kvantifikaci uvažovaných veličin ovlivněnou např. 

různými přírodními podmínkami, požadavky právních předpisů apod. (viz 

kap. Diferencovaná identifikace a kvantifikace uvažovaných veličin). 

 

5.2 Identifikace vstupních veličin uvažovaných v kalkulacích a jejich matematické 

vztahy 

5.2.1 Obecná struktura vstupních dat týkajících se oblasti cen 

PNMci(j)a přímý náklad v Kč na časovou měrnou jednotku (1 Nh) j-tého podvýkonu i-tého výkonu 

v a-tém roce, 

DPNi(j)a dílčí přímý náklad v Kč (pokud se vyskytuje) nezahrnutý v PNMci(j)a a související 

s vykonáním j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce. 

 

PNMoi(j)a přímý náklad v Kč na měrnou jednotku (jiná než 1 Nh, např. m3, nebo ha) j-tého 

podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce; druh měrné jednotky musí být stejný jako u 

PMJi(j)a, 
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DPNi(j)a dílčí přímý náklad v Kč (pokud se vyskytuje) nezahrnutý v PNMoi(j)a a související 

s vykonáním j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce. 

 

KRPa   koeficient režijní přirážky vyjadřující desetinným číslem procentickou výši režijních    

nákladů ve vztahu k vlastním nákladům přímým v a-tém roce. 

PCd(e)a   průměrná cena v Kč na měrnou jednotku (m3) e-tého sortimentu dříví d-té dřeviny v a-tém 

roce, 

 

5.2.2 Obecné algoritmy kalkulace nákladů a výnosů výkonů lesní výroby 

5.2.2.1 Kalkulace přímých nákladů 

Vztahy pro výpočet celkové spotřeby normočasu v Nh na vykonání j-tého podvýkonu 
i-tého výkonu v a-tém roce (CSNi(j)a) jsou následující: 

Výsledná norma spotřeby času na měrnou jednotku j-tého podvýkonu i-tého výkonu a-tého 
roku (VNSCoi(j)a) se, pro výkony (a jejich podvýkony), vypočte: 
 

aiaiai jjj
NUNCMJVNSC

)()()(
·=     

i   pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
j   pořadí podvýkonu (j = 1, 2 ... y), 
a   pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
VNSCi(j)a     výsledná norma spotřeby času na měrnou jednotku j-tého podvýkonu i-tého výkonu 

a-tého roku, 
NCMJi(j)a    normativní čas na měrnou jednotku j-tého podvýkonu i-tého výkonu a-tého roku, 
NUi(j)a normativní úprava j-tého podvýkonu i-tého výkonu a-tého roku vyjádřená 

koeficientem na základě procentuální normativní přirážky nebo srážky. 
 
Pro výkony (podvýkony) se CSNi(j)a vypočte: 

aiaiai jjj
VNSCPMJCSN

)()()(
·=     

i   pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
j   pořadí podvýkonu (j = 1, 2 ... y), 
a   pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
CSNi(j)a celková spotřeba normočasu na vykonání j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém 

roce, 
PMJi(j)a počet měrných jednotek j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, 
VNSCi(j)a       výsledná norma spotřeby času na měrnou jednotku j-tého podvýkonu i-tého výkonu 

v a-tém roce. 
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Způsob získání přímých nákladů v Kč na vykonání j-tého podvýkonu i-tého výkonu 

v a-tém roce (PNi(j)a): 
V případě, že měrnou jednotkou je Nh se přímé náklady v Kč na vykonání j-tého 

podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce vypočtou: 
 

aiaiaiai jjjj
DPNPNMcCSNPNc

)()()()(
· +=    

i   pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
j   pořadí podvýkonu (j = 1, 2 ... y), 
a   pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
PNci(j)a přímé náklady v Kč na vykonání j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, kdy 

pro výpočet bylo použito PNMci(j)a, 
CSNi(j)a celková spotřeba normočasu v Nh na vykonání j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-

tém roce, 
PNMci(j)a   přímý náklad v Kč na časovou měrnou jednotku (1 Nh) j-tého podvýkonu i-tého 

výkonu v a-tém roce, 
DPNi(j)a     dílčí přímý náklad v Kč (pokud se vyskytuje) nezahrnutý v PNMci(j)a a související 

s vykonáním j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce. 
 

V případě, že měrnou jednotkou není Nh se přímé náklady v Kč na vykonání j-tého 
podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce vypočtou: 
 

aiaiaiai jjjj
DPNPNMoPMJPNo

)()()()(
· +=    

i   pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
j   pořadí podvýkonu (j = 1, 2 ... y), 
a   pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
PNoi(j)a přímé náklady v Kč na vykonání j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, kdy 

pro výpočet bylo použito PNMoi(j)a, 
PMJi(j)a  počet měrných jednotek j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, 
PNMoi(j)a    přímý náklad v Kč na měrnou jednotku (jiná než 1 Nh, např. m3, nebo ha) j-tého 

podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce; druh měrné jednotky musí být stejný jako 
u PMJi(j)a, 

DPNi(j)a dílčí přímý náklad v Kč (pokud se vyskytuje) nezahrnutý v PNMoi(j)a a související 
s vykonáním j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce. 

 
Způsob výběru příslušných přímých nákladů v Kč na vykonání j-tého podvýkonu i-tého 

výkonu v a-tém roce: 

aiaiai jjj
PNoPNcPN

)()()(
xor=     
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i   pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
j   pořadí podvýkonu (j = 1, 2 ... y), 
a   pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
xor logický operátor – PRAVDA když PNci(j)anebo PNoi(j)a je PRAVDA, ale ne oba 

současně, 
PNi(j)a            přímé náklady v Kč na vykonání j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, 
PNci(j)a přímé náklady v Kč na vykonání j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, kdy 

pro výpočet bylo použito PNMci(j)a, 
PNoi(j)a přímé náklady v Kč na vykonání j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, kdy 

pro výpočet bylo použito PNMoi(j)a. 
 
Způsob získání celkových modelových přímých nákladů v Kč (PNm): 

∑∑∑∑ ∑ ∑
= = == = =

==
u

a

x

i

y

j
ai

u

a

x

i

y

j
ai jj

PNPNPNm
1 1 11 1 1

)()(
))((    

 
Závorky ve vztahu lépe poukazují na princip výpočtu tohoto vztahu, protože ale nemají vliv 

na jeho výsledek, nebudou z důvodu zjednodušení zápisu u vztahů tohoto typu dále uváděny. 
 
Uvedený vztah lze rozložit: 

aiaiai

y

j
aiia yj

PNPNPNPNPN
)()2()1()(

...
1

+++==∑
=

  

i   pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
j   pořadí podvýkonu (j = 1, 2 ... y), 
a   pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
PNm  celkové modelové přímé náklady v Kč 
PNia            přímé náklady v Kč i-tého výkonu v a-tém roce, 
PNi(j)a         přímé náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce. 
 

xaaa

x

i
iaa PNPNPNPNPN +++== ∑

=

...21
1

   

i   pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
a   pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
PNa  přímé náklady v Kč v a-tém roce, 
PNia  přímé náklady v Kč i-tého výkonu v a-tém roce. 
 

n

u

a
a PNPNPNPNPNm +++==∑

=

...21
1
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a   pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
PNm  celkové modelové přímé náklady v Kč, 
PNa  přímé náklady v Kč v a-tém roce. 
 
 

5.2.2.2 Kalkulace nepřímých nákladů 

Nepřímé náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce se zjistí na základě 
vztahu: 

aaiai KRPPNNN
jj

·
)()(

=      

Tento vztah je potom východiskem pro výpočet celkových modelových nepřímých nákladů 
v Kč: 

∑∑∑
= = =

=
u

a

x

i

y

j
ai j

NNNNm
1 1 1

)(     

i    pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
j    pořadí podvýkonu (j = 1, 2 ... y), 
a    pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
NNm   celkové modelové nepřímé náklady v Kč, 
NNi(j)a  nepřímé náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, 
PNi(j)a  přímé náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, 
KRPa  koeficient režijní přirážky vyjadřující desetinným číslem procentuální výši 

režijních nákladů ve vztahu k vlastním nákladům přímým v a-tém roce. 
 

5.2.2.3 Kalkulace vlastních nákladů 

Vlastní náklady se, na základě všeobecného kalkulačního vzorce, dají v tomto modelu 
nákladů vypočítat ze vztahu: 

 

NNmPNmVNm +=     
 
VNm  modelové vlastní náklady v Kč, 
PNm  celkové modelové přímé náklady v Kč, 
NNm  celkové modelové nepřímé náklady v Kč, 

 
Pokud budeme chtít zjistit vlastní náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém 

roce (VNi(j)a), vypočítají se následujícím způsobem: 
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aiaiai jjj
NNPNVN

)()()(
+=      

 
i   pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
j   pořadí podvýkonu (j = 1, 2 ... y), 
a   pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
VNi(j)a  vlastní náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, 
PNi(j)a         přímé náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, 
NNi(j)a            nepřímé náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce. 
 

Z výše uvedených vztahů, souvisejících se zjištěním modelových vlastních nákladů, 
vyplývá, že: 

)(
1 1 11 1 1

)()()( ∑∑∑∑∑∑
= = == = =

+==
u

a

x

i

y

j
aiai

u
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x

i

y

j
ai jjj

NNPNVNVNm   

 
i   pořadí výkonu (i = 1, 2 ... x), 
j   pořadí podvýkonu (j = 1, 2 ... y), 
a   pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
VNm  modelové vlastní náklady v Kč, 
VNi(j)a      vlastní náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, 
PNi(j)a          přímé náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce, 
NNi(j)a          nepřímé náklady v Kč j-tého podvýkonu i-tého výkonu v a-tém roce. 

 
Ověření funkčnosti vztahů nákladového modelu bylo provedeno na výpočtu modelových 

nákladů. Podle výše uvedených vztahů se údaje o nákladech získají pro takový rozsah měrných 
jednotek, který do modelování vstupuje. Pokud jsou zadávány údaje např. vztahující se k celé 
ploše modelového majetku, lze je ale přepočítat na 1 ha apod. Vstupy do modelu vyjádřené 
v Kč neuvažují daň z přidané hodnoty. 
 

5.2.2.4 Kalkulace výnosů 

Modelové výnosy jsou vytvořeny pro rámcově vymezený stejnověký nesmíšený lesní 
porost. Číselné výstupy modelů se vztahují k ploše 1 ha, lze však uvažovat i plochu jinou. 
Výnosy lze kalkulovat i pro smíšený lesní porost. 

Východiskem určení druhu a rozsahu modelových výnosů je snaha o prodej celého 
modelového objemu těžby v modelové sortimentní struktuře. Sortimentní struktura bude 
vycházet se sortimentních tabulek. Výsledkem modelování výnosů je definování následujících 
níže uvedených vztahů.  
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Budeme-li předpokládat, že v rámci tohoto modelování výnosů (Vm) jsou jedinými výnosy 
modelové tržby za prodej sortimentů surového dříví v rámci modelového období (TDm), potom 
platí: 

TDmVm =       
Vm   modelové výnosy v Kč, 
TDm modelové tržby v Kč za prodej sortimentů surového dříví v rámci modelového 

období (zkráceně „modelové tržby“). 
 

Modelové tržby v Kč (TDm) vypočítáme: 
 

∑∑∑∑∑ ==
u

a

r

d

l

e
adad

u

a

r

d
da ee

PMJPCTDTDm )·(
)()(    

 
a   pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
d   pořadí dřeviny (d = 1, 2 ... r), 
e   pořadí sortimentu (e = 1, 2 ... l), 
TDm          modelové tržby v Kč, 
TDda               tržby v Kč za prodej sortimentů dříví d-té dřeviny v a-tém roce, 
PCd(e)a; průměrná cena v Kč na měrnou jednotku (m3) e-tého sortimentu dříví d-té dřeviny 

v a-tém roce, 
PMJd(e)a počet měrných jednotek v m3, resp. objem e-tého sortimentu dříví d-té dřeviny v a-

tém roce. 
 

Uvedený vztah lze potom rozložit: 

+==∑ )·()·(
)1()1()()( adad

l

e
adadda PMJPCPMJPCTD

ee  

)·(...)·(
)()()2()2( adadadad ll

PMJPCPMJPC +++    

a   pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
d   pořadí dřeviny (d = 1, 2 ... r), 
e   pořadí sortimentu (e = 1, 2 ... l), 
TDda               tržby v Kč za prodej sortimentů dříví d-té dřeviny v a-tém roce, 
PCd(e)a průměrná cena v Kč na měrnou jednotku (m3) e-tého sortimentu dříví d-té dřeviny 

v a-tém roce, 
PMJd(e)a       počet měrných jednotek v m3, resp. objem e-tého sortimentu dříví d-té dřeviny v a-

tém roce. 
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r

d
daa TDTDTDTDTD +++==∑ ...21    

a   pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
d   pořadí dřeviny (d = 1, 2 ... r), 
TDda                tržby v Kč za prodej sortimentů dříví d-té dřeviny v a-tém roce, 
TDa                  tržby v Kč za prodej sortimentů dříví v a-tém roce. 
 

u

u

a
a TDTDTDTDTDm +++==∑ ...21    

a   pořadí roku (a = 1, 2 ... u), 
TDm          modelové tržby v Kč, 
TDa                 tržby v Kč za prodej sortimentů dříví v a-tém roce. 
 

5.2.2.5 Porovnání výnosů a nákladů 

Do porovnání vstupují modelové výnosy (Vm) a modelové vlastní náklady (VNm) v Kč. 
Rámec tohoto porovnání je dán charakterem vstupujících dat. 

Na základě níže uvedeného vztahu vypočteme modelový hrubý zisk lesní výroby v rámci 
modelového období (HZLVm) ze vztahu: 
 

VNmVmHZLVm −=      
 
HZLVm modelový hrubý zisk lesní výroby v Kč, 
Vm   modelové výnosy v Kč, 
VNm  modelové vlastní náklady v Kč. 
 

Průměrný roční modelový hrubý zisk lesní výroby (HZLVmr) vypočteme ze vztahu: 
 

u

HZLVm

u

VNmVm
HZLVmr =−=     

u   počet let modelového období, obmýtí, 
HZLVmr průměrný roční modelový hrubý zisk lesní výroby v Kč, 
HZLVm modelový hrubý zisk lesní výroby v Kč, 
Vm   modelové výnosy v Kč, 
VNm  modelové vlastní náklady v Kč. 
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V případě, že nákladové a výnosové kalkulace jsou vztaženy k jiné ploše porostu než 1 ha, 
potom lze průměrný roční hektarový modelový hrubý zisk lesní výroby (HZLVmrh) vypočítat 
ze vztahu: 

 
 

p

HZLVmr

pu

HZLVm
HZLVmrh ==

*
    

u   počet let modelového období, obmýtí, 
p   celková plocha modelových porostů, 
HZLVmrh  průměrný roční hektarový modelový hrubý zisk lesní výroby v Kč, 
HZLVm modelový hrubý zisk lesní výroby v Kč, 
HZLVmr průměrný roční modelový hrubý zisk lesní výroby v Kč. 
 
 

5.2.3 Identifikace základních vstupních veličin na příkladu výkonů pěstební činnosti 

Výkon Údaj 

Globální parametry Plocha [ha] 

 
Tarifní základ [Kč] 

 
Sociální a zdravotní pojištění [%] 

Mechanická příprava půdy - přirozená obnova Plošný podíl 

 
Normohodiny na ha 

 
Příplatky [%] 

 
Ostatní náklady [Kč/ha] 

Mechanická příprava půdy - umělá obnova Plošný podíl 

 
Normohodiny na ha 

 
Příplatky [%] 

 
Ostatní náklady [Kč/ha] 

Přirozená obnova Plošný podíl 

 
Ostatní náklady [Kč/ha] 

 
Naorávání [Kč/ha] 

Umělá obnova - první zalesnění Normohodiny na 10 ks 

 
Příplatky [%] 

 
Ostatní náklady [%] 

Umělá obnova - opakované zalesnění Normohodiny na 10 ks 

 
Příplatky [%] 
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Ostatní náklady [%] 

Chemická ochrana proti zvěři Plošný podíl 

 
Opakování 

 
Normohodiny jehličnaté na 100 ks 

 
Normohodiny listnaté na 100 ks 

 
Příplatky [%] 

 
Ostatní náklady [%] 

 
Množství chemických prostředků na [kg/1000 ks] 

 
Průměrná cena chem. prostř. [Kč/kg] 

Oplocenky Plošný podíl 

 
hustota oplocenek [bm/ha] 

 
Normohodiny na 1 bm 

 
Příplatky [%] 

 
Ostatní náklady [%] 

 
Materiál [Kč/bm] 

Ochrana proti buřeni - ožinování Plošný podíl 

 
Opakování 

 
Podíl ošetřených sazenic 

 
Normohodiny na 100 m2 

 
Příplatky [%] 

 
Ostatní náklady [%] 

Ochrana kultur proti klikorohu Plošný podíl 

 
Počet pastí [ks/ha] 

 
Normohodiny na 10 ks pastí 

 
Příplatky - pasti [%] 

 
Ostatní náklady - pasti [%] 

 
Normohodiny na postřik 100 sazenic 

 
Příplatky  - postřik [%] 

 
Ostatní náklady - postřik [%] 

Dočištění po těžbě Objem těžby [m3/ha] 

 
Odpovídající objem těžby [m3/ha] 

Úklid klestu ručně Odpovídající objem těžby [m3/ha] 

 
Normohodiny na 1 m3 těžby 

 
Příplatky [%] 
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Ostatní náklady [%] 

Úklid klestu mechanizovaně (frézováním) Odpovídající objem těžby [m3/ha] 

 
Normohodiny na 1 m3 těžby 

 
Příplatky [%] 

 
Ostatní náklady [%] 

 
Pevné náklady [Kč/ha] 

Likvidace klestu pálením Odpovídající objem těžby [m3/ha] 

 
Normohodiny na 1 m3 těžby 

 
Příplatky [%] 

 
Ostatní náklady [%] 

Výsek necílových dřevin Plošný podíl 

 
Normohodiny na ha 

 
Příplatky [%] 

 
Ostatní náklady [%] 

Zpřístupnění porostu – výřez Plošný podíl 

 
Normohodiny Jehl. na 10 bm 

 
Normohodiny List. na 10 bm 

 
Délka [bm/ha] 

 
Příplatky [%] 

 
Ostatní náklady [%] 

Zpřístupnění porostu – výřez+hrázování Plošný podíl 

Vyvětvování Počet [ks] 

 
Normohodiny na 10ks 

 
Příplatky [%] 

 
Ostatní náklady [%] 

Ochrana lesa proti ohryzu a loupání Množství [ks] 

 
Opakování 

 
Normohodiny na 100m2 

 
Příplatky [%] 

 
Ostatní náklady [%] 

 
materiálové náklady na 1 strom [Kč] 

Údržba a oprava – oplocení Rozsah [hod] 

 
Příplatky [%] 

 
Ostatní náklady [%] 
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Likvidace oplocenek Rozsah [hod] 

 
Příplatky [%] 

 
Ostatní náklady [%] 

Prořezávky - prostřihávka přirozené obnovy Plošný podíl 

 
Normohodiny na ha - jehličnaté 

 
Normohodiny na ha - listnaté 

 
Příplatky [%] 

 
Ostatní náklady [%] 

Prořezávky do 4 m výšky Rozsah [ks/ha] 

 
Normohodiny na 100 ks - jehličnaté 

 
Normohodiny na 100 ks - listnaté 

 
Příplatky [%] 

 
Ostatní náklady [%] 

Prořezávky nad 4 m výšky Rozsah [ks/ha] 

 
Normohodiny na 100 ks - jehličnaté 

 
Normohodiny na 100 ks - listnaté 

 
Příplatky [%] 

 
Ostatní náklady [%] 

Rozčlenění porostů (šíře 1,5 m) jako prostřihávky Délka [bm] 

 
Normohodiny na 100 m - jehličnaté 

 
Normohodiny na 100 m - listnaté 

 
Příplatky [%] 

 
Ostatní náklady [%] 

Výnos z klestu Cena klestu z 1 m3 těžby 

Zalesnění první 
 

Dřevina Počet na ha 

SM  

JD  

MD  

BK  

  
Zalesnění opakované 

 
Dřevina Počet na ha 

BK 
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5.2.4 Identifikace vstupních dat LHP a LHE použitelných ve variantě II (modelová 

skutečnost) 

5.2.4.1 Vstupy 

Vstupními daty jsou údaje lesního hospodářského plánu (LHP) a lesní hospodářské evidence (LHE) 

jednoho lesního hospodářského celku (LHC). Podmínka jednoho LHC je dána požadavkem jedné 

platnosti a jedné výše etátu. 

Vstupní data jsou uspořádána do 5 datových souborů. 

LHC – souhrnné informace o LHC  

Data LHP – výběr z detailních informací LHP na úrovni dřeviny v etáži 

Těžby – výběr z detailních informací LHE o těžbách 

Probírky – výběr z detailních informací LHE o probírkách 

Prořezávky – výběr z detailních informací LHE o prořezávkách   

 

Data mají formu textových souborů CSV. Řádek obsahuje záznam s informacemi o objektu nejnižší 

sledované úrovně. U dat LHP je tímto objektem dřevina v etáži a u LHE zásah v etáži. Data LHC jsou 

tvořena jedním záznamem se souhrnnými informacemi o LHC. V prvním řádku souborů CSV je 

hlavička s názvy položek a v dalších řádcích jsou záznamy s obsahy položek. Položky v řádku jsou 

odděleny tabelátory.  

 

LHC 

název položky  popis poznámka 
lhc_kod kód LHC  
lhc_naz název LHC  
lhp_od datum počátku platnosti LHP  
etat výše celkového etátu  
etat_tv výše etátu výchovné těžby  
etat_to výše etátu obnovní těžby  
etat_tvyb výše etátu výběrné těžby  
u_etat výše celkového etátu zatím nevyužito 

 

 

Data LHP 

název položky  popis poznámka 
lhc_kod kód LHC  
odd kód oddělení  

odd_id 
pomocný identifikátor v případě diplicitního kódu 
oddělení v LHC 

zatím nevyužito 
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dil kód dílce  
por kód porostu  
psk kód porostní skupiny  
psk_p plocha porostní skupiny zatím nevyužito 
slt soubor lesních typů  
lt lesní typ  
plt podsoubor lesních typů zatím nevyužito 
ter_typ terénní typ zatím nevyužito 
etaz kód etáže  
etaz_ps skutečná plocha etáže  
etaz_pp parciální plocha etáže  
hs hospodářský soubor  
obmyti obmýtí  
obn_doba obnovní doba  
poc_obnovy počátek obnovy  
vek věk  
zakm zakmenění  
pro_p plocha prořezávky – návrh LHP zatím nevyužito 
pro_poc počet zásahů prořezávek – návrh LHP zatím nevyužito 
tv_p plocha výchovné těžby – návrh LHP zatím nevyužito 
tv_poc počet zásahů výchovné těžby – návrh LHP zatím nevyužito 
to_p plocha obnovní těžby – návrh LHP zatím nevyužito 
tvyb_p plocha výběrné těžby – návrh LHP zatím nevyužito 
dr_zkr zkratka dřeviny  
proc_sous procentuální podíl souší z celkové zásoby  zatím nevyužito 
zast zastoupení dřeviny  
vyska střední výška  
tloustka střední tloušťka  
bon_r relativní bonita zatím nevyužito 
bon_a absolutní výšková bonita  
dr_zas_cel zásoba hroubí dřeviny v m3 bez kůry  
dr_tv objem výchovné těžby – návrh LHP zatím nevyužito 
dr_to objem obnovní těžby – návrh LHP zatím nevyužito 
dr_tvyb objem výběrné těžby – návrh LHP zatím nevyužito 
u_dr_tv_proc probírkové těžební procento zatím nevyužito 
u_dr_to_proc těžební procento obnovní těžby zatím nevyužito 

p_dr_tv_proc 
objem výchovné těžby odvozený z probírkových 
procent 

zatím nevyužito 

p_dr_to_proc 
objem obnovní těžby odvozený z těžebních 
procent 

zatím nevyužito 

u_dr_cbp celkový běžný přírůst zatím nevyužito 
u_exhalace  zatím nevyužito 
u_dr_p parciální plocha dřeviny  
u_obj_sousi objem souší zatím nevyužito 
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Těžby z LHE 

název položky  popis poznámka 
LS kód lesní správy  
Název LS název lesní správy  
LHC interní kód LHC   
Oddělení kód oddělení  
Dílec kód dílce  
Porost kód porostu  
Porostní skupina kód porostní skupiny  
Etáž kód etáže  
LHE rok provedení rok vykázání LHE  
LHE výkon kód výkonu  
LHE podvýkon kód podvýkonu  
LHE druh těžby druh těžby  
LHE množství objem těžby v m3 hroubí bez kůry  
LHE plocha těžební plocha  

 

Probírky z LHE 

název položky  popis poznámka 
LS kód lesní správy  
Název LS název lesní správy  
LHC interní kód LHC   
Oddělení kód oddělení  
Dílec kód dílce  
Porost kód porostu  
Porostní skupina kód porostní skupiny  
Etáž kód etáže  
LHE rok provedení rok vykázání LHE  
LHE výkon kód výkonu  
LHE podvýkon kód podvýkonu  
LHE druh těžby druh těžby  
LHE množství objem probírky v m3 hroubí bez kůry  
LHE plocha plocha probírky  

 

Prořezávky z LHE 

název položky  popis poznámka 
LS kód lesní správy  
Název LS název lesní správy  
LHC interní kód LHC   
Oddělení kód oddělení  
Dílec kód dílce  
Porost kód porostu  
Porostní skupina kód porostní skupiny  
Etáž kód etáže  
LHE rok provedení rok vykázání LHE  
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LHE výkon kód výkonu  
LHE podvýkon kód podvýkonu  
LHE plocha plocha prořezávky  

 

5.2.4.2 Model výnosů 

K vyčíslení hodnoty lesní produkce se použily sortimentační tabulky a tabulky průměrného 

zpeněžení. Pro rozměrovou sortimentaci jsou použity porostní sortimentační tabulky podle Pařeza, 

publikované v časopise Lesnictví z roku 1987.   

Hodnoty produkce se vyčíslí na základě tabulky průměrného zpeněžení podle dřeviny a sortimentu 

dříví (palivo, vláknina, tloušťková třída kulatiny). Využitelné jsou rovněž ceny dříví odvozené z nabídek 

dodavatelů prací – viz tabulka 1. Tyto ceny byly použity ve výpočtech zpeněžení dříví. 

 

Tabulka 1: Ceny dříví odvozené z nabídek dodavatelů prací (Kč/m3) 

Sortiment dříví LS Křivoklát (zakázka 180400) LS Svitavy (zakázka 161115) 
BK BO DB OST SM BK BO DB OST SM 

Bez rozlišení sortimentu 871 684 1 243 669 816 871 1 181 351 347 1 692 
 
 

5.2.4.3 Model nákladů 

Tabulka 2: Modelové přímé náklady související s těžební činností (Kč/m3) 

Popis Dřeviny 
Přímé náklady na m3 

hroubí s kůrou 

Těžba mýtní úmyslná  
jehličnaté 120 
listnaté 110 

Těžba předmýtní úmyslná do 40 let 
jehličnaté 400 
listnaté 180 

Těžba předmýtní úmyslná 40 let a více 
jehličnaté 200 
listnaté 145 

Přibližování 
jehličnaté 160 
listnaté 250 

Manipulace 
jehličnaté 270 
listnaté 270 

 

 

Uvedené výše přímých nákladů byly použity v modelových kalkulacích. S ohledem na charakter 

komplexní zakázky na šetřených LHC nebyly v modelech uvažovány náklady na přibližování a 

manipulaci dříví. 
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Pěstební nákladové modely byly vypracovány na základě podrobné analýzy jednotlivých nutných 

činností podle dřevin, souborů lesních typů a intenzit hospodaření. Náklady jsou uváděny jako hektarové 

a jsou členěny podle jednotlivých ročníků mladých porostů.  

 

5.2.5 Algoritmy 

Výnosy a náklady se počítají pro jednotlivé etáže lesní správy a jejich sumarizací se vyčíslí 

modelové hodnoty lesní správy zohledňující skutečný stav porostů.  

 

5.2.5.1 Modelový objem těžeb podle skutečného stavu 

Modelový objem těžeb se určí ze zásob z údajů LHP podle těžebních a probírkových procent. Tento 

objem se upraví tak, aby jeho celková výše odpovídala předepsanému etátu. Upravená výše těžeb se pak 

sníží o těžby uskutečněné od počátku platnosti LHP zjištěné z údajů LHE. Pro tento zbytek se pak vyčíslí 

výnosy a náklady očekávané do konce platnosti LHP. Výše těžeb ovlivňuje výnosy z těžeb a náklady na 

těžbu, přibližování a manipulaci. 

 

5.2.5.2 Výnosy 

Těžba obnovní 

Počítají se pro každou dřevinu v etáži zvlášť a na závěr se sčítají. 

 

Vstupními údaji pro výpočet jsou data LHP.  

Podle věku, obmýtí a obnovní doby se stanoví těžební procento obnovní těžby v etáži. Pro jednotlivé 

dřeviny se z jejich zásob a z těžebního procenta vypočítá modelová obnovní těžba na celé decennium. 

celzasdr
TOproc

TOm __
100

=  

 

TOm    modelová obnovní těžba 

celzasdr __  zásoba dřeviny v etáži 

TOproc   modelové procento obnovní těžby 

 

Modelová obnovní těžba se na základě střední tloušťky rozpočítá do tloušťkových tříd kulatiny 

podle Pařezových sortimentačních tabulek (rozměrová sortimentace). Takto vypočítané objemy v m3bk. 
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se vynásobí údaji z tabulky zpeněžení tloušťkových tříd kulatiny. Výsledkem je hodnota modelové 

decenální těžby jedné dřeviny. Modelové těžby dřevin a jejich hodnoty se za každou etáž sečtou.  

∑
∈

=
etazk

kTOmetTOm_
 

∑
∈

=
etazk

kTOhetTOh_
 

k    index dřeviny v etáži 

etTOm_  modelová těžba etáže 

kTOm   modelová těžba dřeviny v etáž 

etTOh_  hodnota modelové těžby etáže 

kTOh   hodnota modelové těžby dřeviny v etáži 

 

Poměrem etátu obnovní těžby a součtu modelové obnovní těžby v LHC se upraví modelová obnovní 

těžba etáže. Od tohoto výsledku se odečte součet obnovní těžby vykázané v LHE a obdrží se objem 

obnovní těžby zbývající do konce decennia.    

 

etLHETOetTOm
etTOm

toetat
zbTO

LHCi
i

___
_

_
_ −⋅=

∑
∈

 

 

etTOh
etTOm

zbTO
zbTOh _

_

_
_ =  

 

zbTO_   těžba obnovní v m3 hroubí b.k. zbývající do konce decennia 

zbTOh_   hodnota těžby obnovní v Kč zbývající do konce decennia  

toetat _   schválený etát těžby obnovní 

etTOm_   těžba obnovní z modelových těžebních procent v etáži 

i     index etáže v LHC 

etLHETO __  obnovní těžba v etáži vykázaná LHE 
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Těžba výchovná 

Modelová výše výchovné těžby se odvodí z probírkových procent. Pro sortimentaci se použijí 

Pařezovy sortimentační tabulky pro podružný porost. Další postup je analogický s výpočtem těžby 

obnovní. 

 

5.2.5.3 Přímé náklady 

Náklady na pěstování lesů 

Náklady se počítají z pěstebních modelů, které zahrnují modelové náklady na obnovu, ochranu 

mladých lesních porostů, prořezávky a ostatní pěstební práce.  Tyto modely jsou sestaveny pro základní 

hospodářství jednotlivých SLT a podle cílového hospodářství a intenzity hospodaření jsou rozčleněny 

do jednotlivých ročníků. 

Podle souboru lesních typů a cílového hospodářství se zvolí příslušný model nákladů pro celé 

decennium. Při určování cílového hospodářství se přihlíží ke stávajícímu porostnímu typu v LHP.  Podle 

cílového hospodářství a intenzity hospodaření se rozpočítá celková výše hektarových nákladů do 

jednotlivých ročníků. V dalším kroku se vymezí věkový interval, ve kterém u dané etáže přichází 

v úvahu realizace jednotlivých pěstebních úkonů. V tomto věkovém intervalu se sčítají modelové 

hektarové náklady jednotlivých ročníků. Výsledkem jsou modelové pěstební náklady na ha pro zbytek 

období do konce decennia. 

Rozlišují se tyto případy: 

1. mladý porost existuje od počátku platnosti LHP 

2. mladý porost vznikl z těžby uskutečněné v průběhu decennia a zaznamenaný v LHE 

3. mladý porost vznikne z těžby zbývající do konce platnosti LHP 

 

V případě č. 1 je počátkem intervalu věk aktualizovaný ke stávajícímu roku a koncem intervalu je 

věk dosažený na konci decennia. Součet hektarových nákladů se násobí skutečnou plochou etáže. 

∑
=

=
kvek

avekt
tNpsetazN

_

_

_  

N    celkové pěstební náklady v etáži zbývající do konce decennia 

tN   hektarové pěstební náklady ve věku t   

avek_   aktuální věk etáže  

kvek_   věk etáže na konci decennia 

psetaz _  skutečná plocha etáže  
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V případě č. 2 je počátkem věkového intervalu rozdíl stávajícího roku a roku provedení obnovní 

těžby (vzniku holiny) zvýšený o 1. Konec intervalu je rozdíl počátku následujícího decennia a roku 

provedení obnovní těžby. Modelové náklady se vypočítají pro každý provedený obnovní zásah 

zaznamenaný v LHE. Součet modelových nákladů se násobí těžební plochou z LHE.   

∑∑
=

=
i

i

kvek

avekt
ti

i

NprtoN
_

_

)_(  

 

N    celkové pěstební náklady v etáži zbývající do konce decennia 

i    identifikátor zásahu obnovní těžby 

iprto_   plocha zásahu obnovní těžby 

ikvek _  věk obnovené části z i-tého zásahu na konci decennia 

iavek _  aktuální věk obnovené části z i-tého zásahu 

tN   hektarové pěstební náklady ve věku t   

 

V případě č. 3 se těžební plocha odvozená z těžebního procenta upraví (podobně jako objem 

obnovní těžby) podílem etátu a modelových těžeb a sníží se o vytěženou plochu podle údajů LHE. 

Výsledná těžební plocha se vydělí počtem roků zbývajících do konce decennia. Každému dílu se přiřadí 

jeden předpokládaný rok těžby postupně od stávajícího roku až do konce decennia. Pro každý díl se 

stanoví samostatný věkový interval uplatnění modelových pěstebních nákladů. První díl bude mít 

interval od roku 1 do počtu let do konce decennia. Konečný věk každého dalšího dílu bude vždy o 1 rok 

nižší. V posledním dílu se uplatní jen modelové pěstební náklady pro první rok věku. 

Hektarové náklady každého dílu se sečtou a vynásobí se jeho dílčí plochou. Sečtením těchto dílčích 

nákladů se získají celkové modelové pěstební náklady odpovídající obnovní těžbě v dané etáži, která 

zbývá do konce platnosti LHP. 

∑ ∑
=

+−

=

=
k

i

ik

t
ti

i

i

NpN
1

1

1
 

N    celkové pěstební náklady v etáži zbývající do konce decennia 

i    identifikátor dílu těžební plochy 

k    počet let zbývajících do konce decennia 

ip    plocha i-tého dílu těžební plochy 

tN   hektarové pěstební náklady ve věku t   
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Těžba výchovná 

Náklady se vyčíslí z modelových nákladů na 1 m3 výchovné těžby (předmýtní úmyslné) z tabulky 

v kapitole 6.1 (Analýza ekologicko-ekonomické efektivnosti obhospodařování lesních porostů). Podle 

aktualizovaného věku a dřeviny se vybere odpovídající hodnota. Objem modelové těžby se určí jako 

zbývající těžba do konce decennia postupem popsaným v kapitolách 5.2.5.1 (Modelový objem těžeb 

podle skutečného stavu) a 5.2.5.2 (Výnosy). Tímto objemem se vynásobí modelové náklady na 1 m3 a 

získá se hodnota předpokládaných nákladů na výchovnou těžbu zbývajících do konce decennia. 

 

Těžba obnovní, přibližování a manipulace. 

Objem zbývající modelové těžby obnovní se převezme z výpočtu výnosů obnovní těžby popsaném 

v kapitole (Výnosy). Podle dřeviny se zjistí hodnota nákladů na 1 m3. Vynásobením objemem těžby se 

k dané dřevině v etáži stanoví modelové náklady na těžbu obnovní, přibližování a manipulaci. 
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6. Diferencovaná identifikace a kvantifikace uvažovaných veličin 

6.1 Analýza ekologicko-ekonomické efektivnosti obhospodařování lesních porostů 

6.1.1 Lesnicko-typologické vstupy 

6.1.1.1 Intenzita hospodaření 

Kardinálním lesnicko-typologickým podkladem pro zpracování projektu byla práce Ing. Karla Plívy 

„Způsob a intenzita obhospodařování lesů podle souborů lesních typů“, zpracovaná na objednávku 

Ministerstva zemědělství ČR v roce 1998 a práce téhož autora „Intenzity hospodaření s ohledem na 

ekologické charakteristiky souborů lesních typů“, předložená v roce 2000. 

 Cílem práce K. Plívy bylo vypracovat metodický postup využití souborů lesních typů pro 

diferenciaci obhospodařování lesa podle koncepce trvale udržitelného hospodaření a jeho efektivnosti. 

 Autor navazuje především na vlastní práce pro šíře pojaté hospodářské soubory s tím, že příslušné 

údaje přizpůsobuje této nové koncepci, upřesňuje je pro vybrané soubory lesních typů a doplňuje o další 

informace pro víceúčelové využití. Soubory lesních typů sdružuje podle intenzity a cíle hospodaření. 

 Z porovnání hodnoty potenciální produkce cílové skladby (produkční potenciál) se stupněm 

významnosti ekologických funkcí příslušného ekosystému (ekologický potenciál) je vytvořeno pět 

stupňů intenzity hospodaření a v jejich rámcích, podle charakteru přírodních podmínek a hlavní cílové 

dřeviny, několik typů cílového hospodářství. Obě tyto široce pojaté jednotky slouží k přehledné 

orientaci o hlavních zásadách, nenahrazují však soubory lesních typů ani hospodářské soubory. 

 Jak uvádí autor, jedná se o posouzení reálných možností uskutečňování koncepce trvale 

udržitelného obhospodařování lesů při zohlednění současného stavu lesů a také z pohledu přijatých 

zákonných norem. Konstatuje, že oproti často uváděné a značně zjednodušené představě o velkorysé 

přeměně současných, většinou monokulturních, lesních porostů na porosty smíšené a optimálně 

strukturované, zhodnocují se zde podmínky do reálnějších představ a dosažitelných cílů, které lze 

shrnout do následujících okruhů: 

- Vymezit podle přírodních podmínek (souborů lesních typů) i v kategorii hospodářských lesů ty 

ekosystémy, kde je účelné udržet nebo vytvořit co nejpřirozenější a tím i nejstabilnější stav 

ekosystému a u těch ostatních hledat optimální míru destabilizace ve srovnání s přirozeným stavem, 

čili určité kompromisní ekosystémy ve vztahu k jejich produktivitě i stabilitě. Prakticky to znamená 

řešit vztah přirozené a cílové skladby spolu s hodnocením ohrožení ekosystému vnějšími vlivy a 

zvyšováním jejich statické stability. 

- Uvažovat celkovou efektivnost vložených prostředků ve vztahu k provoznímu cíli a celé soustavě 

hospodářských opatření, od založení po obnovu porostu. Již samotné podrobnější diferencování 
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stanovištních podmínek a užší přizpůsobení se těmto způsobům hospodaření umožní úspornější 

opatření bez omezení základního cíle hospodaření. Při tom žádné z těchto opatření nemění stav 

ekosystému natolik, aby nebylo možné při změně společenské spotřeby a ekonomických hledisek 

zvyšovat intenzitu hospodaření ve vztahu k cílové produkci. Proto se úsporná opatření hledají 

především v omezování zbytečných vkladů práce, čili tam, kde je účelnější snížená intenzita 

hospodaření s větším prostorem pro autoregulaci a také např. při zúženém výběru a preferenci 

nedostatkových dřevin (JD) a zpřesněné diferenciaci vhodných stanovišť. S tím souvisí i otázka 

diferencování intenzit hospodaření. 

 

Intenzita hospodaření vytváří v této práci základní rámec pro sdružování souborů lesních typů do 

skupin podle intenzity a shora uvedených zásad a opatření. Při shodné intenzitě hospodaření se tyto 

obecnější zásady a opatření více přizpůsobují cílové skladbě v „cílových hospodářstvích“. Konkrétnější 

opatření se pak uvádějí v charakteristice souborů lesních typů (charakteristiky mají víceúčelové využití). 

 Aktivní působení porostu na prostředí vyjadřují jeho ekologické funkce, tj. pozitivní vlivy lesa na 

jeho prostředí. Jejich souhrnné působení v souborech lesních typů je proto ekologickým potenciálem 

stejně jako je produkční funkcí (hodnotou produkce) vymezen produkční potenciál příslušného souboru 

lesních typů. 

 Ekologické a produkční potenciály ovlivňují jako kvantitativní ukazatelé intenzitu hospodaření. 

Jelikož oba potenciály působí ve vztahu k intenzitě hospodaření obráceným směrem (se stoupající 

funkcí ekologickou klesá intenzita hospodaření až po úroveň ochranného lesa, u produkční funkce 

naopak), lze porovnáním jejich úrovní v souborech lesních typů (odečtením ekologického potenciálu od 

produkčního potenciálu) stanovit odpovídající intenzitu hospodaření. Při tom obě úrovně mají 

porovnatelnou šíři, neboť obsáhnou v 5 stupních celou škálu potenciálních možností všech souborů 

lesních typů. 

 Mezi ochrannými lesy na jedné straně, s vyloučením intenzivnější hospodářské činnosti (nikoli 

péče), a lesy umožňujícími svou mimořádnou produktivností nejintenzivnější formy hospodaření, byly 

vymezeny skupiny sdružením souborů lesních typů s přibližně stejným stupněm hospodářské intenzity. 

Skupiny označené sestupně A, B, C, D, E byly i barevně odlišeny. V každé skupině jsou podle stanoviště 

a hlavní cílové dřeviny rozlišena a charakterizována cílová hospodářství i některé porostní alternativy. 

Hospodářská opatření jsou vypracována pro jednotlivé soubory lesních typů příslušné skupiny. 

 Staronový termín „intenzita hospodaření“ původně spojovaný (PLÍVA 2000) jen s produkcí dřeva 

a možnostmi racionalizace a intenzifikace, popř. z vklady práce a prostředků, má v duchu koncepce 

trvale udržitelného a přírodu sledujícího hospodaření poněkud širší pojetí. Vyjadřuje ekonomicko-

ekologickou a současně efektivní formu hospodaření, zohledňuje vedle hodnoty potenciální produkce i 
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ekologické účinky porostů, které intenzitu hospodaření ovlivňují a víceméně omezují. Ponechává větší 

prostor přírodě a přirozenému vývoji tam, kde umělé zásahy jsou nadbytečné. 

 Intenzita hospodaření podle souborů lesních typů je znázorněna v ekologické síti typologického 

systému, kde se uvádějí i stupně produkčního potenciálu (PP) a ekologického potenciálu (EP). 

 Intenzita hospodaření se diferencuje následovně: 

 

A velmi intenzivní forma hospodaření  PP vysoko převyšuje EP 

B intenzivní forma hospodaření   PP  (značně) převyšuje EP 

C standardní forma hospodaření   PP jen mírně převyšuje EP 

D omezená intenzita hospodaření   EP  převyšuje PP 

E péče o ochranné lesy      EP  vysoko převyšuje PP 

 

 Konkrétní hospodářská opatření se spojují s určitou intenzitou hospodaření jen v rámci „Cílového 

hospodářství“ odpovídajícího stanovištním podmínkám. 

 Obecně je rentabilita při vysoké intenzitě hospodaření více spojována se zvyšováním nákladů, 

při nízké intenzitě hospodaření především s optimalizací biologických procesů (větším prostorem 

pro působení ekosystému), i když se většinou zvažují obě hlediska. 

Z porovnání produkčního potenciálu a ekologického potenciálu lze odvodit kromě intenzity 

hospodaření i určité stupně ohodnocení ekosystému lesa z pohledu vlastnického a celospolečenského.  

 Zatím co pro vlastníka je hodnota lesa vyjádřena především produkčním potenciálem a ekologické 

funkce omezující volnost hospodaření tuto hodnotu spíše snižují, celospolečensky je hodnota lesa 

ekologickými účinky porostů zvyšována. 

 

6.1.1.2 Cílová hospodářství 

 „Cílové hospodářství“ není novým pojmem. Již dříve bylo spojováno s aplikací typologie lesů, 

ovšem označování typu hospodářství hlavní cílovou dřevinou např. „Cílové smrkové hospodářství na 

živných půdách“ vedlo k představě monokultur a tak Příloha č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb. uvádí u 

hospodářského souboru jen „hospodářství“, což je nadbytečné, nic neříkající rozšířené označení 

hospodářského souboru, tedy rámce přírodních podmínek.  

 Typy cílových hospodářství v pojetí K. Plívy vychází z původního pojetí, nenahrazují hospodářské 

soubory, neboť nejsou typologickou jednotkou, ale pro různé rámcové jednotky se stejným cílem 

hospodaření, stejnými základními dřevinami cílové skladby, podle nichž je označen typ hospodářství, 

stanoví intenzitu, způsob i hlavní zásady hospodaření. 
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Protože cílová skladba představuje v daných přírodních podmínkách optimální hodnotu potenciální 

produkce při zajištění trvalosti ekosystému lesa (ekologické stability, popř. přípustné destability), je pro 

tyto podmínky optimální i typ hospodářství na ni navazující. Alternativní typy hospodářství nemohou 

mít vyšší hodnotu produkce, mohou však být za určitých předpokladů rentabilnější (např. přirozenou 

obnovou), popř. lépe plnit ekologické funkce lesa. 

 

6.1.1.3 Soubory lesních typů 

 Lesní typy jako základní jednotky diferenciace růstových podmínek lesa (růst dřevin, jejich 

produkce i pěstování) se sdružují podle ekologické příbuznosti (půdní a klimatické) vyjádřené 

fytocenózou (společenstvem) nebo zjevnými znaky (vlastnostmi) stanoviště do souborů lesních typů – 

SLT. 

 Induktivně vytvořené SLT uspořádané do ekologické (edafoklimatické) sítě daly vznik pevnému 

rámci systému se zpětnou vazbou a s deduktivním postupem vyjádřeným v definici (Příloha č. 4 

vyhlášky č. 83/1996 Sb.): „SLT jsou vymezeny lesním vegetačním stupněm (LVS) a edafickou 

kategorií“. Tato definice vede částečně ke schematickému doplňování sítě na druhé straně k přehlednější 

úpravě systému pro praktickou aplikaci. 

 Charakteristiky SLT v jednotném systému zatím vycházely z dříve publikovaných prací (Plíva 

1986, 1991). 

 Vypracování produkčně ekologických charakteristik všech SLT si klade za úkol poskytnout na SLT 

pohled v jeho typické, homogennější podobě a na ni vázat i možnosti praktické aplikace i některé obecně 

platné závěry.  

 Zastoupení SLT a jejich zařazení do intenzity hospodaření uvádí tabulka 3. 

 

Tabulka 3: Přehled souborů lesních typů 

č. ozn. % IH č. ozn. % IH č. ozn. % IH č. ozn. % IH 
1 0X + E 44 3I 1,7 C 87 5B 2,8 A 130 4O 0,9 B 
2 1X 0,1 E 45 4I 0,1 B 88 6B 0,1 A 131 5O 1,3 B 
3 2X + E 46 5I 0,6 B 89 7B + B 132 6O 0,7 B 
4 3X + E 47 6I 0,1 B 90 2W 0,1 C 133 7O 0,2 B 
5 4X + E 48 0N 0,4 D 91 3W 0,3 C 134 0P 0,2 D 
6 0Z + E 49 1N + D 92 4W 0,1 C 135 1P 0,3 C 
7 1Z 0,3 E 50 2N 0,1 D 93 5W + C 136 2P 0,4 C 
8 2Z 0,1 E 51 3N 0,3 D 94 1D 0,2 B 137 4P 1,5 C 
9 3Z + E 52 4N 0,1 D 95 2D 0,2 B 138 5P 1,0 B 

10 4Z + E 53 5N 0,7 D 96 3D 0,7 B 139 6P 1,2 B(C) 
11 5Z + E 54 6N 0,7 D 97 4D 0,7 A 140 7P 0,2 C 
12 6Z + E 55 7N 0,2 D 98 5D 1,1 A 141 0Q 0,3 D 
13 7Z 0,1 E 56 8N 0,1 D-E 99 6D 0,1 A 142 1Q 0,2 D 
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14 8Z 0,3 E 57 1S 0,4 C 100 1A + D 143 2Q 0,1 D 
15 9Z 0,1 E 58 2S 0,8 C 101 2A 0,2 D 144 4Q 0,5 D 
16 0Y + D-E 59 3S 3,2 B 102 3A 0,5 D 145 5Q 0,2 C 
17 3Y 0,1 E 60 4S 1,5 B 103 4A 0,2 D 146 6Q 0,1 C 
18 4Y + D-E 61 5S 5,7 A 104 5A 0,7 C 147 7Q + D 
19 5Y 0,1 D-E 62 6S 2,1 A 105 6A 0,3 C 148 8Q 0,1 D 
20 6Y 0,2 D-E 63 7S 0,5 C 106 7A + D 149 0T 0,1 D-E 
21 7Y + E 64 8S 0,2 C 107 8A + D-E 150 1T + D 
22 8Y + E 65 0C 0,1 D-E 108 1J 0,1 E 151 3T + D 
23 0M 0,8 D 66 1C 0,5 D 109 3J 0,2 E 152 5T + D 
24 1M 0,6 C 67 2C 0,7 D 110 5J 0,2 D-E 153 7T 0,1 D 
25 2M 0,9 D 68 3C 0,2 D 111 1L 1,0 A 154 8T + E 
26 3M 1,1 D 69 4C 0,1 D 112 2L 0,2 A 155 0G 0,3 C 
27 4M 0,1 D 70 5C + D 113 3L 0,4 C 156 1G 0,2 D 
28 5M 2,2 D 71 3F 0,1 C 114 6L + D-E 157 3G + C 
29 6M 0,4 C 72 4F 0,1 C 115 1U 0,1 A 158 4G 0,2 C 
30 7M 0,1 C 73 5F 0,5 C 116 3U 0,2 B 159 5G 0,2 C 
31 8M 0,2 D 74 6F 0,1 C 117 5U 0,2 C 160 6G 0,4 C 
32 0K 1,3 C 75 7F + D 118 1V 0,2 B 161 7G 0,5 C 
33 1K 0,8 C 76 8F + D-E 119 2V 0,1 B 162 8G 0,3 D 
34 2K 4,0 C 77 1H 0,1 B 120 3V 0,2 A 163 0R 0,1 E 
35 3K 4,6 C 78 2H 1,1 B 121 4V 0,1 A 164 3R + D 
36 4K 1,5 B 79 3H 2,4 A 122 5V 0,7 A 165 4R 0,1 C 
37 5K 9,7 B 80 4H 0,3 A 123 6V 0,8 A 166 5R 0,1 D 
38 6K 6,0 C 81 5H 0,9 A 124 7V 0,1 C 167 6R 0,1 C 
39 7K 2,2 C 82 6H 0,1 A 125 8V + D 168 7R 0,2 D 
40 8K 0,6 C 83 1B 0,7 B 126 0O + C 169 8R 0,2 E 
41 9K + E 84 2B 0,7 B 127 1O 0,7 B 170 9R 0,1 E 
42 1I 0,7 C 85 3B 1,7 A 128 2O 0,3 B     
43 2I 1,8 C 86 4B 0,7 A 129 3O 1,0 B     

 

Pozn. V rámci úpravy vyhlášky č. 83/1993 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů y a 

vymezení hospodářských souborů, došlo ke změně některých souborů lesních typů. Některé SLT 

zanikly, některé naopak nově vznikly. Například 10Z – arktoaplinum, 4L – podhorský luh, 7L – smrkový 

luh, 1F – svěží kamenitá habrová doubrava, 2F – svěží kamenitá buková doubrava, 1R – rašelinná olšina, 

atd. Zanikly například 1U, 7B, atd. Tyto nové změny v Lesnicko-typologickém klasifikačním systému 

budou platné, až v rámci schválení novely této vyhlášky. Softwary lze jednoduše potom upravit. 

 

6.1.1.4 Zastoupení dřevin v SLT 

Na základě výše uvedených prací byly pro další úvahy využity údaje uvedené v tabulce 4, kde: 

IH značí  intenzitu hospodaření 

CH cílové hospodářství 

DO dobu obmýtní 

BS bonitní stupeň 
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% podíl zastoupení dřeviny v SLT 

 

Tabulka 4: Zastoupení dřevin v SLT 

                Dřevina (BS / zastoupení v SLT)       
ozn. IH CH DO SM BO BK DB MD JD OL 

        BS %  BS %  BS %  BS %  BS %  BS %  BS %  

1X E DB 300             8,5 100             

0Z E BO 300     -9 95     9 5             

1Z E DB 300     9 30     9 70             

2Z E DB 300     9 30 9 10 9 60             

7Z E SM 300 9 90     -9 10                 

8Z E SM 300 -9 90     -9 10                 

0Y D-E BO 300     9 95     9 5             

3Y E BO 300     7 95     7 5             

4Y D-E BO 300     6 95     7 5             

5Y D-E SM 300 8 70     7 25         7 5     

6Y D-E SM 300 7 70     7 25         7 5     

7Y E SM 300 8 90     9 10                 

8Y E SM 300 8 90     9 10                 

0M D BO 130     9 85     -9 10 9 5         

1M C BO 130     5,5 85     6,5 10 6 5         

2M D BO 110     7,5 70     8 30             

2M D DB 130         8,5 10 8 80 7,5 10         

3M D BO 110     7,5 70     8 30             

3M D DB 130         8 10 8 80 7,5 10         

4M D BO 110     7 70     7,5 30             

4M D DB 130         7,5 10 7,5 80 7 10         

5M D BK 130         7,5 80 7,5 10 7 10         

6M C BK 140         8 70 8 10 8 20         

6M C SM 120 7,5 70     8 20     7 5 7 5     

7M C SM 130 8 85     9 7         8 4 5 4 

8M D SM 130 8,5 90     9 10                 

0K C BO 130     6,5 85     8,5 10 6 5         

1K C BO 110     7,5 70     7,5 20 7 5 7 5     

1K C DB 130         7,5 10 7,5 70 7,5 20         

2K C BO 110     6 70     6,5 20 6 5 6 5     

2K C DB 130         7,5 10 6,5 70 6 20         

3K C BO 120     5,5 70     6,5 20 5 5 5 5     

3K C BK 130         6 70 6,5 10 5 20         

4K B SM 110 5 70     5 20     5 5 5 5     

4K B BK 130 5 20     5 60 5 20             
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Tabulka 4: Zastoupení dřevin v SLT - pokračování    
                Dřevina (BS / zastoupení v SLT)       
ozn. IH CH DO SM BO BK DB MD JD OL 

        BS %  BS %  BS %  BS %  BS %  BS %  BS %  

5K B BK 140 5 20     5 60 5 20             

5K B SM 120 5 70     5 20     5 5 5 5     

6K C BK 140         6 70 6 10 6 20         

6K C SM 120 5,5 70     6 20     5 5 5 5     

7K C SM 130 6,5 85     8 7         7 4 5 4 

8K C SM 130 7 85     7 7         7 4 5 4 

1I C BO 110     6 70     6,5 20 6 5 6 5     

1I C DB 130         6,5 10 6,5 70 6 20         

2I C BO 110     5,5 70     6 20 5 5 5 5     

2I C DB 130         6,5 10 6 70 5 20         

3I C BO 120     6 70     6 20 5 5 5,5 5     

3I C SM 110 5,5 70     6 20     5 5 5,5 5     

3I C BK 130         6 70 6 10 5 20         

4I B BK 130 5 20     5 60 5 20             

4I B SM 110 5 70     5 20     5 5 5 5     

5I B BK 140 5 20     5 60 5 20             

5I B SM 120 5 70     5 20     5 5 5 5     

6I B BK 140 5 20     5,5 60 5,5 20             

6I B SM 120 5 70     5,5 20     5 5 5 5     

0N D BO 130     6,5 85     6 10 6 5         

1N D BO 130     6,5 70     7 30             

1N D DB 130         7 10 7 80 7 10         

2N D BO 130     6 70     6,5 30             

2N D DB 130         7 10 6,5 80 6 10         

3N D BO 120     5,5 70     6 30             

3N D SM 110 6 70     6 20     6 5 6 5     

3N D BK 130         6 80 6 10 6 10         

4N D BO 120     6 70     6 30             

4N D SM 110 6 70     5,5 20     6 5 5,5 5     

4N D BK 130         5,5 80 5,5 10 5,5 10         

5N D SM 130 5,5 70     5,5 20     5,5 5 5,5 5     

5N D BK 140         5,5 80 5,5 10 5,5 10         

6N D SM 130 6 70     6 20     6 5 6 5     

6N D BK 140         6 80 6 10 6 10         

7N D SM 140 7 90     8 10                 

8N D-E SM 140 7 90     8 10                 

1S C BO 110     5 70     5,5 20 5 5 5 5     

1S C DB 130         5,5 10 5,5 70 5 20         



 Projekt grantové služby LČR - Diferenciální lesní renta 

 

 

 

Foresta SG, a.s. 
58 

 

 

 

Tabulka 4: Zastoupení dřevin v SLT - pokračování    
                Dřevina (BS / zastoupení v SLT)       
ozn. IH CH DO SM BO BK DB MD JD OL 

        BS %  BS %  BS %  BS %  BS %  BS %  BS %  

2S C BO 110     5 70     5 20 5 5 5 5     

2S C DB 130         5 10 5 70 5 20         

3S B BK 130 4 20     4 60 4 20             

3S B SM 110 4 70     4 20     3 5 5 5     

4S B BK 130 4 20     3 60 3 20             

4S B SM 110 4 70     3 20     3 5 5 5     

5S A SM 120 3 70     3 20     3 5 3 5     

5S A BK 130 3 20     3 60 3 20             

6S A SM 120 3 70     5 20     4 5 4 5     

6S A BK 130 3 20     5 60 5 20             

7S C SM 130 6 85     7,5 7         6,5 4 5 4 

8S C SM 130 7 85     8 7         7 4 5 4 

0C D-E BO 130     6,5 95     6 5             

1C D BO 130     7 70     7,5 30             

1C D DB 130         7,5 10 7,5 80 7 10         

2C D BO 130     6,5 70     6,5 30             

2C D DB 130         7 10 6,5 80 6 10         

3C D BK 130         6 80 6 10 6 10         

3C D BO 120     6 70     6 30             

4C D BK 130         5 80 5 10 5 10         

4C D BO 120     5 70     5 30             

5C D BK 130         4,5 80 5 10 5 10         

3F C SM 110 4 70     4 20     4 5 4 5     

3F C BK 130         4 70 4 10 4 20         

4F C SM 110 3,5 70     3,5 20     3,5 5 3,5 5     

4F C BK 130         3,5 70 3,5 10 3,5 20         

5F C SM 130 3 70     3 20     3 5 3 5     

5F C BK 140         3 70 3 10 3 20         

6F C SM 130 3 70     3 20     3 5 3 5     

6F C BK 140         3 70 3 10 3 20         

7F D SM 140 5 90     7 10                 

8F D-E SM 140 7 90     7 10                 

1H B DB 160             5 90 4 10         

2H B DB 160             3 90 2 10         

3H A BK 130 3 20     3 60 3 20             

3H A SM 110 3 70     3 20     2 5 3 5     

4H A BK 130 3 20     3 60 3 20             

4H A SM 110 3 70     3 20     3 5 3 5     
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Tabulka 4: Zastoupení dřevin v SLT - pokračování    
                Dřevina (BS / zastoupení v SLT)       
ozn. IH CH DO SM BO BK DB MD JD OL 

        BS %  BS %  BS %  BS %  BS %  BS %  BS %  

5H A BK 130 3 20     3 60 3 20             

5H A SM 110 7 70     7,5 20     7 5 7 5     

5H A SM 120 3 70     3 20     3 5 3 5     

6H A BK 130 3 20     4 60 4 20             

6H A SM 120 3 70     4 20     3 5 3 5     

1B B DB 160         5 90 4 10             

2B B DB 160         4 10 5 90             

3B A BK 130 3 20     3 60 3 20             

3B A SM 110 3 70     3 20     3 5 3 5     

4B A BK 130 3 20     3 60 3 20             

4B A SM 110 3 70     3 20     3 5 3 5     

5B A SM 120 2 70     3 20     3 5 2 5     

6B A BK 130 2 20     3 60 3 20             

6B A SM 120 2 70     3 20     2 5 2 5     

7B B SM 130 4 70     7 20     6 5 6 5     

2W C DB 160         4 10 5 70 4 20         

3W C BK 130         3,5 70 2,5 10 3,5 20         

4W C BK 130         4 70 4 10 4 20         

5W C SM 90 4 70     4 20     4 5 4 5     

5W C BK 130           70   10   20         

1D B DB 160             4 90 4 10         

2D B DB 160             4 90 4 10         

3D B BK 130 3 20     3 60 3 20             

3D B SM 110 3 70     3 20     3 5 3 5     

4D A BK 130 2 20     3 60 3 20             

4D A SM 110 2 70     3 20     2 5 2 5     

5D A BK 130 2 20     3 60 3 20             

5D A SM 120 2 70     3 20     2 5 2 5     

6D A BK 130 2 20     3 60 3 20             

6D A SM 120 2 70     3 20     2 5 2 5     

1A D DB 130         6,5 10 6,5 80 6 10         

2A D DB 130     7 20 7 10 6 60 5 10         

3A D SM 90 5,5 70     4,5 20     4 5 4 5     

3A D BK 130         4,5 80 4,5 10 5 10         

4A D SM 90 4 70     4 20     4 5 4 5     

4A D BK 130         4 80 4 10 4 10         

5A C SM 90 4 70     4,5 20     4 5 4 5     

5A C BK 140         4,5 70 4,5 10 4 20         
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Tabulka 4: Zastoupení dřevin v SLT - pokračování    
                Dřevina (BS / zastoupení v SLT)       
ozn. IH CH DO SM BO BK DB MD JD OL 

        BS %  BS %  BS %  BS %  BS %  BS %  BS %  

6A C SM 130 3 70     5 20     4 5 4 5     

6A C BK 140         5 70 5 10 4 20         

8A D-E SM 140 8 90     8 10                 

1J E DB 300         8 20 8 80             

3J E BK 250         8,5 80 8,5 10     8,5 10     

5J D-E BK 250 7 20     6 60         7 20     

1L A DB 150             2 100             

2L A DB 150             2 100             

3L C OL 90 4,5 20     5 20             5 60 

1U A SM 100             1 100             

3U B SM 100 3 50     2 30         3 20     

5U C SM 120 4 40     3 40         3 20     

1V B DB 160             3 90 3 10         

2V B DB 160             3 90 3 10         

3V A SM 110 2 70     4 20     3 5 3 5     

3V A BK 130 2 20     4 60 4 20             

3V A DB 120             4 90 3 10         

4V A SM 110 2 70     4 20     2 5 2 5     

4V A BK 130 2 20     4 60 4 20             

4V A DB 120             4 90 2 10         

5V A BK 130 2 20     4 60 4 20             

5V A SM 120 2 70     4 20     2 5 2 5     

6V A BK 130 2 20     4 60 4 20             

6V A SM 120 2 70     4 20     2 5 3 5     

7V C SM 130 3 85     6 7         5 4 5 4 

8V D SM 130 7 90     7 10                 

0O C BO 130     3,5 85     5,5 10 4,5 5         

10 B DB 160             5 90 5 10         

2O B DB 160             4 90 5 10         

3O B SM 110 4 70     5 20     5 5 5 5     

3O B BK 130 4 20     5 60 3 20             

3O B DB 120             3 90 4 10         

4O B SM 110 3 70     4 20     4 5 4 5     

4O B DB 120             4 90 4 10         

5O B SM 120 3 70     5 20     4 5 4 5     

6O B SM 120 3 70     6 20     4 5 4 5     

7O B SM 130 3 70     5 20     5 5 5 5     

0P D BO 130     6 70     6 20     6 10     
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Tabulka 4: Zastoupení dřevin v SLT - pokračování    
                Dřevina (BS / zastoupení v SLT)       
ozn. IH CH DO SM BO BK DB MD JD OL 

        BS %  BS %  BS %  BS %  BS %  BS %  BS %  

1P C BO 120     4,5 70     4,5 20 4 5 4 5     

2P C BO 120     4,5 70     5,5 20 5 5 6 5     

4P C SM 110 5 70     5,5 20     5 5 5,5 5     

4P C DB 120         5,5 10 5,5 70 5 20         

5P B SM 120 4 70     6 20     5 5 5 5     

6P 
B 

(C)  
SM 120 4 70     6 20     5 5 5 5     

7P C SM 130 5 85     7 7         6,5 4 5 4 

0Q D BO 120     8,5 85     8 10 9 5         

1Q D BO 120     6 80     7,5 20             

2Q D BO 120     6 80     7,5 20             

4Q D BO 120     6 80     7,5 20             

5Q C SM 100 6,5 70     8 20     7 5 7 5     

5Q C BO 120     6 80     7,5 20             

6Q C SM 120 6,5 70     7 20     7 5 7 5     

7Q D SM 130 7 90     8 10                 

8Q D SM 120 8 90     8 10                 

0T D-E BO 120     5 95     5 5             

7T D SM 120 7 90     7 10                 

8T E SM 120 -9 90     9 10                 

0G C BO 120     5 95     5 5             

3G C SM 110 4 85     7 7         4,5 4 5 4 

4G C SM 110 3,5 85     5 7         3,5 4 5 4 

5G C SM 110 3,5 85     5 7         3 4 5 4 

6G C SM 120 4 85     5 7         4 4 5 4 

7G C SM 120 4 85     5 7         5 4 5 4 

8G D SM 120 5 90     5 10                 

0R E BO 120     -9 95     9 5             

4R C SM 110 4 85     4 7         4 4 5 4 

5R D SM 120 8 90     8 10                 

6R C SM 120 4 85     4 7         4 4 5 4 

7R D SM 120 7 90     7 10                 

8R E SM 120 -9 90     9 10                 
 

Pozn.: Rovněž v některých případech SLT došlo k úpravě doby obmýtí a na základě bližších 

poznatků z Lesnické typologie byla upravena skladba dřevin v přirozené druhové skladbě. Některé 

dřeviny cílové druhové skladby, zde ve vazbě na cílové hospodářství, jsou následně v cílových 



 Projekt grantové služby LČR - Diferenciální lesní renta 

 

 

 

Foresta SG, a.s. 
62 

 

 

 

hospodářských souborech považovány za dřeviny, u kterých se předpokládá jejich vysoké riziko 

nedopěstování nebo velmi těžké zpeněžení či celková neefektivnost hospodaření, to vše v rámci obecně 

deklarováno klimatické změny. Jakmile bude novela vyhlášky č. 83/1996 Sb., schválena, lze toto 

upravit. 

 Vzhledem k rozsahu vstupních dat byla hospodářská opatření pěstební činnosti provedena pro 43 

skupin souborů lesních typů, kde podle zkušeností autorského kolektivu je toto zjednodušení přípustné. 

Přehled skupin SLT je patrný z tabulky 5, která představuje agregaci dosažených výsledků v této oblasti. 
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Tabulka 5: Přehled skupin souborů lesních typů 

č. tab. CH IH 
podíl podíl 

SLT 
MZD (%) PO (%) 

1 SM A 25 (UO 25) 20 5S,6S,5B,6B,5H,6H,5D,6D,3B,4B,3D,4D,3H,4H,3V,4V,5V,6V,7B 
1 SM A 25 (UO 25) 20 5S,6S,5B,6B,5H,6H,5D,6D,3B,4B,3D,4D,3H,4H,3V,4V,5V,6V,7B 
2 SM A 25 (UO 15) 20 5S,6S,5B,6B,5H,6H,5D,6D,3B,4B,3D,4D,3H,4H,3V,4V,5V,6V,7B 
2 SM A 25 (UO 15) 20 5S,6S,5B,6B,5H,6H,5D,6D,3B,4B,3D,4D,3H,4H,3V,4V,5V,6V,7B 
3 SM B 25 (UO 25) 30 4K,4I,4S,3S,5K,5I,6I,3O,4O,5O,6O,5P,6P,7O 
3 SM B 25 (UO 25) 30 4K,4I,4S,3S,5K,5I,6I,3O,4O,5O,6O,5P,6P,7O 
4 SM B 25 (UO 15) 30 4K,4I,4S,3S,5K,5I,6I,3O,4O,5O,6O,5P,6P,7O 
4 SM B 25 (UO 15) 30 4K,4I,4S,3S,5K,5I,6I,3O,4O,5O,6O,5P,6P,7O 
5 SM C 25 (UO 25) 30 5W,5A,6A,3F,4F,5F,6F,6M,6K,3I,4P,5Q,6Q 
5 SM C 25 (UO 25) 30 5W,5A,6A,3F,4F,5F,6F,6M,6K,3I,4P,5Q,6Q 
6 SM C 25 (UO 10, PO 15) 35 5W,5A,6A,3F,4F,5F,6F,6M,6K,3I,4P,5Q,6Q 
6 SM C 25 (UO 10, PO 15) 35 5W,5A,6A,3F,4F,5F,6F,6M,6K,3I,4P,5Q,6Q 
7 SM C 25 (UO 10, PO 15) 35 5W,5A,6A,3F,4F,5F,6F,6M,6K,3I,4P,5Q,6Q 
8 SM C 15 (UO 15) 30 7M,8K,7K,7S,8S,7V,7P,3G,4G,5G,6G,7G,4R,6R 
8 SM C 15 (UO 15) 30 7M,8K,7K,7S,8S,7V,7P,3G,4G,5G,6G,7G,4R,6R 
9 SM C 15 (UO 5) 30 7M,8K,7K,7S,8S,7V,7P,3G,4G,5G,6G,7G,4R,6R 
10 SM D 30 (UO 30) 30 5M,3N,4N,5N,6N,3A,4A 
10 SM D 30 (UO 30) 30 5M,3N,4N,5N,6N,3A,4A 
11 SM D 30 (UO 20, PO 10) 30 5M,3N,4N,5N,6N,3A,4A 
12 SM D 30 (UO 20, PO 10) 30 8V,8Q,8G,7Q,7T,7R,5R,8M,7N,7F 
13 SM D 10 (UO 5, PO 5) 30 8V,8Q,8G,7Q,7T,7R,5R,8M,7N,7F 
14 SM E 30 (UO 30) 50 5Z,6Z,5Y,6Y 
15 SM E 30 (UO 15, PO 15) 50 5Z,6Z,5Y,6Y 
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16 SM E 10 (UO 10) 50 7Z,7Y,8Y,8Z,8A,8F,8N,8T,8R 
18 BO C 25 (UO 25) 10 1K,2K,3K,1I,2I,3I,1S,2S,1P,2P 
19 BO C 25 (UO 25) 30 1K,2K,3K,1I,2I,3I,1S,2S,1P,2P 
20 BO C 25 (UO 15, PO 10) 30 1K,2K,3K,1I,2I,3I,1S,2S,1P,2P 
22 BO C 10 (UO 10) 10 1M,0K,0O 
23 BO C 10 (UO 5, PO 5) 30 1M,0K,0O 
24 BO D 30 (UO 30) 10 1C,2C,3C,4C,2M,3M,4M,1N,2N,3N,4N,1A,2A 
25 BO D 30 (UO 30) 30 1C,2C,3C,4C,2M,3M,4M,1N,2N,3N,4N,1A,2A 
26 BO D 30 (UO 15, PO 15) 30 1C,2C,3C,4C,2M,3M,4M,1N,2N,3N,4N,1A,2A 
28 BO D 20 (UO 20) 30 1Q,2Q,3Q,4Q 
29 BO D 20 (UO 10, PO 10) 30 1Q,2Q,3Q,4Q 
31 BO D 10 (UO 10) 30 0M,0Q,0N 
32 BO D 10 (UO 10) 30 0M,0Q,0N 
33 BO E 5-15 (UO 5, PO ost.) 50 OC,0X,0Z,0Y,0T,0R,3Z,4Z,3Y,4Y 
34 DB A+B 25 10 1L,1U,1H,1D,2D,1V,2V 
35 DB A+B 25 30 3S,1B,2B,1H,2H,1D,2D,1V,2V,1O,2O,3O,4O,3B,3H,3V,4V,1L,1U 
36 DB C   30 2W,1K,2K,1I,2I,1S,2S,1P,2P,4P,3G 
37 DB C   30 2W,1K,2K,1I,2I,2S,2P,4P,3G 
38 DB D PO 50, UO 50 50 2M,3M,4M,1N,2N,1A,1C,2C,1Q,2Q,4Q 
39 BK A+B   10  5S,6S,5B,6B,5H,6H,5D,6D,3B,4B,3D,4D,3H,4H,3V,4V,5V,6V,3S,4S,4K,5K,4I,5I,6I,3O  
40 BK A+B   50  5S,6S,5B,6B,5H,6H,5D,6D,3B,4B,3D,4D,3H,4H,3V,4V,5V,6V,3S,4S,4K,5K,4I,5I,6I,3O  
41 BK A+B   50 3W,4W,5W,5A,6A,3F,4F,5F,6F,6M 
42 BK C   40 3W,4W,5W,5A,6A,3F,4F,5F,6F,6M 
43 BK D+E   50  5M,3N,4N,5N,6N,3A,4A,3C,4C,5C,3X,4X,3Z,4Z,3Y,4Y,5Z,6Z,5Y,6Y,3J,5J  

 

Vysvětlivky: CH - cílové hospodářství, IH - intenzita hospodaření, MZD - meliorační a zpevňující dřeviny, PO -  přirozená obnova, SLT - soubor lesních typů 
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6.1.1.5 Ekologický potenciál 

 Posuzování závažnosti ekologických a produkčních funkcí lesa nelze spojovat jen s rozdělením lesů 

na hospodářské a ochranné, ale hodnotit tyto funkce i jejich vzájemné vztahy v každém souboru lesních 

typů. U ekologických funkcí k tomu slouží „ekologický potenciál“ odstupňovaný podle závažnosti 

rozhodujících funkcí, k nimž patří funkce: 

1. Infiltrační – roviny a svahy do 40 % neohrožené erozí (převážně zonální kat. půd) 

Cíl: maximální objem infiltrace srážkových vod do půdy, jejich retence, retardace a akumulace; 

omezování ztrát intercepcí. 

Opatření: strukturou porostů regulovat intercepci a transpiraci, vytvářet příznivé formy humusu a 

šetřit hydrofyzikálně důležité vlastnosti lesních půd; preferovat smíšené jehličnato-listnaté porosty 

a clonné formy obnovy. 

2. Protierozní – sklony nad 40 %, příp. nižší při ohrožení erozí (kat. extrémní, exponovaná) 

Cíl: zabránění povrchovému odtoku a rozrušování půdního povrchu, umožnění vysoké retence a 

infiltrace. 

Opatření: používat hlubokokořenící listnáče, šetrné technologie (eroze), delší obmýtí, clonný, popř. 

násečný způsob (šikmo po svahu) a přirozenou obnovu; nezužitkovatelnou hmotu ponechat na 

místě. 

3. Desukční – trvale i dočasně zamokřené půdy (kat. oglejené, podmáčené) 

Cíl: odsávání vody porosty a odvádění přebytečné vody a uvolňování půdy pro akumulaci 

srážkových vod a zpomalení jejich odtoku. 

Opatření: podpořit rozvoj korun dřevin schopných vysoké transpirace při zajištění stability porostu; 

čistit a doplňovat odvodňovací zařízení; u podmáčených půd použít traktory jen na zmrzlém terénu; 

nezužitkovatelný materiál ponechat na místě. 

4. Srážkotvorná (klimatická) funkce – doplňující funkce 1., 2., 3. v 7. a 8. LVS 

Cíl: využití pásma častých mlh vysokohorských stupňů k tvorbě horizontálních srážek zlepšujících 

vodní bilanci.  

Opatření: skladba a struktura porostů, blízká přirozené s delším obmýtím (vyšším podílem starých 

stromů) vyhovuje vodohospodářské funkci kvantitativní (srážkotvorné s maximem jehličnatých 

porostů) i kvalitativní (smíšené lesy). 

 

 K ekologickým účinkům porostů působících jen v určitých lokalitách (částech) souborů lesních typů 

uvedených v charakteristice souborů lesních typů patří ještě funkce: 

- vodoochranná – pruhy pobřežních porostů (většinou v rámci kat. L, U) 
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- mezoklimatická – ochrana proti nepříznivým účinkům mezoklimatu, především 

v zamokřených úpadech mrazových poloh (chladnější mezoklima těchto lokalit je posunuje 

k vyššímu LVS) 

- další půdoochranné funkce (protideflační, protisesuvná, protilavinová i břehoochranná) 

posuzované při hodnocení funkce protierozní 

- (leso) ochranná – sebezáchovná funkce lesního ekosystému v extrémních podmínkách 

omezujících existenci lesa (v „bojové zóně“ lesa). 

 

Tabulka 6: EP – Ekologický potenciál (stupeň závažnosti ekologických účinků porostů) 

Funkce 
infiltrační 

Funkce 
desukční 

(mezoklimat.) 

Funkce 
protierozní 
(ochranné) 

 
EP 

Integrace s funkcí klimatickou 
(srážkotvornou) 

v 7. LVS v 8. LVS v 9. LVS 
  (R) X, J Z, Y 5 5,5 6 6 
 6L 5U  C, A N, F 4 4,5 5,5  
 3-5 L 

3U 
T, G 

(R, V) 
W  3 3,5 4,5  

 1-2 L 
1U 

P, Q 
(O, V) 

 2 2,5 3,5  

SLT normální 
povahy 

 
 

  1 1,5 2,5  

Přechodný stupeň ekologického potenciálu 1,5 = kat. „D“, SLT 1 V, 1 O, 2 V, 2 O 

 

6.1.2 Produkční potenciál 

 Jedním z kardinálních problémů je výběr a kalkulace vhodného ukazatele, který by co nejpřesněji 

definoval efekt produkčních funkcí (spíše ovšem dřevoprodukční funkce). 

  

 V naší analýze byl jako kardinální ukazatel produkčního potenciálu využit ukazatel hrubého zisku 

lesní výroby, který je syntetickým vrcholovým parametrem ekonomické aktivity. Aby mohl být 

vykalkulován, bylo nutno detailně analyzovat, identifikovat a kvantifikovat hospodářská opatření, 

náklady, resp. výnosy: 

– pěstební činnosti, 

– ochrany lesa, 

– probírkových zásahů, 

– obnovní těžby. 
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6.1.2.1 Analýza přímých nákladů pěstební činnosti 

Na základě výše uvedeného typologického systému K. Plívy byly zpracovány návrhy 

hospodářských opatření. Příklad návrhu uvádí následující tabulka 7. 

 

V tabulkách jednotlivé znaky označují: 

IH  intenzita hospodaření 

MZD meliorační a zpevňující dřeviny 

PO  přirozená obnova 

UO  umělá obnova 

SLT  soubor lesních typů 

HS  hospodářský soubor 

 

Poznámka 1) uvádí -  výměru ošetřené plochy 
   -  počet zásahů 
   -  procento ošetřených sazenic 
 
Poznámka 2) uvádí -  výměru oplocené plochy 
   -  délku oplocení 
 
Poznámka 3) uvádí -  počet zásahů 
   -  výměru ošetřené plochy 
 
Poznámka 4) uvádí -  výměru plochy 
   -  objem hmoty 
 
 
Tabulka 7: Návrh hospodářských opatření pěstební činnosti 

IH : A     
smrkové hospodářství - obnova bez přítomnosti MZD v mateřském porostu 
Podíl MZD : 25 % (UO 25 % - sazenice)    
Podíl přirozené obnovy (PO) : 20 %    
SLT :      5S  6S   5B  6B   5H  6H   5D  6D  3B   4B  3D  4D   3H  4H   3V  4V   5V   6V 
% zast:  5,7  2,1  2,8  0,1  0,9  0,1  1,1  0,1  1,7  0,7  0,7  0,7  2,4  0,3  0,2  0,1  0,7  0,8    
HS:         55   55   55   55   55   55   55   55   45   45   45   45   45   45   47   47   57   57 
     
SLT:       7B   3V  4V   5V   6V     
% zast:    +   0,2  0,1  0,7  0,8     
HS:         75   47   47   57   57           
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Výkon Technické jednotky Počet t. j. 
  
  

Příprava půdy: PO - mech. ha 0,10   
                                - chem. ha     
                       UO - mech. ha 0,10   
                              - chem. ha     

Přirozená obnova  ha 0,20   

Umělá obnova sadbou       
1) technologie       
    - sazečem - první: do př. půdy   ha     
                     - opak.: do nepř. půdy ha     
    - jamkově  - první - do připr. půdy ha 0,10   
                                - do nepř. půdy ha 0,70   
                     - opakovaná ha 0,20   
2) výměra (dřevina) – první       
SM ha 0,50   
BK (KL, LP, JV, JS, TŘ) ha 0,20   
JD (JDo, DGL) ha 0,05   
MD ha 0,05   
                                 - opakovaná       
SM ha 0,15   
BK (JD) ha 0,05   
        

Ochrana mladých lesních porostů       
- ochrana kultur proti zvěři - chemic. 1) 0,55ha*5*90%saz    
                                       - mechanic. 1)     
                                       - oplocování 2) 0,35   
                                       - individuální ks     
- ochrana k. proti buřeni - ožinováním 1) 0,80ha*7*90%saz   
                                        - chemicky 1)     
- ochrana kultur proti klikorohu 3) 1*postř.50%=0,27ha   
- ochrana kultur proti hrabošům ha     

Ostatní pěstební práce       
- potěžební úprava (dočišt. po těžbě) ha 0,20   
- úklid klestu – ručně 4) 0,25ha/125m3   
                      - mechanizovaně 4) 0,75ha/375m3   
- likvidace klestu - pálením 4) 0,90ha/450m3   
                            - štěpkováním   4)     
- výsek necílových dřevin ha 0,20   
- zpřístupnění porostu - výřez ha 0,10   
                          - výřez+hrázování ha 0,20   
- rozčlenění linkami       
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- vyvětvování ks 200   

Ochrana lesa       
- proti ohryzu a loupání včetně ks +) 200   
  suchého vyvětvení - chemicky       
                                 - mechanicky ks +)     
- údržba a oprava - oplocení hod 70   
                             - ind. ochrany       
- likvidace oplocenek hod 50   

Prořezávky       
- prostřihávka přirozené obnovy ha 0,20   
- prořez. do 4 m výšky (1000 ks/ha) ha 0,95   
- prořez. nad 4 m výšky (2000 ks/ha) ha 0,95   
- rozčlenění porostů (šíře 1,5 m) bm 300   
+) jen v oblastech s vyšším výskytem jelení zvěře   
 
    

6.1.2.2 Návrh hospodářských opatření a přímých nákladů na ochranu lesa 

Podklady pro výpočet nákladů v ochraně lesa při základním stavu škůdce 

(po zajištěné kultuře) 

 

Materiál byl konzultován a připraven ve spolupráci s VÚLHM. 

 

Vymezení rozsahu:  

 Ve vlastním zadání je určeno, že budou řešeny náklady spojené s ochranou lesa, v případech, kdy 

škůdce je v základním stavu, to je kdy nevznikají náklady spojené s úmyslným snižováním početního 

stavu škůdce, případně s likvidací následků, které škodlivý činitel způsobil. Případná pěstební opatření 

zaměřená na stabilitu porostů a ochranu porostů proti škodám zvěří (pokud jsou prováděna do fáze 

prořezávek) jsou již obsažena v nákladech spojených s řádným prováděním pěstebních činností. Zatím 

nejsou řešeny otázky nákladů na hmyzí škůdce v lesních porostech a houbové choroby. Po projednání 

se zástupci VÚLHM jsme došli k závěru, že u houbových chorob v základním stavu nejsou prováděna 

žádné opatření (s výjimkou školkařské činnosti, která není předmětem této práce).  

 

Podkladové materiály: 

- Zákon o lesích č.289/1995 Sb. a vyhláška č.101/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 236/2000Sb., 

- Zpravodaj ochrany lesa – VÚLHM - ročník 2004, 
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- Návrh „Českých technických norem“ (Ochrana lesa proti kůrovcům na smrku – ČSN 48 1000, 

Ochrana lesa proti bekyni mnišce – ČSN 48 1003, Ochrana lesa proti ploskohřbetkám rodu 

Cephalcia – ČSN 48 1002), zpracovaných za podpory MZe v roce 2005 VÚLHM, 

- Metodické pokyny, vydané jako přílohy časopisu Lesnická práce, 

- Švestka a spol. – Praktické metody v ochraně lesa – 1996, 

- Grafické vyjádření podílu na jednotlivých typech feromonů v r. 2004 – VÚHLM, 

- Mapové podklady s výskytem a četností silného přemnožení u ploskohřbetek – VÚLHM. 

 

Vymezení hmyzích škůdců: základem jsou „kalamitní škůdci“ které specifikuje naše 

legislativa (vyhláška MZe č.101/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.). Z tohoto výčtu byl 

vypuštěn klikoroh borový (Hylobius abietis), který byl již řešen v části věnované pěstební činnosti. 

Jedná se o následující škůdce: 

 

1) Lýkožrout smrkový (Ips typographus) 

2) Lýkožrout lesklý (Pityogenes chalcographus) 

3) Ploskohřbetky na smrku  - smrková a severská (Cephalcia abietis a arvensis) 

4) Bekyně mniška (Lymantria monacha) 

5) Obaleč modřínový (Zeiraphera griseana). 

 

Mimo tyto kalamitní škůdce byl do šetření zahrnut ještě: 

6) Lýkožrout severský (Ips duplicatus), 

7) Ostatní defoliátoři. 

 

Pozn.: V rámci vyhlášky ze dne 4. května 2018, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství 

č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a 

vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb. – se již lýkožrout severský stal škůdcem 

kalamitním. 

 

Vymezení hmyzích škůdců 

1) Lýkožrout smrkový 

Kalkulace provedeny pro všechny SLT s potenciálním zastoupením SM 20% + ve stáří 60 let +. 

 U IH A, B, C je zahrnuto vyhledávání, vyznačování, evidence, pochůzková kontrola a lapáky a 

lapače. I když nová ČSN připouští při základním stavu jen pochůzkovou metodu, zatím je platná 
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vyhláška, která ukládá i v základním stavu provádění kontroly pomocí lapáků nebo lapačů. Domníváme 

se, že i v budoucnu budou tyto kontroly používány. Pro zajištění odpovídajícího průměru nákladů, je 

započítán na 10 ha 1 lapák a jeden lapač.  

 U IH D a E je kalkulována pouze metoda pochůzková. 

 Je na dalším posouzení zadavatele, zda část prací má být zahrnuta do přímých nákladů 

(vyznačování, evidence, pochůzkové kontroly), nebo do režií. Vzhledem k tomu, že prokazatelně 

zvyšují náročnost na lesnickou činnost v těchto SLT, jsou do kalkulací zahrnuty.  

 

2)  Lýkožrout lesklý 

 Porosty se zastoupením SM 20+ jako v předchozím, ve stáří 20 – 40 let. 

Ve všech IH je kalkulace shodná, jedná se o vyhledávání, vyznačování, evidenci a pochůzkové 

kontroly. 

 

3)  Ploskohřbetky na smrku (ploskohřbetka smrková, ploskohřbetka severská) 

Kalkulace provedeny pro všechny SLT s potenciálním zastoupením SM 50% + ve stáří 60 let + a  

4. – 6. lvs (600 – 1.000 m n. m). 

U sledování žíru je ve všech IH je kalkulace shodná. 

Orientační kontrola na plochách s opakovaným výskytem byla stanovena po projednání s VÚLHM 

(na základě vyhodnocení stavů jak v současnosti tak i předchozím období), je kalkulována v základním 

stavu škůdce cca 1 sonda na 5 ha. Propočet je součástí předávaných materiálů. 

 

4)  Bekyně mniška 

 Kalkulace provedeny pro všechny SLT s potenciálním zastoupením SM a BO ve stáří 30 – 70let v  

3. – 5. lvs (400 – 700 m n. m.) mezi 20.VI. – 10.VII. 

Kontrola trusinková nebo pochůzková (považujeme za nákladově shodné) je ve všech IH shodná. 

Feromonové pasti jsou kalkulovány u lesních správ zasahujících do 3. – 5. lvs a to v počtu 3 pastí 

na správu (cca 1 past na 1 lvs). 

 

5)  Obaleč modřínový 

V základním stavu se neuvažují žádná opatření  
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6)  Lýkožrout severský 

V oblastech s výskytem lýkožrouta severského (LS Vítkov, Opava, Šenov  - údaj VÚLHM), se 

rozšiřuje kontrola oproti lýkožroutu smrkovému v porostech od 40 let). Jedná se o vyhledávání, 

vyznačování, evidence a kontrola pochůzková. 

V případě lýkožrouta severského, který výrazně ovlivňuje porosty zejména v polohách 3. a 4. 

lesního vegetačního stupně, lze opět stanovit přímé náklady na ochranu lesa. Ty budou obdobné jako 

v případě lýkožrouta smrkového, v některých případech mohou být i vyšší. 

 

7)  Ostatní defoliátoři (např. bekyně velkohlavá, obaleč dubový, pilatky, chrousti) 

 V porostech s vysokým významem pro získávání reprodukčního materiálu lesních dřevin (Genové 

základny, semenné plantáže, porosty fenotypové klasifikace A), bez ohledu na IH a SLT se předpokládá 

pochůzková kontrola. 

Kontrola prováděna navíc oproti lýkožroutu smrkovému (50% plochy) o jednu věkovou třídu na 67 

% plochy.  

 Do kalkulací byly zahrnuty první čtyři skupiny škůdců, protože u ostatních se žádná opatření 

neuvažují, či se vyskytují jen u několika vybraných lesních prostorových jednotek a dají se stanovit 

zcela konkrétně a adresně. 

 

6.1.2.3 Návrh počtu a intenzity probírkových zásahů  

 Do výchovy porostů řadíme časový úsek mezi zajištěnou kulturou a počátkem obnovy porostů, to 

je obvykle od stáří 7 do 80 let. V předchozí kapitole byla zahrnuta pěstební činnost, to znamená i ty 

vývojové fáze porostu, kdy jsou předpokládány náklady a proti nim nejsou výnosy. Technicky jde o 

činnosti, které končí prořezávkami. Toto členění sice dnes již zcela neodpovídá, neboť v řadě případů 

jsou i další výchovné zásahy ekonomicky nevýhodné. 

 Pro diferenciaci intenzit hospodaření jsou brány v úvahu tři, dříve ne příliš využívané faktory.  

 Prvním z nich je - v rámci koncepce trvale udržitelného hospodaření – zohlednění (vedle hodnoty 

potenciální produkce) i ekologických účinků porostů a ponechání většího prostoru přírodě a 

přirozenému vývoji tam, kde umělé zásahy jsou nadbytečné.  

Druhým faktorem je posuzování hospodářských zásahů z jejich možných dopadů na výsledky 

hospodaření a omezování těch činností, které nemají vliv na výsledky hospodaření ani na plnění dalších 

funkcí lesa (ochrana, stabilita atd.).  

Třetím faktorem je vývoj cen dřeva. 
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Dosavadní hospodářská opatření jsou (na základě vývoje v době, kdy cena dřeva byla centrálně 

stanovena) zaměřena na dosažení maximálního množství dřevní hmoty, bez ohledu na současné ceny 

realizační. V současné době (podle předpokládaných výhledů) je dlouhodobým trendem snižování cen 

slabého dříví (převážně z výchovy), často pod hranici ekonomické efektivnosti. Přitom (pro udržení, 

případně i zvýšení biodiverzity) stoupá požadavek na zvyšování podílu mrtvého dřeva ponechaného 

v porostech. 

Z hlediska vymezení rozsahu pro zadání v této práci, jde o časový úsek od prvních probírek (kdy 

v porostech je těžen již významnější podíl hroubí) až po počátek obnovy porostů. Za probírky je 

považován výchovný zásah v lesním porostu v období jeho dospívání, tj. ve výchovné fázi tyčkoviny 

nebo tyčoviny případně i zásahy ve fázi nastávajících kmenovin. Z plánovacího hlediska jde o probírky 

do 40 let věku, probírky nad 40 let věku, případně rozčleňování porostu (orientační, vyklizovací a 

přibližovací linky), zpřístupnění (dočišťování) porostů a ochrana proti loupání, pokud tyto činnosti 

spadají do uvedeného období. 

Výchovu zaměřujeme podle intenzit hospodaření a omezujeme zásahy tam, kde nemůžou přinést 

odpovídající ekonomický přínos, při zachování ostatních účinků. Z ekonomického hlediska jsou zásahy 

zaměřeny spíše do nejmladších stádií (prořezávek), kam je převážně zaměřeno i rozčleňování porostů a 

s postupujícím vývojem porostů jsou předpokládány zásahy pozitivní s preferencí žádoucích (cílových) 

jedinců. Zbývající složky porostů zůstávají bez zásahu s ponecháním přirozeného vývoje. 

Tak například u smrkového hospodářství, při nejvyšší intenzitě hospodaření jsou předpokládány 3 

prořezávky, 2 probírky do 40 let a 4 probírky nad 40 let (celkem od doby zajištěné kultury do věku 80 

let), tedy celkem 9 zásahů za období cca 73 let. Při nejnižší intenzitě hospodaření, kdy výchova nemůže 

přinést žádný ekonomický efekt, se předpokládá provedení jen těch nejnutnějších zásahů pro udržení 

ekosystému a pro případ, že se změnou ekonomické situace bude i z těchto porostů materiál využit. 

Proto se plánují pouze 2 zásahy za celou existenci a to mírná druhová a tvarová úprava. Po většinu 

období se ponechává přirozený vývoj. 

Navržený model vychází z podkladů zpracovaných pro nesmíšené stejnověké porosty a ze 

současných růstových taxačních tabulek. Jiné materiály nejsou dosud dostupné. Z dosavadních 

průběžných výsledků lze předpokládat, že bude prokázán vztah na přírůst ve smíšených porostech smrku 

a buku, zatímco u dalších dřevin zřejmě prokázán nebude. Problematika růstových tabulek je zatím 

diskutabilní, proces postupného zvyšování přírůstu a jeho následná kumulace vychází z určitých 

předpokladů, jejich naplnění není nijak garantováno. 

Zákonná povinnost závazného ustanovení „minimální plošný rozsah výchovných zásahů 

v porostech do 40 let věku“, která se vztahuje jak na prořezávky, tak na probírky do 40 let nezasahuje 

porosty plošně, ale stanovuje tento úkol tam, kde je nemůže nahradit přirozený vývoj. 
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Navržený model vychází z potenciálního hospodaření a neřeší současný stav porostů. 

 

Vymezení rozsahu 

V kalkulacích je zvlášť uvedeno rozčlenění porostů při prvním výchovném zásahu s předpokladem 

využití dřevní hmoty a to v členění 1 linka o šířce 4 m po 20 m (například obvyklé rozčlenění pro 

harvestory). Tuto hmotu je možné připočítat u všech případů, kde je uvedena (je to dnes poměrně častá 

praxe).  

 

Podkladové materiály: 

- Zákon o lesích č.289/1995 Sb., vyhláška č.84/1996 Sb. 

- Růstové taxační tabulky hlavních dřevin ČR (1996), 

- Diferencované způsoby hospodaření v lesích ČSR - Plíva (1981), 

- Provozní systémy v lesním plánování – Plíva, Žlábek (1989), 

 

Vymezení jednotlivých skupin výchovy: 

IH – A  

- Smrkové hospodářství: 

       kalkulovány 2 probírky v období do 40 let, 4 probírky ve stáří nad 40 let (po 10 letech) a na 

těchto živných stanovištích se přes prováděné výchovné zásahy předpokládá nutnost provedení 

zpřístupnění porostu, kdy se z porostu vyklizují jedinci, kteří sice nemají vliv na výchovu, ale 

velmi ztěžují pohyb po porostu, zejména vyklizování dřevní hmoty. Provedení se předpokládá 

při první probírce. 

- Dubové hospodářství: 

kalkulován jeden zásah ve stáří do 40 let, 4 zásahy v období výchovy nad 40 let a zpřístupnění v době 

první probírky. 

- Bukové hospodářství: 

       kalkulovány 2 zásahy v období do 40 let, 3 zásahy nad 40 let a zpřístupnění porostu při první 

probírce. 

 

 

IH – B 

- Smrkové hospodářství: 

kalkulována jedna probírka ve stáří do 40 let, 3 zásahy ve stáří nad 40 let a zpřístupnění porostů 

při první probírce. 
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- Dubové hospodářství: 

kalkulován jeden zásah ve stáří do 40 let, 4 zásahy nad 40 let a zpřístupnění porostu při první 

probírce. 

- Borové hospodářství: 

kalkulován jeden zásah ve věku do 40 let, 3 zásahy nad 40 let a zpřístupnění porostu při první 

probírce. 

- Bukové hospodářství: 

kalkulováno provedení jednoho zásahu ve stáří do 40 let, který je výhodnější realizovat jako 

prořezávku, neboť se předpokládá průměrná hmotnatost 0,01 m3, dále 3 zásahy ve stáří nad 40 

let a zpřístupnění porostu při první probírce. 

 

IH – C 

- Smrkové hospodářství: 

      kalkulován jeden zásah do 40 let, 3 zásahy nad 40 let a zpřístupnění porostu při první probírce. 

- Dubové hospodářství: 

kalkulovány pouze 3 zásahy ve věku nad 40 let a zpřístupnění (dočištění) porostu při věku 35 

let, které nahrazuje probírku do 40 let. 

- Borové hospodářství: 

kalkulovány pouze 3 zásahy ve věku nad 40 let a zpřístupnění (dočištění) porostu při věku 35 

let, které nahrazuje probírku do 40 let. 

- Bukové hospodářství: 

kalkulovány pouze 3 zásahy ve věku nad 40 let a zpřístupnění (dočištění) porostu při věku 35 

let, které nahrazuje probírku do 40 let. 

- Olšové hospodářství: 

kalkulovány pouze 3 zásahy ve věku nad 40 let a zpřístupnění (dočištění) porostu při věku 35 

let, které nahrazuje probírku do 40 let. 

 

IH – D 

- Smrkové hospodářství: 

kalkulovány jsou dva zásahy ve věku nad 40 let. 

- Dubové hospodářství: 

kalkulovány 2 zásahy ve věku nad 40 let. 

- Borové hospodářství: 

kalkulovány 2 zásahy ve věku nad 40 let. 
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- Bukové hospodářství: 

kalkulovány 3 zásahy ve věku nad 40 let. 

- Olšové hospodářství: 

kalkulovány 3 zásahy ve věku nad 40 let.  

 

IH – E 

- Smrkové hospodářství: 

kalkulován jeden zásah ve věku nad 40 let (mezi 40 – 50 lety porostu), druhový a tvarový výběr 

v počtu cca 300ks/ha, hmota se předpokládá ponechat k zetlení v porostu. 

- Dubové hospodářství: 

předpokládá se jeden zásah ve věku cca 55 let s intenzitou cca 450ks/ha, uvažuje se ponechání 

hmoty k zetlení. 

- Borové hospodářství: 

předpokládá se jeden zásah ve věku cca 55 let s intenzitou cca 450ks/ha, uvažuje se ponechání 

hmoty k zetlení. 

- Bukové hospodářství: 

      předpokládá se jeden zásah ve věku cca 50 let s intenzitou cca 660ks/ha, uvažuje se ponechání 

hmoty k zetlení. 

- Olšové hospodářství: 

      předpokládá se jeden zásah ve věku cca 50 let s intenzitou cca 75ks/ha, uvažuje se ponechání 

hmoty k zetlení. 

 

Návrh počtu a intenzity probírkových zásahů je patrný z tabulek 8 - 11. 
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Tabulka 8: Návrh počtu a intenzity probírkových zásahů – dřevina SM 

IH BS SLT 
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A 1 - 
4 

Cíl. hospodářství: 3V, 4V, 
5V, 6V, 3B, 4B, 5B, 6B, 
3H, 4H, 5H, 6H, 3D, 4D, 
5D, 6D, 5S, 6S,  

Alternativní 
hospodářství: 0 

-40 25 27 0.03
8 

720 10 24 0.05 480 11 

35 23 0.05
7 

400 13     

40+ 45 34 0.18 190 17     
55 33 0.30 110 19     
65 30 0.38 80 21     
75 30 0.50 60 24     

B 
 

2 - 
4 

Cíl. hosp.: 40, 50, 60, 
70, 3D, 
Alt. hosp.: 0 

-40 35 28 0.07 400 13 40 0.12 330 14 
40+ 45 28 0.14 200 17     

55 28 0.25 110 19     
70 29 0.42 70 23     

4 - 
6 

Cíl. hosp.: 30, 3S, 4S, 
4K, 5K, 4I, 5I, 6I, 5P, 
6P, 7B, 
Alt. hosp.: 0 

-40 35 16 0.04 400 11 25 0.06 410 12 
40+ 45 20 0.09 225 14     

55 22 0.16 140 17     
70 23 0.29 80 21     

C 
 

2 - 
5 

Cíl. hosp.: 5A, 6A, 4F, 5F, 
6F, 0G, 3G, 4G, 5G, 6G, 
7G, 4R, 6R, 5U, 7V, 
Alt. hosp: 0 

-40 35 22 0.06 375 12 36 0.10 360 14 
40+ 45 24 0.12 200 16     

60 27 0.27 100 20     
75 24 0.40 60 25     

5 –8 Cíl. hosp.: 3F, 6M, 7M, 
3K, 6K, 7K, 8K, 3I, 4P, 
7P, 5Q, 6Q, 7S, 8S, 
Alt. hosp.: 0 

-40 35 5 0.01 500 9 17 0.03 560 10 
40+ 45 13 0.05 250 12     

60 13 0.08 165 16     
75 17 0.17 100 20     

D 3 –7 Cíl. hosp.: 3A, 4A, 7A, 
5N, 6N, 7F, 8G, 
Alt. hosp: 0 

40+ 50 18 0.10 180 15 48 0.19 250 17 
70 20 0.23 85 21     

6 –9 Cíl. hosp.:0N, 3N, 4N, 7N, 
3R, 5R, 7R, 7Q, 8Q, 7T, 
8M, 8V 
Alt. hosp.: 5M 

40+ 50 10 0.04 250 12 31 0.09 340 14 
70 25 0.23 85 18     

E 6 - 
9 

Cíl. hosp.: 5J, 5Y, 6Y, 7Y, 
8Y, 6Z, 7Z, 8Z, 8R, 8F, 
8A, 8N, 8T, 9K, 

Alt. hosp.: 0 

40+ 45 5 0.02 300 11     
Ponechat k zetlení     
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Tabulka 9: Návrh počtu a intenzity probírkových zásahů – dřevina DB 

IH BS SLT 
-40 
/ 40 
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věk 
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m3 
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to
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ks 

vý
če

tn
í 

tl
ou

šť
ka m3 

 

hm
ot

na
to

st
 

ks 

vý
če

tn
í 

tl
ou

šť
ka

 

A 
 
 

1 –3 Cílové hospodářství: 
1L, 1U, 2L, 
Alter. hosp.: 0  

-40 35 30 0.06 500 11 43 0.13 330 13 
40+ 45 25 0.12 200 15     

55 25 0.25 100 17     
70 25 0.30 75 20     
85 25 0.50 50 22     

3 -6 Cíl. hospod.: 0 
Alter. hospod.: 3V, 4V, 
3B, 3H, 3D, 4B, 4H, 
4D, 

-40 35 10 0.01 900 9 21 0.04 520 10 
40+ 45 15 0.04 350 12     

55 15 0.09 170 16     
70 15 0.15 100 19     
85 15 0.25 60 23     

B 3 -5 Cíl.hosp.: 1D, 2D, 1V, 
2V, 1B, 2B, 1H, 2H, 
1O, 2O, 3U, 
Alt. hosp.: 3O, 4O, 3S, 
3D, 4S, 

-40 35 11 0.01
4 

800 9 24 0.05 480 10 

40+ 45 16 0.05 310 12     
55 16 0.11 150 16     
65 16 0.16 100 19     
80 17 0.28 60 23     

C 5 -8 Cíl. hosp.: 2W, 2S, 1P, 
2P, 3P,   
Alt. hosp.: 1M, 1S, 1K, 
2K, 1I, 2I, 3G, 4P, 5Q, 

40+ 45 15 0.03 500 10 21 0.05 420 11 
60 15 0.07

5 
200 14     

75 15 0.15 100 18     
D 6-9 Cíl. hosp.:1A, 

Alt. hosp.: 1N, 2N, 1C, 
2C, 1Q, 2Q, 3Q, 3T, 
2M, 3M, 4M, 

40+ 55 10 0.03 350 11 24 0.08 300 13 
75 10 0.10 100 16     

E 7 -9 Cíl. hosp.:1X, 2X, 1Z, 
2Z, 1J,   
Alt. hosp.: 3Z, 4Z 

40+ 55 10 0.02 450 10     
ponechat k zetlení     
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Tabulka 10: Návrh počtu a intenzity probírkových zásahů – dřevina BO 

IH BS SLT 
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B 5 -7 Cíl.hosp.: 0 
Alt. hosp.: 1B, 2B, 1H, 
2H, 1O, 2O, 4I, 4K, 

-40 35 7 0.02 350 10 16 0.03 530 10 
40+ 45 12 0.04 300 13     

60 17 0.09 185 18     
75 20 0.18 110 23     

C 
 

2 -5 Cíl. hosp.: 0O, 0G, 2P, 3P, 
1S, 
Alt. hosp.: 2S, 

40+ 45 22 0.10 220 16 44 0.21 210 18 
60 25 0.23 110 20     
75 27 0.38 70 25     

5 -7 Cíl. hosp.: 1M, 2K, 3K, 
1P, 1I, 2I, 3I, 
Alt. hosp.: 4P, 5Q, 

40+ 45 10 0.05 200 12 28 0.09 310 14 
60 17 0.10 165 16     
75 18 0.20 90 20     

6 - 
8 

Cíl. hosp.: 6M, OK, 1K, 
Alt. hosp.: 0 

40+ 45 5 0.03 170 11 22 0.06 370 12 
60 11 0.05 220 16     
75 13 0.12 110 20     

D 5 - 
8 

Cíl. hosp.: 0P,1C, 2C, 
3C, 4C, 1A, 2A, 0N, 
1N, 2N, 4M, 5M, 1Q, 
2Q, 3Q, 3T, 5T, 3R, 5R, 
Alt. hosp.: 3N, 4N, 

40+ 55 12 0.08 150 14 34 0.14 240 16 
75 17 0.15 110 20     

7 - 
9 

Cíl. hosp.: 0M, 2M, 3M, 
0Q, 
Alt. hosp.: 5C, 

40+ 55 8 0.05 160 13 25 0.08 310 14 
75 17 0.12 140 18     

E 8 - 
9 

Cíl. hosp.: 0X, 0C, 0T, 0Z, 
2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 0Y, 3Y, 
4Y 

Alt. hosp.: 0 

40+ 50 3 0.07 450 10     
ponechat k zetlení     
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Tabulka 11: Návrh počtu a intenzity probírkových zásahů – dřevina BK 

IH BS SLT 
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A 2 - 
5 

Cíl. hosp.: 0 
Alt. hosp: 3B, 3H, 5S, 6S, 
5B, 6B, 5D, 6D, 5H, 6H, 
5V, 6V,  3D, 4B, 4H, 4D, 
3V, 4V, 

-40 25 20 0.02 1000 7 18 0.02 900 7 
35 30 0.07 430 10     

40+ 45 30 0.20 150 15     
55 30 0.30 100 19     
70 25 0.50 50 24     

B 2 - 
6 

Cíl. hosp.: 0 
Alter. hosp.: 3S, 4S, 3D, 
3O, 4O, 4I, 4K, 5I, 6I,   

-40 35 15 0.01 1500 6     
ponechat k zetlení     

40+ 50 27 0.15 180 14 48 0.21 230 16 
65 27 0.28 95 21     
80 25 0.50 50 26     

5 - 
8 

Cíl. hosp.: 0 
Alter. hosp.: 5K, 

-40 
 

35 2 0.001 3100 5     
ponechat k zetlení     

40+ 50 18 0.07 260 12 32 0.10 320 13 
 65 22 0.18 120 17     
 80 22 0.37 60 24     

C 3 - 
6 

Cíl. hosp.: 3W,  4W, 
5W, 
Alt. hosp.: 3K, 3I, 3F, 
4F, 5F, 6F, 5A, 6A, 6K, 
6M, 

40+ 50 27 0.12 230 14 44 0.18 240 16 
65 27 0.28 95 20     
80 25 0.50 50 24     

D 4 - 
7 

Cíl. hosp.: 5C, 
Alt. hosp.: 3C, 4C, 3A, 
4A, 3N, 4N, 5N, 6N, 

40+ 50 23 0.07 300 13 38 0.13 290 14 
65 25 0.24 105 20     
80 24 0.44 55 24     

7 - 
9 

Cíl. hosp.: 0 
Alt. hosp.: 2M, 3M, 4M, 
5M,   

40+ 50 11 0.03 360 11 24 0.07 340 12 
65 18 0.11 165 17     
80 20 0.27 75 23     

E 7 - 
9 

Cíl. hosp.: 3X, 4X, 
3J,3Z, 4Z, 5Z, 4Y,6Z, 
5Y, 6Y, 5J, 
Alt. hosp.: 0 

40+ 50 7 0.01 660 10     
ponechat k zetlení     
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6.1.2.4 Výpočet přímých nákladů na obnovní těžbu, přibližování obnovní těžby 

Objem produkce 

Byl převzat z růstových tabulek: 

- Růstové a taxační tabulky hlavních dřevin České republiky (smrk, borovice, buk, dub). Příloha č. 

3 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování (částka 28-1996 Sbírky zákonů) 

a jejich inovované a digitalizované verze)  

- Růstové tabulky dřevin České republiky (modřín, jedle, jasan, bříza, olše černá, topol, habr, akát, 

douglaska). 

 

v tomto třídění: 

- podle objemu produkce bez kůry 

- podle hmotnatosti (zjištěné jako podíl objemu produkce a počtu stromů) 

- všechny výpočty byly provedeny pro zásobu hlavního porostu 

 

Výpočet přímých nákladů 

 Výpočet přímých nákladů vychází z výkonových norem pro těžbu surových kmenů v celých 

délkách (Nouza, J., Nouzová, J.: Výkonové normy v lesním hospodářství. LČR, s. p., 2003) v třídění:  

- podle hmotnatosti  

a za těchto předpokladů: 

- započítání průměrné a jednotné přirážky k základní normě ve výši 15 %,  

- uvažováním jednotného mzdového tarifu ve výši 80,00 Kč/Nh (odhadnutý republikový průměr, 

jeho hodnota může regionálně značně kolísat), 

- započtením jednotné výše sociálního a zdravotního pojištění (34 % ke mzdovým nákladům), 

- jednotným započtením náhrad (ve výši 39 % k vynaloženým mzdovým nákladům). 

 

Modely optimalizace těžebně-dopravních technologií se opírají o klasifikaci terénu, technologie a 

optimalizaci lesní dopravní sítě. Cílem bylo vypracovat modely těžebně-dopravních technologií 

v návaznosti na optimalizaci dopravního zpřístupnění na úrovni transportního segmentu. Pro kalkulaci 

vlastních nákladů se vychází z modelů přibližovací vzdálenosti dle typů transportních segmentů a 

těžebně-dopravní technologie. Metodickými podklady jsou Metodika optimalizace lesní dopravní sítě 

(metodika OPRL, ÚHÚL Brandýs nad Labem 1996, 1999), Terénní a technologická typizace (Macků 

J., Popelka L., Simanov V., 1992). Zdrojová data – typy transportních segmentů jsou v digitální formě 

součástí OPRL (ÚHÚL Brandýs nad Labem 1997-2001). 
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6.2 Výnosy lesní výroby 

6.2.1 Modely potenciální produkce a výnosové modely podle Pařeza 

  Pro řešení byly použity tyto vstupy: 

 

- Růstové a taxační tabulky hlavních dřevin České republiky, Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, 

s.r.o., Jílové u Prahy, 1996 

- Růstové tabulky dřevin České republiky. ÚHÚL Brandýs nad Labem 

- Pařez, J.: Sortimentační tabulky pro smrkové a borové porosty různé kvality. Lesnictví, ročník 33, 

č. 10, Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, Praha 1987, s. 919-944 

- Pařez, J.: Sortimentační tabulky pro bukové a dubové porosty s kmeny různé kvality. Lesnictví, 

ročník 33, č. 12, Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, Praha 1987, s. 1075-1090 

- Sortimentace a ceny sortimentů podle Hradecké lesní a dřevařské společnosti, a.s.  

 

Základním vstupem pro tyto modely jsou Pařezovy sortimentační tabulky. Jak uvádí sám autor „při 

řešení některých úkolů v hospodářské úpravě lesů, při dlouhodobém i podrobném krátkodobém 

plánování těžeb, pro účely koncepčního charakteru a při různých ekonomických úvahách souvisejících 

s plánovanou produkcí dřeva, stanovením doby obmýtné, oceňováním porostů a jinou speciální činností, 

je znalost složení základních sortimentů jak v těžebním fondu (mýtním i předmýtním), tak u skutečných 

zásob hroubí jednotlivých porostů a sumárně podle dřevin na různé úrovni řídících jednotek, jedním 

z velmi důležitých úkonů hospodářské úpravy lesů. Pokud jsou zásoby hroubí celých porostů (nebo jen 

jejich částí) stanoveny na podkladě průměrkování, lze ke stanovení skladby sortimentů nejlépe použít 

sortimentačních tabulek pro stojící stromy udávajících buď přímo objemy hlavních sortimentů (na 

podkladě výčetní tloušťky a výšky stromu). Je-li v porostu konkrétní dřeviny známa zásoba hroubí a 

střední tloušťka porostu, hodí se k rychlému a dostatečně spolehlivému zjištění skladby sortimentů spíše 

porostní sortimentační tabulky. 

K dispozici jsou následující varianty porostních sortimentačních tabulek pro čtyři hlavní 

hospodářské dřeviny – smrk, borovici, buk a dub. 
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Porostní sortimentační tabulky pro smrk 

Kód tabulky Popis 

PST:SM-N I. Porostní sortimentační tabulky pro smrkové porosty s kvalitními (zdravými, 

nepoškozenými, rovně rostlými) kmeny. 

PST:SM-Z II. Porostní sortimentační tabulky pro smrkové porosty s kmeny postiženými v 

horní části korunovým nebo kmenovým zlomem. 

PST:SM-H1 III. Porostní sortimentační tabulky pro smrkové porosty s kmeny postiženými v 

dolní části hnilobou jádra (červená hniloba, hniloba po ohryzu a loupání 

vysokou, po poranění při vyklizování dřeva apod.) Hnilobou postižené části 

kmenů (v průměrné délce 1 m) je nutné odříznout do paliva. 

PST:SM-H2 IV. Porostní sortimentační tabulky pro smrkové porosty s kmeny postiženými v 

dolní části hnilobou jádra (červená hniloba, hniloba po ohryzu a loupání 

vysokou, po poranění při vyklizování dřeva apod.) Hnilobou postižené části 

kmenů (v průměrné délce 2 m) je nutné odříznout do paliva.  

PST:SM-H3 V. Porostní sortimentační tabulky pro smrkové porosty s kmeny postiženými v 

dolní části hnilobou jádra (červená hniloba, hniloba, po ohryzu a loupání 

vysokou, po poranění při vyklizování dřeva apod.). Hnilobou postižené části 

kmenů (v průměrné délce 3 m) je nutno odříznout do paliva. 

PST:SM-H4 VI. Porostní sortimentační tabulky pro smrkové -porosty s kmeny postiženými 

v dolní části hnilobou jádra (červená hniloba, hniloba po ohryzu a loupání 

vysokou, po poranění při vyklizování dřeva apod.). Hnilobou postižené části 

kmenů (v průměrné délce 4 m) je nutno odříznout do paliva. 

PST:SM-H5 VII. Porostní sortimentační tabulky pro smrkové porosty s kmeny postiženými 

v dolní části hnilobou jádra (červená hniloba, hniloba po ohryzu a loupání 

vysokou, po poranění při vyklizování dřeva apod.). Hnilobou postižené části 

kmenů (v průměrné délce 5 m) je nutno odříznout do paliva. 

PST:SM-

(Z+H2) 

VIII. Porostní sortimentační tabulky pro smrkové porosty s kmeny postiženými 

v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem a v dolní části hnilobou jádra 

(červená hniloba, hniloba po ohryzu a loupání vysokou, po poranění při 

vyklizování dřeva, apod.). Hnilobou postižené části kmenů (v průměrné délce 2 

m) je nutno odříznout od paliva. 
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Porostní sortimentační tabulky pro borovici 

PST:BO-N IX. Porostní sortimentační tabulky pro borové porosty s kvalitními (zdravými 

nepoškozenými, rovně rostlými) kmeny. 

PST:BO-2 X. Porostní sortimentační tabulky pro borové porosty s kmeny, které mají v 

horní třetině různé deformace (velká křivost, popř. vyšší sukatost aj.). Pro tyto 

deformace se uvedená část kmene nehodí pro výrobu výřezů I.-IV. třídy jakosti; 

po vytřídění paliva je však vhodná pro výrobu výřezů V. třídy jakosti (vlákniny). 

PST:BO-3 XI. Porostní sortimentační tabulky pro borové porosty s kmeny, které mají v 

horní polovině různé deformace (velká křivost, popř. vyšší sukatost aj.). Pro tyto 

deformace se uvedená část kmene nehodí pro výrobu výřezů I.-IV. třídy jakosti; 

po vytřídění paliva je však vhodná pro výrobu výřezů V. třídy jakosti (vlákniny). 

PST:BO-4 XII. Porostní sortimentační tabulky pro borové (hlavně mýtní) porosty s kmeny 

postiženými v dolní části hnilobou jádra, Hnilobou postižené části kmenů (v 

průměrné délce 4 m) je nutno odříznout od paliva. 

PST:BO-60 XIII. Porostní sortimentační tabulky pro borové porosty s kmeny postiženými v 

prostřední části hnilobou jádra (např. po infekci Phellinus pini); hnilobou 

postižené části kmenů (v rozsahu zhruba 1/6 délky kmene) je nutno odříznout 

do paliva. 

PST:BO-70 XIV. Porostní sortimentační tabulky pro borové porosty s .kmeny postiženými 

v prostřední části hnilobou jádra (např. po infekci Phellinus pini). Hnilobou 

postižené části kmenů (v rozsahu zhruba 1/3 délky kmene) je nutno odříznout 

do paliva. 

PST:BO-80 XV. Porostní sortimentační tabulky pro borové porosty s kmeny postiženými v 

prostřední části hnilobou jádra (např. po infekci Phellinus pini). Hnilobou 

postižené části kmenů (v rozsahu zhruba 2/3 délky kmene) je nutno odříznout 

do paliva. 
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Porostní sortimentační tabulky pro buk 

PST:BK-N II. Porostní sortimentační tabulky pro bukové porosty s velmi kvalitními 

(zdravými, nepoškozenými, rovně rostlými) kmeny. 

PST:BK-50 III. Porostní sortimentační tabulky pro bukové porosty s kmeny průměrné 

kvality, u nichž se pro dříví I.-,IV. třídy hodí jen spodní polovina kmenů. Horní 

polovina kmenů (spolu s hroubím větví) je zpravidla deformovaná, křivá, 

boulovitá, popř. s hnilobou jádra; hodí se k výrobě sdruženého sortimentu V. - 

IV. třídy jakosti, tj. k výrobě vlákninového a ostatního průmyslového dříví a 

paliva. 

PST:BK-25 IV. Porostní sortimentační tabulky pro bukové porosty s kmeny velmi nízké 

kvality, u nichž se pro výrobu dříví I.-IV. třídy jakosti hodí jen spodní čtvrtina 

kmene. Zbývající části kmenů (spolu s hroubím větví) jsou zpravidla značně 

deformované, křivé, boulovité, popř. s hnilobou jádra; hodí se k výrobě 

sdruženého sortimentu V. a VI. třídy jakostí, tj. k výrobě vlákninového a 

ostatního průmyslového dříví a paliva. 

PST:BK-Š V. Porostní sortimentační tabulky pro bukové porosty s tzv. "šumavským" 

bukem. Jde o buky s charakteristickým (zpravidla shnilým) nepravým jádrem. 

Takové buky (hlavně přestárlé) mají vysoký podíl paliva a velmi nízký podíl 

výřezů 1. až IV. třídy jakosti (kulatiny). 

 

Porostní sortimentační tabulky pro dub 

PST:DB-50 VII. Porostní sortimentační tabulky pro dubové porosty s kmeny průměrné 

kvality, u nichž se pro výrobu dříví I.-IV. třídy jakosti hodí jen spodní polovina 

kmenů. Horní polovina kmenů (spolu s hroubím větví) je zpravidla značně 

deformovaná, křivá, boulovitá, popř. s hnilobou jádra; hodí se k výrobě 

sdruženého sortimentu V. a VI. třídy jakosti, tj. k výrobě vlákninového a 

ostatního průmyslového dříví a paliva. 
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PST:DB-25 VIII. Porostní sortimentační tabulky pro dubové porosty s kmeny velmi nízké 

kvality, u nichž se pro výrobu dříví I.-IV. třídy jakosti hodí jen spodní čtvrtina 

kmene. Zbývající části kmenů (spolu s hroubím větví) jsou zpravidla značně 

deformované, křivé, boulovité, popř. s hnilobou jádra; hodí se k výrobě 

sdruženého sortimentu V. a VI. třídy jakosti, tj. k výrobě vlákninového a 

ostatního průmyslového dříví a paliva.  

 

Na Pařezových tabulkách je cenné zejména to, že umožňují zohlednit i případné poškození 

stojících porostů. 

 Pařezovy tabulky uvádí procentuální zastoupení tloušťkových tříd ze zásoby porostů, ale bohužel 

nikoliv podíly sortimentů v tloušťkové třídě. Podíly sortimentů byly proto doplněny na základě rozboru, 

který provedli pracovníci Hradecké lesní a dřevařské společnosti, a.s. Tento přístup byl zvolen proto, že 

tato organizace má nejvíce zkušeností s tržním prostředím v České republice a podle vyjádření 

pracovníků této instituce je jimi předložená sortimentace dostatečně objektivní. 

  

Pro tuto kalkulaci byl zohledněn i jejich návrh zpeněžení jednotlivých sortimentů. 

Přehled vstupů z obou informačních zdrojů je patrný z příkladu, uvedeného v tabulce 12. 
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Tabulka 12: Porostní sortimentační tabulky pro smrkové porosty s kvalitními kmeny 

(Pařezova varianta PST: SM-N) doplněné podíly sortimentů v tloušťkových třídách podle HLDS, a.s. 

Střední 
tloušťka 
hlavního 
porostu 

cm 

Koeficienty 
pro srážku 

Výřezy I. – IV. třídy jakosti (kulatina) – 
tloušťkové třídy: V. tř. jakosti 

(vlákn.) 

paliva kůry 
6 5 4 3 2 1 

podíl ze zásoby hroubí bez paliva 
hlavní porost         

10 1,000 0,873      0,071 0,929 
12 1,000 0,880     0,100 0,160 0,740 
14 1,000 0,886    0,032 0,183 0,205 0,580 
16 1,000 0,890    0,042 0,254 0,234 0,470 
18 1,000 0,893    0,062 0,328 0,234 0,376 
20 1,000 0,896   0,011 0,074 0,397 0,224 0,294 
22 1,000 0,898   0,015 0,105 0,442 0,201 0,237 
24 1,000 0,900   0,022 0,137 0,482 0,172 0,187 
26 1,000 0,902   0,038 0,187 0,487 0,143 0,145 
28 1,000 0,904   0,050 0,234 0,482 0,118 0,116 
30 1,000 0,906  0,011 0,065 0,279 0,462 0,091 0,092 
32 0,998 0,908  0,014 0,094 0,324 0,425 0,070 0,073 
34 0,997 0,909  0,016 0,122 0,369 0,389 0,050 0,054 
36 0,996 0,910  0,024 0,160 0,390 0,345 0,037 0,044 
38 0,996 0,911  0,039 0,198 0,411 0,295 0,024 0,033 
40 0,995 0,911  0,046 0,233 0,407 0,264 0,020 0,030 
42 0,995 0,912 0,009 0,060 0,262 0,399 0,227 0,015 0,028 
44 0,994 0,913 0,017 0,082 0,288 0,380 0,198 0,011 0,024 
46 0,994 0,914 0,025 0,105 0,314 0,362 0,168 0,007 0,019 
48 0,993 0,914 0,038 0,132 0,334 0,332 0,143 0,005 0,016 
50 0,993 0,915 0,052 0,159 0,353 0,303 0,117 0,003 0,013 
52 0,993 0,916 0,077 0,188 0,348 0,271 0,102 0,002 0,012 
54 0,992 0,917 0,102 0,216 0,342 0,241 0,087 0,001 0,011 
56 0,992 0,918 0,134 0,241 0,328 0,215 0,072  0,010 
58 0,991 0,919 0,166 0,266 0,313 0,188 0,058  0,009 

 

Sortiment 
Podíl sortimentu v tloušťkové třídě Průměrné 

ceny za rok 
2012 Kč/m3 6 5 4 3 2 1 

Výřezy I. třídy jakosti 0,009 0,005 0,001        0 
Výřezy II. třídy jakosti 0,068 0,065 0,035 0,003   2 882 
Výřezy III. A/B třídy jakosti 0,662 0,654 0,612 0,596 0,594 0,459 2 135 
Výřezy III. C třídy jakosti 0,153 0,157 0,172 0,206 0,210 0,163 1 939 
Výřezy III. D třídy jakosti 0,108 0,119 0,180 0,195 0,196 0,246 1 464 
Dříví IV. třídy jakosti - dříví 
pro výrobu dřevoviny 

     0,132 1 077 

Dříví V. třídy jakosti - dříví 
pro výrobu buničiny 

      875 

Dříví VI. třídy jakosti - 
palivové dříví 

      747 
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6.2.2 Kalkulace aktuálního ekonomického potenciálu 

 Na základě výše uvedených optimálních hospodářských opatření a ekonomických parametrů byl 

pro všechny soubory lesních typů vykalkulován ekonomický potenciál, vyjádřený kritériem hrubého 

zisku lesní výroby. Na rozdíl od přístupu Domese (1983), který pro definování ekonomického potenciálu 

použil kritérium celkový průměrný přírůst hodnotový, bylo v našich kalkulacích využito tohoto 

syntetického ukazatele ekonomického efektu, který je z teoretického hlediska jedině správný a možný. 
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6.3 Výsledky varianty I 

Pro požadované ověření funkčnosti předložené metodiky byl proveden výpočet v rámci požadované 

varianty I (zvané potenciál) pro vybranou lesní správu Křivoklát a lesní správu Svitavy.  

Tabulka 13 a 14 reprezentuje hrubý zisk lesní výroby podle SLT a cílového hospodářství v Kč na 1 

ha bez ohledu na to, zda se daný SLT na LHC vyskytuje či nikoli – jde zde o potenciál i ve smyslu, 

kdyby se daný SLT na LHC vyskytoval, jakého výsledku by daný SLT dosáhnul na příslušné LS. 

Absolutní i absolutní na hektar přepočtené výsledky tabulek se vztahují již ke konkrétně se vyskytujícím 

SLT na daném LHC. 

 

 

Vysvětlivky k níže uvedeným tabulkám: 

• SLT soubor lesních typů 

• IH  intenzita hospodaření 

• CH  cílové hospodářství 

• J  jehličnaté cílové hospodářství 

• L  listnaté cílové hospodářství 

• MZD ve sloupci značí, že meliorační a zpevňující dřeviny jsou zastoupeny v mateřském 

porostu před zahájením obnovy 

 

*Pro SLT 1T, 3P a 5L nejsou modely, nebyly proto počítány. 
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Tabulka 13: Lesní správa Křivoklát – varianta I (potenciál) 

LHC Křivoklát (1400) 

Hrubý zisk lesní výroby dle SLT a cílového hospodářství v Kč/ha 

SLT IH CH DO 
Výnosy 

TO 
Výnosy 

TV 
Výnosy 

Cel 
Náklady 
bez MZD 

Náklady 
s MZD 

Zisk bez 
MZD 

Zisk s 
MZD 

na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha 
1X E DB 300 730 36 766 657 657 109 109 
0Z E BO 300 338 6 345 353 353 -8 -8 
1Z E DB 300 587 36 623 654 654 -31 -31 
2Z E DB 300 589 36 625 658 658 -33 -33 
7Z E SM 300 808 12 821 385 385 436 436 
8Z E SM 300 681 12 694 360 360 334 334 
0Y D-E BO 300 421 6 427 372 372 55 55 
3Y E BO 300 608 6 615 415 415 200 200 
4Y D-E BO 300 701 6 707 437 437 270 270 
5Y D-E SM 300 977 12 989 402 417 587 572 
6Y D-E SM 300 1086 12 1098 424 438 675 660 
7Y E SM 300 955 12 967 414 414 553 553 
8Y E SM 300 955 12 967 414 414 553 553 
0M D BO 130 971 239 1210 1673 1414 -462 -204 
1M C BO 130 1766 349 2115 1698 1698 417 417 
2M D BO 110 1661 283 1943 2158 2144 -214 -201 
2M D DB 130 1767 366 2133 1593 1593 540 540 
3M D BO 110 1661 283 1943 2158 2144 -214 -201 
3M D DB 130 1781 366 2146 1596 1596 551 551 
4M D BO 110 1807 283 2090 2186 2172 -96 -82 
4M D DB 130 1942 366 2308 1617 1617 691 691 
5M D BK 130 1931 437 2368 1539 1539 829 829 
6M C BK 140 1587 665 2253 1849 1849 404 404 
6M C SM 120 2476 402 2878 2497 2227 381 651 
7M C SM 130 2242 371 2613 2159 1741 455 872 
8M D SM 130 2046 377 2423 1617 1352 806 1071 
0K C BO 130 1502 244 1746 1602 1602 144 144 
1K C BO 110 1719 288 2008 2513 2441 -505 -433 
1K C DB 130 1855 549 2404 1864 1864 540 540 
2K C BO 110 2103 288 2391 2593 2521 -202 -130 
2K C DB 130 2178 549 2727 1910 1910 817 817 
3K C BO 120 2089 264 2353 2413 2346 -59 7 
3K C BK 130 2294 717 3011 2097 2097 914 914 
4K B SM 110 3646 715 4361 3364 3284 996 1077 
4K B BK 130 2919 559 3478 2421 2421 1058 1058 
5K B BK 140 2711 519 3230 2248 2248 982 982 
5K B SM 120 3438 655 4093 3102 3029 991 1065 
6K C BK 140 2105 665 2770 1939 1939 831 831 
6K C SM 120 3225 402 3626 2643 2373 983 1253 
7K C SM 130 2738 371 3109 2257 1839 853 1270 
8K C SM 130 2600 371 2971 2229 1811 742 1160 
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Tabulka 13: Lesní správa Křivoklát – varianta I (potenciál) - pokračování 
Hrubý zisk lesní výroby dle SLT a cílového hospodářství v Kč/ha 

SLT IH CH DO 
Výnosy 

TO 
Výnosy 

TV 
Výnosy 

Cel 
Náklady 
bez MZD 

Náklady 
s MZD 

Zisk bez 
MZD 

Zisk s 
MZD 

na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha 
1I C BO 110 2103 288 2391 2593 2521 -202 -130 
1I C DB 130 2207 549 2755 1915 1915 840 840 
2I C BO 110 2282 288 2570 2630 2557 -60 13 
2I C DB 130 2390 549 2939 1943 1943 996 996 
3I C BO 120 2032 264 2297 2395 2328 -98 -32 
3I C SM 110 3416 438 3854 2864 2569 990 1285 
3I C BK 130 2314 717 3030 2099 2099 931 931 
4I B BK 130 2919 559 3478 2421 2421 1058 1058 
4I B SM 110 3646 715 4361 3364 3284 996 1077 
5I B BK 140 2711 519 3230 2248 2248 982 982 
5I B SM 120 3438 655 4093 3102 3029 991 1065 
6I B BK 140 2581 519 3100 2228 2228 873 873 
6I B SM 120 3403 655 4058 3096 3023 961 1035 
0N D BO 130 1591 239 1830 1804 1545 26 285 
1N D BO 130 1686 239 1926 1879 1867 47 59 
1N D DB 130 2092 366 2458 1636 1636 822 822 
2N D BO 130 1824 239 2063 1904 1893 159 170 
2N D DB 130 2271 366 2637 1660 1660 977 977 
3N D BO 120 2128 326 2455 2118 2106 336 349 
3N D SM 110 3240 445 3685 2738 2048 947 1637 
3N D BK 130 2350 437 2787 1610 1610 1177 1177 
4N D BO 120 2039 259 2298 487 487 1811 1811 
4N D SM 110 3285 445 3730 2746 2056 984 1673 
4N D BK 130 2513 437 2950 1637 1637 1313 1313 
5N D SM 130 2994 377 3370 2366 1782 1005 1588 
5N D BK 140 2333 406 2739 1520 1520 1219 1219 
6N D SM 130 2814 377 3191 2331 1747 860 1443 
6N D BK 140 2182 406 2588 1495 1495 1093 1093 
7N D SM 140 2370 350 2720 1594 1348 1126 1372 
8N D-E SM 140 2370 26 2397 951 951 1446 1446 
1S C BO 110 2429 288 2717 2659 2587 58 130 
1S C DB 130 2566 549 3115 1965 1965 1150 1150 
2S C BO 110 2477 667 3144 2814 2742 330 402 
2S C DB 130 2728 549 3277 1985 1985 1292 1292 
3S B BK 130 3291 843 4134 2546 2546 1588 1588 
3S B SM 110 4066 715 4781 3447 3367 1334 1415 
4S B BK 130 3607 559 4167 2531 2531 1636 1636 
4S B SM 110 4149 715 4864 3461 3381 1403 1483 
5S A SM 120 4284 1243 5526 3843 3614 1683 1912 
5S A BK 130 3691 891 4582 2643 2643 1940 1940 
6S A SM 120 4096 1243 5338 3810 3581 1529 1757 
6S A BK 130 3083 891 3975 2549 2549 1426 1426 
7S C SM 130 2913 371 3284 2291 1874 993 1410 
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Tabulka 13: Lesní správa Křivoklát – varianta I (potenciál) - pokračování 
Hrubý zisk lesní výroby dle SLT a cílového hospodářství v Kč/ha 

SLT IH CH DO 
Výnosy 

TO 
Výnosy 

TV 
Výnosy 

Cel 
Náklady 
bez MZD 

Náklady 
s MZD 

Zisk bez 
MZD 

Zisk s 
MZD 

na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha 
8S C SM 130 2581 371 2952 2225 1808 726 1144 
0C D-E BO 130 1530 14 1545 985 985 559 559 
1C D BO 130 1557 301 1858 1878 1867 -20 -9 
1C D DB 130 1942 366 2308 1617 1617 691 691 
2C D BO 130 1745 239 1984 1886 1874 99 110 
2C D DB 130 2271 366 2637 1660 1660 977 977 
3C D BK 130 2350 641 2991 1658 1658 1333 1333 
3C D BO 120 2039 259 2298 2070 2058 228 240 
4C D BK 130 2676 437 3113 1665 1665 1448 1448 
4C D BO 120 2352 259 2611 2129 2116 482 495 
5C D BK 130 2809 641 3450 1736 1736 1714 1714 
3F C SM 110 4075 438 4513 2991 2697 1522 1816 
3F C BK 130 2909 717 3626 2199 2199 1426 1426 
4F C SM 110 4295 438 4734 3034 2740 1699 1994 
4F C BK 130 3087 717 3803 2230 2230 1573 1573 
5F C SM 130 3954 371 4325 2629 2380 1696 1945 
5F C BK 140 3032 665 3697 2100 2100 1597 1597 
6F C SM 130 3954 371 4325 2629 2380 1696 1945 
6F C BK 140 3032 665 3697 2100 2100 1597 1597 
7F D SM 140 3021 350 3371 1722 1476 1648 1894 
8F D-E SM 140 2396 26 2423 955 955 1468 1468 
1H B DB 160 2350 676 3025 2012 2012 1013 1013 
2H B DB 160 3076 676 3752 2104 2104 1648 1648 
3H A BK 130 3691 891 4582 2643 2643 1940 1940 
3H A SM 110 4530 1356 5885 4166 3916 1720 1969 
4H A BK 130 3691 891 4582 2643 2643 1940 1940 
4H A SM 110 4516 1356 5871 4162 3913 1709 1958 
5H A BK 130 3691 891 4582 2643 2643 1940 1940 
5H A SM 110 2819 1356 4174 3832 3583 342 591 
5H A SM 120 4284 1243 5526 3843 3614 1683 1912 
6H A BK 130 3374 891 4265 2594 2594 1672 1672 
6H A SM 120 4204 1243 5447 3830 3601 1617 1846 
1B B DB 160 2286 676 2962 2087 2087 874 874 
2B B DB 160 2433 676 3108 2015 2015 1093 1093 
3B A BK 130 3691 891 4582 2643 2643 1940 1940 
3B A SM 110 4516 1356 5871 4162 3913 1709 1958 
4B A BK 130 3691 891 4582 2648 2648 1934 1934 
4B A SM 110 4516 1356 5871 4162 3913 1709 1958 
5B A SM 120 4650 1243 5892 3916 3687 1977 2205 
6B A BK 130 3781 891 4672 2661 2661 2012 2012 
6B A SM 120 4662 1243 5905 3919 3690 1986 2215 
7B B SM 130 3304 605 3909 3183 2972 726 937 
2W C DB 160 2282 446 2728 1627 1627 1101 1101 
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Tabulka 13: Lesní správa Křivoklát – varianta I (potenciál) - pokračování 
Hrubý zisk lesní výroby dle SLT a cílového hospodářství v Kč/ha 

SLT IH CH DO 
Výnosy 

TO 
Výnosy 

TV 
Výnosy 

Cel 
Náklady 
bez MZD 

Náklady 
s MZD 

Zisk bez 
MZD 

Zisk s 
MZD 

na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha 
3W C BK 130 3137 717 3854 2236 2236 1617 1617 
4W C BK 130 2909 717 3626 2199 2199 1426 1426 
5W C SM 90 4527 536 5062 3569 3208 1494 1854 
5W C BK 130 2909 717 3626 2199 2199 1426 1426 
1D B DB 160 2684 676 3360 2052 2052 1307 1307 
2D B DB 160 2684 676 3360 2052 2052 1307 1307 
3D B BK 130 3691 559 4250 2547 2547 1703 1703 
3D B SM 110 4516 715 5231 3877 3627 1354 1603 
4D A BK 130 3781 891 4672 2661 2661 2012 2012 
4D A SM 110 4909 1356 6265 4241 3992 2024 2273 
5D A BK 130 3781 891 4672 2661 2661 2012 2012 
5D A SM 120 4662 1243 5905 3919 3690 1986 2215 
6D A BK 130 3781 891 4672 2661 2661 2012 2012 
6D A SM 120 4662 1243 5905 3919 3690 1986 2215 
1A D DB 130 2285 366 2651 1662 1662 989 989 
2A D DB 130 2209 366 2575 1687 1687 888 888 
3A D SM 90 3973 709 4682 3403 2561 1279 2121 
3A D BK 130 2832 437 3269 1690 1690 1579 1579 
4A D SM 90 4527 544 5071 3458 2615 1613 2456 
4A D BK 130 3011 437 3448 1721 1721 1727 1727 
5A C SM 90 4490 1096 5586 3846 3486 1740 2100 
5A C BK 140 2572 665 3237 2021 2021 1216 1216 
6A C SM 130 3781 371 4152 2598 2349 1553 1803 
6A C BK 140 2443 665 3108 2000 2000 1108 1108 
8A D-E SM 140 2070 26 2097 891 891 1206 1206 
1J E DB 300 798 36 834 673 673 161 161 
3J E BK 250 913 21 934 739 739 195 195 
5J D-E BK 250 1302 21 1323 822 822 500 500 
1L A DB 150 3855 1247 5102 2380 2380 2722 2722 
2L A DB 150 3855 656 4511 2275 2275 2235 2235 
3L C OL 90 3614 0 3614 2832 2832 782 782 
1U A DB 100 5912 984 6896 3429 3429 3467 3467 
3U B SM 100 4889 786 5675 1294 1294 4381 4381 
5U C SM 120 4041 402 4443 2775 2505 1669 1939 
1V B DB 160 3057 676 3733 2099 2099 1634 1634 
2V B DB 160 3057 676 3733 2099 2099 1634 1634 
3V A SM 110 4787 1356 6143 4218 3969 1924 2174 
3V A BK 130 3464 891 4356 2611 2611 1744 1744 
3V A DB 120 3606 820 4426 2729 2729 1697 1697 
4V A SM 110 4827 1356 6182 4227 3977 1955 2205 
4V A BK 130 3464 891 4356 2611 2611 1744 1744 
4V A DB 120 3631 820 4451 2735 2735 1716 1716 
5V A BK 130 3464 891 4356 2611 2611 1744 1744 
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Tabulka 13: Lesní správa Křivoklát – varianta I (potenciál) - pokračování 
Hrubý zisk lesní výroby dle SLT a cílového hospodářství v Kč/ha 

SLT IH CH DO 
Výnosy 

TO 
Výnosy 

TV 
Výnosy 

Cel 
Náklady 
bez MZD 

Náklady 
s MZD 

Zisk bez 
MZD 

Zisk s 
MZD 

na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha 
5V A SM 120 4583 1243 5825 3905 3677 1920 2149 
6V A BK 130 3464 891 4356 2611 2611 1744 1744 
6V A SM 120 4558 1243 5801 3901 3672 1900 2129 
7V C SM 130 3984 371 4355 2503 2085 1852 2269 
8V D SM 130 2581 377 2957 1721 1456 1236 1501 
0O C BO 130 2231 564 2795 1889 1889 906 906 
1O B DB 160 2331 676 3006 2008 2008 999 999 
2O B DB 160 2665 676 3341 2048 2048 1293 1293 
3O B SM 110 3967 715 4682 3428 3348 1254 1334 
3O B BK 130 3188 559 3747 2459 2459 1288 1288 
3O B DB 120 4049 901 4950 2792 2792 2157 2157 
4O B SM 110 4396 1032 5428 3677 3597 1751 1831 
4O B DB 120 3579 901 4480 608 608 3872 3872 
5O B SM 120 4096 655 4751 3234 3160 1517 1591 
6O B SM 120 4025 655 4680 3221 3148 1459 1533 
7O B SM 130 3749 605 4354 2978 2910 1376 1444 
0P D BO 130 1926 301 2227 1965 1953 262 274 
1P C BO 120 2483 264 2748 2484 2418 264 330 
2P C BO 120 2334 264 2598 2461 2395 137 203 
4P C SM 110 3601 438 4039 2900 2605 1139 1434 
4P C DB 120 2780 594 3375 2129 2129 1246 1246 
5P B SM 120 3675 655 4330 3151 3078 1178 1252 

6P 
B 
(C) 

SM 120 3675 0 3675 2851 2777 824 898 

7P C SM 130 3243 371 3614 2356 1939 1257 1675 
0Q D BO 120 1210 259 1469 1842 1562 -372 -92 
1Q D BO 120 1811 259 2070 1999 1950 72 120 
2Q D BO 120 1811 259 2070 1999 1950 72 120 
4Q D BO 120 1811 259 2070 1999 1950 72 120 
5Q C SM 100 3122 482 3604 3027 2703 577 901 
5Q C BO 120 1811 264 2076 482 482 1593 1593 
6Q C SM 120 2813 402 3215 2563 2293 653 923 
7Q D SM 130 2553 377 2929 1717 1452 1213 1478 
8Q D SM 120 2415 408 2823 1790 1503 1033 1320 
0T D-E BO 120 2037 16 2053 1155 1155 898 898 
7T D SM 120 2796 408 3204 1865 1578 1339 1626 
8T E SM 120 1730 31 1761 904 904 857 857 
0G C BO 120 2037 264 2302 2449 2382 -147 -81 
3G C SM 110 4157 438 4596 2850 2356 1746 2240 
4G C SM 110 4417 438 4855 2900 2406 1955 2449 
5G C SM 110 4426 438 4864 2902 2408 1963 2456 
6G C SM 120 3975 402 4377 2643 2191 1733 2186 
7G C SM 120 3957 402 4359 2640 2187 1719 2172 
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Tabulka 13: Lesní správa Křivoklát – varianta I (potenciál) - pokračování 
Hrubý zisk lesní výroby dle SLT a cílového hospodářství v Kč/ha 

SLT IH CH DO 
Výnosy 

TO 
Výnosy 

TV 
Výnosy 

Cel 
Náklady 
bez MZD 

Náklady 
s MZD 

Zisk bez 
MZD 

Zisk s 
MZD 

na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha 
8G D SM 120 3591 408 3999 2021 1734 1978 2265 
0R E BO 120 846 16 861 882 882 -20 -20 
4R C SM 110 4238 438 4676 2864 2370 1813 2306 
5R D SM 120 2415 408 2823 1790 1503 1033 1320 
6R C SM 120 4000 402 4402 2647 2195 1754 2207 
7R D SM 120 2796 408 3204 1865 1578 1339 1626 
8R E SM 120 1730 31 1761 904 904 857 857 
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Tabulka 14: Lesní správa Svitavy – varianta I (potenciál) 

LHC Svitavy (1284) 

Hrubý zisk lesní výroby dle SLT a cílového hospodářství v Kč/ha 

SLT IH CH DO 
Výnosy 

TO 
Výnosy 

TV 
Výnosy 

Cel 
Náklady 
bez MZD 

Náklady 
s MZD 

Zisk bez 
MZD 

Zisk s 
MZD 

na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha 
1X E DB 300 206 10 216 657 657 -440 -440 
0Z E BO 300 536 11 547 353 353 194 194 
1Z E DB 300 343 10 353 654 654 -301 -301 
2Z E DB 300 393 10 403 658 658 -255 -255 
7Z E SM 300 1613 26 1639 385 385 1254 1254 
8Z E SM 300 1350 26 1376 360 360 1016 1016 
0Y D-E BO 300 679 11 690 372 372 318 318 
3Y E BO 300 982 11 993 415 415 578 578 
4Y D-E BO 300 1142 11 1153 437 437 716 716 
5Y D-E SM 300 1777 26 1803 402 417 1401 1386 
6Y D-E SM 300 2004 26 2029 424 438 1606 1591 
7Y E SM 300 1906 26 1931 414 414 1517 1517 
8Y E SM 300 1906 26 1931 414 414 1517 1517 
0M D BO 130 1499 413 1912 1673 1414 239 498 
1M C BO 130 2707 603 3310 1698 1698 1611 1611 
2M D BO 110 1952 488 2440 2158 2144 282 296 
2M D DB 130 804 103 907 1593 1593 -686 -686 
3M D BO 110 1952 488 2440 2158 2144 282 296 
3M D DB 130 817 103 920 1596 1596 -676 -676 
4M D BO 110 2122 488 2610 2186 2172 424 438 
4M D DB 130 888 103 992 1617 1617 -625 -625 
5M D BK 130 1886 437 2323 1539 1539 784 784 
6M C BK 140 1619 665 2284 1849 1849 436 436 
6M C SM 120 4678 833 5511 2497 2227 3014 3284 
7M C SM 130 4412 769 5181 2159 1741 3023 3440 
8M D SM 130 4073 781 4853 1617 1352 3237 3502 
0K C BO 130 2350 421 2771 1602 1602 1169 1169 
1K C BO 110 2356 498 2854 2513 2441 341 413 
1K C DB 130 1029 155 1184 1864 1864 -680 -680 
2K C BO 110 2906 498 3404 2593 2521 810 883 
2K C DB 130 1217 155 1372 1910 1910 -539 -539 
3K C BO 120 2928 456 3384 2413 2346 971 1038 
3K C BK 130 2389 717 3105 2097 2097 1008 1008 
4K B SM 110 6856 1482 8339 3364 3284 4974 5055 
4K B BK 130 3216 559 3775 2421 2421 1355 1355 
5K B BK 140 2986 519 3506 2248 2248 1258 1258 
5K B SM 120 6456 1359 7815 3102 3029 4713 4786 
6K C BK 140 2148 665 2814 1939 1939 875 875 
6K C SM 120 6089 833 6923 2643 2373 4279 4549 
7K C SM 130 5421 769 6190 2257 1839 3933 4351 
8K C SM 130 5113 769 5883 2229 1811 3654 4071 
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Tabulka 14: Lesní správa Svitavy – varianta I (potenciál) - pokračování 
Hrubý zisk lesní výroby dle SLT a cílového hospodářství v Kč/ha 

SLT IH CH DO 
Výnosy 

TO 
Výnosy 

TV 
Výnosy 

Cel 
Náklady 
bez MZD 

Náklady 
s MZD 

Zisk bez 
MZD 

Zisk s 
MZD 

na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha 
1I C BO 110 2906 498 3404 2593 2521 810 883 
1I C DB 130 1245 155 1400 1915 1915 -515 -515 
2I C BO 110 3158 498 3656 2630 2557 1026 1099 
2I C DB 130 1364 155 1519 1943 1943 -423 -423 
3I C BO 120 2765 456 3221 2395 2328 827 893 
3I C SM 110 6453 909 7362 2864 2569 4498 4792 
3I C BK 130 2394 717 3111 2099 2099 1012 1012 
4I B BK 130 3216 559 3775 2421 2421 1355 1355 
4I B SM 110 6856 1482 8339 3364 3284 4974 5055 
5I B BK 140 2986 519 3506 2248 2248 1258 1258 
5I B SM 120 6456 1359 7815 3102 3029 4713 4786 
6I B BK 140 2884 519 3404 2228 2228 1176 1176 
6I B SM 120 6421 1359 7780 3096 3023 4683 4757 
0N D BO 130 2375 413 2788 1804 1545 985 1243 
1N D BO 130 1968 413 2381 1879 1867 502 514 
1N D DB 130 941 103 1044 1636 1636 -592 -592 
2N D BO 130 2120 413 2533 1904 1893 629 641 
2N D DB 130 1023 103 1127 1660 1660 -533 -533 
3N D BO 120 2468 564 3032 2118 2106 914 927 
3N D SM 110 6093 923 7016 2738 2048 4278 4967 
3N D BK 130 2281 437 2718 1610 1610 1108 1108 
4N D BO 120 2315 447 2762 487 487 2275 2275 
4N D SM 110 6149 923 7072 2746 2056 4326 5015 
4N D BK 130 2438 437 2875 1637 1637 1238 1238 
5N D SM 130 5624 781 6405 2366 1782 4039 4623 
5N D BK 140 2263 406 2669 1520 1520 1149 1149 
6N D SM 130 5288 781 6069 2331 1747 3739 4322 
6N D BK 140 2118 406 2524 1495 1495 1029 1029 
7N D SM 140 4731 725 5456 1594 1348 3862 4108 
8N D-E SM 140 4731 55 4785 951 951 3835 3835 
1S C BO 110 3343 498 3840 2659 2587 1181 1254 
1S C DB 130 1436 155 1591 1965 1965 -374 -374 
2S C BO 110 3356 1152 4508 2814 2742 1694 1766 
2S C DB 130 1494 155 1649 1985 1985 -337 -337 
3S B BK 130 3609 843 4452 2546 2546 1906 1906 
3S B SM 110 7641 1482 9124 3447 3367 5677 5757 
4S B BK 130 3857 559 4416 2531 2531 1885 1885 
4S B SM 110 7724 1482 9206 3461 3381 5745 5826 
5S A SM 120 8038 2576 10614 3843 3614 6771 7000 
5S A BK 130 4029 891 4921 2643 2643 2278 2278 
6S A SM 120 7816 2576 10392 3810 3581 6583 6811 
6S A BK 130 3557 891 4448 2549 2549 1899 1899 
7S C SM 130 5773 769 6542 2291 1874 4251 4668 
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Tabulka 14: Lesní správa Svitavy – varianta I (potenciál) - pokračování 
Hrubý zisk lesní výroby dle SLT a cílového hospodářství v Kč/ha 

SLT IH CH DO 
Výnosy 

TO 
Výnosy 

TV 
Výnosy 

Cel 
Náklady 
bez MZD 

Náklady 
s MZD 

Zisk bez 
MZD 

Zisk s 
MZD 

na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha 
8S C SM 130 5094 769 5863 2225 1808 3638 4055 
0C D-E BO 130 2457 25 2481 985 985 1496 1496 
1C D BO 130 1818 520 2338 1878 1867 460 471 
1C D DB 130 888 103 992 1617 1617 -625 -625 
2C D BO 130 1985 413 2398 1886 1874 512 523 
2C D DB 130 1023 103 1127 1660 1660 -533 -533 
3C D BK 130 2281 641 2922 1658 1658 1264 1264 
3C D BO 120 2315 447 2762 2070 2058 692 704 
4C D BK 130 2594 437 3031 1665 1665 1367 1367 
4C D BO 120 2660 447 3107 2129 2116 979 991 
5C D BK 130 2727 641 3368 1736 1736 1632 1632 
3F C SM 110 7664 909 8573 2991 2697 5582 5876 
3F C BK 130 2961 717 3677 2199 2199 1478 1478 
4F C SM 110 8074 909 8983 3034 2740 5949 6244 
4F C BK 130 3140 717 3856 2230 2230 1626 1626 
5F C SM 130 7419 769 8189 2629 2380 5559 5809 
5F C BK 140 3082 665 3747 2100 2100 1648 1648 
6F C SM 130 7419 769 8189 2629 2380 5559 5809 
6F C BK 140 3082 665 3747 2100 2100 1648 1648 
7F D SM 140 6052 725 6777 1722 1476 5054 5300 
8F D-E SM 140 4756 55 4811 955 955 3856 3856 
1H B DB 160 905 191 1096 2012 2012 -917 -917 
2H B DB 160 1167 191 1358 2104 2104 -746 -746 
3H A BK 130 4029 891 4921 2643 2643 2278 2278 
3H A SM 110 8509 2811 11320 4166 3916 7154 7404 
4H A BK 130 4029 891 4921 2643 2643 2278 2278 
4H A SM 110 8485 2811 11295 4162 3913 7133 7383 
5H A BK 130 4029 891 4921 2643 2643 2278 2278 
5H A SM 110 5325 2811 8136 3832 3583 4304 4553 
5H A SM 120 8038 2576 10614 3843 3614 6771 7000 
6H A BK 130 3782 891 4673 2594 2594 2080 2080 
6H A SM 120 7958 2576 10535 3830 3601 6705 6934 
1B B DB 160 2086 191 2276 2087 2087 189 189 
2B B DB 160 866 191 1057 2015 2015 -958 -958 
3B A BK 130 4029 891 4921 2643 2643 2278 2278 
3B A SM 110 8485 2811 11295 4162 3913 7133 7383 
4B A BK 130 4029 891 4921 2648 2648 2273 2273 
4B A SM 110 8485 2811 11295 4162 3913 7133 7383 
5B A SM 120 8797 2576 11374 3916 3687 7458 7686 
6B A BK 130 4216 891 5108 2661 2661 2447 2447 
6B A SM 120 8819 2576 11395 3919 3690 7476 7705 
7B B SM 130 6366 1254 7620 3183 2972 4437 4648 
2W C DB 160 1306 126 1432 1627 1627 -194 -194 
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Tabulka 14: Lesní správa Svitavy – varianta I (potenciál) - pokračování 
Hrubý zisk lesní výroby dle SLT a cílového hospodářství v Kč/ha 

SLT IH CH DO 
Výnosy 

TO 
Výnosy 

TV 
Výnosy 

Cel 
Náklady 
bez MZD 

Náklady 
s MZD 

Zisk bez 
MZD 

Zisk s 
MZD 

na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha 
3W C BK 130 3154 717 3871 2236 2236 1634 1634 
4W C BK 130 2961 717 3677 2199 2199 1478 1478 
5W C SM 90 8536 1111 9647 3569 3208 6078 6438 
5W C BK 130 2961 717 3677 2199 2199 1478 1478 
1D B DB 160 999 191 1190 2052 2052 -862 -862 
2D B DB 160 999 191 1190 2052 2052 -862 -862 
3D B BK 130 4029 559 4589 2547 2547 2041 2041 
3D B SM 110 8485 1482 9967 3877 3627 6090 6340 
4D A BK 130 4216 891 5108 2661 2661 2447 2447 
4D A SM 110 9296 2811 12106 4241 3992 7865 8115 
5D A BK 130 4216 891 5108 2661 2661 2447 2447 
5D A SM 120 8819 2576 11395 3919 3690 7476 7705 
6D A BK 130 4216 891 5108 2661 2661 2447 2447 
6D A SM 120 8819 2576 11395 3919 3690 7476 7705 
1A D DB 130 1038 103 1141 1662 1662 -521 -521 
2A D DB 130 1434 103 1537 1687 1687 -150 -150 
3A D SM 90 7428 1470 8898 3403 2561 5494 6337 
3A D BK 130 2734 437 3170 1690 1690 1481 1481 
4A D SM 90 8536 1128 9664 3458 2615 6206 7049 
4A D BK 130 2913 437 3350 1721 1721 1629 1629 
5A C SM 90 8499 2273 10772 3846 3486 6926 7286 
5A C BK 140 2635 665 3301 2021 2021 1279 1279 
6A C SM 130 7215 769 7984 2598 2349 5385 5635 
6A C BK 140 2521 665 3187 2000 2000 1186 1186 
8A D-E SM 140 4108 55 4163 891 891 3272 3272 
1J E DB 300 340 10 351 673 673 -322 -322 
3J E BK 250 967 21 988 739 739 249 249 
5J D-E BK 250 1889 21 1910 822 822 1088 1088 
1L A DB 150 1089 352 1441 2380 2380 -939 -939 
2L A DB 150 1089 185 1274 2275 2275 -1002 -1002 
3L C OL 90 4602 0 4602 2832 2832 1770 1770 
1U A DB 100 1670 278 1947 3429 3429 -1481 -1481 
3U B SM 100 8707 1630 10338 1294 1294 9044 9044 
5U C SM 120 6778 833 7611 2775 2505 4837 5107 
1V B DB 160 1134 191 1325 2099 2099 -774 -774 
2V B DB 160 1134 191 1325 2099 2099 -774 -774 
3V A SM 110 9136 2811 11947 4218 3969 7728 7978 
3V A BK 130 3969 891 4860 2611 2611 2249 2249 
3V A DB 120 1380 231 1611 2729 2729 -1117 -1117 
4V A SM 110 9213 2811 12024 4227 3977 7797 8046 
4V A BK 130 3969 891 4860 2611 2611 2249 2249 
4V A DB 120 1423 231 1655 2735 2735 -1081 -1081 
5V A BK 130 3969 891 4860 2611 2611 2249 2249 
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Tabulka 14: Lesní správa Svitavy – varianta I (potenciál) - pokračování 
Hrubý zisk lesní výroby dle SLT a cílového hospodářství v Kč/ha 

SLT IH CH DO 
Výnosy 

TO 
Výnosy 

TV 
Výnosy 

Cel 
Náklady 
bez MZD 

Náklady 
s MZD 

Zisk bez 
MZD 

Zisk s 
MZD 

na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha 
5V A SM 120 8739 2576 11316 3905 3677 7410 7639 
6V A BK 130 3969 891 4860 2611 2611 2249 2249 
6V A SM 120 8689 2576 11265 3901 3672 7365 7593 
7V C SM 130 7961 769 8730 2503 2085 6228 6645 
8V D SM 130 5122 781 5903 1721 1456 4182 4447 
0O C BO 130 3450 975 4425 1889 1889 2536 2536 
1O B DB 160 872 191 1063 2008 2008 -945 -945 
2O B DB 160 966 191 1157 2048 2048 -891 -891 
3O B SM 110 7522 1482 9004 3428 3348 5576 5656 
3O B BK 130 3437 559 3996 2459 2459 1537 1537 
3O B DB 120 1465 254 1720 2792 2792 -1073 -1073 
4O B SM 110 8330 2139 10469 3677 3597 6792 6873 
4O B DB 120 1332 254 1587 608 608 979 979 
5O B SM 120 7816 1359 9174 3234 3160 5941 6015 
6O B SM 120 7745 1359 9104 3221 3148 5882 5956 
7O B SM 130 7152 1254 8407 2978 2910 5429 5497 
0P D BO 130 2687 520 3207 1965 1953 1242 1254 
1P C BO 120 3353 456 3810 2484 2418 1326 1392 
2P C BO 120 3217 456 3673 2461 2395 1212 1279 
4P C SM 110 6800 909 7709 2900 2605 4809 5103 
4P C DB 120 1556 168 1724 2129 2129 -405 -405 
5P B SM 120 7023 1359 8381 3151 3078 5230 5304 

6P 
B 
(C) 

SM 120 7023 0 7023 2851 2777 4172 4246 

7P C SM 130 6446 769 7215 2356 1939 4859 5277 
0Q D BO 120 1802 447 2250 1842 1562 408 688 
1Q D BO 120 2499 447 2947 1999 1950 948 996 
2Q D BO 120 2499 447 2947 1999 1950 948 996 
4Q D BO 120 2499 447 2947 1999 1950 948 996 
5Q C SM 100 5956 1000 6956 3027 2703 3928 4253 
5Q C BO 120 2499 456 2955 482 482 2473 2473 
6Q C SM 120 5313 833 6146 2563 2293 3583 3853 
7Q D SM 130 5094 781 5875 1717 1452 4159 4424 
8Q D SM 120 4792 846 5638 1790 1503 3848 4135 
0T D-E BO 120 3284 27 3311 1155 1155 2156 2156 
7T D SM 120 5549 846 6395 1865 1578 4530 4817 
8T E SM 120 3402 64 3467 904 904 2562 2562 
0G C BO 120 3284 456 3740 2449 2382 1291 1358 
3G C SM 110 8304 909 9212 2850 2356 6363 6856 
4G C SM 110 8792 909 9701 2900 2406 6801 7294 
5G C SM 110 8811 909 9720 2902 2408 6818 7312 
6G C SM 120 7891 833 8724 2643 2191 6081 6533 
7G C SM 120 7854 833 8687 2640 2187 6048 6500 
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Tabulka 14: Lesní správa Svitavy – varianta I (potenciál) - pokračování 
Hrubý zisk lesní výroby dle SLT a cílového hospodářství v Kč/ha 

SLT IH CH DO 
Výnosy 

TO 
Výnosy 

TV 
Výnosy 

Cel 
Náklady 
bez MZD 

Náklady 
s MZD 

Zisk bez 
MZD 

Zisk s 
MZD 

na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha na 1 ha 
8G D SM 120 7127 846 7973 2021 1734 5952 6239 
0R E BO 120 1341 27 1368 882 882 486 486 
4R C SM 110 8394 909 9303 2864 2370 6439 6933 
5R D SM 120 4792 846 5638 1790 1503 3848 4135 
6R C SM 120 7916 833 8749 2647 2195 6102 6554 
7R D SM 120 5549 846 6395 1865 1578 4530 4817 
8R E SM 120 3402 64 3467 904 904 2562 2562 

 

 

Standardně je v ekonomických výpočtech zahrnut podíl režijních nákladů ve výši 35 % nákladů 

přímých. Tato výše vychází z výsledku šetření provedeného Katedrou lesnické a dřevařské ekonomiky 

FLD ČZU v Praze u lesních podniků jako hodnota s převažující četností, přičemž pásmo podílu režijních 

nákladů se pohybovalo mezi 30 a 38 %. Ekonomické výpočty zahrnující zmíněný podíl režijních 

nákladů jsou zahrnuty také v níže uvedených tabulkách 15 a 18. 

Výše podílu režijních nákladů se může u různých podniků nebo vlastníků lišit. Dokonce u jednoho 

podniku může být u různých organizačních jednotek tohoto podniku rozdílná výše podílu režijních 

nákladů. Důvody mohou být různé, např. nadměrná rozptýlenost lesních porostů na velké katastrální 

výměře – nejde o souvislé lesní porosty. Někdy je tedy výhodné srovnávat výsledky výpočtů, které 

neuvažují režijní náklady. Zde, navíc z požadavku zadavatele řešení projektu, je tedy proveden výpočet 

hrubého zisku lesní výroby, který neuvažuje režijní náklady u zkoumaných LHC Svitavy a Křivoklát – 

výsledky jsou uvedeny v tabulkách 16 a 19. 

 
Tabulka 15: Hrubý zisk lesní výroby jehličnatého hospodářství na LHC Svitavy a Křivoklát v Kč 

LHC 
Jehličnaté cílové hospodářství 

Náklady J 
Náklady J 

MZD 
Výnosy J Zisk J 

Zisk J  
MZD 

1284 Svitavy 59 832 470 57 551 656 156 432 224 96 599 754 98 880 568 

1400 Křivoklát 38 197 756 36 211 219 50 679 842 12 482 086 14 468 623 
 
 
Tabulka 16: Hrubý zisk lesní výroby jehličnatého hospodářství na LHC Svitavy a Křivoklát v Kč (bez 
režií) 

LHC 
Jehličnaté cílové hospodářství 

Náklady J 
Náklady J 

MZD 
Výnosy J Zisk J 

Zisk J 
MZD 

1284 Svitavy 44 320 348 42 630 856 156 432 224 112 111 876 113 801 368 

1400 Křivoklát 28 294 634 26 823 125 50 679 842 22 385 208 23 856 717 
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Tabulka 17: Hrubý zisk lesní výroby jehličnatého hospodářství na LHC Svitavy a Křivoklát v Kč na 1 
ha 

LHC 
Jehličnaté cílové hospodářství 

Náklady J 
Náklady J 

MZD 
Výnosy J Zisk J 

Zisk J  
MZD 

1284 Svitavy 3 468 3 335 9 066 5 598 5 731 

1400 Křivoklát 2 858 2 710 3 792 934 1 082 

 
 
Tabulka 18: Hrubý zisk lesní výroby listnatého hospodářství na LHC Svitavy a Křivoklát v Kč 

LHC 
Listnaté cílové hospodářství 

Náklady L 
Náklady L 

MZD 
Výnosy L Zisk L 

Zisk L  
MZD 

1284 Svitavy 42 903 241 42 768 524 76 955 390 34 052 149 34 186 866 

1400 Křivoklát 26 955 721 26 948 758 44 712 287 17 756 566 17 763 529 
 
 
Tabulka 19: Hrubý zisk lesní výroby listnatého hospodářství na LHC Svitavy a Křivoklát v Kč (bez režií) 

LHC 
Listnaté cílové hospodářství 

Náklady L 
Náklady L 

MZD 
Výnosy L Zisk L 

Zisk L  
MZD 

1284 Svitavy 31 780 179 31 680 388 76 955 390 45 175 211 45 275 002 

1400 Křivoklát 19 967 201 19 962 043 44 712 287 24 745 086 24 750 244 

 
 
Tabulka 20: Hrubý zisk lesní výroby listnatého hospodářství na LHC Svitavy a Křivoklát v Kč na 1 ha 

LHC 
Listnaté cílové hospodářství 

Náklady L 
Náklady L 

MZD 
Výnosy L Zisk L 

Zisk L  
MZD 

1284 Svitavy 2 486 2 479 4 460 1 974 1 981 

1400 Křivoklát 2 017 2 017 3 346 1 329 1 329 

 
 

Pro LHC Svitavy i Křivoklát je vypočtena varianta převažujícího buď jehličnatého, nebo 

listnatého hospodářství. Tzn., že absolutní výsledky za dané LHC nelze u jehličnatého a listnatého 

hospodářství sčítat. V kapitole 9 (Porovnání metod výpočtu lesní renty) je pak pro každou LS 

doporučena varianta nejlépe odpovídající současnému stavu lesních porostů na LS.  

Pozn.: U ekonomického potenciálu lze potom u jednotlivých výsledků výpočtu použít koeficienty 

srážek (v %) podle konkrétních stanovišť (zjištěním SLT) a dřevin s ohledem na novelizaci vyhlášky č. 

83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů. V tabulce 

21 jsou uvedeny jednotlivé návrhy srážek podle hospodářských souborů a cílové dřeviny či obmýtí. 
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Tabulka 21: Úpravy ekonomických potenciálů srážky v % (lesy hospodářské) 

Hospodářský soubor 
Obmýtí  
(roky) 

Obnovní 
doba 

(roky) 

Návrh 
srážek 

v % 
Zdůvodnění Cílový 

hospodářský 
soubor 

Porostní typ 

13  
Přirozená borová 

stanoviště  
(a stanoviště 

borových doubrav) 

1 i SM ohrožený  80-90 20-30 70 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

3 q BO kvalitní 130 (110-140) 20 0  - 

3   BO běžné kvality 100 (90-130) 20 0  -  

3 s BO nepřirůstavý 110 (90-140) 20 70 

vysoké a časté 
výskyty hmyzích 

škůdců při 
velkoplošném 

hospodaření 

5   DB běžné kvality 130 (120-150) 20-30 0  - 

7 n 
listnatý 
(nekvalitní, BR) 

70 (60-80) 20 10 nekvalitní porosty 

7 a AK 70-80 20 0  - 

8   DZP běžné kvality  20-40 20 20 
možná 

neúspěšnost 

19 
Přirozená lužní 

stanoviště  
(nižších poloh) 

1 i SM ohrožený 80-90 20-30 70 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

5 q DB kvalitní 150 (130-180) 20-30 0  - 

7   
listnatý běžné 
kvality 

110 (80-130) 20 0  - 

7 n 
listnatý 
(nekvalitní) 

70 (50-90) 20 20 
vyšší náklady na 
pěstební činnost 

7 o OL 80 (70-90) 20 30 
výskyt choroby 

rodu Pythophthora 

7 j JS 90 (80-120) 20 70 
výskyt choroby 

rodu Chalara sp., 
apod. 

7 t TP 30-40 10 30 časté hniloby 

9 x pařezina tvrdá 40 (30-50) 10-20 0  - 

9 y 
pařezina měkká 
(včetně VR a 
DZP) 

20-30 10 0  - 

21  
Exponovaná 

stanoviště nižších 
poloh 

1 i SM ohrožený 80-90 20-30 80 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

3   BO běžné kvality 120 (100-130) 20-30 0  - 

5   DB běžné kvality 130 (110-150) 20-30 0  - 

5 n DB nekvalitní 110 (80-120) 20-30 10 

nekvalitní hůře 
prodejné sortimenty 
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Tabulka 21: Úpravy ekonomických potenciálů srážky v % (lesy hospodářské) – pokračování 

Hospodářský soubor 
Obmýtí  
(roky) 

Obnovní 
doba 

(roky) 

Návrh 
srážek 

v % 
Zdůvodnění Cílový 

hospodářský 
soubor 

Porostní typ 

21 
Exponovaná 

stanoviště nižších 
poloh 

7 n 
listnatý 
(nekvalitní) 

80 (60-90) 20 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 
7 a AK 70-80 20 0  - 

8   DZP běžné kvality  20-40 20 20 
možná 

neúspěšnost 

9 x pařezina tvrdá 40 (30-50) 10-20 0  - 

23  
Kyselá stanoviště 

nižších poloh 

1 i SM ohrožený 80-90 20-30 80 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

3   BO běžné kvality 110 (90-130) 20-30 0  - 

5   DB běžné kvality 130 (110-150) 20-30 0  - 

5 n DB nekvalitní 110 (80-120) 20-30 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

7 n 
listnatý 
(nekvalitní) 

70 (60-90) 20 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

7 a AK 70-80 20 20  - 

8   DZP běžné kvality  20-40 20 10 
 možná 

neúspěšnost 
9 x pařezina tvrdá 40 (30-50) 10-20 0  - 

25  
Živná stanoviště 

nižších poloh 

1 i SM ohrožený 80-90 20-30 80 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

3   BO běžné kvality 100 (90-120) 20-30 10 
nižší průměrná 

kvalita sortimentů 

5 q DB kvalitní  160 (130-180) 20-30 0  - 

5 n DB nekvalitní 120 (100-130) 20-30 20 
nižší průměrná 

kvalita sortimentů 

7 n 
listnatý 
(nekvalitní) 

70 (60-90) 20 20 
nižší průměrná 

kvalita sortimentů 

7 a AK 70-80 20 0  - 

7 t TP 40-50 10-20 20 výskyt hnilob 

8   DZP běžné kvality  20-40 20 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

9 x pařezina tvrdá 40 (30-50) 10-20 0  - 

27  
Oglejená chudá 

stanoviště nižších  
a středních poloh 

1 i SM ohrožený 80-90 20-30 80 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

3   BO běžné kvality 120 (100-130) 20-30 0  - 

5   DB běžné kvality 130 (110-140) 20-30 0  - 

7 n 
listnatý 
(nekvalitní) 

70 (60-90) 20-30 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 
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Tabulka 21: Úpravy ekonomických potenciálů srážky v % (lesy hospodářské) – pokračování 

Hospodářský soubor 
Obmýtí  
(roky) 

Obnovní 
doba 

(roky) 

Návrh 
srážek 

v % 
Zdůvodnění Cílový 

hospodářský 
soubor 

Porostní typ 

27 
Oglejená chudá 

stanoviště nižších 
a středních poloh 

8   DZP běžné kvality  20-40 20 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

29  
Olšová a jasanová 

stanoviště  
na podmáčených a 

lužních půdách 

1   SM běžné kvality 90 (80-100) 20-30 60 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

7 o OL 80 (70-100) 20 10 
výskyt choroby 

rodu Pythophthora 

7 j 
JS (DB, JV, tvrdé 
listnáče) 

110 (80-130) 20 10 
v případě JS 

ohrožení chorobami 
rodu Chalara 

7 t TP (VR) 40 (30-50) 10-20 20 výskyt hnilob 

8   DZP běžné kvality  20-30 20 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

39 Chudá 
podmáčená 

stanoviště nižších a 
středních poloh 

1   
SM (s BO) běžné 
kvality 

100 (90-120) 30 40 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

3   
BO (se SM) běžné 
kvality 

100 (90-120) 30 30 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

7 o OL (BR, OS) 70-80 20 10 
výskyt choroby 

rodu Pythophthora 

8   DZP běžné kvality  20-30 20 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

41  
Exponovaná 

stanoviště 
středních poloh 

1   
SM běžné kvality 
(DG) 

100 (90-130) 30-40 60 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

1 p SM poškozený 80-90 20-30 80 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

3   BO běžné kvality 120 (110-130) 30 30 
časté projevy 

usychání 

5   DB běžné kvality 140 (120-150) 30-40 0  - 

6   BK běžné kvality 120 (100-130) 30-40 0  - 

7 n 
listnatý 
(nekvalitní) 

80 (60-90) 20-30 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

8   DZP běžné kvality  20-40 20 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 
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Tabulka 21: Úpravy ekonomických potenciálů srážky v % (lesy hospodářské) – pokračování 

Hospodářský soubor 
Obmýtí  
(roky) 

Obnovní 
doba 

(roky) 

Návrh 
srážek 

v % 
Zdůvodnění Cílový 

hospodářský 
soubor 

Porostní typ 

43 
Kyselá stanoviště 
středních poloh 

1   
SM běžné kvality 
(DG) 

100 (90-130) 30-40 30-40 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

1 p SM poškozený 80-90 20-30 80 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

2   JD běžné kvality 120 (110-140) 40 0  - 

3 q BO kvalitní 120-130 30 0  - 

3   BO běžné kvality 110 (100-130) 20-30 0  - 

3   
BO (se SM) běžné 
kvality 

110 (90-130) 20-30 10 
u SM vyšší 

pěstební náklady, 
nižší zpeněžení 

5   DB běžné kvality 130 (120-140) 30-40 0  - 

6   BK běžné kvality 120 (100-130) 30-40 0  - 

7 n 
listnatý 
(nekvalitní) 

70 (60-90) 20-30 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

8   DZP běžné kvality  20-40 20 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

45  
Živná stanoviště 
středních poloh 

1   
SM běžné kvality 
(JDO) 

100 (90-120) 30-40 30-40 30-40 

1 p SM poškozený 80-90 20-30 80 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

2   JD běžné kvality 120 (110-140) 40 0  - 

3   BO běžné kvality 100 (90-120) 20-30 0  - 

5 q DB kvalitní 160 (130-180) 30 0  - 

5   DB běžné kvality 130 (120-140) 30 0  - 

6   BK běžné kvality 120 (100-130) 30-40 0  - 

7 n 
listnatý 
(nekvalitní) 

70 (50-90) 20-30 20-30 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

7 t TP 50-60 20 0  - 

8   DZP běžné kvality  20-40 20 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

9 x pařezina tvrdá 40 (30-50) 10-20 0  - 
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Tabulka 21: Úpravy ekonomických potenciálů srážky v % (lesy hospodářské) – pokračování 

Hospodářský soubor 
Obmýtí  
(roky) 

Obnovní 
doba 

(roky) 

Návrh 
srážek 

v % 
Zdůvodnění Cílový 

hospodářský 
soubor 

Porostní typ 

47  
Oglejená 
stanoviště 

středních poloh 

1   
SM běžné kvality 
(JDO) 

100 (90-130) 30-40 60 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

1 p SM poškozený 80-90 20-30 80 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

3 q BO kvalitní 120-130 30 0  - 

3   BO běžné kvality 110-120 30 0  - 

5 q DB kvalitní 160 (130-180) 30 0  - 

5   DB běžné kvality 130 (120-140) 20-30 0  - 

6   BK běžné kvality 120 (100-130) 30-40 0  - 

7 n 
listnatý 
(nekvalitní) 

70 (60-90) 20-30 20-30 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

7 t TP 50-60 20 10 výskyt hnilob 

8   DZP běžné kvality  20-40 20 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

51  
Exponovaná 

stanoviště vyšších 
poloh 

1 r SM rezonanční 160 (150-170) 40-50 30 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

1 q SM kvalitní 130 (110-140) 40-50 50 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

1   
SM běžné kvality 
(DG) 

120 (100-130) 30-40 60 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

1 p SM poškozený 90 (80-110) 20-30 40 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

2   JD běžné kvality 120 (110-140) 40 0  - 

3   BO běžné kvality 120 (110-130) 30 0  - 

6   BK běžné kvality 120 (100-140) 30-40 0  - 

7 n 
listnatý 
(nekvalitní) 

80 (60-90) 20-30 20-30 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

8   DZP běžné kvality  50 (40-60) 20 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 
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Tabulka 21: Úpravy ekonomických potenciálů srážky v % (lesy hospodářské) – pokračování 

Hospodářský soubor 
Obmýtí  
(roky) 

Obnovní 
doba 

(roky) 

Návrh 
srážek 

v % 
Zdůvodnění Cílový 

hospodářský 
soubor 

Porostní typ 

53  
Kyselá stanoviště 

vyšších poloh 

1 r SM rezonanční 160 (150-170) 40-50 0  - 

1 q SM kvalitní 120 (110-140) 40-50 10 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

1   
SM běžné kvality 
(DG) 

110 (100-130) 30-40 10 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

1 p SM poškozený 90 (80-100) 20-30 60 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

3   BO běžné kvality 120 (100-130) 30 0 30 

6   BK běžné kvality 120 (100-140) 30-40 0 30-40 

7 n 
listnatý 
(nekvalitní) 

70 (60-80) 20-30 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

8   DZP běžné kvality  50 (40-60) 20 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

55 Živná stanoviště 
vyšších poloh 

1 r SM rezonanční 160 (150-170) 40-50 0  - 

1 q SM kvalitní 120 (110-130) 30-40 0  - 

1   
SM běžné kvality 
(JDO) 

110 (100-130) 30-40 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

1 p SM poškozený 80-90 20-30 40 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

2   JD běžné kvality 120 (110-140) 40 0  - 

3   BO běžné kvality 110 (90-120) 30 0  - 

6   BK běžné kvality 120 (100-140) 30-40 0  - 

7 n 
listnatý 
(nekvalitní) 

70 (60-80) 20-30 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

8   DZP běžné kvality  50 (40-60) 20 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 
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Tabulka 21: Úpravy ekonomických potenciálů srážky v % (lesy hospodářské) – pokračování 

Hospodářský soubor 
Obmýtí  
(roky) 

Obnovní 
doba 

(roky) 

Návrh 
srážek 

v % 
Zdůvodnění Cílový 

hospodářský 
soubor 

Porostní typ 

57  
Oglejená 

stanoviště vyšších 
poloh 

1 r SM rezonanční 160 (150-170) 40-50 0  - 

1 q SM kvalitní 120 (100-130) 40 0  - 

1   
SM běžné kvality 
(JDO) 

110 (90-130) 30-40 0 30-40 

1 p SM poškozený 80-90 20-30 40 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

3   BO běžné kvality 110 (100-130) 30 30 30 

6   BK běžné kvality 120 (100-140) 30-40 30-40 30-40 

7 n 
listnatý 
(nekvalitní) 

70 (60-90) 20-30 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

8   DZP běžné kvality  50 (40-60) 20 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

59  
Podmáčená 
stanoviště 
středních  

a vyšších poloh 

1 q SM kvalitní 110 (100-130) 40 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

1   
SM běžné kvality 
(BO) 

100 (90-120) 30-40 0  - 

1 p SM poškozený 80-90 20-30 40 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

7 n 
listnatý 
(nekvalitní) 

80 (60-90) 20-30 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

8   DZP běžné kvality  50 (40-60) 20 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

71  
Exponovaná 

stanoviště 
horských poloh 

1   SM běžné kvality 130 (120-150) 30-40 0  - 

1 p SM poškozený 100 (80-120) 20-30 0  - 

6   BK běžné kvality 140 (120-150) 30-40 0  - 

8   DZP běžné kvality  50 (40-60) 20 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

73, 75  
Kyselá, živná 

stanoviště 
horských poloh 

1 r SM rezonanční 160-170 40-50 0  - 

1   SM běžné kvality 130 (110-140) 30-40 0  - 

1 p SM poškozený 100 (80-120) 20-30 40 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

6   BK běžné kvality 140 (120-150) 30-40 0  - 

8   DZP běžné kvality  50 (40-60) 20 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 
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Tabulka 21: Úpravy ekonomických potenciálů srážky v % (lesy hospodářské) – pokračování 

Hospodářský soubor 
Obmýtí  
(roky) 

Obnovní 
doba 

(roky) 

Návrh 
srážek 

v % 
Zdůvodnění Cílový 

hospodářský 
soubor 

Porostní typ 

77   
Oglejená 
stanoviště 
horských  

poloh 

1 r SM rezonanční 160-170 40-50 0  - 

1   SM běžné kvality 130 (110-140) 30-40 0  - 

1 p SM poškozený 100 (80-120) 20-30 40 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

8   DZP běžné kvality  50 (40-60) 20 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

79   
Podmáčená 
stanoviště 

horských poloh 

1   SM běžné kvality  120 (110-140) 30-40 30 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

1 p SM poškozený 100 (80-110) 30 40 

předpoklad 
nedopěstování do 

mýtního věku, 
nekvalitní porosty 

8   DZP běžné kvality  50 (40-60) 20 10 
nekvalitní hůře 

prodejné sortimenty 

 

Pozn.: DZP je označením pro "dřeviny základní přípravné". 
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6.4 Výsledky varianty II.A (modelová skutečnost) 

 Výsledky varianty II.A jsou patrné z tabulky 22. 

 

Tabulka 22: Modelová skutečnost u vybraných LHC 

LHC 1284 1284 1225 1400 1400 
LS Svitavy Svitavy Křivoklát Křivoklát Křivoklát 

LHP od 2009 2009 2005 2015 2015 
Aktuální rok 2009 2018 2005 2015 2018 
Plocha [ha] 17 423 17 423 13 434 13 370 13 370 

Zásoba [m3 bk] 5 316 330 5 316 330 2 745 246 2 913 928 2 913 928 

Etát [m3 bk] 1 450 000 1 450 000 578 330 437 000 437 000 

Etát TO [m3 bk] 1 078 497 1 078 497 343 752 346 678 346 678 

Etát TV [m3 bk] 357 141 357 141 98 567 89 848 89 848 

Model TO [m3 bk] 1 129 550 1 129 550 641 544 687 695 687 695 

Model TV [m3 bk] 263 633 263 633 116 477 121 074 121 074 

Vytěženo TO [m3 bk] 0 824 110 0 0 76 761 

Vytěženo TV [m3 bk] 0 312 743 0 0 59 073 

Zbývá TO [m3 bk] 1 078 497 254 387 343 752 346 678 269 917 

Zbývá TV [m3 bk] 357 141 44 398 98 567 89 848 30 775 

Výnosy [tis. Kč] 
     

těžby obnovní (TO) 1 606 164 397 804 294 483 300 304 242 055 

těžby výchovné (TV) 532 119 87 651 83 222 75 677 31 124 

Náklady [tis. Kč] 
     

těžby obnovní (TO) 166 580 43 016 52 377 52 760 42 219 

Přibližování TO 0 0 0 0 0 

Manipulace TO 0 0 0 0 0 

Těžba výchovná nad 40 54 989 7 725 13 881 12 450 5 353 

Těžba výchovná do 40 68 031 15 217 17 372 15 799 4 532 

Pěstební činnost 609 305 118 648 295 845 281 451 187 107 

Pěstební činnost MZD 552 560 106 873 257 438 247 203 167 391 

Výnosy celkem (tis. Kč) 2 138 283 485 455 377 705 375 981 273 179 

Náklady celkem (tis. Kč) 898 905 184 606 379 475 362 460 239 211 

Náklady celkem MZD (tis. Kč) 842 160 172 831 341 068 328 212 219 495 

Zisk (tis. Kč) 1 239 378 300 849 -1 770 13 521 33 968 

Zisk MZD (tis. Kč) 1 296 123 312 624 36 637 47 769 53 684 

Roční zisk (tis. Kč) 123 938 300 849 -177 1 352 4 853 

Roční zisk MZD (tis. Kč) 129 612 312 624 3 664 4 777 7 669 

ALTERNATIVNÍ PROPOČET ZÁVĚREČNÝCH VÝSLEDKŮ NEUVAŽUJÍCÍ PODÍL 
REŽIJNÍCH NÁKLADŮ VE VÝŠI 35 % NÁKLADŮ PŘÍMÝCH 
Výnosy celkem (tis. Kč) 2 138 283 485 455 377 705 375 981 273 179 

Náklady celkem (tis. Kč) 665 856 136 745 281 093 268 489 177 193 

Náklady celkem MZD (tis. Kč) 623 822 128 023 252 643 243 120 162 589 

Zisk (tis. Kč) 1 472 427 348 710 96 612 107 492 95 986 

Zisk MZD (tis. Kč) 1 514 461 357 432 125 062 132 861 110 590 

Roční zisk (tis. Kč) 147 243 348 710 9 661 10 749 13 712 

Roční zisk MZD (tis. Kč) 151 446 357 432 12 506 13 286 15 799 
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„Zisk MZD“ znamená, že meliorační a zpevňující dřeviny jsou zastoupeny v mateřském porostu 
před zahájením obnovy. „LHP od“ značí počátek platnosti LHP a „Aktuální rok“ znamená časový 
okamžik 1. ledna uvedeného roku, ke kterému se výpočet vztahuje. Např. „LHP od 2009“, „Aktuální 
rok 2009“ znamená provedení výpočtu k počátku platnosti LHP; vypočtený zisk se potom vztahuje na 
celé desetileté období. Nebo „LHP od 2009“, „Aktuální rok 2018“ znamená provedení výpočtu 
k poslednímu roku platnosti LHP; vypočtený zisk se potom vztahuje k poslednímu zbývajícímu roku 
platnosti LHP – proto také hodnota zisku a ročního zisku se rovná. 

S ohledem na charakter komplexní zakázky na šetřených LHC nebyly v modelech uvažovány 
náklady na přibližování a manipulaci dříví. 

Díky uvedení alternativního výpočtu (který neuvažuje režijní náklady) u varianty I, je tento 
alternativní propočet proveden rovněž u varianty II.A – viz dolní část tabulky 22.  Komentář k úvahám 
o (ne)zahrnutí režijních nákladů je uveden u výsledků varianty I. 
 



 Projekt grantové služby LČR - Diferenciální lesní renta 

 

 

 

Foresta SG, a.s. 
113 

 

 

 

7. Výpočet lesní renty pomocí SW Lesní renta společnosti Foresta SG a.s. 

7.1 Program Lesní renta a Správce lesní renty 

Problematika diferenciální lesní renty byla řešitelem studie zpracovávána již v roce 1997, kdy byl 

řešen víceletý projekt výpočtu lesní renty. Součástí tohoto projektu bylo vytvoření programu Lesní renta, 

který sloužil k samotnému výpočtu lesní renty a doprovodného programu Správce lesní renty (určen pro 

pozice vedení), který umožňoval nastavení vlastností programu Lesní renta. V tomto programu bylo 

možné upravovat přístupová práva uživatelů, provádět změny v systémových číselnících (těžební 

procenta, probírkové intenzity, ceníky ČSÚ a dále pracovat se vstupními veličinami a výkony, případně 

tyto veličiny a výkony nastavovat pro jednotlivé skupiny činností a toků. Schéma programu je pro 

přehlednost uvedeno v následujícím obrázku. 

 

 

 

 

Nejdříve byla vypracována obecná bilanční rovnice, která je obecně platná a slouží k případnému 

vyjasnění dalších možností výpočtu lesní renty. Základním výstupem obecné bilanční rovnice je ���� - 

lesní renta kalkulační jednotky. 
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���� =  ������� + ���� +  �� −  � �� × ����
� +  ���

� +  ���
� +  ���

� � + � +  �!" 
kde: 

����  lesní renta kalkulační jednotky  

#$%&'(  výnosy produkční sortimentační 

#$&%(  výnosy produkční ostatní (nedřevní produkce) 

#)   ostatní výnosy z externalit, (v současnosti nejsou externality počítány)  

*   přiměřená, dohodou stanovená hodnota zisku (výrobní marže) 

+,-.
/   přímé výrobní náklady pěstební činnosti 

+,0.
/   přímé náklady těžební činnosti 

+,-.
1   výrobní režie pěstební činnosti 

+,0.
1   výrobní režie těžební činnosti 

+2   správní náklady  

+3   náklady daňové 

 

Obecná bilanční rovnice byla redukována a zformována do speciální bilanční rovnice (��42 - lesní 

renta kalkulační jednotky) ve které bylo v rámci výnosové části rovnice uvažováno pouze s výnosy 

z prodeje dříví a v nákladové části rovnice byl zohledněn jednotný těžební a pěstební výpočetní model, 

který zahrnuje i výrobní režie. 

 

Speciální bilanční rovnice 

��5 =  ����� 5  – �� × �5 ��7��
�7� 8 � 8 �!" 

kde: 

��42  lesní renta kalkulační jednotky 

#$%&'( 9:  výnosy produkční sortimentační závislé na (HS) věkovém stupni a skupině dřevin 

*   přiměřená míra zisku  

+,42-.70.
/81  přímé výrobní a režijní náklady pěstební a těžební činnosti podle nákladového modelového 

schématu 

+2   správní náklady 

+3   daňové náklady 
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Výnosové sortimentační schéma vstupující do speciální bilanční rovnice lze vyjádřit vzorcem: 

#$%&'( 9: =  � ;,0< + � ;,-0  

kde: 

#$%&'( 9:  výnosy produkční sortimentační v konkrétním HS  

∑ ;,0<   součet cen sortimentační výtěžnosti předmýtních těžeb  

∑ ;$>  součet cen sortimentační výtěžnosti mýtních těžeb 

 

kde 

∑ SVPT = ∑ #?2@
$> × A2@

BCDE            a ∑ SVMT = ∑ #?2@
F> × A2@

BCDE  

 

#?2@
$>  objem m3 zásoby plánované předmýtní těžby d- té skupiny dřeviny s-tého sortimentu 

#?2@
F>  objem m3 zásoby plánované mýtní těžby d- té skupiny dřeviny s-tého sortimentu 

AG    cena d skupiny dřevin s- tého sortimentu  

d   index určující skupinu dřevin 

;B   index určující počet druhů sortimentů surového dřeva 

 

7.1.1 Načtení balíčku z programu Správce lesní renty 

Z programu Správce lesní renty byly do programu Lesní renta načteny pro ověřované organizační 

jednotky (LS Svitavy a LS Křivoklát) samostatné předdefinované balíčky. Tyto balíčky obsahovaly data 

a parametry pro skupiny dřevin, číselníky a výkony.  

 

7.1.2 Načítání dat z LHKE 

Zdrojem parametrů lesního majetku vstupujících do algoritmů a tabulek softwaru Lesní renta jsou 

databáze programu LHKE. Tyto databáze jsou označovány jako primární databáze obsahující strukturu 

dat dle informačního standardu. Z této databáze jsou agregována data potřebná pro výpočet lesní renty 

a uložena s novou strukturou v tzv. sekundární databázi.  

Tato data sekundární databáze je pak možno do programu Lesní renta načíst dvěma způsoby.  

Prvním způsobem je načtení archivu, který je výstupem nadstavbové aplikace programu LHKE 

vytvořené speciálně pro potřeby programu Lesní renta.  
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Druhým způsobem je možnost načtení sekundární databáze přímo z LHKE. 

 

Obrázek 8: Načítání dat LHKE 

7.1.3 Skupiny dřevin 

Pro zjednodušení, a zpřehlednění výpočtu lesní renty byly vytvořeny skupiny dřevin sdružující 

konkrétní dřeviny do skupin, na které se potom dále kalkuluje při výpočtech lesní renty. Uživatel si 

může vytvořit jakékoli množství libovolně nazvaných skupin dřevin a k nim přiřadit libovolné dřeviny 

z číselníku dřevin pouze s podmínkou, že každá dřevina lze přiřadit pouze jedné skupině dřevin. Pro 

účely výpočtu lesní renty bylo vytvořeno pět základních skupin dřevin nazvaných vždy podle vůdčí 

dřeviny.  

 

Tabulka 23 - Převodníková tabulka pro stanovení skupin dřevin 

Zkratka Vůdčí dřevina Přiřazené dřeviny Kódy dřevin 
SM Smrk SM, JD, DG 1-18 

BO Borovice BO, MD, ost. jehl. 20-39 

BK Buk HB, JV, JL, AK, ost. tvrdé list. 50-56, 60-63, 74-79 

DB Dub JS, OR 40-48, 57-59, 70-71 

Lm Bříza měkké list.  64-68, 72, 80-98 
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Obrázek 9: Skupiny dřevin v programu Správce lesní renty 

  

 

7.1.4 Vstupní data – prohlížení databáze lesní renty 

Načtená data sekundární databáze jsou dle povahy rozdělena do jednotlivých položek. Lze si je 

prohlédnout a zkontrolovat v položkách Prohlížení sekundární databáze, Číselníky a Vstupní zdroje. 

Pomocí funkce Prohlížení sekundární databáze si lze prohlédnout strukturu a obsah načtených dat 

vztahujících se k příslušnému LHC a LS. Základní kalkulační jednotkou jsou hospodářské soubory 

(zobrazí se pouze ty, které se v příslušném LHC nacházejí).  

Popisnými daty jsou: 

 Obecná data za lesní hospodářský celek 

• Lesní renta – název řešené lesní renty 

• Název LHC 

• Kód LHC 

• Plocha – výměra celkem za LHC 

• Zásoba – zásoba v m3 celkem za LHC 

Taxační charakteristiky majetku  

• Hospodářský soubor – výčet zastoupených HS 

• Obmýtí 

• Obnovní doba 

• Kategorie 
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• Pásmo ohrožení 

• Dřevina – skupina dřevin 

• Věkový stupeň – v rozsahu 0-17 

• Plocha 

• Zásoba 

• Bonita – průměrná relativní bonita 

 

 

Obrázek 10: Prohlížení sekundární databáze (aglomerovaná data LHP) 

 

7.1.5 Číselníky lesní renty 

7.1.5.1 Číselník probírkových procent 

Program obsahuje procenta předmýtní těžby (probírková procenta) vždy dle příslušných skupin 

dřevin zastoupených ve Správci lesní renty) věkových stupňů (1 – 17) a zakmenění (0,6 – 1,0). Podle 

těchto parametrů jsou vždy uvedeny samotné procentuální hodnoty ve sloupcích  

• Probírková procenta dle vyhlášky (příloha č. 5 vyhlášky 84/1996 Sb.) 

• Procenta dle uživatele (např. vlastní LČR) 

Pro účely výpočtu lesní renty byly využity probírková procenta dle přílohy č. 5 vyhlášky 84/1996 

Sb. 
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Obrázek 11: Obecné číselníky pro Lesní rentu 

 

7.1.5.2 Číselník těžebních procent 

Vliv na hodnotu těžebního procenta mají parametry hospodářského souboru, kterými jsou délka 

obmýtí a obnovní doby. Procentní hodnoty jsou členěny dle zdroje: 

• Těžební procenta dle vyhlášky (příloha č. 5 vyhlášky 84/1996 Sb.) 

• Procenta dle uživatele (předdefinované např. na vyšší organizační úrovni LČR) 

Pro výpočet lesní renty byly využity těžební procenta stanovené přílohou č. 5 vyhlášky 84/1996 Sb. 

 

 

Obrázek 12: Číselník těžebních procent 
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7.1.5.3 Číselník sortimentů  

Struktura tohoto číselníku obsahuje skupiny dřevin, bonity, hmotnatosti, přehled sortimentů a jejich 

procentuálního podílu. Zastoupeny jsou zde skupiny dřevin tak jak byly naeditovány ve Správci lesní 

renty. Každá skupina dřevin se dále člení na 9 bonit (1-9). V rámci každé bonity konkrétní skupiny 

dřevin jsou pak nadefinovány hmotnatosti. Ke každé hmotnatosti lze stanovit příslušnost sortimentů a 

jejich procentuální podíl. V rámci tohoto číselníku jsou uvedeny  

• Procentuální hodnoty předdefinované 

• Procentuální hodnoty definované např. vyšší organizační úrovní LČR 

• Vlastní procentuální hodnoty 

 

 

Obrázek 13: Číselník sortimentů 

 

7.1.5.4 Číselník cen dříví 

Ceník dříví uvádí konkrétní realizační ceny za 1 m3 jednotlivých sortimentů příslušné skupiny 

dřevin. Hodnoty jsou udávány v Kč a členěny na: 

• Ceny podle ČSÚ 

• Ceny nadefinované např., LČR 

• Ceny vlastní nadefinované uživatelem 

 

Při dalších výpočtech je možnost volby jednoho z těchto typů cen. Pro účel výpočtu lesní renty na 

LS Svitavy a LS Křivoklát byly využity ceny dříví odvozené z nabídky dodavatelů prací. V nabídce 

dodavatelů prací pro každou SÚJ (shodná s LS) jsou uvedeny ceny dříví za m3dle skupiny dřevin, druhu 

těžby, kvality a skupiny hmotnatostí. Program Lesní renta však obsahuje číselník ceny dříví ve struktuře 

dřevina (skupina dřevin) sortiment a jemu příslušná cena dříví za m3.  
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Vstupní data od LČR, s. p. proto byla upravena a do číselníku Ceny dříví byly doplněny vážené 

průměry cen dříví podle jednotlivých dřevin (SM, BO, BK, DB, ost. list.) 

Postup výpočtu byl prováděn podle následujícího vzorce 

 

#ýHIJ?KáLJKM *M NO?říPí = ∑(LJKM *M NO × RSTJN ?říPíUříHIVšKéWPMIXYZ M ℎNRYKMYRHYX)
∑ RSTJN ?říPí  

 

Takto vypočtené ceny byly následně použity v cenících dříví v programu Lesní renta. 

 

 

Obrázek 14: Číselník cen dříví 

 

7.1.5.5 Číselník těžebních nákladů 

Ceník těžebních nákladů rozlišuje zvlášť náklady na těžbu dříví a zvlášť náklady na soustřeďování 

dříví. Tyto dvoje náklady jsou pak dále detailněji členěny dle průměrných porostních hmotnatostí a 

skupin dřevin. Hodnoty v ceníku si definuje sám uživatel programu. 

Při výpočtu výše lesní renty byly do Číselníku lesní renty týkající se nákladů na těžbu dřív a 

přibližování zapsány hodnoty 0 Kč. Důvodem pro vypuštění nákladů těžební činnosti je skutečnost, že 

o tyto náklady jsou na straně dodavatele prací a jsou tedy již promítnuty v nabídnuté jednotkové ceně 

za dříví uvedené v číselníku Ceny dříví. Pokud bychom tedy chtěli s náklady pěstební činnosti počítat 

jako se samostatným modulem (Těžební činnost), muselo by nejprve dojít k navýšení cen dříví (Kč/m3) 

právě o náklady spojené s těžbou a soustřeďováním dříví (Kč/m3). 
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Obrázek 15: Číselník těžebních nákladů 

 

7.1.5.6 Číselník zalesňování 

Uvádí procentuální hodnoty zastoupení jednotlivých dřevin v obnovním cíli. Tabulka je členěná na: 

Modelový obnovní cíl  

Obsahuje výčet dřevin s procentním zastoupením za jednotlivé hospodářské soubory. V této tabulce 

lze do konkrétního HS přidávat či odebírat dřeviny, včetně jejich procentuální hodnoty zastoupení. 

Meliorační a zpevňující dřeviny 

Obsahuje výčet melioračních a zpevňujících dřevin s procentuálním zastoupením za celý HS 

(minimální podíl MZD za HS). Do této části tabulky příslušného HS lze přidávat nebo odebírat dřeviny 

a měnit jejich zastoupení. 

 

Obrázek 16: Číselník zastoupení dřevin v obnovním cíli 
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7.1.5.7 Číselník množství sazenic 

V tomto číselníku jsou uvedeny minimální hektarové počty sadebního materiálu pro obnovu a 

zalesňování v tisících kusech za příslušný HS a dřevinu. Uvedeny jsou hodnoty množství sazenic 

předdefinované např. vyšší organizační jednotkou LČR, případně si cenu může nadefinovat sám 

uživatel. 

 

 

Obrázek 17: Číselník udávající hektarové počty sazenic 

 

7.1.5.8 Číselník cen sazenic 

Ceník udává ceny v Kč za 1000 ks sazenic podle jednotlivých dřevin. Uvedené hodnoty jsou buď 

předdefinovány např. LČR, nebo si je uživatel naedituje sám. Při výpočtu lesní renty má možnost volby 

využít buď předdefinovanou cenu, případně cenu vlastní.  

Aplikace Lesní renta pro výpočet používá u každé dřeviny pouze jednu cenu, zatímco základní 

vstupní data (nabídky dodavatelů prací) poskytnutá společností Lesy ČR, s. p., obsahují ceny sadebního 

materiálu rozlišené u každé dřeviny podle typu (semenáček, sazenice, poloodrostek, odrostek)  třídy (tl. 

kořenového krčku), obalu, přírodní lesní oblasti a lesního vegetačního stupně. 

Vstupní data proto musela být upravena, aby je bylo možné doplnit do číselníku ceny sazenic 

v aplikaci Lesní renta. Tato úprava byla vyřešena sjednocením cen sazenic pomocí váženého průměru, 

pro příslušnou dřevinu. Tímto způsobem byla spočítána průměrná cena sazenic (bez odlišení toho, zda 

se jednalo o sazenici, semenáček či poloodrostek), s využitím vah v podobě počtu použitých sazenic. 

Údaje o ceně SaMa jsou uvedeny v příloze Nabídky na lesnické činnosti pro příslušnou SÚJ. Postup 

výpočtu byl podle uvedeného vzorce: 
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#ýHIJ?Ká LJKM HM*JKXLJ = ∑(LJKM HM*JKXL × NKRžHYPí HM*JKXL)
∑ NKRžHYPí HM*JKXL  

 

 

 

Obrázek 18: Číselník cen sazenic 

 

7.1.5.9 Číselník cen zalesňovacích prací 

Ceník uvádí cenu prací v Kč na zalesnění jednoho tisíce kusů sazenic podle jednotlivých dřevin. 

Uvedeny jsou ceny předdefinované, případně vlastní definované ceny. Uživatel má možnost volby 

jednoho z těchto dvou typů při následném výpočtu lesní renty. 

Pro výpočet Lesní renty byly využity vážené ceny za zalesnění 1000 ks sazenic zjištěné z údajů 

MVO. 

AJKM *MIJH. UbMLí = ∑ LJKM *M PýHM?SV HM*JKXL
∑ NKRžHYPí PZHM*JKýLℎ HM*JKXL 
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Obrázek 19: Číselník cen zalesňovacích prací 

 

 

7.2 Vstupní data pro výpočet 

Tato část obsahuje jednotlivé výkony a položky vstupních dat. Některé z nich jsou výsledkem pevně 

nastavených algoritmů, vycházejících z lesnicko-hospodářské evidence a některé je možné dál editovat 

(zejména výkony specifické – vztahující se ke konkrétnímu lesnímu majetku) Parametry a data těchto 

výkonů jsou základními údaji vstupujícími do jednotlivých výpočtů lesní renty.  

 

7.2.1 Obecná vstupní data 

Jedná se o základní údaje generované z lesní hospodářské evidence. Jsou zde zahrnuty obecné 

výkony za vybrané LHC jako: výměra HS (ha), procentuální výměra HS z celkové výměry (%), zásoba 

HS (m3), procentuální zásoba HS z celkové zásoby (%), obmýtí a obnovní doba dle LHP (roky), 

hektarová zásoba HS (m3/ha). Editovatelné jsou položky obmýtí a obnovní doba dle správce (roky). 

Vyplněním těchto řádků lze ovlivnit výši těžby předmýtní i mýtní a tím samotnou výši lesní renty. Tyto 

dva údaje jsou jediným vstupem a jejich vyplnění je jedinou možností uživatelského ovlivnění skupiny 

výkonů Těžební činnost.  
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Obrázek 20: Vstupní data lesní renty 

 

7.2.2 Pěstební činnost 

7.2.2.1 Pěstební intenzity 

Jedná se o podskupinu výkonů vyjadřující jednotlivé intenzity zásahů v % z celkového objemu 

jednotek jednotlivých výkonů. Celkem je zde 25 výkonů, jejichž zastoupení se mění v závislosti na stáří 

lesních porostů – závislost na věkových stupních. 

Jsou jimi:  

• Úklid klestu 

• Pálení klestu (podíl z uklizeného klestu) 

• Příprava půdy pro umělou obnovu lesa 

• Příprava půdy pro přirozenou obnovu lesa 

• Přirozená obnova lesa 

• Zalesňování síjí 

•  Zalesňování podsíjí 

• Zalesňování sadbou (viz dále Modul zalesňování) 

• Zalesňování podsadbou 

• Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 

• Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 

• Ochrana mladých lesních porostů proti hmyzím škůdcům  

• Ochrana mladých lesních porostů proti hlodavcům a ostatním škodlivým vlivům 
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• Oplocování mladých lesních porostů 

• Ošetřování mladých lesních porostů 

• Prořezávky 

• Ostatní náklady na výchovu lesních porostů do 40 let 

• Ochrana lesa proti zvěři 

• Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 

• Ochrana lesa ostatní 

• Rekonstrukce porostů 

• Vyvětvování lesních porostů 

• Hnojení lesních porostů 

• Opravy a údržba melioračních sítí 

• Ostatní pěstební práce 

 

Pro zjišťování pěstebních intenzit v rámci jednotlivých HS a VS na LS Svitavy a LS Křivoklát byly 

výchozím zdrojem pětileté časové řady výstupů z programu MVO. Z těchto pětiletých časových řad 

byly zjištěny roční podíly hospodářských a lesnických opatření. Využitím pětiletých časových řad 

k vytvoření ročního podílu výkonů by mělo dojít k minimalizaci výskytu extrémních hodnot, nahodilých 

výkonů a k co nejlepšímu podchycení všech prováděných výkonů v rámci LS.  

Data MVO byla agregována podle lesních správ, 26 výkonů (s podvýkony nebylo uvažováno) vždy 

pro příslušný hospodářský soubor (HS) a věkový stupeň. Hodnoty editované do formuláře Pěstební 

intenzity jsou ve formátu % z celkové plochy HS ve VS. Z agregovaného výkonu byla proto vždy vzata 

vykázaná plocha výkonu (ha), z této plochy výkonu byl vytvořen roční podíl (1/5) a ten byl následně 

podělen celkovou skutečnou plochou věkového stupně příslušného hospodářského souboru. Tímto 

způsobem byly zjištěny pěstební intenzity pro následující výkony: 
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Tabulka 24: Seznam výkonů využitých v Lesní rentě 

Výkon Název 
12 Příprava půdy pro umělou obnovu lesa 
13 Přirozená obnova lesa 
16 Zalesňování sadbou 
17 Zalesňování podsadbou 
22 Oplocování mladých lesních porostů 
23 Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 
24 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 
25 Ochrana mladých lesních porostů proti hmyzím škůdcům 
26 Ochrana mladých lesních porostů proti hlodavcům a ostatním škodlivým vlivům 
31 Prořezávky 
32 Ostatní náklady na výchovu lesních porostů do 40 let 
35 Ochrana lesa proti zvěři 

 

 

U výkonů 11, 36 a 58 (dle číselníku výkonů LČR, s. p.) ve většině případů nebyla evidována 

vykázaná plocha hospodářského opatření. Z tohoto důvodu tedy byla příprava vstupních údajů pro 

tabulku pěstební intenzity v programu Lesní renta složitější. Vykázaná plocha výkonu byla tedy pro 

výpočet % podílu výkonu nahrazena parciální plochou etáže. Suma parciálních ploch etáže příslušného 

výkonu byla shodně jako u předchozí skupiny výkonů podělena pěti (zjištěn roční podíl výkonu) a 

následně byl z podílu ročního výkonu a celkové skutečné plochy věkového stupně příslušného 

hospodářského souboru zjištěn procentuální podíl výkonu, který mohl být editován do tabulky 

v programu Lesní renta. 

 

Tabulka 25: Seznam výkonů s úpravami pro využití v Lesní rentě 

Výkon Název 
11 Vyklizování ploch po těžbě 
36 Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 
58 Ostatní pěstební práce 
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Obrázek 21: Pěstební intenzity 

 

7.2.2.2 Cenové výkony (Kč/ MJ) 

Tato podskupina má shodné členění jako předcházející Pěstební intenzity (kromě výkonu Přirozená 

obnova lesa) a vyjadřuje ceny v Kč jednotlivých výkonů za měrnou jednotku. Podskupiny výkonů 

Pěstební intenzity i Cenové výkony jsou určeny přímo k editaci v lesní rentě a jsou hlavní částí vstupů 

konkrétních parametrů šetřeného lesního majetku. Vzhledem k členění na hospodářské soubory a 

věkové stupně se jedná o větší množství citovatelných položek, které však mohou být v mnoha 

případech (některé HS ve VS) velmi podobné, či dokonce shodné.  

Podobně jako pro stanovení pěstebních intenzit byla i pro stanovení cenových výkonů zdrojem dat 

pětiletá časová řada výkonů vycházejících z MVO. Z údajů MVO byly agregovány Hodnoty služby 

pěstební činnosti pro příslušné výkony vždy dle LHC, HS a VS. Výsledná hodnota byla u první skupiny 

výkonů (výkony 12 – 35) podělena celkovou vykázanou plochou výkonu, u druhé skupiny výkonů (11, 

36 a 58) byla výsledná hodnota vztažena k sumě parciálních ploch etáže příslušného výkonu.  
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Obrázek 22: Ceny za MJ výkonů 

 

7.2.2.3 Zalesňování 

Tento formulář slouží k zadávání jednotlivých parametrů zalesňování a je členěn na tabulky: 

Obecná data zalesňování 

Tato tabulka je členěna dle HS a obsahuje: 

Výměru HS v ha – výměra vybraného věkového stupně (0, 1) generovaná programem ze sekundární 

databáze 

Procento plochy VS určené k zalesnění – položka je editovaná uživatelem, který stanoví procento 

z výkonu Výměra VS určené k zalesnění. 

První sadba – výkon v (ha) dopočítaný součinem Výměra HS a Procento plochy VS určené k zalesnění 

Modelový obnovní cíl 

Modelový obnovní cíl je prezentovaný výčtem jednotlivých dřevin s příslušným procentuálním 

zastoupením. Tyto data jsou načtena z číselníku Zalesňování vytvořeného a naeditovaného ve Správci 

lesní renty.  

Výkony zalesňování  

Zde jsou uvedeny 

Obnovní cíl – procentuální zastoupení jednotlivých dřevin k zalesnění. Zde je možné převzít modelový 

obnovní cíl, případně si nadefinovat vlastní.  

Plocha zalesnění jednotlivých dřevin – výkon v (ha) převzatý z výkonu První sadba redukovaný 

procentem Obnovního cíle 
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Ceny sadebního materiálu – cena v (Kč) tisíce kusů sazenic, hodnoty jsou načteny z číselníku Ceník 

sazenic 

Minimální ha počty sazenic – počet sazenic (v tis. kusech) v minimálním množství na 1 ha, hodnoty 

jsou načteny z číselníku Množství sazenic 

Náklady na sadební materiál – cena použitého sadebního materiálu (v Kč) dopočítaná součinem výkonů 

Plocha zalesnění jednotlivých dřevin a Min. ha počty sazenic a Cena sadebního materiálu 

Průměrná cena zalesňovacích prací – cena zalesňovacích prací (v Kč/ha) je generovaná z číselníku 

Cena zalesňovacích prací obsahující ceny dle jednotlivých dřevin 

Náklady na zalesňovací práce – cena zalesňovacích prací (v Kč) dle dřevin příslušného HS zjištěná 

součinem výkonů Plocha zales. jed. dřevin a Prům ceny zales. prací 

Náklady zalesňování celkem – celkové náklady na zalesňování (Kč) zjištěné součinem výkonů Náklady 

na sadební materiál a Náklady na zalesňovací práce 

 

Obrázek 23: Zalesňovací práce 

 

Sadební materiál 

Tabulka vyjadřuje potřebu sadebního materiálu (v tis. kusech) dle dřevin (součin výkonů Plocha 

zalesnění jed. dřevin a Min. ha počty sazenic) a náklady na pořízení sadebního materiálu (v Kč) dle 

dřevin (převzato z výkonu Náklady na sadební materiál).  
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7.2.2.4 Těžební činnost 

Předmýtní těžba 

Podskupina výkonů členěná podle věkových stupňů a skupin dřevin, dále jsou členěny jejich 

jednotlivé datové položky dle v LHC zastoupených hospodářských souborech. Patří sem výkony: 

• %předmýtní těžby ve věkovém stupni (%) 

Hodnota procenta předmýtní těžby zjištěná na základě skupiny dřevin, věkového stupně 

a průměrného zakmenění z tabulky probírkových procent (příl. č. 5 vyhl. 84/1996 Sb.) 

• Předmýtní těžba ve věkovém stupni (m3) 

Zásoba věkového stupně redukovaná procentem předmýtní těžby (předchozí výkon)  

• Plocha předmýtní těžby ve věkovém stupni (ha) 

Podíl předmýtní těžby ve věkovém stupni a průměrné hektarové zásoby věkového 

stupně. 

• Předmýtní těžba roční ve věkovém stupni (m3) 

Podíl objemu předmýtní těžby ve věkovém stupni a doby platnosti LHP (10 let) 

• Plocha předmýtní těžby roční ve věkovém stupni (ha)  

Podíl plochy předmýtní těžby ve věkovém stupni a doby platnosti LHP (10 let) 

Tyto výkony jsou počítány bez vlivu uživatele softwaru pouze na základě parametrů převzatých 

z dat LHKE a tabulky probírkových procent. 

 

Mýtní těžba 

Tato podskupina výkonů je členěná dle věkových stupňů s jednotlivými datovými položkami 

členěnými dle v LHC zastoupenými hospodářskými soubory. Zastoupenými výkony jsou: 

• Procento předmýtní těžby ve věkovém stupni 

• Předmýtní těžba ve věkovém stupni 

• Plocha předmýtní těžby ve věkovém stupni 

• % mýtní těžby ve věkovém stupni 

• % mýtní těžby ve věkovém stupni dle vyplnění LS 

• Mýtní těžba ve věkovém stupni 

• Mýtní těžba ve věkovém stupni dle vyplnění LS 

• Plocha mýtní těžby ve věkovém stupni 

• Plocha mýtní těžby ve věkovém stupni dle vyplnění LS 

• Mýtní těžba roční  

• Mýtní těžba roční dle vyplnění LS 
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• Plocha mýtní těžby roční  

• Ploch mýtní těžby roční dle vyplnění LS 

 

 

Obrázek 24: Těžební činnost 

 

7.2.2.5 Ostatní vstupní data 

Zde jsou uvedeny ostatní činnosti a toky související s příslušným lesním majetkem. Z důvodu 

nevyjasněného přístupu k peněžnímu vyjádření externalit a nedřevních produktů jsou tyto položky 

jednotlivých výkonů naplňovány pouze dosazování externě zjištěnými či odhadnutými hodnotami 

(nejsou algoritmizované a dopočítávané).  

 

Nedřevní produkce 

Obsahuje podskupiny výkonů a výkony členěné vždy na nákladovou a výnosovou část 

Semenářství a školkařství (v Kč) 

 Sběr semen 

 Výroba sazenic 

 Ostatní činnosti semenářství a školkařství 

Jiná lesní činnost (v Kč)  

 Práce veřejného zájmu  

 Vodní hospodářství 

 Myslivost 

 Pomocné činnosti 

 Ostatní činnosti 
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Jiná výrobní činnost (v Kč) 

 Zemědělská výroba 

 Dřevařská výroba 

 Drobná lesní výroba 

 Jiné výrobní činnosti 

 

Těžební ztráty 

Položky těžebních ztrát jsou udávány v % v členění na  

 Listnaté dřeviny 

 Jehličnaté dřeviny 

 

Pro účely výpočtu lesní renty byly stanoveny těžební ztráty pro LS Svitavy a LS Křivoklát ve výši 

2 % u listnatých dřevin a ve výši 1 % u dřevin jehličnatých. Těžební ztráty vznikají při těžbě dříví např. 

ulomením vrcholu stromu, rozlomením kmene při pádu, případně nezpracování vrcholových částí 

stromů obsahujících hmotu hroubí. Při soustřeďování dříví jsou ztráty spojeny se zapomenutím nebo 

ztrátou některého z evidovaných výřezů.  

 

Správní režie a daně z nemovitých věcí 

Obsahuje výkony udávané v Kč 

 Správní režie 

 Daňová sazba 

 

Výrobní režie 

 Výrobní režie (Kč) 

 

Ostatní náklady a výnosy 

Obsahuje výkony členěné na náklady a výnosy uváděné v Kč.  

Program 2000, Program 2020 

Obchodní činnost 

Nevýrobní činnost 

Odbytové náklady 

Finanční náklady a výnosy 

Mimořádné náklady a výnosy 

Jiné provozní náklady a výnosy 
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Obrázek 25: Ostatní vstupní data 

 

7.3 Výpočet lesní renty 

Samotný výpočet lesní renty obsahuje formulář, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé výpočetní 

moduly rentního výpočtu. Těmito moduly jsou: 

• Výnosový sortimentační modul 

• Modul nedřevní produkce 

• Modul ostatní produkce 

• Modul správních poplatků a daní 

• Modul těžebních ztrát 

• Modul těžební činnost  

• Modul pěstební činnosti 
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Obrázek 26: Výpočetní moduly 

 

Vybrané moduly, které chceme v programu spočítat, potvrdíme zatržením. Dále je potřeba zvolit 

rok platnosti plánu, ke kterému má být výpočet vztažen (možnosti 1, 3, 5 a 10 rok platnosti plánu). 

Změna mezi jednotlivými možnostmi pak nastává v přesunu zařazení ploch do jednotlivých věkových 

stupňů (přesun vytěžených ploch do kategorie holin a přesun zalesněných ploch do 1věkového stupně. 

Samotný výpočet probíhá tak, že program využívá programových služeb správce modulů, který již vše 

zajišťuje ve své režii. 

V průběhu výpočtu se ještě objeví hláška oznamující dosazení hodnoty zalesnění 100% ve věkovém 

stupni 0. Tato hláška znamená, že program kalkuluje se zalesněním celé průměrné roční holiny.  

Samostatné provedení výpočtu může trvat v závislosti na velikosti šetřeného majetku i několik 

minut. Po provedení výpočtu se zobrazí výsledný formulář výstupních sestav členěných dle jednotlivých 

modulů. Výběrem jednoho z nich ve struktuře výpočetního stromu pak lze zobrazit data za lesní rentu 

celkem až po data jednotlivých úrovní výpočtu.  

Každá dílčí výstupní sestava je členěna záložkami dle zastoupených hospodářských souborů a 

celkem. Sestavy jsou pak ještě dále členěny dle příslušných parametrů každé z nich a to: 

• Výnosová sortimentační sestava je členěna dle vytvořených skupin dřevin a celkem. 

• Výnosy a náklady nedřevní produkce jsou dále členěny dle vytvořených skupin výkonů 

(semenářství a školkařství, jiná lesní činnost, jiná výrobní činnost) a celkem. 

• Náklady pěstební činnosti jsou dále členěny dle jednotlivých skupin výkonů a celkem. 

• Náklady těžební činnosti jsou dále členěny na těžbu, soustřeďování a celkem. 

• Náklady těžebních ztrát jsou rozděleny dle dřevin na jehličnaté, listnaté a celkem. 

• Náklady správní a daňové jsou členěny na správní režie, daňové poplatky a celkem. 

• Režie jsou členěny podle činnosti na těžební, pěstební, nedřevní produkci, ostatní a celkem.  
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Vypočtená výše lesní renty pro Lesní správu Křivoklát je zobrazena v následujícím obrázku. Přímo 

v programu Lesní renta se lze ve spodní části okna přepínat mezi jednotlivými zastoupenými 

hospodářskými soubory. Níže uvedený obrázek je sumárním přehledem za všechny HS na LS Křivoklát 

v členění dle jednotlivých VS a výpočetních modulů.  

 

 

Obrázek 27: Diferenciální lesní renta pro LS Křivoklát (nabídkové ceny) 

 

Pro lesní správu Svitavy je výpočet lesní renty zobrazen v níže uvedeném výstupním okně sestav 

provedeného výpočtu. Výše lesní renty je zde uvedena jako sumární za všechny HS na LS Svitavy. 

Tabulka je členěna dle VS a výpočetních modulů. 

 

 

Obrázek 28: Diferenciální lesní renta pro LS Svitavy (nabídkové ceny) 
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7.4 Výpočet lesní renty pomocí cen dříví odvozených z aukcí na stojato 

Jedním z možných přístupů při stanovování hodnoty lesní renty na vybrané lesní správě je i 

analýza výsledků prodeje dříví na stojato formou aukcí, která na vybraných lesních správách probíhá. 

Lze říci, že výsledná prodejní cena, za kterou je těžební prvek v rámci aukce vysoutěžen, je rovna tržní 

ceně stojícího porostu nejlépe reflektující současnou situaci na trhu s dřívím. V této ceně se odráží např. 

poptávka po jednotlivých dřevinách, případně specifických sortimentech dříví. Při užití výnosů 

z prodeje dříví na pni v rámci výpočtu lesní renty odpadá výkon vyklizování klestu. Tyto náklady jsou 

na straně kupujícího. Náklady na těžbu dříví jsou převzaty z nabídkových listů dodavatele prací 

z důvodu, aby bylo možné výsledky vzájemně porovnat a nebyly porovnávány hodnoty na lokalitě při 

pni s hodnotami vypočtenými na pni.  

 

7.4.1 Stanovení cen jednotlivých sortimentů dříví analýzou dat aukcí na stojato 

Pro stanovení cen jednotlivých sortimentů dříví (skupin dřevin) byla jako výchozí podklad vzata 

data společnosti Foresta SG z prováděných aukcí nastojato. Tato data plně odpovídají potřebám při 

řešení tohoto projektu.  

Následující diagram zobrazuje schéma struktury dat v databázové aplikaci. Zobrazena jsou data 

sbíraná i odvozená.  
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Obrázek 29: Schéma struktury dat aukcí provedených společností Foresta SG, a.s. 

 

Popis zásadních datových položek: 

Prodejní jednotka – neboli aukční blok 

• Číslo aukce – unikátní identifikátor prodejní jednotky,  

• Lesní správa,  

• Rok realizace těžby – rok středu intervalu realizace těžby,  

• Prodejní cena (Kč) – za celý aukční blok,  

• Celkové výrobní náklady (Kč) – celkové výrobní náklady P-OM za aukční blok,  

• Prodejní cena na OM (Kč) – prodejní cena povýšená o výrobní náklady,  

• Kalkulovaná cena na OM dle ČSÚ (Kč) – suma částek všech sortimentů prodejní jednotky 

oceněných cenami ČSÚ,  

• Celková zásoba (m3) – zásoba hroubí v m3 b.k. 

• Celkové množství sortimentů (m3) – suma objemů všech potenciálních sortimentů prodejní 

jednotky,  

• Celkový počet stromů – počet stromů prodejní jednotky.  
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Dřevina prodejní jednotky 

• Výrobní náklady (Kč) – suma výrobních nákladů za dřevinu,  

• Prodejní cena na OM (Kč) – odpovídající část prodejní ceny prodejní jednotky,  

• Kalkulovaná cena na OM dle ČSÚ (Kč) – suma částek všech sortimentů dřeviny oceněných 

cenami ČSÚ,  

• Zásoba dřeviny (m3) – zásoba hroubí dřeviny v m3 b.k. 

• Množství sortimentů (m3) – suma objemů všech potenciálních sortimentů dřeviny,  

• Počet stromů – počet stromů dřeviny,  

• Průměrná hmotnatost,  

• Skupina dřevin – přiřazení dřeviny do skupiny indexačních dřevin (SM, BO, MD, BK, DB),  

• Skupina hmotnatostí – odpovídající skupina hmotnatostí (9, 14, 19, 29, 49, 69, 99, 100). 

Tvarový model: 

• Matematická formule definující u dané dřeviny tloušťku stromu v jakékoli výšce kmene.  

Výškový grafikon (výšková struktura): 

• Tloušťkový stupeň – 2 cm intervaly,  

• Výška (m) – Výška stromu s přesností na dm.  

Svěrkování (tloušťková struktura):  

• Tloušťkový stupeň - 2 cm intervaly,  

• Počet stromů – počet stromů v daném tloušťkovém stupni,  

• Předpokládaný objem (m3) – objem hroubí tloušťkového intervalu v m3 b.k. 

Model vad: 

• Vertikální rozsah vad – matematické formule popisující průběh vad dané dřeviny,  

• Zastoupení vad – výskyt vad u jednotlivých stromů dřeviny. 

Parametrizace sortimentu dřeviny: 

• Kvalitativní definice – zakázané vady u daného sortimentu dřeviny,  

• Rozměrová definice – min/max čep, min/max čelo, délky sortimentu, min délka nadměrku 

apod. 

• Cena ČSÚ (Kč/m3) – cena ČSÚ pro rok.  
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7.4.2 Data aukcí nastojato společnosti Lesy ČR 

Na základě minimálních požadavků na vstupní data do analýzy a na základě prvotní analýzy dat 

poskytnutých Lesy ČR byla vytvořena struktura databázové aplikace, ve které probíhá prvotní 

zpracování zdrojových dat. Součástí databázové aplikace je sortimentační modul vyvinutý společností 

Foresta SG, a.s., který umožňuje virtuálně roztřídit hroubí stromového materiálu do předem 

definovaných sortimentů.  

Po prvotním prozkoumání dat bylo vydefinováno sledované období, kterým se bude analýza 

zabývat. S ohledem na požadovaný rozsah potřebných dat bylo stanoveno rozhodné období 2012 až 

2015 (toto období bylo rovněž aplikováno na data Foresta SG ). Jakožto datum pro zařazení aukce do 

sledovaného období bylo použito termínu realizace těžby, konkrétně střed intervalu období realizace 

těžby definovaného u každé aukce. Tento termín byl zvolen jakožto rozhodný především s ohledem na 

předpokládané chování kupujících, kteří zohledňují ceny dříví právě s ohledem na termíny realizace. 

Klíč k vzájemnému provázání dat je číslo aukce. 

 

7.4.3 Data hlaviček prodejních jednotek 

Data Lesů ČR byla poskytována ve formě XLS souborů. Seznamy prodejních jednotek a příslušné 

údaje byly různě strukturovány a v různých souborech, přičemž často byly uvedeny v rámci různých 

souborů duplicitně. Všechny tyto seznamy prodejních jednotek byly importovány do systému a dále 

zpracovány tak aby byly eliminovány především duplicity. Z důvodu získání maximálního množství 

informací byly tyto informace extrahovány z různých souborů. Následně byl vytvořen seznam 

korektních prodejních jednotek s potřebnými údaji.  

 

7.4.4 Data svěrkování dřevin prodejních jednotek 

Data tloušťkové struktury vycházejí z metodiky stanovení objemu dříví nastojato, kterou ve 

sledovaném období požívaly v rámci aukcí nastojato Lesy ČR. Použitá metodika vycházela z běžně 

používané metody ÚLT. Data svěrkování byla z velké části korektní, jen malá část dat neobsahovala 

například dřevinu, případně objem tloušťkového stupně. Tento datový soubor byl nakonec rozhodující 

pro rozsah zkoumaného materiálu.  

Následující diagram zobrazuje základní strukturu dat v databázové aplikaci pro data Lesů ČR. Tato 

struktura vychází ze struktury dat Foresty SG.  
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Obrázek 30: Schéma struktury dat aukcí provedených společností Lesy ČR, s. p. 

 

Z definice datových položek a z dat dodaných Lesy ČR je zřejmé, že bylo nutné některé struktury, 

které nejsou součástí dodaných dat nahradit. Na diagramu jsou tyto struktury zobrazeny žlutě. 

 

Popis zásadních datových položek: 

Prodejní jednotka – neboli aukční blok 

• Číslo aukce – unikátní identifikátor aukčního bloku,  

• Lesní správa,  

• Rok realizace těžby – rok středu intervalu realizace těžby (termín zahájení těžby až termín 

ukončení těžby včetně soustřeďování dříví) 

• Prodejní cena (Kč) – za celý aukční blok,  

• Celkové výrobní náklady (Kč) – celkové výrobní náklady P-OM za aukční blok,  

• Prodejní cena na OM (Kč) – prodejní cena povýšená o výrobní náklady,  

• Kalkulovaná cena na OM dle ČSÚ (Kč) – suma částek všech sortimentů aukčního bloku 

oceněných cenami ČSÚ,  
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• Celková zásoba (m3) – zásoba hroubí v m3 b.k. 

• Celkové množství sortimentů (m3) – suma objemů všech potenciálních sortimentů aukčního 

bloku,  

• Celkový počet stromů – počet stromů aukčního bloku,  

• Lesní správa.  

Dřevina prodejní jednotky 

• Výrobní náklady (Kč) – suma výrobních nákladů za dřevinu,  

• Prodejní cena na OM (Kč) – odpovídající část prodejní ceny aukčního bloku,  

• Kalkulovaná cena na OM dle ČSÚ (Kč) – suma částek všech sortimentů dřeviny oceněných 

cenami ČSÚ,  

• Zásoba dřeviny (m3) – zásoba hroubí dřeviny v m3 b.k. 

• Množství sortimentů (m3) – suma objemů všech potenciálních sortimentů dřeviny,  

• Počet stromů – počet stromů dřeviny,  

• Průměrná hmotnatost,  

• Skupina dřevin – přiřazení dřeviny do skupiny indexačních dřevin (SM, BO, MD, BK, DB),  

• Skupina hmotnatostí – odpovídající skupina hmotnatostí (9, 14, 19, 29, 49, 69, 99, 100),  

• Skupina dřevin J/L. 

Parametrizace výrobních nákladů:  

• Lesní správa – osa parametrizace VN,  

• Skupina hmotnatosti – osa parametrizace VN, 

• Skupina dřevin J/L – osa parametrizace VN,  

• Náklad (Kč/m3) – jednicová cena technologie pro dané hodnoty os. 

Tvarový model: 

• Matematická formule definující u dané dřeviny tloušťku stromu v jakékoli výšce kmene.  

Výškový grafikon (výšková struktura): 

• Tloušťkový stupeň – 2 cm intervaly,  

• Výška (m) – Výška stromu s přesností na dm.  

Svěrkování (tloušťková struktura):  

• Tloušťkový stupeň - 2 cm intervaly,  

• Počet stromů – počet stromů v daném tloušťkovém stupni,  

• Předpokládaný objem (m3) – objem hroubí tloušťkového intervalu v m3 b.k. 
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Model vad: 

• Vertikální rozsah vad – matematické formule popisující průběh vad dané dřeviny,  

• Zastoupení vad – výskyt vad u jednotlivých stromů dřeviny. 

 

Parametrizace sortimentu dřeviny: 

• Kvalitativní definice – zakázané vady u daného sortimentu dřeviny,  

• Rozměrová definice – min/max čep, min/max čelo, délky sortimentu, min délka nadměrku 

apod. 

• Cena ČSÚ (Kč/m3) – cena ČSÚ pro rok. 

 

7.4.5 Výškový grafikon 

Data o výškové struktuře (výškový grafikon) byla zpětně odvozena z dat svěrkování. Na základě 

znalosti objemu kmene v m3 b.k. dřeviny daného tloušťkového stupně byla stanovena průměrná výška 

daného tloušťkového stupně. Proložením výšek tloušťkových stupňů dané dřeviny prodejní jednotky 

výškovou funkcí vznikl výškový grafikon. 

 

7.4.6 Tvarový model 

Pro virtuální sortimentaci dat aukcí Lesu ČR použit tvarový model získaný měřením společnosti 

Foresta SG. V databázi evidujeme více než 1000 tvarových modelů pokrývající četné kombinace 

dřeviny, skupiny hmotnatostí, SLT, věku, regionu, expozice, AVB, zakmenění atd. Na základě těchto 

sekundárně sbíraných popisných dat došlo k přiřazení tvarového modelu příslušné dřevině prodejní 

jednotky Lesů ČR. Přes vysoký počet disponibilních tvarových modelů nebylo možné pro všechny 

kombinace požadovaných vlastností nalézt vždy odpovídající model. Přiřazený model byl vybrán na 

základě nejvyšší možné shody požadovaných vlastností podle priorit. 

 

Požadované shodující se vlastnosti pro přiřazení modelu podle priority: 

• Skupina dřevin 

• Skupina hmotnatostí 

• Dřevina 

• Region 
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• LVS 

• Skupina věků  

• SLT 

• AVB 

Optimální by bylo pracovat s tvarovým modelem vytvořeným na základě měření v konkrétní 

prodejní jednotce, avšak těmito daty Lesy ČR v současné době nedisponují. Tvarový model bude sloužit 

pouze k rozměrové sortimentaci posuzovaného stromového fondu.  

 

7.4.7 Model vad 

Foresta SG disponuje rozsáhlou databází terénních měření rozsahu vad v porostech a rovněž 

výskytem těchto vad na kmenech daného stromového inventáře. V obdobném duchu, jako u tvarového 

modelu, došlo na základě sekundárních znaků, popisujících především stanovištní podmínky, k aplikaci 

příslušných vad a jejich výskytu analyzovaným aukcím. Následně byly provedeny matematicko-

statistické výpočty, které vycházejí z regresních závislostí popisujících výskyt vad v porostu (aukci).  

 

7.4.8 Výrobní náklady 

V rámci šetření Foresty SG pro aukce nastojato, terénní pracovníci přesně definují přibližovací 

vzdálenosti, sklon, stanovují předpokládanou těžební technologii a následně po regionálním průzkumu 

cenových nákladů na těžební činnosti vypočítají předpokládanou výši výrobních nákladů (P-OM) 

v prodejní jednotce. Hodnoty těchto nákladů přímo stanovených u aukcí organizovaných společností 

Foresta SG budou v projektu použity. Analýzou těchto dat však bylo zjištěno, že nelze získat hodnoty 

průměrných výrobních nákladů na technickou jednotku (m3) v členění na skupinu hmotnatosti a krajská 

ředitelství, které by bylo možné aplikovat na data aukcí Lesů ČR. Nejnižší úroveň jakou je možné 

z těchto dat získat je v členění rok, skupina dřevin (jehl./list.). 

Na základě existujících dat aukcí, kterými společnost Lesy ČR disponují, nebylo možné stanovit 

výrobní náklady na danou prodejní jednotku přímo. U aukcí LČR není definována výrobní technologie, 

ani údaje charakterizující výrobní podmínky apod. Data Lesů ČR obsahují pouze přibližovací 

vzdálenosti, avšak tyto jsou odvozeny z GIS aplikace. Jejich použití není vhodné, jelikož by došlo 

k výraznému zkreslení. 

Lesy ČR nicméně disponují daty průměrných cen technologií v Kč/m3 a objemový podíl těchto 

technologií v rámci skupin hmotnatostí a skupin dřevin za Lesní správu. Tyto průměrné náklady byly 
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konzultovány s významnými realizátory těžebních prací v České republice a upravené pak byly použity 

k výpočtům výrobních nákladů u aukcí Lesů ČR. Výrobní náklady byly stanoveny na základě znalosti 

průměrné ceny technologie, vypočtené jako vážený průměr, přičemž váhou byl podíl objemu dané 

technologie v rámci skupiny hmotnatosti, skupiny dřevin a Lesní správy. 

 

7.4.9 Postup výpočtu modelové ceny pro rok 

Základním vstupem je prodejní cena, tedy cena dosažená v aukci nastojato za prodejní jednotku – 

aukční blok. 

Dalším neméně důležitým vstupem jsou výrobní náklady P-OM  

V neposlední řadě je to tzv. kalkulovaná cena, tedy cena odvozená ze sortimentního potenciálu.  

a. Jako kalkulační jednotkové ceny sortimentů byly, vzhledem k jejich dostupnosti a 

požadovanému rozsahu, zvoleny ceny surového dříví vydávané v požadovaných časových 

periodách Českým statistickým úřadem.  

b. Jednotlivé dřeviny prodejních jednotek byly pro účely statistické analýzy seskupeny do 

skupin dřevin. 

Vzhledem k tomu, že ceny ČSÚ jsou definovány na paritě OM, bylo nutné prodejní cenu prodejní 

jednotky navýšit o výrobní nálady mezi lokalitami P a OM.  

Prodejní cena na OM = Prodejní cena + Výrobní náklady P-OM 

Kalkulovaná cena = Ʃ (množství sortimentu * kalkulační cena ČSÚ) 

 

Jelikož platí, že Kalkulovaná cena<> Prodejní cena na OM, bylo nutné stanovit způsob, jakým 

bude rozdíl těchto cen rozpuštěn mezi jednotlivé modelové ceny sortimentů. 

 

7.4.10 Postup stanovení ceny sortimentu pro dané období (rok) z dat aukcí 

Modelová cena sortimentu prodejní jednotky byla po úpravě (množství sortimentu 

bylo vykráceno) stanovena podle vzorce: 

Mod. cena sort. PJ = Kalkulační cena * (Prod. cena na OM / Kalkulovaná cena za PJ)  

Takto byly získány hodnoty modelových cen sortimentů v každé prodejní jednotce. U každé 

modelové hodnoty (případu) je dále znám rok realizace a množství m3, které reprezentuje.  

Výsledná cena sortimentu v požadovaném období (rok) na Lesní správě z dat aukcí byla 

stanovena jakožto vážený průměr (váhou je množství m3 daného sortimentu v PJ) veškerých 

modelových cen požadovaného sortimentu v daném roce na dané Lesní správě.  
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Tabulka 26: Ceny dříví odvozené z aukcí na stojato (Kč/m3) 

Sortiment dříví 
LS Křivoklát LS Svitavy 

BK BO DB OST SM BK BO DB OST SM 

I. 1 863 1 792 13 171 3 827 3 717 1 741 2 747 12 126 3 008 3 298 

II. 1 863 3 083 8 507 2 859 3 717 1 741 2 860 7 654 2 399 3 298 

III.A 1 863 2 239 4 833 1 985 2 600 1 741 2 094 3 607 1 879 2 529 

III.B 1 872 2 175 4 589 1 994 2 596 1 785 2 111 3 689 1 788 2 584 

III.C 1 704 1 844 3 625 1 580 2 293 1 563 1 882 2 842 1 591 2 243 

III.D 1 546 1 662 2 405 1 521 1 895 1 457 1 618 2 066 1 398 1 907 

IV.Dv                     

V. 1 379 1 070 1 289 1 425 1 030 1 308 1 063 1 254 1 319 1 063 

VI. 1 297 1 028 1 427 1 384 966 1 270 989 1 209 1 233 965 
 

Pro výpočet lesní renty pomocí cen z aukcí byly z programu Lesní renta započítány náklady na 

těžbu dříví, aby bylo možné porovnat výsledky z aukcí s výsledky zjištěnými s použitím vítězných 

nabídek dodavatelů prací. Odpadají však náklady spojené s úklidem klestu po těžbě (výkon 11). Ve 

většině případů má výherce aukce povinnost holinu po těžbě vysoutěženého porostu předat ve stavu, 

kdy je klest uklizen a holina je připravena k zalesnění.  

Níže je uvedena Lesní renta na Lesní správě Svitavy, při níž byla využita cena sortimentů dříví 

zjištěná analýzou aukcí nastojato.. Sníženy jsou náklady Pěstební činnost, kde nebyl do nákladů 

započítán výkon 11 (Úklid klestu), který je na straně kupujícího.  

 

 

Obrázek 31: Diferenciální lesní renta pro LS Svitavy (ceny z aukcí) 
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Obdobně jako pro LS Svitavy byla i pro LS Křivoklát stanovena lesní renta s využitím cen prodeje 

dřeva na pni.  

 

 

Obrázek 32: Diferenciální lesní renta pro LS Křivoklát (ceny z aukcí) 
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8. Analýza nabídek dodavatelů prací 

Z hlediska porovnání výše potenciální a skutečně dosahované lesní renty se jako velmi zajímavá 

možnost jeví porovnání potencionálního výnosového modelu ČZÚ (ČZU varianta I) a skutečně 

dosahované lesní renty (ČZU varianta II A, FSG Lesní renta) s údaji zjištěnými analýzou nabídek 

podaných jednotlivými lesnickými firmami v rámci lesnických tendrů na jednotlivé smluvní územní 

jednotky. Pro tuto analýzu nabídek byla k dispozici časová řada od roku 2010 -2018 (LS Svitavy) a 2010 

– 2019 LS Křivoklát. 

 

Svitavy 

Pro kontrolu výpočtu výše lesní renty byly u LS Svitavy (17 104 ha) analyzovány zakázky 161112, 

161115 a 161284. Celková platnost těchto zakázek na LS Svitavy činila 8 let. Během těchto osmi let 

činily na LS Svitavy: 

Průměrná roční těžba dříví (Troc) – 113 600 m3 

Průměrná roční nabídková cena (Cnabid.) – 129 503 733 Kč  (1 140 Kč/m3) 

Průměrné roční náklady pěstební činnosti (NPČ) – 19 078 030 Kč 

Průměrné roční náklady na sadební materiál (NSaMa) – 3 966 977 Kč 

Průměrné roční náklady těžební činnosti (NTČ) – 14 386 280 Kč 

Průměrná roční cena dříví při pni (Cpři pni) – 166 935 020 Kč  (1 470 Kč/m3) 

 

Dále byly za pětileté časové období (2013 – 2017) analyzovány výrobní a správní režie, daně 

z nemovitých věcí, výnosy spojené s mysliveckým hospodařením a prodejem dříví v aukcích.  

Průměrné roční výrobní režie (VR) – 14 821 664 Kč 

Průměrné roční správní režie (SR) – 309 400 Kč 

Průměrná roční daň z nemovitých věcí (NDaň) – 1 683 834 Kč 

Průměrné roční výnosy spojené s myslivostí + vyčíslení škod zvěří  

(Vmysl.) – 4 667 136 Kč 

Roční prodaný objem dříví v aukcích (Aukce O) – 26 273 m3 

Průměrná cena za m3 dříví prodaného v aukci (C aukce) – 1 331 Kč 

 

Cnabid. = Cpři pni - (NPČ +NSaMa +NTČ) 

Cnabid. = 166 935 020 – (19 078 030 + 3 966 977 + 14 386 280) 

Cnabid. = 129 503 733 Kč  (1 140 Kč/m3) 

 

Renta = Troc x Cnabid. – (VR + SR + NDaň) + Vmysl. + (Aukce O x Caukce) 
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Renta = 113 600 x 1 140 - (14 821 664 + 309 400 + 1 683 834) + 4 667 136 + (26 273 x 1 331) 

Renta = 152 325 601 Kč 

Renta = 152 325 601/ 17 104 

Renta = 8 906 Kč/ha/rok 

 

Křivoklát 

Pro kontrolu výpočtu výše lesní renty byly u LS Křivoklát (13 347 ha) analyzovány zakázky180225, 

180226, 180300 a 180400. Celková platnost těchto zakázek na LS Svitavy činila 9 let. Během těchto 

devíti let činily na LS Křivoklát: 

Průměrná roční těžba dříví (Troc) – 57 443 m3 

Průměrná roční nabídková cena (Cnabid.) –  Kč 40 564 311 (706 Kč/m3) 

Průměrné roční náklady pěstební činnosti (NPČ) – 16 681 970 Kč 

Průměrné roční náklady na sadební materiál (NSaMa) – 4 458 332 Kč 

Průměrné roční náklady těžební činnosti (NTČ) – 7 413 034 Kč 

Průměrná roční cena dříví při pni (Cpři pni) – 69 117 647 Kč (1 203 Kč/m3) 

 

Dále byly shodně jako u LS Svitavy i u LS Křivoklát analyzovány za pětileté časové období (2013 

– 2017) nákladyspojené s výrobními a správními režiemi, daně z nemovitých věcí, výnosy spojené 

s mysliveckým hospodařením a prodejem dříví v aukcích.  

Průměrné roční výrobní režie (VR) – 16 022 735 Kč 

Průměrné roční správní režie (SR) – -1 573 938 Kč 

Průměrná roční dan z nemovitých věcí (NDaň) – 952 520 Kč 

Průměrné roční výnosy spojené s myslivostí + vyčíslení škod zvěří  

(Vmysl.) – 6 329 136 Kč 

Roční prodaný objem dříví v aukcích (Aukce O) – 5 423 m3 

Průměrná cena za m3 dříví prodaného v aukci (C aukce) – 1 215 Kč 

 

 

Cnabid. = Cpři pni - (NPČ +NSaMa +NTČ) 

Cnabid. = 69 117 647 – (16 681 970 + 4 458 332 + 7 413 034) 

Cnabid. = 40 564 311 Kč (706 Kč/m3) 

 

Renta = Troc x Cnabid. – (VR + SR + NDaň) + Vmysl. + (Aukce O x Caukce ) 

Renta = 57 443 x 706 – (16 022 735 – 1 573 938 + 952 520) + 6 329 136 + (5 423 x 1 215) 
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Renta = 38 071 522 Kč 

Renta = 38 071 522/ 13 347 

Renta = 2 852 Kč/ha/rok 
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9. Porovnání metod výpočtu lesní renty 

Následující tabulky shrnují výsledky jednotlivých použitých přístupů a metod řešení problematiky 

lesní renty. Tabulka č. 27 udává absolutní výši lesní renty vyjádřenou v peněžních jednotkách (Kč) za 

celou příslušnou lesní správu. Tabulka číslo 28 pak udává výši lesní renty, nákladů a výnosů 

přepočtenou pro každou lesní správu na hektar a rok. Výsledky jednotlivých metod se na obou lesních 

správách poměrně silně diferencují. V následujícím komentáři k výsledkům jednotlivých metod výpočtu 

je uvedeno několik příčin, které mohou být při výpočtu diferenciální lesní renty zásadní a mohou 

významně ovlivnit její výši. Absolutní hodnoty lesní renty by však neměly mít při posuzování 

příslušných lesních správ až takový význam. Především je vhodné se zaměřit spíše na posouzení relací 

mezi výsledky u ověřovaných lesních správ. Pro porovnání metod výpočtu lesní renty je tedy vhodnější 

níže uvedená tabulka číslo 28, udávající lesní rentu v Kč/ha/rok. 

 

Tabulka 27: Porovnání výsledků jednotlivých metod výpočtu lesní renty (celkem Kč) 

Metoda výpočtu 
LS Křivoklát LS Svitavy 

Kč Kč 

ČZU - varianta I (potenciál) - jehl. hosp. 12 482 086 96 599 754 

ČZU - varianta I (potenciál) - jehl. hosp. s MZD 14 468 623 98 880 568 

ČZU - varianta I (potenciál) - list. hosp. 17 756 566 34 052 149 

ČZU - varianta I (potenciál) - list. hosp. s MZD 17 763 530 34 186 866 

Foresta SG - sw Lesní renta (varianta ceny z nabídek)  12 148 166 145 332 934 

Foresta SG - sw Lesní renta (varianta ceny z aukcí dříví) 65 582 154 233 578 700 

ČZU - var. II 1 352 000 123 938 000 

ČZU - var. II s MZD 4 777 000 129 612 000 

Analýza nabídek dodavatelů  38 071 522 152 325 601 
   

Tabulka 28: Porovnání výsledků jednotlivých metod výpočtu lesní renty v Kč/ha/rok 

Metoda výpočtu 
LS Křivoklát LS Svitavy 

Náklady Výnosy Renta (Zisk) Náklady Výnosy Renta (Zisk) 

ČZU - var. I jehl 2 858 3 792 934 3 468 9 066 5 598 

ČZU - var. I jehl. s MZD 2 710 3 792 1 083 3 335 9 066 5 731 

ČZU - var. I list 2 017 3 346 1 329 2 486 4 460 1 974 

ČZU - var. I list. s MZD 2 017 3 346 1 329 2 479 4 460 1 981 

FSG - LR (nabídky) 2 348 3 258 910 4 360 12 857 8 497 

FSG - LR (aukce) 2 300 7 214 4 914 4 213 17 869 13 656 

ČZU - var. II 2 711 2 812 101 5 159 12 273 7 114 

ČZU - var. II s MZD 2 455 2 812 357 4 834 12 273 7 439 

Analýza nabídek dodavatelů  3 412 6 264 2 852 3 171 12 077 8 906 
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Výsledky jednotlivých metod výpočtu lesní renty na Lesní správě Křivoklát lze je rozdělit do dvou 

skupin. Do první skupiny spadá varianta ČZU I a to jak její varianta jehličnatá, tak i listnatá. Tato 

varianta, i když je její výsledek označen jako hrubý zisk lesní výroby (HZLV), je nejbližší potenciální 

diferenciální lesní rentě zjištěné kalkulačním způsobem a plynoucí z lesních porostů na LS Křivoklát. 

Listnatá varianta vykazuje na LS Křivoklát vyšší výnos z důvodu lepšího zpeněžení cennějších 

sortimentů, např. dubu na trhu se dřívím. Při porovnání varianty s MZD a bez MZD vždy vykazuje u 

jehličnaté varianty vyšší hodnotu diferenciální renty varianta s MZD v mateřském (obnovovaném) 

porostu. MZD se již v obnovovaných porostech nacházejí a není je potřeba při zalesňování, případně 

využití přirozené obnovy uměle vnášet do porostů a tvořit tak další nákladovou položku vstupující do 

výpočtu DLR. U listnaté varianty je dosažená výše diferenciální lesní renty shodná, protože listnaté 

dřeviny současně plní i funkci MZD. 

Do druhé skupiny patří metodika výpočtu diferenciální renty pomocí software Lesní renta společně 

s variantou ČZU II. A (modelová skutečnost). Tyto varianty ukazují aktuální výši lesní renty na LS 

Křivoklát, která je závislá na aktuální dřevinné a věkové skladbě porostů vyplývající z dat LHP. Přístup 

Foresty SG spočíval ve využití nabídkových cen platné zakázky na LS Křivoklát. V případě využití cen 

dříví z aukcí byly využity ceny za sortimenty z vítězných aukčních nabídek uvedené v tabulce č. 27. 

Výsledná výše renty se mezi těmito dvěma způsoby výpočtu liší více než pětinásobně. Mezi příčiny, 

které pravděpodobně stojí za tak vysokým rozdílem DLR patří nízké nabídkové ceny v aktuálně platné 

nabídce (propad cen jehličnatého dříví spojený s přetlakem kalamitního dříví na trhu), která byla 

uzavřena v rámci tendru březen 2018 + po hromadném vypovídání smluv v roce 2017. Naproti tomu 

ceny dříví z aukcí jsou uvedeny jako vážený průměr za všechny prodané jednotky v období let 2013 – 

2017. Hlavní příčinou, která způsobuje velkou diferenciaci mezi DLR zjištěnou pomocí nabídkových 

cen a cen z aukcí je dle názoru řešitele poměrně problematické stanovení podílu jednotlivých jakostních 

tříd dříví (I. až VI.) na lesní správě. Nevhodně zvolený podíl objemu sortimentů I. a II. jakosti z ročního 

etátu na LS Křivoklát vede při vysokých cenách za tyto sortimenty k významně odlišné výsledné 

hodnotě renty. Foresta SG, a.s. má vlastní nástroje na modelování sortimentace, které jsou úspěšně 

používány v praxi. Tyto modely jsou individualizované až na soubor těžených stromů (obnovní prvek – 

prodejní jednotka) a po jejich vhodném zobecnění v rámci příslušné lesní správy by došlo k odstranění 

nepřesností způsobených modelem platným pro celou ČR, který v současnosti software Lesní renta 

využívá. Zobecněním sortimentačních modelů pro každou prodejní jednotku by bylo možné vytvořit 

regionálně platný model podílu sortimentů, který by lépe reflektoval přírodní a růstové podmínky na 

dané LS a významně by zpřesnil výnosovou část výpočtu DLR. Například v případě dubu jsou na LS 

Křivoklát mezi sortimenty I. II. a III.A jakostní třídy několikatisícové rozdíly v ceně za m3. Znamená to 

tedy, že pokud dojde k přesunu např. 1% objemu ročního etátu (cca 436 m3) z I. jakostní třídy do II., 
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projeví se tato změna v rámci výnosů celé LS v řádu jednotek milionů Kč, což má vliv i na výši renty 

přepočtené v Kč/ha/rok. Státní podnik LČR, s. p. však data, která by individuálně pro každou LS udávala 

předpokládané zastoupení jednotlivých sortimentů dle hmotnatosti a dřevin (případně skupiny dřevin) 

nemá k dispozici. V rámci lesnických zakázek je objem dříví z hlediska kvality dělen v nabídkovém 

listu nikoli dle sortimentů, ale kvalita je popsána pouze jako běžná, souše, lapák, kůrovec, a živelná. 

Další sortimentace a vůbec uvádění dříví na trh je záležitostí na straně smluvního partnera na smluvní 

územní jednotce. Pro správné stanovení aukčních cen je také důležitá znalost mechanizmu výběru 

prodejních jednotek pro aukční prodeje dříví. Mechanizmus výběru může být zásadní pro stanovení výše 

konečné ceny dosažené v aukci. Tj. zda LČR, s. p. provádí výběr např. způsobem, že nejlepší porostní 

skupiny jdou do aukcí, nebo naopak, že do aukcí jdou porostní skupiny, u nichž lze předpokládat, že 

jejich zpracování by mohlo být smluvním partnerem odmítnuto apod. 

Výsledky analýzy nabídek dodavatelů za posledních 9 let na LS Křivoklát dosahují přibližně 

dvojnásobných hodnot výsledků varianty ČZU I. listnaté (tedy vyrovnanému potenciálu). Využitím delší 

časové řady pro stanovení cen dříví i nákladů těžební a pěstební činnosti byly měly být eliminovány 

výkyvy posledních let spojené s poklesem ceny dříví v návaznosti na současný neutěšený stav  lesního 

hospodářství způsobený především problémy se suchem a podkorním hmyzem. Varianta ČZU I. listnatá 

také nejlépe odpovídá potenciálnímu stavu porostů, který by se měl na LS vyskytovat. V současnosti 

však aktuálním stavu porostů na lesní správě (viz kapitola Obecná charakteristika LS Křivoklát), kde 

z hlediska zastoupení skupin dřevin převažuje smrk s borovicí (méně zastoupeny skupiny dřevin buk a 

dub), odpovídá spíše varianta ČZU I. jehličnatá s MZD. Výsledkům varianty ČZU I jehličnatá (934 

Kč/ha/rok) se velmi přibližují i výsledky zjištěné pomocí SW Lesní renta s využitím cen současně platné 

nabídky na LS Křivoklát (910 Kč/ha/rok).  

Výsledky metod výpočtu pro LS Svitavy lze shodně jako u LS Křivoklát rozdělit do skupiny 

potenciální lesní renty, kam spadají varianty ČZU I. Pro LS Svitavy nejlépe vychází jehličnatá varianta 

s MZD (5731 Kč/ha/rok). Na této lesní správě nejlépe odpovídá současnému stavu porostů, kde je 

dominantní zastoupení jehličnanů (téměř 90% zásob dříví tvoří jehličnaté dřeviny). Jehličnaté dříví je 

dobře zpeněžitelné a současně se vyskytují v porostech i MZD, jejichž semena přirozeně nalétají do 

obnovovaných porostů a snižují tak náklady spojené s obnovou lesních porostů při zachování podílu 

MZD, který je dán přílohou č. 3 vyhl. č. 83/1996 Sb. Výše renty je tak z předkládaných čtyř variant I. 

ČZU nejvyšší.  

Druhou skupinou je pak renta aktuální (skutečná) vycházející z konkrétních charakteristik lesního 

majetku (LHP). Zde patří přístupy Foresty SG a varianta ČZU II. A (modelová skutečnost). Kromě 

metody využívající ceny zjištěné analýzou prodejů dřeva v aukcích jsou výsledky FSG Lesní renta 

(nabídkové ceny) a varianty ČZU II.A bez i s MZD velmi podobné. Výsledky přístupu využívajícího 
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ceny z aukcí dříví nedosahují na LS Svitavy ani dvojnásobku hodnoty lesní renty zjištěné pomocí 

nabídkových cen platných pro aktuální období (u LS Křivoklát pětinásobek). Určité zkreslení výsledku 

má opět na svědomí problematika správného stanovení podílu sortimentů pro jednotlivé skupiny dřevin 

a hmotnatosti individuálně pro LS Svitavy. Možným vysvětlením této malé rozkolísanosti výsledků při 

použití aktuálních cen dříví (platná nabídka) a cen za uplynulé období 2013-2017 (aukční prodej) může 

být i skutečnost, že aktuálně platná nabídka byla uzavřena jako pětiletá v roce 2013 a nachází se v 

posledním roku platnosti. Do nabídky se tak ještě v době jejího uzavření nestihla promítnout současná 

situace v lesnictví, na rozdíl od nabídky na LS Křivoklát, která byla uzavřena v rámci tendrů březen 

2018+, tedy po hromadném vypovídání smluv.  

Hodnota lesní renty zjištěná pomocí analýzy nabídek dodavatelů prací za posledních 8 let na LS 

Svitavy se nejvíce přibližuje variantě FSG s nabídkovými cenami. Znamená to tedy, že v průběhu 

platnosti všech analyzovaných zakázek docházelo pouze k minimálním změnám v nabídkových cenách 

(ceny za dříví, pěstební a těžební činnost). Na tuto skutečnost může mít vliv i to, že dodavatelem prací 

na SÚJ Svitavy je Stora Enso Wood Products Ždírec, s.r.o. Nejedná se o klasického dodavatele prací, 

který pouze provede výkony v pěstební a těžební činnosti a vytěžené dříví následně uvede na trh jako 

surovinu, kterou od něj k dalšímu zpracování nakoupí některý z dřevozpracujících podniků. V případě 

Story Enso dochází ke zpracování dříví v rámci jednoho podniku a na trh vstupují až výrobky jako 

stavební řezivo, lepené hranoly nebo dřevní pelety. SÚJ je tedy zdrojem suroviny pro vlastní dřevařskou 

výrobu. V rámci takovéto podnikové politiky dosahuje dodavatel prací výrazně vyšší míry zisku. 

Zlevňování jehličnaté kulatiny, které je spojeno s přetlakem dříví na trhu se neodráží ve vývoji cen 

jehličnatého řeziva, jehož cena v takovýchto případech stagnuje, nebo mnohdy dokonce roste. V tomto 

případě si může dodavatel prací jako je Stora Enso dovolit ponechat v rámci soutěžení nové komplexní 

zakázky vysokou nabídkovou cenu, protože není až tak limitován volatilitou cen (cenovými trendy) 

surového dříví jakožto suroviny pro další zpracování.  

Dodavatel prací, který dřevní hmotu i zpracovává, není závislý na zisku z prodeje suroviny, svůj 

zisk totiž tvoří až prodejem výrobků.  
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10. Závěrečné doporučení zhotovitele 

Data, která jsou v současné době k dispozici pro sestavení standardizovaných výpočtů, jsou dnes 

částečná, nebo obecně průměrovaná s různými chybovými modely nebo pohledy. Je možné tyto obecné 

modely postupně upravovat a konkretizovat vzhledem k příslušnému lesnímu majetku a dostupnosti 

vlastních ekonomických ukazatelů tak, aby výsledky výpočtu DLR umožnily řídícím pracovníkům 

objektivně rozhodovat o řízení lesního podniku až na úroveň jednotlivých lesních správ počínaje 

investicemi a konče organizačními opatřeními. 

Hodnocení efektivnosti nebo výnosovosti lesního majetku s použitím diferenciální lesní renty je 

však velmi komplikované a je třeba zmínit, že hodnota DLR je pouze hodnota modelová a v praxi téměř 

nedosažitelná. Teorii diferenciální lesní renty lze přirovnat k teorii normálního lesa. Diferenciální lesní 

renta je také jakýmsi v tomto případě ekonomickým etalonem, ke kterému by se vlastník nebo správce 

lesa měl blížit. Hodnota aktuálně dosahovaného hospodářského výsledku na lesní správě se bude od 

hodnoty DLR lišit v návaznosti na  nerovnoměrné věkové a prostorové uspořádání věkových tříd. 

Vlivem současné kalamitní situace bude odchylka od normálního dlouhodobého lesnického hospodaření 

nejvýznamnější zejména na lesních správách ve Slezsku, na Severní Moravě a Vysočině. Opětovné 

dosažení vyrovnaného lesnického hospodaření a s ním spojené hodnoty (potenciální) diferenciální lesní 

renty však není otázkou jednoho obmýtí.  

V rámci projektu „Diferenciální lesní renta“ se zpracovatel pokusil vyčíslit výši diferenciální lesní 

renty na dvou lesních správách (Křivoklát a Svitavy) několika odlišnými metodami výpočtu. Byly 

aplikovány přístupy pomocí software ČZU v podobě varianty I a IIA i přístup Foresty SG v podobě 

software Lesní renta a syntetický přístup spočívající v analýze vítězných nabídek podaných dodavateli 

prací v rámci lesnických tendrů na jednotlivé smluvní územní jednotky. V rámci vývoje celého projektu 

však zpracovatel v součinnosti se zadavatelem i oponenty projektu dospěl na II. kontrolním dni k závěru, 

že požadavkům zadavatele i cíli řešení projektu nejlépe odpovídá varianta ČZU I (potenciál). I když je 

výsledek varianty ČZU I v rámci projektu nazýván jako hrubý zisk lesní výroby (HZLV), je svým 

obsahem a parametry (bezpečnost, dlouhodobost a vyrovnanost produkce) velmi blízký kalkulačním 

způsobem zjišťované diferenciální lesní rentě. Aktuálně dosahovaný hospodářský výsledek na OJ by 

tedy měl být porovnáván s výsledky varianty ČZU I. V případě LS Křivoklát s výsledky listnaté varianty 

a v případě LS Svitavy s výsledky jehličnaté varianty s MZD. Tyto varianty nejlépe odpovídají stavu na 

LS. Dále již pak mohou být hledány důvody způsobující dosažení odlišných výsledků mezi potenciálem 

a skutečně dosahovaným hospodářským výsledkem. Mezi důvody může patřit například nevyrovnaná 

věková struktura lesních porostů (viz Obrázek 2 a 5), zvýšené náklady spojené s omezením hospodaření 

z důvodů ochrany přírody (omezení doby těžby dříví, nutnost využít určitý typ těžebně-dopravní 

technologie, atd.)zejména na LS Křivoklát dále to mohou být náklady spojené s výskytem 
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neočekávaných událostí (větrná, sněhová kalamita, požár) případně zvýšený podíl nahodilých těžeb 

způsobený v současnosti zejména suchem a působením podkorního hmyzu.  

V rámci druhého kontrolního dne bylo také navrženo, zaměřit se na analýzu delších časových řad 

vítězných nabídek dodavatelů prací na příslušnou smluvní územní jednotku. V rámci projektu 

Diferenciální lesní renta byly vybrány lesní správy pro ověření výpočtu DLR tak, že se smluvní územní 

jednotka v obou případech shodovala s LHC i LS. Tento případ však je u LČR, s. p. poměrně ojedinělý 

a ve většině případů se na LS nachází více LHC i SÚJ. Tato skutečnost by pak mírně komplikovala 

výpočet DLR za území LS. Zde je nutné zmínit, že LS Svitavy je z ekonomického pohledu téměř 

modelovou LS a to jak z hlediska rozložení plochy věkových stupňů, tak i z pohledu vyrovnanosti těžeb 

i nabídkových cen za jednotlivé výkony. Časová řada nabídek dodavatelů prací by pro účely analýzy 

měla přesahovat období jednoho decennia, aby byl vyloučen vliv zadání LČR, s. p (jako je např. převaha 

mýtních těžeb v ročním projektu, případně převaha výchovných těžeb). Tyto odlišnosti by jednoznačně 

měly vliv na výslednou nabídkovou cenu. Pro stanovení cen jednotlivých výkonů na příslušné lesní 

správě je důležitá znalost prostředí. Právě nabídky dodavatelů prací obsahují místně platné ceny výkonů 

těžby dříví. Dodavatel prací zná nejlépe prostředí a parametry soutěžené zakázky. Nabídkový list je tedy 

jediným dostupným souhrnným přehledem cen lesnických výkonů. Mimo dodavatele prací je interně 

mají i velcí nestátní vlastníci lesů, kteří je však nikde veřejně nesdělují a lesní závody. Využití lesních 

závodů jako komparačních jednotek k porovnání výsledků dosahovaných lesními správami však není 

vhodné. Na lesních závodech vykonávají lesnické činnosti ve většině případů vlastní zaměstnanci nikoli 

živnostníci.   

Problematika diferenciální renty je velmi široká a určité další zpřesnění doposud předloženého 

výstupu by jednoznačně přinesla také kvantifikace tzv. polohové renty, jejíž vliv by mohl být do výpočtu 

zahrnut např. určitým koeficientem. Polohová renta by zohledňovala především dva zásadní faktory a 

to místo vzniku (těžby) a odbytu dříví a druhým zásadním faktorem by bylo vyjádření polohové renty 

vzhledem k velkým aglomeracím a výši mezd v regionech. Dalším zpřesněním při výpočtu DLR by 

mohlo být vytvoření již dříve zmiňovaných lokálních sortimentačních modelů platných např. pro 

jednotlivé LS nebo oblasti s přibližně shodnými růstovými podmínkami (např. PLO). Každý odklon od 

celorepublikových průměrných hodnot a modelů k hodnotám a modelům lokálním je v rámci výpočtu 

DLR jednoznačně zpřesněním dosaženého výsledku. Pro kvantifikaci výnosové části DLR by bylo 

optimální využívat ceny dříví dosahované při prodeji dřeva na pni (aukční ceny). V aukcích dosahované 

prodejní ceny v místě a čase nejlépe odrážejí současnou situaci na trhu s dřívím (např. poptávka po 

jednotlivých dřevinách, případně specifických sortimentech atd.). Předpokladem pro využití těchto cen 

je podmínkou, že analyzovaný vzorek prodejních jednotek je průměrným vzorkem porostů za příslušnou 

LS, nebo oblast (tj. vyskytují se porosty kvalitní, průměrné i nekvalitní, mýtní těžby i těžby výchovné). 
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Délka trvání projektu však neumožnila řešení problematiky polohové renty, případně lokálních 

sortimentačních modelů rozvinout.  

Níže uvedená tabulka č. 29 shrnuje zásadní atributy jednotlivých metod v rámci řešení problematiky 

Diferenciální lesní renty. Jednotlivé body popsané u každé z metod jsou dle účelu využití příslušné 

metody buďto jejími plusy nebo mínusy. Lze konstatovat, že nevýhody jedné varianty jsou naopak 

výhodami variant jiných. Jestliže např. nevýhodou variant ČZU II.A a SW Lesní renta je relativně krátké 

období, se kterým pracují – typicky maximálně délka platnosti LHP, tak dlouhodobý pohled nabízí 

varianta ČZU I a dle délky časových řad případně i Analýza nabídek dodavatelů. 
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Tabulka 29: Porovnání atributů jednotlivých metod 

Metoda ČZU I. (potenciál) 

má nejblíže k náplni pojmu "Diferenciální lesní renta" 

jedná se o dlouhodobý pohled na potenciál LHC ve vztahu k přírodním podmínkám 

poskytuje podklady pro rozhodování s dopady v horizontu několika decennií 
(dlouhodobé plánování) 

metoda neumožňuje adekvátně reagovat na krátkodobé výkyvy v LH 

špatně reaguje na neočekávaný vývoj nahodilých těžeb 

Metoda ČZU II. A (modelová skutečnost)  

umožňuje reagovat na vlivy krátkodobého charakteru 

umožňuje s dostatečnou vypovídající přesností posoudit komparaci dosahovaných 
výsledků s potenciálním efektem či jinými OJ 

časový dopad rozhodnutí založeného na výsledcích varianty ČZU II. A je kratší, 
maximálně délka platnosti LHP 

metoda určena pro taktické nebo operativní rozhodování a kontrolní činnost se 
zohledněním konkrétních podmínek konkrétní organizační jednotky a konkrétního roku 

ne zcela odpovídá obsahu pojmu Diferenciální lesní renta 

pracuje s krátkým obdobím (maximálně délka platnosti LHP -10 let) 

Metoda Foresta SG (Lesní renta)  

umožňuje reagovat na vlivy krátkodobého charakteru 

založena na výstupech z programu MVO, tedy skutečně vykázaných výkonech a jejich 
rozsahu 

odpovídá požadavku objednatele na nástroj vhodný k podpoře manažerského 
rozhodování 

metoda je určena spíše pro krátkodobé rozhodování a kontrolní činnost (dle platnosti 
LHP) 

výsledek je blíže spíš ekonomické efektivnosti než náplni pojmu DLR 

všechny výkony jsou zadávány jako % podíl z plochy VS hospodářského souboru 

pracuje s krátkým obdobím (maximálně délka platnosti LHP -10 let) 

Analýza nabídek dodavatelů  

vychází z dlouhodobé časové řady nabídek dodavatelů 

dodavatelé při sestavování nabídky využívají lokální znalosti cen (tj. v nabídce je 
zohledněná určitým způsobem i tzv. "polohová renta") 

synteticky zahrnuje všechny faktory DLR, včetně lokáních a socioekonomických vlivů 

nabídky dodavatelů jsou podávány na SÚJ, jejichž hranice nejsou v čase stálé (dělí se, 
slučují atd.) 

nabídkovou cenu ovlivňují parametry zakázky jako např. rozsah výchovných zásahů, 
předpokládaný podíl nahodilých těžeb atd.  
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11. Závěr 

Uvedené výsledky doporučené varianty ČZU I, II.A a výsledky analýzy vítězných nabídek 

dodavatelů prací na vybraných LHC (Křivoklát a Svitavy) podniku LČR, s. p. nemají až takový význam 

z pohledu posouzení a porovnání absolutních vypočtených hodnot. Hlavní význam tkví v diferencích 

výsledků mezi jednotlivými LHC. Z metodického hlediska je postup výpočtu variant I. a II.A stejný, 

rovněž byla pro výpočet obou uvedených variant uvažována stejná úroveň cenových vstupů. Z hlediska 

ověření a doložení funkčnosti metodického postupu vyvinutého na Katedře lesnické a dřevařské 

ekonomiky FLD ČZU v Praze jsou plně reprezentující provedené výpočty hrubého zisku lesní výroby 

na vybraných LHC podniku LČR v rámci varianty I a II.A. 

Pro objektivní stanovení ekonomických diferencí mezi srovnávanými LHC (resp. organizačními 

jednotkami) je žádoucí provést ekonomickou kvantifikaci hospodářských opatření, která vychází z 

výkonových norem. V návaznosti na stanovené cíle kontrolní činnosti podniku je vhodné v rámci kontrol 

hospodaření na organizačních jednotkách vycházet z výsledků varianty II.A, která eliminuje 

klientelismus, nekorektní plánování a realizaci hospodářských opatření, regionální rozdíly apod. Z této 

varianty je rovněž z našeho pohledu vhodné vycházet při stanovení ekonomických normativů. 

V rámci projektu zmíněné softwarové produkty nepředstavují výsledky řešení projektu 

Diferenciální lesní renty. Vytvoření software ani nebylo plánovaným výsledkem řešení celého projektu. 

V podstatě jde o přizpůsobovaný analytický nástroj, sloužící pouze pro ověření stanovených 

metodických postupů, který však může být dále upravován pro konkrétní potřeby. 

Aplikaci a využití hrubého zisku lesní výroby v rámci kontrolní činnosti může v budoucnu 

komplikovat zvyšující se variabilita parametrů veřejné zakázky na dodávky prací a různých možností 

prodeje dříví státním podnikem napříč organizačními jednotkami státního podniku. Důležité je rovněž 

časové hledisko měnících se parametrů veřejné zakázky, a to zvláště v případech, kdy ke změnám 

nedochází na všech organizačních jednotkách současně. Tyto aspekty působící samostatně anebo v 

kombinaci (tzv. komplexní zakázky) mohou vést k nestandardnímu chování v cenové úrovni 

podávaných cenových nabídek jednotlivými uchazeči o veřejnou zakázku anebo nákup dříví. Jisté 

komplikace budou dozajista spojené i se současnou kritickou situací lesnictví v ČR, protože na mnoha 

místech byla a bude narušena dlouhodobá vyrovnanost lesnického hospodaření, které je základním 

předpokladem pro dosažení vyrovnané lesní renty za území jednotlivých lesních správ. Řešitel se 

pokusil varianty ČZU I a II.A po dohodě na II. kontrolním dni přepočíst na aktuálnější ceny výkonů 

vycházející z platných nabídek dodavatelů prací a dat programu MVO. 

Součástí projektu je i matematický aparát pro výpočet Diferenciální lesní renty ve formě soustavy 

vzorců. Dle názorů řešitele nelze velmi širokou problematiku Diferenciální lesní renty shrnout do 

jednoho vzorce a i pro správné pochopení výpočtu jednotlivých dílčích vstupů je lépe využít soustavu 
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několika vzorců. Logika zpracování neumožňuje redukci vzorců. V rámci projektu byly naopak 

redukovány jednotlivé ucelené metody s ohledem na komplexnost a dostupnost vstupních dat. 

S ohledem na krátkou dobu, která byla k dispozici na řešení projektu, se nabízí pokračovat v řešení 

tohoto tématu se zaměřením na rozšíření počtu organizačních jednotek, na kterých budou ověřovány 

formulované metodické postupy a kde bude zároveň ověřeno použití výsledků v rámci kontrolní 

činnosti. Výzvou v tomto směru je rovněž analýza možností zohlednění vlivu kalamitních událostí 

v krátko a dlouhodobém horizontu na efektivnost hospodaření takto postižené organizační jednotky, 

přičemž nebývalé dopady aktuální kůrovcové kalamity se těžko omezí jen na region severní Moravy, 

jak si mnozí na začátku roku 2018 mysleli. 
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