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Příloha č. 1: Základní vybrané lesnické a ekonomické pojmy 

 Bonita dřeviny[5] – míra pro zhodnocení a porovnání produkční schopnosti dřeviny 

na stanovišti. Ovlivňuje ji kvalita stanoviště – přírodních podmínek (vnější složka 

bonity), genetické vlastnosti dřeviny (vnitřní složka bonity). 

 Bonita absolutní[5] – podle použité bonitní míry očekávané hodnoty buď pro výšku 

porostu, nebo pro produkci dřeva (např. průměrný celkový přírůst) v určitém tzv. 

standardním věku. Za standardní věk se volí zpravidla věk 100 let, u rychlerostoucích 

dřevin s kratší dobou obmýtí 50, případně 30 let. 

 Bonita relativní[5] – odhad míry produkční schopnosti dřeviny na stanovišti na 

základě zařazení změřené biometrické veličiny (zpravidla střední porostní výšky) 

v daném věku do intervalově vymezeného, číselně označeného bonitního stupně. 

 Etát – viz těžební etát 

 Fytocenologie[5] – vědecká disciplína o rostlinných společenstvech čili fytocenózách, 

které studuje po stránce strukturální, kvalitativní, kvantitativní, ekologické, funkční, 

jejich proměnlivosti a vývoje z hledisek časových a prostorových. 

 Hospodářská skupina normálního lesa  - viz normální les 

 Hospodářský soubor[6] – jednotka rámcového plánování hospodářských opatření 

vymezená příbuznými přírodními podmínkami, porostními poměry a shodným 

funkčním zaměřením lesa. Rámec přírodních podmínek je vymezen hospodářsky 

příbuznými lesními typy nebo jejich soubory a lze jej označit jako cílový hospodářský 

soubor, v němž jsou dány určité předpoklady hospodaření (ohrožení, produkce, terén) 

a tím i cílová skladba dřevin, popř. výhledový provozní cíl. V tomto rámci se mají 

postupně vytvářet příští porosty. 

 Lesní hospodářský plán (LHP)[7] – Lesní hospodářské plány (dále jen "plány") jsou 

nástrojem vlastníka lesa a zpracovávají se zpravidla na deset let. Plány obsahují 

ustanovení závazná a doporučující. Závaznými ustanoveními plánu jsou maximální 

celková výše těžeb a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově 

porostu. Pro státní lesy a lesy ve vlastnictví obcí je závazným ustanovením též 

minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku. Právnické 

osoby, kterým je svěřeno nakládání se státními lesy, ostatní právnické a fyzické osoby 

vlastnící více než 50 ha lesa v obvodu územní působnosti schvalujícího orgánu státní 

správy lesů (§ 27) jsou povinny zabezpečit zpracování plánů. Hospodařit podle plánu 
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mohou též právnické a fyzické osoby vlastnící méně než 50 ha lesa. Jeden plán může 

být zpracován pro lesy o výměře nejvýše 20 000 ha.  

 Lesní hospodářská osnova (LHO)[7] – Pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní 

správy lesů se pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a 

právnických osob, pokud pro ně není zpracován plán (§ 24 odst. 3), zpracovávají lesní 

hospodářské osnovy (dále jen "osnovy"). Osnovy se zpracovávají obvykle na deset let 

se stejnou dobou platnosti v určeném území. Jejich zpracování zadává orgán státní 

správy lesů. Pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, který má zájem využít osnovu 

pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková 

výše těžeb, která je nepřekročitelná, a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při 

obnově porostu. Pro vlastníka lesa o výměře do 3 ha, který má zájem využít osnovu 

pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková 

výše těžeb, která je nepřekročitelná.  

 Mýtní (obnovní) těžba[6] – finální těžba, která má charakter sklizně produkce lesů – 

vytěžení objemu vypěstovaného dříví ve stanovené obmýtní době; současně má i 

charakter obnovní, neboť na holé ploše touto těžbou vzniklé je třeba znovu založit 

nový lesní porost. 

 Normální les[12] - les, který by za ideálního stavu zabezpečoval trvale vyrovnaný 

výnos. Lze jej charakterizovat jako určitý ideální, vzorový les, který musí splňovat 

podmínky normality: 

 normální počet a rozloha věkových tříd 

 normální uspořádání věkových tříd 

 normální přírůst 

 normální zásoba 

 normální etát 

 Normální paseka[12] - se na dobu platnosti plánu stanoví z celkové výměry porostní 

půdy a průměrné doby obmýtí / vážený průměr podle plochy / podle vztahu: 

B = / P : u / . Zm . n   kde:  

 B - těžba podle normální paseky 

 P - výměra porostní půdy / celku nebo HS / 

 u – doba obmýtí 
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 Zm- průměrná hektarová zásoba ve věkových stupních, které svým věkem 

k počátku decenia překročily počátek obnovy. 

 n-počet let hospodářského období 

 Obmýtí[4] – je věk lesních stromů a porostů, při němž dosahují mýtní zralosti. Mýtní 

zralost pak je stav, kdy lesní stromy a porosty dosahují vlastnosti určené cílem 

hospodaření a je nejvhodnější je vytěžit. 

 Probírka[5] – výchovný zásah v lesním porostu v období jeho vyspívání. 

 Soubor lesních typů[6] – komplex fytocenologicky podobných původních lesních 

typů včetně všech jejich stádií změněných a vývojových v určitém vegetačním stupni, 

ekologické řadě, a edafické (půdní) kategorii. 

 Věk[4] – vyjadřuje plochou zvážený průměrný věk sloučených porostních částí do 

téže porostní skupiny. 

 Lesní vegetační stupeň[9]  - (LVS) vyjadřují vertikální zonalitu vegetace, 

podmíněnou charakterem makro- a mezoklimatu. Edafické kategorie jsou vymezené 

významnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi půdy. Příbuzné edafické kategorie 

se sdružuji do širších rámců – ekologických řad. (viz příloha č. 2.) 

 Oblastní plán rozvoje lesů[7] - Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým 

nástrojem státní lesnické politiky a doporučují zásady hospodaření v lesích. 

Zpracování oblastních plánů rozvoje lesů zadává a návrhy oblastních plánů rozvoje 

lesů schvaluje MZe. Podmínkou schválení oblastních plánů rozvoje lesů je závazné 

stanovisko ústředního orgánu státní správy ochrany přírody z hlediska zavádění 

geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin. Podrobnosti o zpracování oblastních 

plánů rozvoje lesů stanoví MZe právním předpisem. 

 Přírůst běžný[6] – rozdíl dvou hodnot růstové veličiny za určitý časový interval. 

o Celkový běžný přírůst[6] – objemový běžný přírůst vztahující se k hlavnímu i 

podružnému (probírkovému porostu). Vypočítá se jako běžný přírůst pro daný 

časový interval zvětšený o součet objemu probírek do daného věku. 

 Přírůst průměrný[6] – přírůst vypočítaný jako podíl hodnoty veličiny v daném věku 

a počtu roků. 

o Celkový průměrný přírůst[6] – průměrný přírůst vztažený k hlavnímu i 

podružnému (probírkovému) porostu. Vypočítá se jako součet průměrného 

přírůstu hlavního porostu a průměrné probírky (podíl součtu všech probírek a 

příslušného věku). 
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 Těžební etát[12] - celkový objem dřeva, který lze z lesa v daném období / např. 

decenium/ těžit s ohledem na dosažení stavu trvalosti, nepřetržitosti těžeb a s 

přihlédnutím ke stávajícímu, především věkovému rozdělení lesů. 

 Zakmenění[6] – ukazatel stupně využití růstového prostředí porostu. Vypočítá se jako 

poměr skutečné výčetní základny porostu a výčetní základny tabulkové. Lze je 

vypočítat také jako poměr skutečné a tabulkové porostní zásoby. Vyjadřuje se 

desetinnými čísly. Plné zakmenění odpovídající plnému využití růstového prostředí 

má hodnotu 1. 

 Důchod[4] – je tok mezd a platů, úrokových plateb, dividend, rent a ostatních příjmů, 

jež dostává příjemce za určité časové období. „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) nebo formu úroků (v případě vlastnictví finančního 

kapitálu). Starobní důchod, sociální dávky apod. mají charakter transferové platby. 

 Externalita[4] – nastává, když výroba nebo spotřeba způsobuje nedobrovolné náklady 

nebo přínosy jiným; tj. náklady nebo přínosy jsou přenášeny na jiné, aniž ti, kdo 

náklady způsobují, nebo ti, kdo přínosy přijímají, za to platí. Přesněji, externalita je 

dopad chování jednoho ekonomického subjektu na blahobyt jinému subjektu, přičemž 

tento dopad se neodráží v korunách nebo tržních transakcích. 

 Kapitál[4] – je jedním ze tří výrobních vstupů (práce, půda, kapitál). Kapitál lesní 

(kapitál lesa) je kapitál základní, dělí se na kapitál lesní půdy a kapitál porostní. Tyto 

kapitály jsou strnulé, nepohyblivé což “leží v jejich povaze i v omezení jejich užití.“ 

Kapitál peněžní je naproti tomu pohyblivý, snadno přenosný, stále oběžný. 

 Náklady[4] – jsou peněžní částky účelně vynaložené k získání výnosů. 

 Renta[4] – je druhem důchodu. Zjednodušeně můžeme napsat, že 

čistý výnos (důchod) = renta + zisk. 

 Tržby[4] – jsou hlavní složkou výnosů většiny podniků. Tržby jsou peněžní částkou, 

kterou podnik získal prodejem výrobků, zboží a služeb v daném účetním období.  

 Výnosy[4] – jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za 

určité účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě.  
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Příloha č. 2: Lesní vegetační stupně v ČR 

 

Zdroj: UHÚL, Zelená zpráva 2008 
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Příloha č. 3: Příjmy oceňovaného lesního pozemku za období 2010 až 2019 v Kč. 
      Příjmy / Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Celkové příjmy 554 106  16 830    720    7 950  340 863  20 850  10 500  11 256  

Prodej dříví v sortimentech na OM v Kč 550 606            330 363        

- objem vytěženého dříví v m3 500            300        

- průměrná cena za m3 1 101  1 101  1 101  1 101  1 101  1 101  1 101  1 101  1 101  1 101  

Dotace - Zajištění lesních porostů MZD v Kč   
 

      4 600          

- plocha zajištěného lesního porostu   0,23            0,15      

- sazba dotace v Kč/ha 20 000  20 000  20 000  20 000  20 000  20 000  20 000  20 000  20 000  20 000  

Dotace - Zajištění les. por. základní dřev. v Kč   
 

      3 350          

- plocha zajištěného lesního porostu   0,67            0,40      

- sazba dotace v Kč/ha 5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  

Dotace - Obnova lesa MZD v Kč   16 830            10 350      

- počet dotovaných sazenic jedle a buk   1 870            1 150      

- sazba příspěvku v Kč/sazenice 9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  

Dotace - Prořezávky v Kč       720             

- plocha provedené prořezávky v ha       0,18             

- sazba dotace v Kč/ha 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Dotace - Probírky v Kč                   576 

- plocha provedené probírky v ha                   0,18 

- sazba dotace v Kč/ha 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 

Prodej vánočních stromků v Kč 3500           10500 10500 10500 10500 

- počet prodaných vánočních stromků v ks 50           150 150 150 150 

- cena za 1 ks prodaného vánočního stromku 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Provedení předmýtní úmyslné těžby v Kč                   180 

- plocha předmýtní úmyslné těžby v ha                   0,18 

Zdroj: vlastní zpracování                     
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Příloha č. 4: Výdaje oceňovaného lesního pozemku za období 2010 až 2019 v Kč. 
       Výdaje / Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Celkové výdaje 247 500  51 681  4 500  5 400  4 500  4 500  148 500  30 995  2 750  2 750  

Výroba dříví v sortimentech na OM v Kč 220 000            132 000        

- objem vytěženého dříví v m
3
 500            300        

- cena za těžbu dříví v Kč/m
3
 120  120  120  120  120  120  120  120  120  120  

- cena za přiblížení dříví na OM v Kč/m
3
 220  220  220  220  220  220  220  220  220  220  

- cena za manipulaci dříví v Kč/m
3
 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  

Uhazování klestu po těžbě v Kč 27 500            16 500        

- objem klestu z vytěženého dříví v m
3
 500            300        

- cena za uházení klestu v Kč/m
3
 55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  

vznik holiny po těžbě v ha 0,90            0,55        

Ochrana kultur proti buřeni v Kč (cena 5000 Kč/ha)   4 500  4 500  4 500  4 500  4 500    2 750  2 750  2 750  

- plocha ochrany kultur proti buřeni v ha   0,90  0,90  0,90  0,90  0,90    0,55  0,55  0,55  

Celkem zalesněna plocha v ha   0,90            0,55      

Zalesnění holiny po těžbě v Kč - smrk   29 760            16 800      

- zalesnění holiny po těžbě v ks - smrk - 12 Kč/ks   2 480            1 400      

- zalesnění holiny po těžbě v ha - smrk   0,62            0,35      

Zalesnění holiny po těžbě v Kč - jedle - 12 Kč/ks   3 000            3 000      

- zalesnění holiny po těžbě v ks - jedle   250            250      

- zalesnění holiny po těžbě v ha - jedle   0,05            0,05      

Zalesnění holiny po těžbě v Kč - modřín   975            975      

- zalesnění holiny po těžbě v ks - modřín - 6,50 Kč/ks   150            150      

- zalesnění holiny po těžbě v ha - modřín   0,05            0,05      

Zalesnění holiny po těžbě v Kč - buk   13 446            7 470      

- zalesnění holiny po těžbě v ks - buk - 8,30 Kč/ks   1 620            900      

- zalesnění holiny po těžbě v ha - buk   0,18            0,10      

Provedení prořezávky v Kč - cena 5000 Kč/ha       900             

- plocha prořezávky v ha       0,18             

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 5: Rozdíl mezi příjmy a výdaji oceňovaného lesního pozemku za období 2010 až 2019 v Kč. 
    Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Příjmy oceňovaného lesního pozemku v Kč 554 106  16 830    720    7 950  340 863  20 850  10 500  11 256  

Výdaje oceňovaného lesního pozemku v Kč 247 500  51 681  4 500  5 400  4 500  4 500  148 500  30 995  2 750  2 750  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji - Čistý tok v Kč 306 606  -34 851  -4 500  -4 680  -4 500  3 450  192 363  -10 145  7 750  8 506  

Diskontované peněžní toky v Kč * 297 675  -32 850  -4 118  -4 158  -3 882  2 889  156 409  -8 009  5 940  6 329  
 

 
 

                 * 
          

           
           Suma diskontovaných peněžních toků za období 2010 
až 2019 v Kč 

416 226  

         Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 7: Stanovení průměrné ceny sortimentů v Kč/m3 

sortiment III. A, B 
váha - zastoupení v 

% 
cena/sortiment v 

Kč 
cena váhy v 

Kč 

SM 80% 1511 1209 

BO 15% 1390 209 

MD 2% 1804 36 

BK 3% 1606 48 
Průměrná cena sortiment dříví v Kč za 1 
m3     1502 

sortiment III. C 
váha - zastoupení v 

% 
cena/sortiment v 

Kč 
cena váhy v 

Kč 

SM 80% 1199 959 

BO 15% 1161 174 

MD 2% 1270 25 

BK 3% 1258 38 
Průměrná cena sortiment dříví v Kč za 1 
m3     1196 

sortiment III. D 
váha - zastoupení v 

% 
cena/sortiment v 

Kč 
cena váhy v 

Kč 

SM 80% 812 650 

BO 15% 843 126 

MD 2% 973 19 

BK 3% 1036 31 
Průměrná cena sortiment dříví v Kč za 1 
m3     827 

sortiment V. 
váha - zastoupení v 

% 
cena/sortiment v 

Kč 
cena váhy v 

Kč 

SM 80% 600 480 

BO 15% 687 103 

MD 2% 687 14 

BK 3% 923 28 
Průměrná cena sortiment dříví v Kč za 1 
m3     624 

sortiment VI. 
váha - zastoupení v 

% 
cena/sortiment v 

Kč 
cena váhy v 

Kč 

SM 80% 449 359 

BO 15% 449 67 

MD 2% 449 9 

BK 3% 616 18 
Průměrná cena sortiment dříví v Kč za 1 
m3     454 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů ČSÚ 
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Příloha č. 8: Mapa a fotografie oceňovaného lesa 
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Příloha č. 9: Fotografie inzerovaných nemovitostí 

 

Lesní pozemek 1 

 

Lesní pozemek 2 

 

Lesní pozemek 10
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Příloha č. 10: Databáze inzerovaných prodejů lesa 
     

Les 
č. Výměra 

v m2 

Dřeviny Stáří 
E                      

Inzerovaná 
cena v Kč 

F                        
Korekční 

koeficient 

G                  
Koeficient 

výměry 

H              
Koeficient 

věku 
Upravená 
cena v Kč 

Lokalita 

1 49 801  SM, BO, MD 2,2 ha mýtní věk 1 700 000  0,85  2,20 1,00 658 071  Hlubočec, okres Opava 

2 25 804  BO 70 let 539 000  0,85  1,14 0,75 536 911  Vysoký Chlumec, Středočeský kraj 

3 12 000  SM, BO 0,55 ha 90 let 250 000  0,85  0,53 0,50 803 250  Chotěbudice, Vysočina 

4 10 280  
SM, BO, MD, 

BK, DB 
110 let 300 000  0,85  0,45 1,00 562 588  Královéhradecký kraj 

5 40 000  smíšený les 2,20 ha 120 let 1 600 000  0,85  1,76 1,00 771 120  Jihočeský kraj 

6 30 000  SM, BO, DB mýtní věk 290 000  0,85  1,32 1,00 186 354  Milevsko 

7 20 600  smíšený les 70 let 280 000  0,85  0,91 0,75 349 375  Týřovice u Pačejova, okres Klatovy 

8 10 800  SM, BO 100 let 150 000  0,85  0,48 1,00 267 750  Moravskoslezský kraj, Vítkovsko 

9 9 000  SM, BO 90 let 300 000  0,85  0,40 1,00 642 600  Lehom u Klenové, Klatovsko 

10 46 597  SM, BO 2,- ha 130 let 750 000  0,85  2,05 1,00 310 288  Pardubický kraj, Dlouhá Třebová 

Výsledná průměrná cena v Kč 508 831    

Zdroj: vlastní zpracování, údaje převzaty z http://nemovitosti-reality.hyperinzerce.cz/lesy-obory/ 
 

           
 
 
Poznámka: 
 
Upravená cena v Kč = E*F / (G*H) 

      Korekční koeficient = Bradáč 0,85 
      Koeficient věku = plocha v mýtním věku  ve vztahu k ploše oceňovaného porostu 

  koeficient výměry = podíl výměry inzerované nemovitosti a výměry oceňovaného pozemku 
   


