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Anotace 

Ve své diplomové práci se zabývám ekonomickým zhodnocením těžby dřeva firmy 

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.. Zaměřuji se zde na porovnání ekonomického zhodnocení 

roků 2006 a 2007, jak v samotné těžbě dřeva, tak i celé lesní divizi a následné 

vyhodnocení. Dále zhodnocuji investování do strojní techniky a následné splácení 

leasingu. 

 
 
Summary 

In this thesis I am delaling with the economic assessment of firm Lesostavby Frýdek-

Místek Inc. logging. This paper is focused on a comparison of 2006-2007 term, below on 

its own logging as well as on the entire forest division and on the subsequent evaluation. 

Further I am dealing with the investments in machinery and with leasing pay off. 
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1 Úvod 

České země od nepaměti pokrývaly obrovské lesy, avšak v průběhu staletí, kdy 

se člověk přestěhoval z jeskyně do prvních obydlí, začala i postupná změna v lesních 

pozemcích. Hustě zalesněné české země nabízely mnohé druhy dřeva, avšak lidem 

scházela orná půda, a tak se lesy postupně měnily pro potřeby lidské populace, především 

na úrodnou zem pro zemědělskou činnost. Dřevo se používalo pro stavitelství, 

jako pracovní nástroje či topivo pro domácnosti. Postupným rozvojem společnosti 

a technickou revolucí se začaly používat nové materiály, ale dřevo si svou výjimečností 

a důležitostí zachovalo své postavení doposud. 

V průběhu staletí se plocha  lesů zmenšovala a v současnosti je rozloha České 

republiky ze 33% pokryta lesy, což je poměrně značná část v porovnání s jinými nám 

podobnými zeměmi v rámci Evropské unie. I když se těžba dřeva v českých lesích neustále 

zvyšuje, roční přírůstky na lesních celcích stále převyšují nad těžbou, což je pozitivní 

pro celkovou ekologickou a ekonomickou funkci lesa.  

Bohužel, znečištění životního prostředí z dob socialismu a novodobá 

restrukturalizace průmyslu v devadesátých letech minulého století zapříčinily značnou 

devastaci českých lesů. Takto poškozené lesy jsou velmi náchylné na povětrnostní 

podmínky a především na škůdce působící v takto postižených oblastech. Zmiňme 

především lýkožrouta smrkového, který kdysi jako primární škůdce pomáhal zneškodňovat 

nemocné stromy, avšak při současném přemnožení působí jako kalamitní škůdce v mnoha 

lesních celcích na území České republiky.  

Monokulturní výsadby předešlých století sice napomohly k rychlému rozkvětu 

českých smrkových lesů, ale zapříčinily velkou náchylnost ke škůdcům a povětrnostním 

vlivům. Není proto divu, že oblasti Šumavy, Krkonoš, Jeseníků či Beskyd jsou zasaženy 

kůrovcovou kalamitou a občas také větrnými smrštěmi.  

Správa a obhospodařování lesa je poměrně složitý, technicky náročný úkol, 

který mohou provádět pouze vybrané firmy, jež disponují zkušenými lidmi a především 

potřebnou technikou. Státní podnik Lesy České republiky sice spravuje největší část lesů 

na našem území, ale odborně technické práce řeší dodavatelským způsobem 

od soukromých firem. 
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Cílem této práce je  provést ekonomické zhodnocení divize lesní výroby firmy  

Lesostavby Frýdek-Místek, která taktéž působí jako dodavatelská firma pro státní podnik 

Lesy ČR a která taktéž vykonává odborné lesní práce. Zhodnocení se bude týkat porovnání 

rok 2006 s rokem 2007. 
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2 Charakteristika firmy 

Firma Lesostavby Frýdek-Místek, a. s. vznikla v roce 1992. Společnost 

je po sedmnácti letech své existence stabilizovanou soukromou firmou střední velikosti, 

která je rozdělena na tri hlavní druhy činnosti (divize), a to na lesnickou činnost, dopravu 

a mechanizaci, stavební činnost. [3] 

Orientuje se převážně na práce pro státní investory jako jsou Lesy České republiky, 

Povodí Odry, obecní a městské úřady a jiné, a to v oblastech hrazení vodních toků, 

výstavby komunikací a inženýrských sítí a pozemní stavitelství a provádění lesnických 

prací v celém rozsahu, těžba dřeva, pěstební a sadební práce. [4] 

Lesostavby Frýdek-Místek akciová společnost má zapsán základní kapitál 

v obchodním rejstříku ve jmenovité hodnotě 50 123 000Kč. Zaměstnává v sezónních 

měsících až 490 zaměstnanců a celkové tržby za sledované období dosáhly výše 

496 748 tis. Kč viz. Tabulka č. 1. [4] 

 

Tabulka č. 1: Členění tržeb dle jednotlivých divizí 

Členění tržeb dle jednotlivých divizí 

Divize Rok 2006 
v tis. Kč 

Rok 2007 
v tis. Kč 

Divize stavební výroby 227 790 230 804 
Divize lesní výroby 243 242 338 959 
Divize dopravy a mechanizace 23 735 29 702 
Správa 1 981 1 872 
Celkem 496 748 601 337 

 [4] 
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Graf č. 1: Podíl divizí na tržbách pro rok 2006 a 2007 

 
 

Enviromentální politika firmy Lesostavby Frýdek-Místek a. s. usiluje o to, 

aby veškeré současné aktivity, strategické kroky a plány měly vždy na zřeteli pozitivní 

příspěvek k ochraně a tvorbě životního prostředí a trvalé zlepšování chování společnosti 

k ochraně životního prostředí. [3] 

Zvláštní pozornost směřuje do oblasti nakládání s odpady, ochrany půdního fondu, 

ovzduší a vod. K velkým prioritám firmy patří bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

vytváření bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek pro zaměstnance. 

Pozornost směřuje především do oblasti ochrany zaměstnanců, identifikace rizik a jejich 

snižování. [3] 

Politika jakosti firmy Lesostavby Frýdek-Místek a. s. je zaměřena na to, aby jimi 

dodávané stavby, výrobky a služby byly shodné s požadavky zákazníků, vykazovaly 

nulové vady a zároveň vyhovovaly platným předpisům. [3] 
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2.1 Divize dopravy a mechanizace 

Tato divize zaměstnává 90 pracovníků. Svým vybavením poskytuje služby 

pro stavební střediska v celém rozsahu prací. Využívá bohatých zkušeností řidičů 

a strojníků, kteří se v extrémních podmínkách vodních toků a lesních cest pohybují již 

mnoho let. [4] 

Divize disponuje vozovým parkem nákladních sklápěcích vozidel TATRA. 

Je vybavena stavebními stroji pro veškeré zemní práce od malých mechanizmů až po velká 

pásová a kolová rýpadla a dozery viz. Tabulka č. 2. [3] 

 

Tabulka č. 2: Seznam strojů divize DaM 

Stroj Značka 

Rýpadla pásová (3x) JCB 210, CAT 320 + bourací kladivo KRUPP, DH 411 

Rýpadla – nakládače (2x) JCB 1CX, JCB 4CX, JCB 4CX Sitemaster, komatu 97 WB 

Kolové rýpadlo CAT 316C, CAT 315, CAT 212, VDS 114, DH 112 

Kráčivá rýpadla (3x) SCHAEFF 40, 41D, KAISER S2-1, KAISER S2-2 

Dozer CAT D6R 

Nakladače (2x) VOLVO 641,VOLVO 60E,UNO180,manipulátor CATTH63 

Gradery (3x) MBV 150A, SHM-4 

Válce W 111, W 113, W 170, W 500D, WACKER RD11 

Distributor živic (2x) T 148, RŽ7-ADR 

Autojeřáb AD20, AB063 

 [3] 

 

2.2 Divize stavební 

Lesostavby Frýdek-Místek je v oblasti stavebnictví  klasickou stavební firmou 

střední velikosti, která je zaměřena především na provádění speciálních prací na vodních 

tocích, výstavbu a opravy komunikací a inženýrské stavby se zaměřením především 

na zemní práce, kanalizace, parkové úpravy, výstavbu sportovních hřišť, ale také 

má zkušenosti s výstavbou golfových areálů. Umí provádět meliorační práce, budovat 

opěrné zdi a v malé míře provádí i pozemní stavby. [3] 



Bc. Radka Motáková: Ekonomické zhodnocení těžby dřeva 

Ostrava 2009  6 

Hlavní stavební činnost provádí pět stavebních středisek, z nichž 145 má sídlo 

v Jablunkově, středisko 142 sídlí v Brance u Opavy,středisko 143 sídlí ve Frýdku-Místku, 

středisko 146 – Kamenič – kamenický provoz ve Frýdku-Místku, 183 je středisko 

přidružné stavební výroby ve Frýdku-Místku, což umožňuje společnosti značně rozšířit 

teritorium své působnosti. [4] 

V hlavní stavební výrobě pracuje zhruba 160 pracovníků podle potřeby provozu. 

K provádění veškerých stavebních prací využívá dopravních a mechanizačních prostředků 

divize dopravy a mechanizace. Výhodou v této činnosti je používání vlastního stavebního 

kamene, který firma těží v lomech v Trojanovicích, Řece a Bíle. [4] 

Stavební divize disponuje také se střediskem výroby stavebních hmot. Středisko 

je tvořeno samostatně sledovanými kamenolomy v Řece a Trojanovicích a kamenickou 

dílnou. Zaměstnává 15 pracovníků. Těží a zpracovává godulský pískovec z vlastního 

kamenolomu v Řece, ze kterého vyrábí jak polotovary pro další zpracování, tak i hotové 

kamenické výrobky. Kromě vlastní suroviny zpracovává dovezené materiály, převážně 

žuly. [4] 

Do divize stavební výroby spadají i speciální práce: 

1. Opravy výtluk ů komunikací – zde se používá trysková technologie CZ 

Jetpatcher. Tato technologie má oproti klasickým technologiím řadu výhod 

např. operativní nasazení, rychlost opravy, vysoká kvalita a trvanlivost, 

bezodpadová technologie, celková cena opravy, záruka na provedenou práci 

12 měsíců aj. [3] 

2. Kamenická dílna – středisko kamenor – je klasickou kamenickou dílnou, 

která zpracovává Godulský pískovec. Jedná se o místní přírodní kámen používaný 

v našem regionu jako tradiční stavební materiál ať už pro dlažby, schody nebo 

obklady soklů domů. [3] 

3. Gabiony – technologie zpevňování svahů – opěrné zdi z drátokošů, které jsou 

vyplněny lomovým kamenem tzv. gabiony. První opěrná zeď, kterou vybudovaly 

Lesostavby Frýdek-Místek v roce 1997 je v Příboře – zabezpečení sesuvu břehu 

řeky Lubiny. V současné době má za sebou velké množství vybudovaných 

opěrných stěn k zabezpečení sesuvů a zpevnění koryt vodních toků. Největší stavba 

je o délce zhruba 100m a vysoká 12m. [3] 
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2.3 Divize lesní výroby 

Zaměstnává přibližně 332 zaměstnanců. Provádí klasickou lesnickou činnost, těžbu 

a přibližování dříví, pěstební práce a produkci lesních školek. Tato divize se skládá 

z 10 středisek, které tvoří polesí, kde probíhá těžba dřeva, pěstební a lesnické práce 

(výsadba stromků, ošetřování). Hlavní dva střediska jsou: středisko mechanizace 

a středisko obchodu, které se zabývá nákupem a prodejem dřeva. Do střediska 

mechanizace bylo v roce 2007 investováno zhruba 40 mil. Kč do nákupu nových 

technologií. V středisku přidružné dřevařské výroby zpracovávají vytěženou kulatinu 

na nově pořízené úhlové pile VH500 – vyrábí stavební řezivo (trámy atd.) 

viz. Obrázek č. 1,2. Druhá část zpracovává méně kvalitní kulatinu na palivové dříví. 

Společnost také investovala do nákupu štípačky dřeva. Další středisko je středisko 

biologických prací. [4] 

 

   

   

Obrázek č. 1: Stroje pro zpracování palivového dřeva a stavebního řeziva 

 

[3] 
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Obrázek č. 2: Prodej palivového a stavebního řeziva 
 
Těžbu dříví zajišťuje divize lesní výroby vlastními zaměstnanci s vlastní lesní 

mechanizací (Obrázek č. 3). Nejdůležitějším partnerem společnosti v oblasti lesnické 

výroby je státní podnik Lesy České republiky, pro který provádí kromě těžebních prací 

také práce pěstební, které zahrnují: ochranu a obnovu lesa, výchovu mladých lesních 

porostů formou prořezávek a prostřihávek, oplocování lesních kultur, úklid klestu, 

vyvětvování porostů, výsek nežádoucích dřevin, zpřístupnění porostů, dočišťování plochy 

po těžbě aj. Kromě Lesů České republiky pracuje také na zakázkách pro města a obce. [3] 

   

   

Obrázek č. 3: Lesní mechanizace 

 

[3] 

[3] 
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Od roku 2006 používá úplně novou technologii přibližování a zpracování dřeva. 

Jde o systém Syncrofalke (Obrázek č. 4). Je to mobilní lanový systém s harvestorovou 

hlavicí, který umožňuje přiblížení dřeva a následné zpracování kulatiny mimo těžební 

prostor. Zařízení tohoto typu je v této době jediné v České republice. V roce 2007 byly 

zakoupeny dva harvestorové uzly a doplněna technika na přibližování dříví v lese. [4] 

 

 

  

Obrázek č. 4: Syncrofalke 

Lesnická divize provádí také pěstební biologické práce. Biologická činnost v rámci 

společnosti zahrnuje: biologické a technické rekultivace území, parkové a sadové úpravy, 

realizace okrasných zahrad i s následnou údržbou včetně zajištění projektové 

dokumentace. Školkařskou činností se zabývá od roku 1953 a následně po privatizaci 

od roku 1992. V posledních třech letech se výměra našich lesních školek navýšila o 10ha 

na současných 14ha. [4] 

Současná produkce je cca 1mil. sazenic ročně, z toho je cca 75% sazenic listnatých. 

Firma obhospodařuje vlastní lesní školku v Lískovci, ale také lesní školky Lesů České 

republiky v Komorní lhotce, Lučině, Těrlicku a Žermanicích. [3] 

[3] 
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Divize lesní výroby získala za svého působení mnoho certifikátů (Obrázek č. 5).  

Jedná se např. o tyto: 

- provádění lesnické a školkařské činnosti 

(ČSN EN ISO 9001:2001, platnost certifikátu je od 1.2.2008) 

- nákup, těžby, přibližování, manipulace, doprava a prodej dřevní suroviny 

(CFCS 1004:2006, platnost certifikátu je od 28.2.2008) 

- systém ověřování spotřebitelského řetězce dřeva C-o-C  

(CFCS 1004-1:2002, platnost certifikátu je od 16.3.2004) 

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

(OHSAS 18001, platnost certifikátu je od 21.7.2006)  [3] 

 

    

Obrázek č. 5: Certifikáty 

 

[3] 
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3 Ekonomické zhodnocení t ěžby d řeva 

3.1 Dosažení základních ukazatel ů DLV pro roky 2006 a 2007 

3.1.1 Srovnání výsledk ů roku 2006 s rokem 2007 z hlediska vývoje HV 
 

Tabulka č. 3: Srovnání vybraných výsledků 

Ukazatel m.j. Rok 2006 Rok 2007 Nárůst v %

HV celkem DLV mil.Kč 19 36 89 

Zásoby dříví celkem k 31.12. m3 2937 5807 98 

Počet zaměstnanců celé firmy 

k 31.12 
zaměstnanci 333 350 5 

Počet zaměstnanců DLV 

k 31.12 
zaměstnanci 99 129 30 

  [5] 

Hospodářský výsledek byl navýšen z 19 mil. na 36 mil. Kč (Tabulka č. 3). Navýšení 

zásob dříví je způsobeno zejména nárůstem zásob dříví palivového, tzn. dříví s nejmenší 

nákupní cenou s cílem pružně reagovat v průběhu roku 2008 na očekávanou zvýšenou 

poptávku a nárůst cen paliva. Na základě nepodepsaných Výběrových řízení (VŘ) a nejasné 

situaci ke konci roku 2007 byla situace v očekávaných dodávkách hodnocena jako 

nestabilní a z důvodu konstantní jakosti paliva v horizontu 1 roku bylo rozhodnuto 

o předzásobení. 

3.1.2 Srovnání výkonu divize lesní výroby roku 2006  s rokem 2007 

 

Tabulka č. 4: Srovnání vybraných ukazatelů výkonu DLV 

Ukazatel m. j. Rok 2006 Rok 2007 Nárůst v % 

Těžba celkem pro LČR m3 166 207 25 

Pěstební činnost pro LČR mil.kč 31 31 0 

 [5] 
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3.1.3 Investice do stroj ů 

V roce 2007 došlo k nákupu 2 harvestorových uzlů typu John Deer, jedné lanovky 

Larix a 3 vyvážecích souprav (Tabulka č. 5). 

 

Tabulka č. 5: Srovnání vybraných ukazatelů u strojů 

Stroj 
Pořizovací 

cena v tis.kč 

Výroba m3 

v roce 2007 

Náklady 

v tis.kč/měsíc 
Marže 2007 

Syncrofalke 18162 13786 800 899986 

HV 1070 D 11400 12917 500 -386175 

HV 1270 D 12100 27258 700 925531 

Vyvážečka I 8500 15560 400 -19853 

Vyvážečka II 8500 21693 500 848326 

Larix 3900 5631 400 283301 

VIMEK 1750 6203 150 432424 

Celkem 64312 103048 3450 2983540 

 [5] 

Ztrátová marže je ovlivněna vysokou pořizovací cenou harvestorů. Srovnání s rokem 

2006 nelze provést, protože většina strojů byla nakoupena v roce 2007. Rozbor výkonů 

strojů a objem výroby za rok 2007 je možné vyhledat na serveru L pod názvem DLV dále 

DLV 2007 a tam výkony mechanizace. Pro harvestorové uzly plánuje DLV další nárůst 

objemu prací, zejména na službové územní jednotce Písek. Další rozvoj spolupráce 

se rýsuje na Slovensku, zejména pro Lesy Slovenské republiky v oblasti Považská 

Bystrica, Čadca a ve společenstvních lesních (tzv. urbár) např. Kysuca. 

 

3.1.4 Odbyt (prodej) d říví 

Tabulka č. 6: Srovnání vybraných ukazatelů odbytu dříví 

Ukazatel m.j. Rok 2006 Rok 2007 Nárůst v % 

Prodej dříví celkem m3 104000 130000 25 

Zpeněžení Kč/m3 1310 1409 7,5 

 [5] 
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K nárůstu celkového množství obchodovaného dříví v roce 2007 došlo i přes snížení 

objemu dříví ze zakázek LČR na 87 tis.m3. Toto snížení bylo kompenzováno výkupem 

ze soukromých a obecních lesů. 

 

3.1.5 Lesní školky 

Objem výroby byl v roce 2006 a 2007 srovnatelný. Dodávky sazenic dle požadavků 

v jednotlivých letech splněny ve výši 1 mil. kusů za každý rok. Z toho vždy 500 tisíc kusů 

je z vlastní produkce. Hospodářský výsledek se za hodnocená léta pohybuje s mírným 

záporem a v případě ohodnocení nedokončené výroby zhruba s výsledkem +500 000,-Kč. 

Hospodářský výsledek je ovlivněn objektivním stanovením fázové ceny nedokončené 

výroby, která odráží ve finančním vyjádření přírůstky sazenic vlastních školkách. Tuto 

informaci poskytl konzultant ve firmě Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.. 

 

3.1.6 Středisko biologie 

V roce 2007 byl prodej 1100 plm listnáčů a 1650 plm jehličnanů přes středisko 

biologie. Plán pro rok 2008 je zobchodovat 2000-3000 plm palivového dříví. Středisko 

biologie zadalo požadavek na avii s HR a štípačku. Pro výrobu paliva všech druhů je nutné 

provézt kalkulaci výroby a sladit výrobní náklady s prodejní cenou. 

 

3.1.7 Obchod se Slovenskou republikou 

V roce 2007 došlo k založení a rozvoji obchodu na Slovensku s firmou Forest Wood 

Slovakia, a. s. V roce 2007 nakoupili cca 6000 m3 dříví jak ze Státních lesů Slovenské 

republiky, tak ze soukromých lesů, tzv. urbárov. Problémy v roce 2007 tvořil systém 

zálohových plateb požadovaných od dodavatelských subjektů v SR, který musely přenést 

i do obchodního vztahu Lesostavby – FW. V roce 2008 dojde ze strany SL SR 

k postupnému upouštění od povinnosti zálohové platby za dřevo, i když toto zůstane 

asi zachováno ve vztahu k některým soukromým dodavatelům. Pro zamezení druhotné 

platební neschopnosti FW bude čerpán provozní úvěr u KB a bude zabezpečena okamžitá 

platba za dodané dříví z konta Lesostaveb tak, aby byly splněny přísné požadavky 

slovenských partnerů. 
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Pro rok 2008 plánuje lesní divize výrazný rozvoj podnikatelských aktivit, 

jak ve vztahu k SL SR (zejména OZ Čadca, Považská Bystrica, Žilina) tak rozvoj 

již nakontraktovaných dodávek od soukromých subjektů TAPER, TILIA, MAKOV. K této 

informaci jsem měla možnost nahlédnout do  smluv se Slovenskou republikou. 

 
3.1.8 Plán nákup ů investic pro rok 2008 

Pro rok 2008 došlo k mnoha investicím: 

• Pořízení UKT silnějšího typu pro zpracování půdy. Cena je 900 000 Kč. Avie s HR 

pro využití z 50 % pro biologii a z 50 % pro rozvoz palivového dříví (možné 

využití případně pro DaM, DSV). Pořizovací cena cca 2 000 000 Kč. 

• Štípací automat pro výrobu štípaného v paletách a volně sypaného paliva.  

Cena do 1 400 000 Kč. 

• Úhlová pila UH 500 

• UKT – dovybavení lanovky Larix. Cena 1 700 000 Kč. 

• Vyvážecí vlek HYPRO za nevyužívaný VKT střediska Dopravy a Mechanizace. 

Cena 1 700 000 Kč. 
 

3.2 Přehled náklad ů a výnos ů firmy Lesostavby Frýdek-Místek 

a.s. a jejich porovnání pro rok 2006 a 2007 

Tabulka č. 7: Celkové náklady firmy Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 

Podíl na celkových 

nákladech v % Náklady 
Rok 2006 

v tis. kč 

Rok 2007 

v tis.kč 

Absolutní diference 

2007 – 2006 v tis.kč 
Rok 2006 Rok 2007 

Materiál 203737 232234 28498 33 32 

Mzdy 93945 118629 24684 15 16 

Stroje 39136 35913 -3222 6 5 

Doprava 52973 56237 3265 8 8 

Režie 201244 210785 9541 32 29 

VN 35210 75005 39795 6 10 

Celkem 626245 728803 102561 100 100 

 [5] 
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Graf č. 2: Celkové náklady a.s. 

 

 
Graf č. 2 naznačuje, že náklady firmy Lesostavby Frýdek-Místek a.s. se nejvíce 

zvýšily ve vnitropodnikových nákladech, nákladech za materiál a na mzdy. Naopak 

náklady za stroje se snížily. 

 

Tabulka č. 8: Celkové výnosy a.s. 

Podíl na celkových 

výnosech v % Výnosy 
Rok 2006 

v tis.kč 

Rok 2007 

v tis.kč 
Absolutní diferenciace 

2007 -2006 v tis.kč 
Rok 2006 Rok 2007 

Tržby 496749 601337 104588 79 78 

Ostatní 

výnosy 
12064 9458 -2607 2 1 

VV 121474 163528 42054 19 21 

Celkem 630287 774323 144035 100 100 

 [5] 
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Graf č. 3: Celkové výnosy a.s. 

  
Graf č. 3 naznačuje, že výnosy firmy Lesostavby Frýdek-Místek a.s. se zvýšily 

v roce 2007 oproti roku 2006 hlavně v položce tržby a naopak se výnosy snížily v roce 

2007 v položce ostatní výnosy. 

3.3 Přehled náklad ů a výnos ů divize lesní výroby a jejich 

porovnání pro rok 2006 a 2007 

Tabulka č. 9: Celkové náklady divize lesní výroby 

Podíl na celkových 

nákladech v % Náklady 
Rok 2006 

v tis. kč 

Rok 2007 

v tis.kč 

Absolutní diference 

2007 – 2006 v tis.kč 
Rok 2006 Rok 2007 

Materiál 98033 130452 32419 43 37 

Mzdy 27166 42717 15551 12 12 

Stroje 1861 1585 -276 0,8 0,4 

Doprava 15682 25069 9386 7 7 

Režie 78416 103015 24602 34 29 

VN 6722 50014 43292 3 14 

Celkem 227877 352852 124974 99,8 99,4 

[5] 
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Graf č. 4: Celkové náklady divize lesní výroby 

 
 

Graf č. 4 naznačuje, že náklady u divize lesní výroby se nejvíce zvýšily v roce 2007 

oproti roku 2006 stejně jako u celé a.s. ve vnitropodnikových nákladech, materiálu 

a v mzdách. Naopak u strojů náklady v roce 2007 klesly. 

 

Popis jednotlivých složek náklad ů 

Z uvedeného přehledu nákladů vyplývá, že největší podíl na celkových nákladech tvoří: 

1) Náklady na materiál – tato položka tvoří z největší části spotřebované dříví 

nastojato. Jedná se o vykácené stromy, které lesní divize vytěží a následně prodá. 

Další položky materiálních nákladů jsou již provozního charakteru. Jedná 

se o pohonné hmoty, náhradní díly, režijní materiál (ochranné pomůcky). 

2) Mzdy – druhá největší položka. Jedná se o náklady na pracovní sílu – mzdy lesních 

dělníků, dřevorubců, THP, strojníků. Je nutné si uvědomit, že lesní divize provádí 

práce z 50 % vlastními zaměstnanci a z 50 % využívá subdodavatele. Náklady 

na tyto práce jsou zahrnuty v položce režie jako subdodávky 

3) Náklady na stroje – práce lesnických traktorů, lanovek, harvestorů. 

4) Náklady  na dopravu – tvoří hlavně odvozní soupravy pro vývoz dřeva z lesa 

k odběrateli. 
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5) Režie – je to největší položka, tvoří jí zmíněné subdodávky. Dále jsou zde zahrnuty 

např. telefonní hovory, poplatky, náhrady mezd, finanční náklady apod. 

6) Vnitropodnikové náklady – představují práce mezi jednotlivými středisky 

navzájem a také náklady mezi jednotlivými divizemi např. opravy lesních stojů 

v dílnách divize dopravy a mechanizace 

Tabulka č. 10: Celkové výnosy divize lesní výroby 

Podíl na celkových 
výnosech v % Výnosy Rok 2006 

v tis.kč 
Rok 2007 
v tis.kč 

Absolutní diferenciace 
2007 -2006 v tis.kč 

Rok 2006 Rok 2007 
Tržby 243242 338959 95716 98 87 

Ostatní 

výnosy 
-1826 2490 4316 -0,7 0,6 

VV 6422 47889 41467 2,6 12 

Celkem 247838 389338 141499 99,9 99,6 

 [5] 

Graf č. 5: Celkové výnosy divize lesní výroby 

 

Z grafu č. 5 je patrné, že výnosy divize lesní výroby stouply hlavně v tržbách 

a ve vnitropodnikových výnosech v roce 2007. 
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Popis jednotlivých složek výnos ů 

Výnosy lesní divize tvoří: 

1) Tržby  

a) Tržby za zboží – jedná se o realizovaný nákup a prodej dřevní hmoty na středisku 

obchodu. 

b) Tržby za výrobky – prodej štípaného dřeva, prodej palivového dříví, prodej 

sazenic. 

c) Tržby za služby – lesnické práce, výsadba stromků, tržba dřeva, ošetření lesních 

porostů. 

d) Doprava dřeva 

2) Ostatní výnosy – zahrnují především změnu stavů nedokončené výroby (představuje 

ocenění sortimentu dřevní hmoty v jednotlivých fází výroby). 

a) Finanční výnosy 

b) Kurzové rozdíly 

3) Vnitropodnikové výnosy – představují fakturaci výkonů mezi jednotlivými středisky. 

 

3.4 Přehled t ěžby d říví a tržeb za lesnickou divizi pro rok 2006 a 

2007 

Tabulka č. 11: Přehled těžby dříví a tržeb za lesnickou divizi 

 m.j. 2006 2007 Rozdíl 

Těžba dřeva m3 166 132 162 260 -3 872 

Tržby za  těžební práce (služby) tis. Kč 56 917 86 879 29 962 

Pěstební činnost tis. Kč 31171 31 051 -120 

Sazenice tis. Kč 4879 4 819 -60 

Nákup dřevní hmoty tis. Kč 84758 71 571 -13 187 

Tržby za dřevo tis. Kč 149169 196 717 47 548 

Tržby celkem tis. Kč 237 257 314 647 77 390 

Podíl tržeb za služby na tržbách % 24 28 4 

Podíl PČ na tržbách % 13 10 -3 

Podíl prodeje kulatiny na tržbách % 63 62 -1 

[5] 



Bc. Radka Motáková: Ekonomické zhodnocení těžby dřeva 

Ostrava 2009  20 

Výpočty: 

1) Podíl tržeb za služby na tržbách = tržby za těžební práce/tržby celkem 

2) Podíl PČ na tržbách = pěstební činnost/tržby celkem 

3) Podíl prodeje kulatiny na tržbách = tržby za dřevo/tržby celkem 

 

Největší podíl na tržbách z uvedené tabulky představuje prodej dřeva zobrazený 

v grafu č. 6. Na druhém místě jsou služby prováděné pro lesy České republiky. Jedná 

se o těžbu a přibližování dřeva. Nejmenší podíl tvoří pěstební činnost. (Tabulka č. 11) 

 

Graf č. 6: Přehled tržeb za lesnickou divizi 

 
 

3.5 Ekonomické rozbory investic do stroj ů 

3.5.1 Technologie Sycrofalke 

Do této technologie je zahrnut samostatný univerzální stroj na podvozku nákladního 

vozidla IVECO 8x8 skládající se z harvestorové hlavy a lanového systému pro přibližování 
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dřeva. Pro přibližování vytěžené kulatiny byla k tomuto stroji přiřazena vyvážecí souprava 

Traktor Valtra + vyvážecí  vlek HYPRO. 

Použitím Syncrofalke se docílí nejvyššího zhodnocení dřevní hmoty přímo 

v porostu.Syncrofalke je díky svému výkonu a technologii těžby dřeva nejlepším prostředkem 

pro práci v oblastech s hustou sítí odvozních cest, kde lze hotové sortimenty dříví nakládat 

na odvozní soupravy přímo z hromad u lanovky. Stavba lanovky je cca 8 hodin podle 

terénních nároků. Průměrný výkon lanovky za 10 hodinovou směnu, při hmotnatosti 

1m3 je 100m3. Nosný, tažný a vratný buben lanovky Syncrofalke je vybaven hydrostatický 

převody. 

 

Tabulka č. 12: Syncrofalke 

Roky v tis. Kč 
Celkem 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Suma 

Materiál 680 1404 1443 1558 1683 1817 1963 2120 2289 2472 17429 

Mzdy 644 1765 1829 1921 2017 2118 2224 2335 2452 2574 19879 

Stroj 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 

Doprava 154 1292 0 603 700 700 700 700 700 700 6249 

Režie 855 2370 1810 1810 2000 2000 2000 2000 2000 2000 18845 

VN 55 35 98 98 80 80 80 80 80 80 766 

Přímé výnosy 2951 11639 8026 8828 8828 8828 8828 8828 8828 8828 84412 

Leasing 2560 3873 3873 3873 3873 1147 0 0 0 0 19199 

HV -1997 900 -1027 -1041 -1525 966 1861 1593 1307 1002 2039 

Vliv leasingu 563 4773 2846 2832 2348 2113 1861 1593 1307 1002 21238 

 [6] 

Výpočty: 

1) Sečtení nákladů z tabulky č. 12 

2) Přímé náklady ze zdroje [6] 

3) Leasing ze zdroje [6] 

4) Přímé výnosy – náklady – leasing = hospodářský výsledek 

5) Hospodářský výsledek + leasing = vliv leasingu na hospodářský výsledek 
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Graf č. 7: Vliv leasingu na HV 

 

 

Graf č. 7 naznačuje, že u technologie Syncrofalke bude leasing splácen v roce 2011. 

Po tomto splácení bude tato technologie přinášet společnosti zisk. 

 

Vyvážecí souprava Hypro/Valtra (Obrázek č. 6) je vhodná pro odvoz hotových 

sortimentů nejen z porostu, ale i na větší vzdálenosti například od lanových systémů nebo 

špatně přípustných odvozních míst. Předností jsou hydropohony vleku, dále vysoká 

průchodnost terénem, nosnost 14 tun a odvozní délka sortimentu až 8m. Pohonná jednotka 

je zemědělský traktor Valtra. Hydraulická ruka je zde Cranab s dosahem 900mm. Vlek 

je Hypro 14, bržděný s hydropohonem a pneumatiky jsou nízkotlaké Nokian 500. 
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Obrázek č. 6: Vyvážecí soupravy Hypro/Valtra 
 

Tabulka č. 13: Traktor Valtra+Vlek Hypro 

Roky v tis. Kč 
Celkem 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Suma 

Materiál 202 222 244 264 290 319 351 386 2278 

Mzdy 388 419 453 489 528 570 616 665 4128 

Stroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doprava 2 4 4 4 4 4 4 4 30 

Režie 220 250 250 250 250 250 250 250 1970 

VN 13 15 15 15 15 15 15 15 118 

Přímé výnosy 1764 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 14588 

Leasing 769 937 1123 1123 1123 95 0 0 5170 

HV 170 -15 -257 -313 -378 579 596 512 894 

Vliv leasingu 939 922 866 810 745 679 596 512 6069 

 [6] 

Výpočty: 

1) Sečtení nákladů z tabulky č. 13 

2) Přímé náklady ze zdroje [6] 

3) Leasing ze zdroje [6] 

4) Přímé výnosy – náklady – leasing = hospodářský výsledek 

5) Hospodářský výsledek + leasing = vliv leasingu na hospodářský výsledek 
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Graf č. 8: Vliv leasingu na HV u traktoru Valtra a vleku Hypro 

 

 

Graf č. 8 naznačuje, že leasing u traktoru Valtra a vleku Hypro bude splácen v roce 

20013 a od roku 20014 bude tato technologie přinášet společnosti zisk. 

 

3.5.2 Harvestorové uzly 

Tvoří jej samostatný těžební stroj harvestor. Jedná se o speciální lesnický stroj 

vybavený hydraulickou rukou s univerzální harvestorovou hlavicí s jejíž pomocí zařízení 

pokácí strom, odvětví a vyrobí potřebný sortiment kulatiny. Druhou součást uzlu tvoří 

vyvážecí souprava, speciální lesnický traktor JOHNDEER s vyvážecím vlekem vybaveným 

hydraulickou rukou. 
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Tabulka č. 14: Harvestor I. 

Roky v tis. Kč 
Celkem 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Suma 

Materiál 748 790 830 871 915 961 1009 1059 7183 

Mzdy 797 1155 1236 1323 1415 1515 1621 1734 10796 

Doprava 115 128 133 1383 144 150 156 162 2371 

Režie 2421 3379 3447 3516 3586 1772 1237 1262 20620 

VN 200 7 5 5 5 5 5 5 237 

Přímé výnosy 4010 4522 5828 5828 5828 5828 5828 5828 43500 

Leasing 1566 2349 2349 2349 2349 2349 0 0 13311 

HV -1837 -3286 -2172 -3619 -2586 -924 1800 1606 -11018 

Vliv leasingu -271 -937 177 -1270 -237 1425 1800 1606 2293 

 [6] 

Výpočty: 

1) Sečtení nákladů z tabulky č. 14 

2) Přímé náklady a leasing ze zdroje [6] 

3) Přímé výnosy – náklady – leasing = hospodářský výsledek 

4) Hospodářský výsledek + leasing = vliv leasingu na hospodářský výsledek 

 

Graf č. 9: Vliv leasingu na HV u Harvestoru I. 
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Graf č. 9 naznačuje že leasing u Harvestoru I bude splacen v roce 2012 a od roku 

2013 bude tato technologie společnosti vykazovat zisk. 

 

Tabulka č. 15: Harvestor II. 

Roky v tis. Kč 
Celkem 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Suma 

Materiál 847 1120 1176 1235 1297 1361 1430 1501 9967 

Mzdy 1011 1369 1465 1567 1677 1794 1920 2054 12857 

Stroje 128 24 29 30 31 32 34 35 343 

Doprava 0 137 151 166 182 201 221 243 1301 

Režie 3821 5062 5163 5266 5371 3728 2534 2585 33530 

VN 3 0 5 5 5 5 5 5 33 

Přímé výnosy 6916 4195 7400 7400 7400 7400 7400 7400 55511 

Leasing 1890 1655 2838 2838 2838 1194 0 0 13253 

HV -784 -5172 -3427 -3707 -4001 -915 1256 977 -15773 

Vliv leasingu 1106 -3517 -589 -869 -1163 279 1256 977 -2520 

 [6] 

 

Výpočty: 

1) Sečtení nákladů z tabulky č. 15 

2) Přímé náklady ze zdroje [6] 

3) Leasing ze zdroje [6] 

4) Přímé výnosy – náklady – leasing = hospodářský výsledek 

5) Hospodářský výsledek + leasing = vliv leasingu na hospodářský výsledek 
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Graf č. 10: Vliv leasingu na HV u Harvestoru II. 

 

Graf č. 10 naznačuje,že leasing Harvestoru II bude splácen v roce 2012 a od roku 

20013 bude tato technologie společnosti vykazovat zisk. 

 

3.5.3 Samostatná vyvážecí souprava VIMEK 

Jedná se o soupravu, která je používaná pro vývoz menší dřevní hmoty a není 

přidělena k žádné konkrétní technologii dřeva. Soupravu tvoří speciální lesnický traktor 

Vimek s vlekem vybaveným hydraulickou rukou. 

 

Tabulka č. 16: Vyvážecí souprava Vimek 

Roky v tis. Kč 
Celkem 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Suma 

Náklady 4324 6355 6627 6918 7226 6266 5936 6259 49911 

Přímé výnosy 5217 4989 6400 6400 6400 6400 6400 6400 48606 

Leasing 1226 1841 1841 1841 1841 614 0 0 9204 

HV -333 -3207 -2068 -2359 -2667 -480 464 141 -10509 

Vliv leasingu 893 -1366 -227 -518 -826 134 464 141 -1305 

 [6] 
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Výpočty: 

1) Sečtení nákladů ze zdroje [6] 

2) Přímé náklady ze zdroje [6] 

3) Leasing ze zdroje [6] 

4) Přímé výnosy – náklady – leasing = hospodářský výsledek 

5) Hospodářský výsledek + leasing = vliv leasingu na hospodářský výsledek 

 

Graf č. 11: Vliv leasingu na vyvážecí soupravě Vimek 

 

Graf č. 11 naznačuje, že společnost splatí leasing u vyvážecí soupravy Vimek v roce 

2012. Po tomto splácení bude vyvážecí souprava přinášet společnosti zisk. 

 



Bc. Radka Motáková: Ekonomické zhodnocení těžby dřeva 

Ostrava 2009  29 

4 Vyhodnocení 
Společnost Lesostavby Frýdek-Místek je tvořena navzájem propojeným systémem tří 

divizí (divize lesní výroby, divize stavební výroby, divize dopravy a mechanizace), 

které mají vlastní náplň práce, avšak jejich činnost se navzájem prolíná.  

Největší podíl na společné činnosti má divize dopravy a mechanizace, jejichž 

prostředků využívají, jak divize lesní výroby tak divize stavební výroby. Zároveň všechny 

tři divize jsou řízeny správním střediskem, které zajišťuje řízení zakázek, vedení účetnictví 

a mzdovou agendou. 

Diplomová práce je zaměřena na divizi lesní výroby. Rozebírá její jednotlivé složky 

nákladů a výnosů a velký důraz klade na těžbu dřeva a rozbor nových investic do lesní 

techniky v roce 2006. 

V roce 2006 byl podíl lesnické činnosti 47% a v roce 2007 již vzrostl 

na 56% celkového objemu výroby. Tento ukazatel vedl vedení akciové společnosti 

k rozhodnutí o výše zmíněných investicích, které umožňují kvalitnější provádění prací 

a umožňují nárůst výroby. 

Lesnické práce jsou prováděny z 90% pro státní podnik lesy České republiky. Zbytek 

prací jsou pro subjekty hospodařících v lesích.  

V lesnictví je společnost orientována výhradně na státní zakázky. Vývoj těchto 

lesnických zakázek je bohužel ovlivněn nepřehlednou situací při zadávání těchto zakázek 

viz tiskové zprávy v médiích dále stránky www. silvarium.cz.  V důsledku  toho neočekává 

vedení společnosti Lesostavby Frýdek-Místek v dalších letech 2008 a 2009 tak pozitivní 

vývoj jako byl v letech 2006 a 2007. 

Největší nárůst byl v roce 2007. Společnost dosáhla hospodářského výsledku 

36 000 000Kč v lesní výrobě, což byl nárůst 89% oproti roku 2006. 

Těžba zaznamenala v roce 2007 nárůst o 25%, pěstební činnost byla na stejné úrovni. 

Z tohoto vyplývá, že největší podíl na tomto profilu měl podíl dříví. Odráží to také 

významný narůst počtu zaměstnanců, který se v roce 2007 zvýšil o 30%. Z pohledu cash 

flow jsou nejzajímavější zakázky při kterých dochází k nákupu vytěžené kulatiny. 

Společnost tak má možnost vytěženou hmotu zpracovat a realizovat dle jednotlivých 

sortimentů svým odběratelům. Ve výběrovém řízení pro rok 2007 jsou stanoveny 
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podmínky na zakázkách pro LČR ve dvojím režimu. A to zakázka pouze provádění služeb 

a zakázka včetně výkopu dřeva. V současné době však došlo k výraznému snížení 

poptávky po kulatině a tím výrazného snížení cen dříví. 

Zásadní rozhodnutí akciové společnosti o nákupu lesní techniky ve výši 

64 000 000Kč bylo ovlivněno výše uvedeným nárůstem objemu lesní výroby 

a hospodářského výsledku.  

Z rozboru ekonomiky nejvýznamnějších strojů viz. tabulka č. 12, 13, 14, 15, 16 

vyplývá, že po dobu aktivní životnosti budou tyto stroje splaceny a po ukončení leasingu 

budou přinášet společnosti zisk. 
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5 Závěr 
 

Předmětem této diplomové práce bylo provést ekonomické zhodnocení těžby dřeva 

divize lesní výroby ve firmě Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.. Zhodnocení probíhá 

porovnáním roku 2006 s rokem 2007. 

Divize lesní výroby díky svým investicím do moderních technologií je schopna 

vytěžit za krátkou dobu poměrně velký objem dřeva, který se projevil hlavně v roce 2007. 

V odbytu dříví došlo v roce 2007 k 25 % nárůstu oproti roku 2006. 

Bohužel ekonomická krize se jako první projevila v obchodu se dřevem a to už 

v polovině roku 2008. Z důvodu této krize došlo k propadu cen i odbytu a nastaly 

problematické vztahy mezi vedením Státních lesů a těžařskými firmami. 

Nestabilitu v oblasti lesního hospodářství pro Lesy České Republiky se firma snaží 

kompenzovat ziskovostí zakázek u jiných subjektů hlavně obcí a měst. V současné době 

zajišťuje divize lesní výroby zakázky pro tři tyto subjekty získané ve Výběrovém řízení o 

veřejnou zakázku. 
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