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les“, jaký čas pracovali pro LH a pro obec. Nebyla předložena jediná faktura 
za pěstební a těžební práce – nelze vyhodnotit náklady, které by bylo možno  
porovnat s vykázanými výdaji, dle „Plnění rozpočtu – pěstební činnost“. Byly 
sice dodány faktury „za správcovství obecních lesů“, ovšem opět bez jasných 
podkladů pro fakturaci a navíc se jeví, jako zmatečné, (neobsahují 
předepsané náležitosti dle Zákona o účetnictví), nelze zjistit co a za jaké 
období je fakturováno, když za měsíce s počtem pracovních dnů 20 nebo 22 
jsou faktury totožné a navíc je vyfakturováno o 44.794,50 Kč více, než je 
uvedeno ve schváleném závěrečném účtu obce Dolní Lhota – Plnění rozpočtu 
1 – 12/2021, Výdaje – ODD 10, PAR 36 – Správa v lesním hospodářství. 

 
Všeobecné údaje o „LHC Obec Dolní Lhota“ – jsou podrobně popsány v 
„textové části Lesního hospodářského plánu“. 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa – katastrální výměra - 84,3741 Ha, 
z toho porostní půda – 83,05 Ha. Lesní hospodářský plán pro LHC „Obec 
Dolní Lhota“ je zpracován na decennium s platností od 1.1.2018 do 
31.12.2027. Všechny lesy LHC jsou lesy hospodářskými, v pásmu 
ohrožení „D“ (pásmo imisního ohrožení lesa - s nižším imisním zatížením), na 
území LHC se nenachází žádná chráněná území ani území z programu 
NATURA 2000. 

 
Dodané podklady ke zpracování odborného vyjádření: 

1) Textová část (všeobecná část) LHP s platností od roku 2018 do 2027 
2) LHK – lesní hospodářská kniha LHP s platností od roku 2018 do 2027 
3) Textová část (všeobecná část) LHP s platností od roku 2008 do 2017 
4) LHK – lesní hospodářská kniha LHP s platností od roku 2008 do 2017 

Požadované podklady, které nebyly dodány: 

1) Tabulky – LHP 2008/2017– Porostní plocha podle dřevin a věkových stupňů, 
základní údaje podle dřevin, základní údaje podle kategorií a věkových stupňů 

2) Za rok 2021 - Účetní doklady dle jednotlivých měsíců, vykázaných prací 
v množství dle jednotlivých činností, druhu a Kč, včetně faktur za provedené 
práce na lesním majetku – čerpání finančních prostředků. 

 

Nález – zjištění. 
 
1) Zhodnotit neplnění plánovaného etátu v minulém deceniu. 
LHP 2008 – 2017 

Údaje LHE – textová část LHP: 
rok předpis plnění Plnění v % 

Těžba mýtní úmyslná (m3) 8093 1431 17,68 

Těžba mýtní nahodilá (m3) 807 2404 297,89 

Celkem mýtní těžba (m3) 8900 3835 43,09 

Těžba PÚ (m3) 586 309 52,73 

Těžba předmýtní nahodilá 
(m3) 

114 0 0 

Celkem předmýtní těžba 700 309 44,14 

Celková výše těžeb (m3) 9600 4144 43,17 
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Etát (objem dříví, které lze na daném lesním hospodářském celku za dané 
období vytěžit s ohledem na dosažení stavu vyrovnanosti a těžební 
nepřetržitosti a s přihlédnutím ke stávajícímu, především věkovému, složení 
lesů). Za minulé decennium byl etát realizován pouze z 43,17%, což  
představuje pro vlastníka lesního majetku nižší příjem z prodeje dřevní hmoty, 
ale zároveň žádoucí přesunutí možností objemu těžeb do budoucna. 

 
1.1. Výhled modelových těžeb na následující čtyři decennia v m3 b.k. 
Druh těžby 
(decennia) 

1.  
(2018-2027) 

2. 
(2028-2037) 

3. 
(2038-2047) 

4. 
(2048-2057) 

Těžba obnovní 6955 660 1527 2775 

Těžba výchovná 1715 1303 1572 999 
Těžba celková 8670 1963 3099 3774 

Zde je ovšem nutné zdůraznit, že na jedné straně a s přihlédnutím k „Výhledu 
modelových těžeb na následující 4 decenia rozpočítané z etátu“ (v poměru 
k současné výši), kdy v 2. deceniu klesne těžba na necelých 23%, následně 
na necelých 36% a v posledním uvedeným obdobím na necelých 44%) je 
tento postup v době „hojnosti finančních prostředků“ vůči budoucnosti 
rozumný. Na straně druhé nižší příjmy do obecního rozpočtu a také nižší 
nárok na pracovníky v lese i na objem práce správce lesního majetku. 
Z dodaných podkladů vyplývá, že v tomto trendu je pokračováno i v novém 
LHP 2018 – 2027, kde je stanoven celkový etát na 8 670m3. Za 4 roky 
platnosti LHP je vytěženo 683m3 – tj. 7,88% na podíl 0,4 decenia, tedy na 
adekvátní podíl – 3 468 m3 – tj. 19,7%, což je nepochybně umožněno 
dostatkem (lépe řečeno přebytkem) finančních prostředků.  
 
1.2. Přehled skutečné výměry věkových tříd lesních porostů s 
„normalitou“ (normálním zastoupením věkových tříd). 

Věková 
třída 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Plocha 
LHC 

9,28 11,0 25,87 4,6 1,3 3,1 2,34 0 14,01 8,07 1,51 0 1,36 0,33 0,1 

normalita 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,61 6,95 5,01 3,29 2,68 1,91 1,14 0,38 0 
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Lesy LHC Obec Dolní Lhota mají značně nevyrovnanou věkovou strukturu 
s převahou porostů 3., 9. a částečně 10. věkového stupně, silně podnormální 
jsou především 5., 6. a 7. věkový stupeň a zcela chybí 8. věkový stupeň (z 
období let 1938 – 1947). 
 
2) Porovnání zásob s navýšením o přírůst: dle LHP 2008-2017 a 2018-

2027 
Porovnání údajů z LHP 200/-2017 a 2018-2027 s realizovanou těžbou a 
odhadem přírůstu: 

 LHP  
2008-17 

plán 
těžby 

-těžba Zásoba 
- těžba 

LHP  
2018-27 

Rozdíl Přírůst 
CPP/ 
PMP 

Celková zásoba porostů (m3 b.k.) 15787 9600 -4144 11643 17004 +5361 6,45 

Zásoba mýtních porostů (m3 b.k.) 12483 8900 -3835 8648 10607 +1959 5,95 

Prům. zásoba mýtních por. (m3 b.k.) 379    417 + 38  

Plocha mýtních porostů (ha) 32,93    25,41 -7,52  

Těžba Mú (m3 b.k.) 8900    6955 -1945  

Průměrná výše Mú/ha por.půdy (m3 b.k.) 107    84 -23  

CPP - celkový průměrný přírůst pohybuje kolem 6,45 m3 b.k./ha/rok, což je 
mírně podprůměrné a PMP – průměrný mýtní přírůst kolem 5,95 m3 
b.k./ha/rok, což je mírně nadprůměrné. 
 
3) Porovnat a vyhodnotit jednotlivé ceníky prací (těžební činnost, 

pěstební činnost, ostatní práce) s alespoň dvěma subjekty stejného 
zaměření. 

 

Pro porovnání byly použity ceníky těžebních i pěstebních prací z roku 
2021 u lesních majetků – 1. - soukromá osoba, 2. - obec a 3. - firma 
dodávající komplexní práce pro LČR, s.p. 
Předložený ceník neobsahuje pěstební práce: obnova lesa (zalesňování) první 
a opakované. 

 
3.1.1. Těžební činnost 
Použit dodaný ceník roku 2018 a proveden přepočet dle uvedeného procenta 
navýšení: nebyl dodán ceník pro „železného koně“ (nákup realizován v roce 
2018 – cena 568.579,- Kč) 
Přepočet ceníku z roku 2018 dle uvedeného navýšení v %: 

Činnost/ 
hmotnatost 

-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1+ 

Těžba – ceník 2018 350 260 230 200 165 130 110 100 

Navýšení + 1,4 1,3 1,44 1,48 1,32 1,13 1,10 1,18 

těžba Ceník 2021 490 338 331 296 218 147 121 118 
P-VM k. – ceník 2018 225 200 165 148 125 110 100 90 

Navýšení + 1,25 1,38 1,32 1,23 1,19 1,15 1,10 1,05 

P-VM koně Ceník 2021 281 276 218 182 149 126 110 95 
VM-OM – ceník 2018 175 150 140 130 120 110 100 95 

Navýšení + 1,25 1,25 1,27 1,24 1,2 1,16 1,11 1,06 

VM-OM Ceník 2021 219 188 178 161 144 128 111 101 
P-OM koně – ceník 2018 350 260 230 215 192 170 155 145 

Navýšení + 1,25 1,41 1,35 1,30 1,32 1,21 1,19 1,16 



      -5- 
 

Činnost/ 
hmotnatost 

-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1+ 

P-OM koně Ceník 2021 438 367 310 280 253 206 184 168 
P-OM UKT – ceník 2018 350 270 230 215 195 180 165 150 

Navýšení + 1,25 1,20 1,24 1,23 1,18 1,16 1,10 1,03 

P-OM UKT Ceník 2021 438 324 285 264 230 209 182 154 

 
3.1.2. Porovnání ceníku - přibližování – „P – OM“ prováděné koněm a 
UKT: 

Činnost/ hmotnatost -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1+ 

P-OM koně Ceník 2021 438 367 310 280 253 206 184 168 

P-OM UKT Ceník 2021 438 324 285 264 230 209 182 154 

Rozdíl (+ / -) koně x UKT 0 +43 +25 +16 +23 -3 +2 +14 

Jako nelogický se jeví finanční rozdíl mezi stejnou prací provedenou koněm a 
traktorem, když ceník není vázán na přibližovací vzdálenost. 

 
3.1.3. Porovnání mezi kombinovanou prací – „P-VM“ (kůň) + „VM-OM“ 
(traktor) a přibližováním „P-OM“ 

Činnost/ hmotnatost -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1+ 

P-VM k. Ceník 2021 281 276 218 182 149 126 110 95 

VM-OM  Ceník 2021 219 188 178 161 144 128 111 101 

CELKEM (P – OM) (P-VM+VM-OM) 500 464 396 343 293 254 221 196 

P-OM UKT Ceník 2021 438 324 285 264 230 209 182 154 

Rozdíl mezi  „P-VM“ - „VM-OM“ a 
„P-OM“ UKT 

+62 +140 +111 +79 +63 +45 +39 +42 

Vzhledem ke značným rozdílům by bylo žádoucí porovnat (dle výkazů a faktur) 
podíl přibližování – „P-OM“ (kůň i traktor) s kombinovaným přibližováním „P-
VM – VM-OM“.  
Jedná se o neodůvodněný rozdíl v činnosti tj. - přibližování od „P“ (pařezu) po 
„OM“ (odvozní místo) – kdy jde o stejnou práci a tato by měla být také stejná, 
jak pro koně, traktor, vyvážecí soupravu apod.. Tyto sazby by měly být téměř 
totožné, ne-li stejné. Pracovníci vždy fakturují výhodnější cenu přibližování – 
poměr „P-OM a P-VM, VM-OM“ je při takovýchto cenách vždy v poměru 1:1+x. 

 
3.1.4. Těžba + přibližování: 
K porovnání použity údaje subjektů s jejich nejvyšší sazbou. 
Činnost/ 
hmotnatost 

-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1+ 

těžba  490 338 331 296 218 147 121 118 

Subjekt 1 330 270 230 200 150 130 110 100 

Subjekt 2 - 320 240 200 200 160 130 115 

Subjekt 3. 350 330 280 240 200 180 140 140 
v Kč +/- +140 +8 +51 +56 +18 -33 -19 -22 

 

 

 

 



      -6- 

 

Hmotnatost -0,09m3 je nutno brát, jako neprůkaznou – jedná se o výrobu 
sortimentu „tyče“ – sortiment 141 – tyčovina jehličnatá a sortiment 241 – 
tyčovina listnatá, jejichž výrobu některé subjekty vůbec nerealizují. 
V těžbě do hmotnatosti -0,49m3 jsou v ceníku Obce Dolní Lhota, s porovnáním 
subjektu s nejvyšší cenou, sazby vyšší, naopak u hmotnatosti 0,69m3+ jsou 
nižší, ovšem obdobný rozdíl je i u srovnávaných subjektů. 
 
3.1.5. Přibližování na vývozní místo – koně: 
Činnost/ 
hmotnatost 

-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1+ 

P-VM koně 281 276 218 182 149 126 110 95 

Subjekt 1 250 240 200 185 170 150 125 120 

Subjekt 2 - 180 150 140 125 120 115 110 
v Kč +/- +31 +36 +18 -3 -21 -24 -15 -25 

Sazby se liší podle jednotlivých subjektů, ale nejsou významně odlišné. 
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3.1.6. Přibližování z „vývozního“ místa na odvozní místo – traktor: 
Činnost/ 
hmotnatost 

-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1+ 

VM-OM  219 188 178 161 144 128 111 101 

Subjekt 1 180 170 155 150 130 125 115 110 

Subjekt 2 - 160 130 120 115 110 105 100 

v Kč +/- +36 +18 +23 +11 +14 +3 -4 -9 

Sazby se liší podle jednotlivých subjektů, ale nejsou významně odlišné. 
 

 

VM-OM  (traktor) – sazbu lze považovat za téměř odpovídající srovnávaným 
subjektům.  
 
3.1.7. Přibližování „pařez“ - odvozní místo – koně: 
Činnost/ 
hmotnatost 

-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1+ 

P-OM koně  438 367 310 280 253 206 184 168 

Subjekt 1 280 250 230 210 200 190 180 160 

Subjekt 2 - 270 240 220 180 170 160 160 

Subjekt 3. 230 230 220 210 205 190 180 170 
v Kč +/- +158 +97 +70 +60 +48 +16 +4 -2 
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P-OM koně ceník v hmotnatostech až do 0,69m3 včetně, významně přesahuje 
ceny (+16 až +97 Kč), hmotnatost 0,99m3 je téměř totožná. 
 
3.1.8. Přibližování „pařez“ - odvozní místo – UKT: 
Činnost/ 
hmotnatost 

-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1+ 

P-OM UKT  438 324 285 264 230 209 182 154 

Subjekt 2 - 230 210 180 160 150 130 130 

Subjekt 3. 260 260 230 220 210 200 200 200 

v Kč +/- +178 +64 +55 +44 +20 +9 -18 -46 
 

 

Stejně, jako P-OM – koně, tak i UKT - v hmotnatostech až do 0,69 včetně, 
významně převyšuje ceny (+9 až +64 Kč – hmotnatost -0,09 není relevantní),  
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3.1.9. Kombinované přibližování „pařez“ – vývozní místo (koně) a 
vývozní místo - odvozní místo UKT: 
Činnost/ 
hmotnatost 

-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1+ 

P-VM+VM-OM 500 464 396 343 293 254 221 196 

Subjekt 2 - 340 280 260 240 230 220 210 

Subjekt 3. 370 370 340 330 305 290 240 240 

v Kč +/- +130 +94 +56 +13 -12 -36 -19 -44 
 

 
P-VM + VM-OM je do hmotnatosti -0,29m3 významně vyšší, od hmotnatosti 
0,49m3 je tomu naopak. 
Ceník těžebních prací a přibližování neobsahuje případnou možnost 
zvýšení tarifů (přirážky v procentech, či příplatky apod.) prací 
v extrémních podmínkách – nahodilá těžba zlomů a vývratů, těžba a 
přibližování na prudkých svazích, těžba u elektrického vedení, kolem 
cest a tramvajových tratí, jako specifikum části lesních porostů LHC Dolní 
Lhota. 

 

3.2. Pěstební činnost – ceník obce Dolní Lhota pěstebních služeb je velmi 
detailně sestavený, některé činnosti ostatní firmy vůbec nerealizují nebo jsou 
v jiných technických jednotkách nebo jsou případně s nebo bez materiálu 
(lesnické pletivo, tubusy apod.) – nelze je tedy objektivně porovnávat, proto 
nejsou komentovány.  
Nebyl k dispozici ceník sadby, podsadby, opakované sadby apod. 
Porovnání je provedeno se subjektem s nejvyšší sazbou vyjádřeno 
procentech. 

činnost t.j. Dolní 
Lhota 

Subjekt  
1 

Subjekt  
2 

Subjekt 
3 

v % 

  v Kč v Kč v Kč v Kč  

Úklid a pálení klestu – jehličnatého a 
listnatého 

m3 77 70 55 60 110 

Úklid a pálení klestu  jehličnatého m3 77  55  140 

Úklid a pálení klestu listnatého m3 83  55  151 

Úklid klestu bez pálení ručně i mech. 
Jehl. + list. 

m3 59 48 45 55 107 
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činnost t.j. Dolní 

Lhota 
Subjekt  
1 

Subjekt  
2 

Subjekt 
3 

v % 

  v Kč v Kč v Kč v Kč  

Úklid klestu bez pálení ručně i mech – 
jehl. 

m3 59  45  131 

Úklid klestu bez pálení ručně i mech – 
list. 

m3 71  45  158 

Pálení sneseného klestu – jehl. + list. m3 30 30 30 40 75 

Pálení sneseného klestu – jehl. m3 30  30  100 

Pálení sneseného klestu –  list. m3 36  35  103 

Štěpkování klestu – s rozmetáním 
štěpky 

m3 142   70 203 

Drcení klestu m3 101   70 144 

Dočišťování ploch po těžbě ha 5698 4500 4500 4000 127 

Příprava půdy na holině – ruč. + 
mech. v ploškách 

1000ks 7122  2451  290 

Příprava půdy na holině mech. 
celoplošně 

ha 11277  12000  94 

Příprava půdy na holině – chem. v 
pruzích 

ha 4511   1500 301 

Příprava půdy na holině – chem. 
celoplošně 

ha 4985 3800 2500 3000 131 

Příprava půdy pod porostem ručně+ 
mech. v ploškách 

1000ks 7122   3500 203 

Příprava půdy pod porostem mech. 
celoplošně 

ha 11277  9000  125 

Oplocenky z nového materiálu 
drátěné 150/3 

km 102082 30000 30000  XXX 

Rozebírání a likvidace oplocenek – 
drátěné do 180 cm včetně 

km 21388 11000 15000 13000 143 

Údržba a oprava oplocenek km 35610 Hod. sazba 

130 
Hod. sazba-

110-160 
 XXX 

Kontrolní a srov.plochy - zřizování ks 14244   3000 475 

Kontrolní a srov.plochy - rozebírání ks 2968   1500 198 

Nátěr nebo postřik kultur repelenty - 
letní 

1000ks 890 460 380 500 178 

Nátěr nebo postřik kultur repelenty - 
zimní 

1000ks 973 460 380 500 195 

Ochrana náletů repelenty letní ha 6529 2500  3000 218 

Ochrana náletů repelenty zimní ha 6529 2500  3000 218 

Individuální ochrana – tubusové 
chrániče  

1000ks 90212 15000 11000  
bez materiálu 

 xxx 

Nátěr nebo postřik repelenty – letní – 
sazenice před výsadbou 

1000ks 475 200   238 

Ožínání ručně + mech. v ploškách 1000ks 1602  900 1300 123 

Ožínání ručně + mech. v pruzích ha 8428 6500 6300 7000 120 

Ožínání ručně + mech. celoplošně ha 11870 8500 8000 8500 140 

Ošlapávání kultur ha 5935  4000 4000 148 

Chemická ochrana MLP proti buřeni 
v pruzích 

ha 4273   2200 194 

Chemická ochrana MLP proti buřeni 
celoplošně 

ha 5104   2600 196 

Odstranění škodlivých dřevin – ručně 
+ mech. 

ha 15431 5000 2500-6500 7000 220 

Odstranění škodlivých dřevin – 
chemicky 

ha 5342 3000   178 

Odstranění škodlivých dřevin – 
kombinovaně 

ha 15618   4600 340 



     -11- 
činnost t.j. Dolní 

Lhota 
Subjekt  
1 

Subjekt  
2 

Subjekt 
3 

v % 

  v Kč v Kč v Kč v Kč  

Klikoroh borový – chemické ošetření 
kultury 

1000ks 944 500  500 189 

Prostřihávky jehl. + list. – ručně + 
mech. 

ha 14244  6000 10500 136 

Prořezávky jehl. + list – ručně + mech. ha 14244 6000-
12000 

3000-
10000 

9000 119 

Prořezávky jehl. – ručně + mech. ha 14244   9000 158 

Prořezávky  list – ručně + mech. ha 12464   9000 138 

Rozčleňování porostů km 11395 6000  4725 190 

Zpřístupnění porostů řezem ha 6829 4000 1000-4000 3360 171 

Lapače na kůrovce – instalace ks 166   52 319 

Oklest a ořez do 2,5m včetně 1000ks 14244   8925 160 

XXX – činnosti, které nelze porovnat, neboť některé sazby jsou uvedeny 
včetně materiálu – (Oplocenky z nového materiálu drátěné 150/3, lesnické 
pletivo = cca 40,-Kč/bm) 
Tučně jsou označeny sazby převyšující o minimálně +20% s nejvyšší 
porovnávanou sazbou u všech subjektů. 
Zadavatelem nebylo požadováno podrobné a vyčerpávající okomentování 
jednotlivých činností, jako postačující je proto srovnání ve výše uvedené 
tabulce, kde jsou uvedeny dostupné sazby jednotlivých pěstebních prací u 
srovnávaných subjektů, včetně podrobnějšího členění některých činností - 
rozpětí od do – např. u odstraňování škodlivých dřevin v rozmezí od 2.500 po 
6.500 Kč/ha – od 2000 do 8000 ks/ha, prořezávky od 4000 do 12000 ks/ha 
nebo zpřístupnění porostů řezem, kde je cena dle rozpětí od 500 do 2000 
ks/ha. 
Ceník Obce Dolní Lhota toto rozpětí náročnosti prací nijak nerozlišuje a uvádí 
pouze jednu pevnou sazbu. 
Mimo 2 výjimek /pálení sneseného klestu – jehl. + list.(75%)  a příprava půdy 
na holině mech. celoplošně (94%)/, které jsou nižší, než u srovnávaných 
subjektů, totožná sazba je u pálení sneseného klestu – jehl.“ a pouze 2 
činnosti jsou v relaci se srovnávanými – t,j, +max. 10% - (úklid klestu bez 
pálení ručně i mech. jehl. + list. (107%) a pálení sneseného klestu –  list. 
(103%). 
Ceník jednotlivých činností je až příliš štědře honorován, což má zajisté 
vysoce kladný vliv na získávání a udržení pracovníků pro tyto práce, ovšem na 
druhé straně má vysokou finanční zátěž pro rozpočet obce a lze konstatovat, 
že jde o výrazné přeplácení a plýtvání finančních prostředků obce. 

 

3.3. Ostatní práce 
činnost t.j. Dolní 

Lhota 
Subjekt  
1 

Subjekt  
2 

Subjekt 
3 

v % 

Ruční práce hod. 202 130 110 138 146 

Práce JMP hod. 344 200 150 214 161 

Práce traktorem hod. 772 420  314 184 

Práce křovinořezem hod. 344 190  202 170 

Práce zádovým postřikovačem hod. 281   151 186 

Ceník ostatních prací se nadprůměrnými cenami nijak neodlišuje s ceníkem 
v pěstební činnosti. 
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4)  Porovnat zásoby m3 b.k. dle dřevin a věkových stupňů mezi dvěma 
decenii. 

K LHP 2008 – 2017 nebyly dodány tabulkové přílohy, číselné informace byly 
vypočteny z údajů textové části LHP – 3 – Zhodnocení stavu lesa (nejsou 
obsaženy veškeré dřeviny a procentické zastoupení ploch a zásob), proto 
nebylo srovnání podle věkových stupňů možné. 
(LHP 2008-2017 - LHP 2018 – 2027) 

dřevina Zásoba  
v m3, b.k. 

Zásoba  
v m3, b.k. 

V % V % Plocha  
v Ha 

Plocha  
v Ha 

V % V% Zásoba  
v m3/ha 

Zásoba  
v m3/ha 

SM 2494 2067 15,8 12,16 18,54 11,71 22,35 14,12 135,52 176,60 

JD  126  0,74 0,25 0,51  0,61  247,06 

BO 4989 4689 31,6 27,58 18,25 15,50 22,0 18,68 273,37 302,52 

MD 4310 3840 27,3 22,58 10,62 8,31 12,8 10,02 405,84 462,09 

jehličnaté 12093 10722 74,70 63,06 47,60 36,03 57,15 43,43 254,05 297,58 

DB 1358 2193 8,6 12,90 11,12 15,76 13,4 19,00 122,12 138,27 

BK 1673 2206 10,6 12,97 11,12 17,31 13,4 20,86 150,45 127,44 

HB  297  1,76 1,16 2,67 1,4 3,22  111,24 

JV  308  1,81 2,41 2,43 2,9 2,93  126,75 

JS  4  0,02  0,09  0,11  44,44 

JLV  1  0,01  0,01  0,01  100,0 

AK  3  0,02  0,05  0,06  60,0 

BR  728  4,28 6,89 5,26 8,3 6,34  138,40 

OL  124  0,73  0,61  0,74  203,28 

LP  177  1,04 1,24 1,37 1,5 1,66  129,20 

TP  228  1,34  1,14  1,37  200,0 

Ost. list.  13  0,08  0,24  0,29  54,17 

listnaté 3031 6282 19,2 36,96 33,94 46,94 40,90 56,59 89,30 133,83 

celkem 15787 17004 93,9 100 81,54 82,97 98,05 100 193,61 204,94 

Údaje v LHP 2008 – 2017 nejsou zcela vypovídající, jsou pouze orientační -  k 
jejich přesnému porovnání nebyly relevantní doklady – přílohy LHP. 
 
4.1. Porovnání celkové zásoby v m3 b.k. 
dřevina Celková zásoba 

 - 2008/17 v m3 b.k. 
Celková zásoba  
- 2018/27 v m3 b.k. 

Úbytek 
- 

Nárůst 
+ 

SM 2994 2068 -926 - 

BO 4989 4689 -300 - 

MD 4310 3840 -470 - 

DB 1358 2193 - +835 

BK 1673 2206 - +533 

Nejvyšší úbytek zásob je logicky u dřeviny SM (hmyzí škůdci, kalamity apod.), 

úbytek u MD je méně pochopitelný (když větší množství bylo těženo pouze 

v porostech 2 B8 a 3 A8a – nelze zjistit, zda šlo o těžbu Mú), nárůst u 

listnatých dřevin se jeví, jako logický. 
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 4.2. Porovnání plochy dřevin v ha. 
dřevina Plocha dřevin –  

2008/17 v ha 
Plocha dřevin –  
2018/27 v ha 

Úbytek 
- 

Nárůst 
+ 

SM 18,54 11,71 -6,83 - 

JD 0,25 0,51 - +0,26 

BO 18,25 15,50 -2,75 - 

MD 10,62 8,31 -2,31 - 

DB 11,12 15,76 - +4,64 

BK 11,12 17,31 - +6,19 

HB 1,16 2,67 - +1,51 

JV 2,41 2,43 - +0,02 

BR 6,89 5,26 -1,63 - 

LP 1,24 1,37 - +0,13 
 

 

Rozdíly jsou dány snižováním zastoupení jehličnatých dřevin (mimo JD) na 
úkor dřevin listnatých v souladu se současným trendem. 
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4.3. Porovnání zásob v m3 b.k. na 1ha 
dřevina Zásoba v m3/ha - 2008-2017 Zásoba v m3/ha - 2018-2027 

SM 135,52 176,60 

BO 273,37 302,52 

MD 405,84 462,09 

jehličnaté 254,05 297,58 

DB 122,12 138,27 

BK 150,45 127,44 

listnaté 89,30 133,83 
celkem 193,61 204,94 

 

 

Plocha i zásoba jehličnatých dřevin mezi decenii vykazuje logický pokles na 
úkor dřevin listnatých a zásobě celkové, jako důsledek nižší těžby, než 
umožňoval etát. 
  
5) Posoudit kvalitu výkazů – „Pracovní výkony“ a vyhodnotit jejich 

průkaznost, jako podkladů k fakturaci (čerpání finančních prostředků) – 
výdajů ODD 10, PAR 31 – „Pěstební činnost“. 

Pracovní výkony neobsahují některé práce: obnova lesa (zalesňování), 
pěstební činnost (úklid klestu, příprava půdy, ochrana kultur, prostřihávky, 
prořezávky, vyvětvování porostů, apod.), těžební činnost - probírky, 
přibližování dřeva, apod. a nebyly dodány jakékoliv faktury k jednotlivým 
činnostem. 
 
K některým činnostem: 
Pracovní výkony za měsíc 10/2021 jsou téměř nečitelné (v posouzení mohou 
být z tohoto důvodu některé nepřesnosti) 
5.1. Výsek nežádoucích dřevin 

měsíc porost Plocha Výměra LHP věk Zakmenění 

5 3D3 neuvedena 4,70 29 10 

5 3D2a neuvedena 0,11 19 8 

7 3C3, 3B2a neuvedena 2,00 /  0,11 30 / 10 9 / 10 

11 3D3 neuvedena 4,70 29 10 

11 3E3a neuvedena 4,16 29 9 

0

100

200

300

400

500

SM BO MD jehličnaté DB BK listnaté CELKEM

Porovnání zásob v m3/ ha některých dřevin 
LHP 208/17 a 2018/27

2008/17 2018/27



      -15- 
Plocha není uvedena ani v jednom případě na jaké výměře měl být výsek 
proveden. 

 
5.2. Oplocenky 

Stavba/rušení/ oprava měsíc porost bm Věk 

rušení 3 2D1b 350 7 

oprava 3 3A4 15 35 

oprava 5 3A1c 45 9 

rušení (U viaduktu) 5 neuveden 150  

stavba 8 1A13 60 134 

oprava 8 3E3a 20 29 

oprava 9 3A1f 15 5 

oprava 12 neuveden 135  

Ve dvou případech z 8 není uveden porost, v měsíci srpen je v jediném řípadě 
u porostu 1A13 - stavba oplocenky uveden i výpočet – 60m x sazba 85.464 = 
5.127,80 Kč odpovídající ceníku, ovšem není jasné z jakého důvodu je zde 
tento výpočet uveden. 
 
5.3. Ožínání celoplošné 
měsíc porost Výměra LHP věk Plocha ož. poznámka 

7. 2D1d 0,06 4 0,10  

5. 3A1c 0,06 9 ?  

8. 3A1f 0,13 5 0,13  

8 3A2d 0,23 15 0,23 Provedeno 2x 

7. 3A4 0,93 35 0,30  

5. 3E0 0,08 ? ?  

8. 3E0 0,08 ? 0,10  

7. 3E3a? 4,16 29 0,15  

5. 3E3a 4,16 29 ?  

V porostu 2D1d je výměra dle LHP 0,06ha, plocha celoplošného vyžínání je 
vykázána -  0,10ha, u porostu 3E0 v měsíci 8. je celoplošné vyžínání 
vykázáno výměrou 0,10, ale dle LHP je výměra 0,08ha, u porostu 3A1c, 3E0 a 
3E3a není uvedena plocha celoplošného vyžínání, u porostu 3A2d je uvedeno 
celoplošné vyžínání 2x v jednom měsíci a to v srpnu (patrně se jedná o 2 
samostatné plochy). V měsíci – červenec je v jediném případě uveden 
výpočet ha x sazba – „0,70 x 12.750 = 8.925 Kč“, ovšem ceník obce uvádí  
„Ožínání ručně + mech. celoplošně“ v sazbě 11.870,- Kč/ha.  
 
5.4. Těžba – 2021 – seřazeno dle měsíců, porostu a dřeviny. 

m. těžba prost Dřevina množství Dřevina množství Dřevina množství Celkem 

1. NT 2C10 BO 1,57     1,57 

3. T 2C10 BO 0,59 SM 2,16    

3. T 1A13 BO 2,27 SM 2,65 JD 5,82  

   DB 3,91 BK 2,99   20,39 

4 NT 1A13 DB 3,67 JD 5,31 TP 3,20 12,18 

6. T 3D3 SM 1,58 BO 1,10 TP 0,43  

  1A13 BO 1,68 JD 1,40 TP 0,64 6,83 

7. NT  zlomy BO 2,24      

8. NT 3D3 SM 3,12 BO 4,08    
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m. těžba prost Dřevina množství Dřevina množství Dřevina množství Celkem 

8. NT 3A4 SM 2,08     2,08 

8. NT 3A9 BO 5,12     14,40*) 

9. NT 1A13 BK 4,90      

  3A9 DB 2,89 BO 5,21 SM 6,03  

  4A3a SM 3,16 BO 1,13 BR 2,87 26,19 

10. T (11.10.) ?3D3?       ? 

 T (18.10) ?4D3a       ? 

11. NT 2B9 SM 0,11     0,11 

11. NT 2B3 SM 0,21 BO 0,32   0,53 

11. NT 2D3a DB 0,08 BO 0,18   0,26 

11. NT 3D3 SM 2,38     2,38 

11. NT 3E3a MD,BR 0,07     0,07 

12. T 4A3a ? 1,40     1,40 
*) – uvedena hmotnatost a výpočet – množství x sazba 
Těžba je chaoticky označována buď, jako těžba (bez rozlišení na předmýtní, či 
mýtní, úmyslnou nebo nahodilou) nebo, jako „NT“ – patrně „nahodilá těžba“, 
která se běžně v lesnictví rozděluje na „Pn“ – předmýtní nahodilá nebo „Mn“ – 
mýtní nahodilá. Běžně není uváděna hmotnatost těžené hmoty!  
V měsíci 10/2021 je uvedeno pouze datum práce a porost (číslo porostu – 
špatně čitelné), neuvedena hmota v m3

. V měsíci 12/2021 u porostu 4 A3a 
neuvedena dřevina. 
Pouze v měsíci srpen je v jednom případě uvedena u těžby „NT“ hmotnatost 
(0,19 m3 b.k.) a výpočet – „hmota m3 14,40 x sazba 331,20Kč = 4.769,28 Kč“, 
což sice odpovídá ceníku, ovšem v „Hospodářské knize“ je v porostu 3D3 – 
hmota středního kmene u SM = 0,08 m3 b.k., BO = 0,20 m3 b.k., celkem 
vytěženo 7,20 m3 b.k., v porostu 3 A4 – hmota středního kmene u SM = 0,22 
m3 b.k. celkem vytěženo 2,08 m3 b.k. a v porostu 3 A9 – hmota středního 
kmene u BO = 1,84 m3 b.k., celkem vytěženo 5,12 m3 b.k., což by mělo být 
doloženo údaji v „Číselníku dlouhého a rovnaného dříví“, ovšem je málo 
pravděpodobné, že veškerá celkově vytěžená hmota (14,40 m3 b.k.) ve všech 
uvedených porostech měla průměrnou hmotnatost 0,19 m3 b.k., jak je 
uvedeno ve výpočtu. 

 
5.5. Štěpkování klestu 

měsíc prost množství Specifikace práce 

1. Obora neuvedeno štěpkování po těžbě + snášení 

2. neuveden neuvedeno Štěpkování po těžbě 

3. 1 A13 neuvedeno Štěpkování 4 dny 

5. 3 D3 + 3 D2a + 3 C3 + 3 E5 neuvedeno štěpkování 

7. 3 C3 + 3 B2a 8 hod. štěpkování 

8. 3 C3 + 3 D3 + 4 A3a neuvedeno štěpkování 

9. Mokřinka neuvedeno 9.9. štěpkování 

10. Mokřinka, Obora neuvedeno 4.10. a 6.10. štěpkování 

10. Obora neuvedeno 22.10. štěpkování po těžbě 

11. 4 A3a + 3 A9 + 3 D3 neuvedeno štěpkování 

12. Obora – 4 A3a neuvedeno štěpkování 
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U štěpkování není ani v jednom případě uvedeno množství hmoty v m3, na 
kterou je sestaven ceník, v několika případech není vůbec uveden porost. 

    
6) Ostatní zjištění 
Plnění rozpočtu – obec Dolní Lhota – 2018 – 2021. (Oficiální webové 
stránky obce Dolní Lhota): 

Návrh rozpočtu 
Upravený rozpočet 
Plnění rozpočtu 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
plán 

Les – mzdy zaměstnanci 440.000 
811.000 
810.326 

750.000 
1.170.000 
1.167.162 

1.250.000 
1.250.000 
896.444 

  

Těžba, přibliž., Pč, údržba lesa 780.000 
750.000 
749.456 

780.000 
620.000 
618.662 

780.000 
780.000 
158.702 

  

Obnova lesa, stromky, zalesňování 250.000 
67.600 
67.546 

250.000 
60.000 
59.626 

250.000 
245.000 
31.635 

  

Pěstební činnost /plán/skutečnost  
 

 
 

 
 

1.950.000 
1.950.000 
1.273.361 

1.790.000 

Celkové náklady – mzdy 
zaměstnanci, těžba, přibližování, 
údržba, obnova, pěstební činnost 

1.627.328 1.845.450 943.949 1.273.361  

Správa v lesním hospodářství 
 
 
Fakturováno 2021 (dle faktur) 

220.200 
220.200 
220.200 

220.200 
220.200 
220.000 

220.200 
651.000 
553.023 

600.000 
600.000 
553.891 
598.685,50 

600.000 

Správa v LH - průměrný náklad na 
1ha lesní půdy 83,05ha za rok v Kč 

2.651,41 2.651,41 6.658,92 6.669,37 
7.208,73 

 

Celkové náklady na správu LH, 
Obnovu lesa, mzdy zaměstnanců,  
Pěstební a těžební práce apod. 

1.847.528 2.065.450 1.639.804 1.827.252  

Celkový průměrný náklad na 1ha 
lesní půdy 83,05ha za rok v Kč 

22.245,97 24.869,96 19.744,78 22.001,83  

Realizovaná těžba v m3 b.k. 245 210 131 97  
Les - tržby 500.000 

210.000 
206.539 

500.000 
200.000 
196.532 

500.000 
500.000 
79.134 

300.000 
300.000 
117.616 

100.000 

Průměrný výnos na 1ha lesní půdy 
83,05ha za rok v Kč 

2.486,92 2.366,43 952,85 1.416,21  

V tabulce je barevně odlišen návrh rozpočtu, upravený rozpočet a plnění 
rozpočtu – skutečnost. 
Zcela logicky nelze očekávat od lesního majetku o výměře porostní půdy 
83,05 ha, navíc s přihlédnutím ke značně nevyrovnané věkové struktuře 
ziskovost, jako u lesních majetků o výměře  500ha a vyšší. Vyrovnanost, či 
mírnou ztrátovost lze považovat za úspěch.  
Je jistě velmi chvályhodné, že vedení obce Dolní Lhota přistupuje ke svému 
lesnímu majetku takto velkoryse, ovšem bylo by vůči rozpočtu obce i občanům 
určitě odpovědnější, vyhodnotit ekonomiku lesního hospodářství a zamyslet se 
nad účelností a především nad hospodárností takto vynakládaných finančních 
prostředků obce. 
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Z tabulky je patrné, že výnosy z lesního majetku obce činí necelých 20% 
nákladů jen na správcovství lesa, pouze 9,2% nákladů celkových (bez 
správcovství) a pouze 6,4% nákladů celkových (včetně správcovství 
lesa). Jedná se o zcela nestandardní a více, jak nehospodárný přístup 
k obecnímu majetku, když je lesní majetek „lesem hospodářským“. 

 
Závěr: 
Jednotlivé body, včetně tabulkového srovnání jsou uvedeny výše.  
K bodu: Posoudit kvalitu výkazů – „Pracovní výkony“ a vyhodnotit jejich 
průkaznost, jako podkladů k fakturaci (čerpání finančních prostředků) – výdajů 
ODD 10, PAR 31 – „Pěstební činnost“. 
Zde je nutné zdůraznit, že místo požadovaných „účetních dokladů dle 
jednotlivých měsíčních výkazů prací v množství dle jednotlivých činností, 
druhu a Kč, včetně faktur za provedené práce na lesním majetku – čerpání 
finančních prostředků“ byly dodány pouze tzv. „Pracovní výkony“ dle 
jednotlivých měsíců.  
Tyto je nutno hodnotit, jako kusé, nepřesné, zmatečné, chaotické a zavádějící 
jakési poznámky o činnosti pracovníků, nikoliv jako podklady pro fakturaci, ani 
pro řádné vedení LHE. Není jasné, zda jsou pracovníci placeni („fixní“) 
paušální mzdou, časovou nebo úkolovou. Dle pracovních výkonů pracovali 
celý rok 3 zaměstnanci částečně pro lesní hospodářství a částečně „pro obec“. 
Proto zde nebyly vyhodnocovány tzv. práce pro obec, údržba techniky, služby 
občanům, rozvoz paliva, dezinfekce apod. 
Dodané podklady neobsahují žádné údaje o obnově lesa (první a opakované 
zalesňování), přípravy půdy, ochrany kultur, mimo celoplošné vyžínání (nátěr 
nebo postřik repelenty, individuální ochranu, chemickou ochranu apod.), 
prořezávky, ochranu lesa, probírky, přibližování hmoty na „OM“ apod. Tyto 
práce jsou patrně realizovány nějakou firmou, či soukromou osobou a 
samostatně fakturovány, což nelze doložit – nebyly předloženy žádné 
faktury, či podklady. 
V roce 2018 obec Dolní Lhota zakoupila za 568.579,- Kč „železného koně“, 
jehož práce ani výkon při přibližování není zmiňován, ani není uvedeno, jak 
s ním je nakládáno, jak a kým a zda je provozován, či využíván. 

 
Doporučení: 
A) Pokud jsou předložené „pracovní výkony“ dostatečné pro ekonoma obce 

k následné fakturaci, či jako podklady pro čerpání rozpočtu obce, pak 
doporučuji požádat nadřízený orgán obce o finanční kontrolu (patrně 
Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor kontroly korporátního řízení a 
kontroly), případně finanční audit. 

B) Je bezpodmínečně nutné přepracovat (aktualizovat) ceníky těžebních, 
pěstebních i ostatních prací, na ceny běžně užívané, jaké jsou u jiných 
lesnických organizací. 

C) Pro zpracování níže uvedených bodů doporučuji provést komplexní 
kontrolu, nejlépe znaleckým posudkem zpracovaným znalcem 
v příslušném oboru a to za poslední 3 roky s následujícími otázkami: 

1) Posoudit zda rozsah výkonů odpovídá potřebám lesa a jejich kvalita 
vynaloženým nákladům - účelnost po pěstební, těžební i finanční stránce: 
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a) Posoudit oprávněnost provádění pouze celoplošného vyžínání 
b) Posoudit účelnost a finanční náročnost štěpkování klestu po těžbě 
c) Provést kontrolu obnovy lesa (první a opakované zalesňování), vyhodnotit 
v jakých cenách a kvalitě byly prováděny, jaký typ sazenic byl použit k obnově 
lesa (prostokořenné, krytokořenné, sazenice, poloodrostky, odrostky) a jaké 
byly ceny sadebního materiálu, hektarové počty jednotlivých druhů apod. 
d) Zjistit v jaké kvalitě, množství a způsobu se provádí přibližování dříví na 
„OM“ 
e) Vyhodnotit, jak je využíván „železný kůň“, jak je provozován a jaké jsou 
průměrné náklady na přiblížení 1m3 dřeva 
f) Provést kontrolu, jakým způsobem, v jaké kvalitě a za jakou cenu jsou 
prováděny prořezávky a probírky  
g) Prověřit účel, důvod a množství vykázané těžby dřeviny MD v porostech  
2 B8 (nyní 2 B9) a 3 A8a (nyní 3 A9) v minulém deceniu  
h) Zjistit zda, v jakém množství, kvalitě a za jaké ceny jsou prováděny nátěry 
(letní a zimní) kultur proti okusu zvěří nebo další ochranu kultur mimo 
celoplošné vyžínání 
i) Ověřit množství a kvalitu provedených prací – např.: prořezávky, probírky  
-40 let, oklest a ořez porostů, ochranu kultur, oplocování kultur, kontrolní a 
srovnávací plochy, individuální ochranu – tubusové chrániče, prostřihávky, 
rozčleňování porostů, zpřístupnění porostů apod. 
j) Vyhodnotit zda je struktura sledovaných a vyhodnocovaných informací o 
lesním majetku dostatečná s ohledem na jejich informační hodnotu pro 
potřeby vlastníka lesa, fakturaci prací a LHE – řádné a běžné vedení – 
povinné náležitosti. 

 
 

V Hradci nad Moravicí dne: 17.7.2022 
 
         ………………………. 
         Ing. Otto Žallmann, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Příloha k odbornému posouzení - vysvětlení některých lesnických výrazů: 
1) Les hospodářský - dle zákona o lesích - § 9 - Lesy hospodářské jsou lesy, 

které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního 
určení. 

2) Těžební etát – celkový objem dřeva, který lze z lesa v daném období ( např. 
decennium) těžit s ohledem na dosažení stavu trvalosti, nepřetržitosti těžeb a 
s přihlédnutím ke stávajícímu, především věkovému rozdělení lesů. 

3) Celkový průměrný přírůst (CPP) je průměrný přírůst vztažený k hlavnímu i 
podružnému porostu. Vypočítá se jako součet průměrného přírůstu hlavního 
porostu a průměrné probírek a příslušného věku. 

4) Průměrný mýtní přírůst (PMP) je zvláštní případ věkového (ročního) 
průměrného přírůstu, vztažený k obmýtní době. Vypočítá se jako podíl zásoby 
porostu (hlavního nebo celkového) v době obmýtí a obmýtní doby. Nezávisí na 
věku porostu, pouze na stanovené době obmýtní. Jeho velikost se rovná tzv. 
normálnímu etátu. 

5) Decennium - desetiletý interval pro trvání lesního hospodářského plánu,  
6) Věkové třída -  jedna věková třída zahrnuje všechny porosty, jejichž věk se od 

sebe neliší o více než 20 let: 1. věková třída zahrnuje porosty ve stáří 1 – 20 
let; 2. věková třída porosty staré 21 – 40 let; 3. věková třída 41 – 60 let; 4. 
věková třída 61 – 80 let, 5. věková třída 81 – 100 let, 6. věková třída 101 – 
120 let atd. 

7) Věkový stupeň - jeden věkový stupeň zahrnuje všechny porosty, jejichž věk 
se od sebe neliší o více než 10 let: 1. věkový stupeň zahrnuje porosty ve stáří 
1 – 10 let; 2. věkový stupeň porosty staré 11 – 20 let; 3. věkový stupeň 21 – 
30 let; 4. věkový stupeň 31 – 40 let, 5. věkový stupeň 41 – 50 let, 6. věkový 
stupeň 51 – 60 let, 7. věkový stupeň 61 – 70 let, 9. věkový stupeň 71 – 80 let, 
10.věkový stupeň 81 – 90 let atd. 

8) LHE - Lesní hospodářská evidence 
Ve smyslu § 40 zákona č. 289_1995 Sb. je vedení záznamu o vykonaných 
hospodářských opatřeních v porostech včetně vyhotovení příslušných 
podkladů (sestavy) a náplní LHE je - povinnost vlastníka vést LHE – 
- povinnost evidovat plnění : závazných ustanovení LHP a provedené 

obnovy v jednotlivých porostech 
- povinnost dodání souhrnných údajů orgánu SSL 

9) Těžbou předmýtní úmyslnou - těžba prováděná za účelem výchovy porostu 
– označuje se „Pú“ 

10) Těžbou mýtní úmyslnou - těžba prováděná za účelem obnovy porostu nebo 
výběr jednotlivých stromů v porostu určeném k obnově – označuje se „Mú“ 

11) Těžbou nahodilou - těžba prováděná za účelem zpracování stromů suchých, 
vyvrácených, nemocných nebo poškozených – označuje se „Pn“ – předmýtní 
nahodilá a „Mn“ – mýtní nahodilá 

12) Hmotnatost – objem dřeva v m3, průměrná – průměrná hmota porostu 
(těženého dříví) – b.k. – bez kůry - čistý objem dřeva bez kůry. 

13)  „P“ – lokalita pařez – místo u pařezu, kde byl kmen pokácen, obvykle 
odvětven a silné kmeny rozmanipulovány (rozřezány) na jednotlivé sortimenty 
(palivo, pilařská kulatina, surové kmeny apod.) 

14)  „VM“ – lokalita vývozní místo – místo, kde je (obvykle u přibližovací linky) 
dříví soustředěno v  pro další přibližování na „odvozní místo“ 

15)  „OM“ – lokalita odvozní místo – skládka u odvozní cesty, kde se dříví 
soustřeďuje k odvozu odvozní soupravou 



 


