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Úvod

P edkládaná práce vychází po stránce teoreticko-metodické ze-
jména z projektu ešeného v rámci Národní agentury pro zem d lský
výzkum (NAZV) . QF3233 „Vyjád ení spole enské efektivnosti 
existence a využívání funkcí lesa v pen žní form  v eské republice“ 
(ŠIŠÁK et al. 2005). Po stránce praktické aplikace pak práce uvádí 
metodiku a výsledky výzkumného projektu „Analýza efektivnosti po-
lyfunk ního lesního hospodá ství na území lesního závodu Židlocho-
vice“. Uvedený výzkumný úkol byl ešen pro Lesy eské republiky,
s. p., v letech 2004 - 2006 (ŠIŠÁK et al. 2006). Konkrétní metodický 
p ístup a výsledky byly schváleny na oponentních jednáních p ísluš-
ných projekt . Výstupy z prací uvedených výše byly upraveny a adap-
továny na konkrétní pom ry lesního závodu Židlochovice.

ešený úkol vznikl jako odpov  na pot ebu ešení problém  spo-
jených se snižováním ekonomické efektivnosti lesního hospodá ství.
Ekonomická efektivnost je snižována v d sledku požadavk  na ome-
zení hospoda ení v lesích za ú elem intenzifi kace mimoproduk ních
funkcí lesa požadovaných ze strany orgán  ve ejné správy a zájmo-
vých organizací. Uvedené požadavky mají stále rostoucí trend. P itom
tato intenzifi kace se d je velmi asto na úkor tržní produk ní funkce 
lesa zajiš ující práv  nezbytnou ekonomickou efektivnost polyfunk -
ního lesního hospodá ství, jeho rentabilitu, ve spole nosti budované 
na principech tržního hospodá ství. Významná sv tová jednání a ma-
teriály však uvád jí jako podmínku trvale udržitelného lesního hospo-
dá ství sou asnou a na stejné úrovni požadovanou trvalou udržitelnost 
nejen ekologickou, ale rovn ž trvalou udržitelnost ekonomickou a tr-
valou udržitelnost sociální (ŠIŠÁK, ŠACH, KUP ÁK 2003). 

Z d vod  pln ní daných spole enských požadavk  dochází 
k omezování hospoda ení v lesích a ke konstrukcím r zných limit
pro hospoda ení v lesích. Ty mají za následek na jedné stran  stále se 
zvyšující vícenáklady a mimo ádné náklady, které nesouvisí s trvale 
udržitelným zp sobem realizovanou vlastní tržní produk ní funkcí 
lesa. Na druhé stran  zap í i ují ztráty tržeb ze snížené produkce, i
odsunutí tržeb na dobu pozd jší, z ehož plynou fi nan ní ztráty. Sni-
žuje se tak ekonomická efektivnost tržní produkce d eva, která nemá 
nic spole ného s nehospodárností p i produkci d eva ani s používáním 
neefektivních technologií i nedostate ným postupem inovací v sek-
toru lesního hospodá ství. Tuto um le zp sobenou tržní nerovnováhu 
a fi nan ní újmu je nutno identifi kovat a napravovat. 

Na druhé stran  dochází však k zajiš ování požadované míry spo-
le enských funkcí lesa a k dalšímu posilování jejich sociáln -ekono-
mické významnosti a tedy hodnoty pro spole nost na daném území.

Metodika

V rámci konkrétních podmínek území LZ Židlochovice byly do 
sou asné doby identifi kovány a v úvahu pro kalkulaci p icházejí ná-
sledující druhy újmy a škody z omezení hospoda ení v lesích:
1. Ztráta p íjm  z vynuceného prodloužení doby obmýtí – porostní 

skupiny a jejich ásti
2. Ztráta p íjm  z vynuceného ponechání spontánním proces m (od-

n tí produk ní funkce) – porostní skupiny a jejich ásti
3. Ztráta p íjm  ze sníženého zakmen ní (z odn tí produk ní funkce 

lesa)
4. Zvýšené režijní (administrativní) náklady
5. Specifi cké vícenáklady a mimo ádné náklady

Metodika kalkulací (matematicko-ekonomické modely) jednotli-
vých p íslušných p ípad  újmy a škody, ke kterým dochází na území 
LZ Židlochovice, je uvedena v následujících ástech a vychází z pu-
blikovaných prací ŠIŠÁKA (2004, 2006). Sb r vstupních dat pro dané 
p ípady je pom rn  náro ný.

Metodické postupy zjiš ování výše ekonomických ztrát z intenzi-
fi kace polyfunk ního lesního hospodá ství byly aplikovány na území 
lesního závodu (LZ) Židlochovice, který je jedním z p ti lesních 
závod  p ímo ízených L R, s. p. Lesní závod Židlochovice zaujímá 
území dvou lesních p stebních oblastí, a to 35 – Jihomoravské úvaly 
a 33 – P edh í eskomoravské vyso iny. Vým ra lesní p dy dosa-
huje 22,5 tis. ha na katastrálním území o rozloze 173 tis. ha. Sestává 
z lesního hospodá ského celku (LHC) Židlochovice a LHC Moravský 
Krumlov. Pr m rná lesnatost území v intenzivn  obd lávané zem -
d lské krajin  je necelých 15 %. 

Území LZ je významné st edoevropským lužním lesem zejména 
podél tok ek Jihlavy, Dyje, Svratky a Moravy na ploše cca 10 tis. ha 
(40 % z celkové vým ry LZ Židlochovice a 30 % z vým ry lužních 
les  na území R). V sousedství luh  na vátých píscích je 3 tis. ha bo-
rových les , ale je zde významn jší zastoupení dubu ceru a akátu. Dal-
ším význa ným typem lesa je listnatý pa ezinový les s p evahou dubu 
letního a zimního (v tšinou nepravé kmenoviny) na vým e 8 tis. ha 
v pahorkatinách v okolí Mikulova, na Divácku a Moravskokrumlov-
sku. Dalším vyhran ným typem je 1 tis. ha v trolam  (HRIB 2002).

Velmi významné je intenzivní myslivecké hospoda ení. V sou as-
né dob  LZ Židlochovice obhospoda uje 11 bažantnic a 5 obor s chovy 
zv e jelení, da í, mufl oní a zv e erné. Výše uvedené znamená, že 
lesní hospodá ství na území LZ Židlochovice je výrazn  polyfunk ní,
zajiš ující významné spole enské funkce v dané krajin .
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SOCIÁLN -EKONOMICKÉ DOPADY SPOLE ENSKÝCH POŽADAVK  NA POLYFUNK NÍ LESNÍ 
HOSPODÁ STVÍ – P ÍKLAD LESNÍHO ZÁVODU ŽIDLOCHOVICE

Socio-economic impacts of requirements of the society on multifunctional forest management – case of the 

Forest Enterprise Židlochovice

Abstract

A forest provides not only a wood-product function but also other functions for society. Economic effectiveness is reduced by reason of 
demand on the restrictions of forest management towards the intensity of non-market forest functions required from the public administration
bodies and other organizations concerned. The restrictions cause mounting additional costs and extra expenses which both do not concern with 
the sustainable development way of the forest market function (timber production). In terms of particular conditions within the region of a Forest 
Enterprise Židlochovice several kinds of losses and damages from the restrictions of forest management have been up to now identifi ed and 
taken into consideration for the calculation. The annual long-term average economic loss within the region of a Forest Enterprise Židlochovice 
(calculated from the restrictions of forest management and in consequence of requirements of society or its parts on the intensifi cation of forest 
functions and forestry services) reaches 2,901 thousand CZK considering costs and 3,130 thousand CZK at the level of cost price.
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Ztráta p íjm  z vynuceného prodloužení doby obmýtí – porostní 

skupiny a jejich ásti

Daná ekonomická újma a škoda je na území LZ Židlochovice 
jednou z nej ast jších újem a škod. Následn  jsou uvedeny n které
základní charakteristiky pro hospodá ské soubory (HS), kde k této 
ztrát  dochází.

K uvedené ztrát  dochází na celkové vým e 127,77 ha v poros-
tech v:
– HS 3225 Ú elové hospodá ství – lesy chrán né podle p edpis

o státní ochran  – národní p írodní rezervace + I. zóna CHKO, 
obmýtí je prodlouženo na 150 let

– HS 4187 Ú elové hospodá ství – lesy chrán né podle p edpis
o státní ochran  – p írodní rezervace + I. zóna CHKO, obmýtí je 
prodlouženo na 150 let

– HS 4225 Ú elové hospodá ství – lesy chrán né podle p edpis
o státní ochran  – národní p írodní památky, obmýtí je prodlouže-
no na 150 let

Ztráta je kalkulována podle výrazu

ZP = [(Hlp
ub

– c) – (Hlp
up

– c)/1,02(up - ub) ] x Z,

kde: ZP - ztráta p íjmu, Hlp
ub

 – hodnota lesního porostu ve v ku
b žného obmýtí (ub) pro lesy hospodá ské podle LHP, p íp. HS (hod-
nota mýtní výt že), c – náklady na zajišt ný mladý lesní porost, Hlp

up

– hodnota lesního porostu ve v ku prodlouženého obmýtí (up), up 
- v k prodlouženého obmýtí), z – zakmen ní ve v ku ub, (diskonta ní
faktor podle lesní úrokové míry v pom rech R p i stálých cenách = 
2 %).

Hodnoty „Hlp” pro p íslušný v k a hodnoty „c” (pro zajišt ný
mladý lesní porost, v k 5 let) se zjistí podle vyhlášky . 55/1999 Sb., 
(p íp. 2. verze: Náklady na zajišt ný mladý lesní porost podle vyhláš-
ky . 540/2002 Sb. v platném zn ní).

Ztráta p íjm  z vynuceného ponechání spontánním proces m

(odn tí produk ní funkce) – porostní skupiny a jejich ásti

Na území LZ se jedná o t i národní p írodní rezervace (NPR): 
NPR Ranšpurk, NPR Cahnov a NPR Soutok (výb r porost  z LHP 
2000 – 2009). V nich vzniká ztráta z vynuceného ponechání spon-
tánním proces m (odn tí produk ní funkce), protože zde nelze t žit
d evo a prodávat produkci ze zákona.

Hodnoty újmy se mohou lišit podle p edpokládaného budoucího 
zastoupení d evin v obnov , proto byly vstupní hodnoty a výpo ty
provedeny pro dv  varianty, (A) pro variantu se stávajícím zastoupe-
ním d evin a (B) pro variantu s optimální d evinnou skladbou v obno-
v . Celkem se jedná o 36,42 ha vým ry. 

Ztráta je kalkulována podle výraz :

a) pro porost: ZPpor = (Hlpa – c) x Z,
b) pro pozemek: ZPpoz = r/0,02,

kde: Hlpa – hodnota lesního porostu podle vyhlášky . 55/1999 Sb. 
ve v ku a, c - náklady na zajišt ný mladý lesní porost podle hodnoty 
Hlpa pro v k 5 let (p íp. 2. verze: Náklady na zajišt ný mladý lesní 
porost podle vyhlášky . 540/2002 Sb. v platném zn ní), r – p íslušná
renta pro daný SLT podle vyhlášky . 55/1999 Sb., z - zakmen ní

Hodnoty dot ených lesních porost  jsou kalkulovány podle pro-
gramu SKOL pro výpo et škod na lesních porostech v souladu s vy-
hláškou MZe . 55/1999 Sb.

Ztráta p íjm  ze sníženého zakmen ní (z odn tí d evoproduk ní

funkce lesa)

Porostní skupiny s vyvolaným sníženým zakmen ním se na úze-
mí LZ vyskytují zejména ze dvou d vod , a to z d vodu rekrea ních
úprav a z d vodu intenzifi kované myslivosti v bažantnicích a obo-
rách.

Kalkuluje se jak ztráta pro pozemek na základ  renty diferen-
cované podle SLT, tak pro porost ze snížení kvality, pokud se jedná 
o snížení zakmen ní trvalého charakteru. 

a) Ztráta pro pozemek se kalkuluje: 

ZPpoz_r = r x (Z
1
 – Z

2
),

kde: ZPpoz_r – ro ní ztráta, r – p íslušná renta pro daný SLT na redu-
kované ploše nevyužívané k produkci, podle vyhlášky . 55/1999 Sb.,
Z

1
 – p vodní zakmen ní, Z

2
 – snížené zakmen ní.

b) Pro porost (snížení kvality): 

ZPpor_r = PMP x (1-Ks) x Z
2
, Ks = Zps/Zpb,

kde: ZPpor_r – ro ní ztráta, PMP – pr m rný mýtní p ír st hodno-
tový podle soubor  lesních typ , Ks – koefi cient ztráty na zpen žení
d íví, kalkulovaný jako pom r Zps – zpen žení skute né a Zpb – zpe-
n žení b žné, na území LZ Židlochovice na úrovni 10 %. 

Tento výše uvedený p ístup je použit pro kalkulaci ztráty ze 
zhoršení kvality, tj. snížení zpen žení d íví, v d sledku dlouhodob
sníženého zakmen ní porost .

Snížené zakmen ní porost  v Lednicko-Valtickém areálu

V Lednicko-Valtickém areálu byly realizovány krajiná ské úpravy, 
které by nemohly být provedeny v lese hospodá ském. Z toho d vodu
byla provedena zm na kategorie lesa. Na území Lednicko-Valtického 
areálu se nacházejí krajinné prvky – drobné historické stavby a vodní 
plochy. Na základ  studie krajiná sko estetických prvk  byly provede-
ny úpravy spo ívající ve vytvo ení pr hled , odstran ní ásti skupin 
d evin, bylo sníženo zakmen ní, pomístn  odstran ny nep vodní d e-
viny, ponechány solitérní stromy a provedeny výsadby nových d evin.
Jedná se o úpravu hospodá ského lesa na park „p írodního charakte-
ru“. Pro jednotlivé porostní skupiny bylo nové zakmen ní stanoveno 
individuáln  na základ  údaj  LZ Židlochovice.

Celkem se úprava dotýká porostních skupin v souhrnné vým e
104,25 ha, avšak ke sníženému zakmen ní a tvorb  pr hled  reáln
došlo na ploše 61,26 ha. Ekonomické újmy byly kalkulovány pro po-
zemek na základ  renty a pro porost na základ  pr m rného zpen žení
d íví, odhadu sníženého zpen žení, PMP a vým ry 61,26 ha ploch po-
rostních skupin se sníženým zakmen ním.

 Snížené zakmen ní porost  v bažantnicích a oborách

Jde o ur itý zvláštní p ípad, kdy nejsou n které plochy využívány 
pro tržní produkci d íví (tj. d evoproduk ní funkci lesa) ne z d vodu
mimoproduk ních funkcí, ale naopak pro produk ní funkci, pro trž-
ní produkci a služby chovu zv e a myslivosti. Jedná se v podstat
o zám nu, substituci, jednoho trvale obnovitelného zp sobu tržního 
využívání daného území jiným trvale obnovitelným zp sobem tržního 
využívání (produk ní funkcí). 

Jde jednak o porosty ponechané nebo tvo ené za ú elem skou-
sávání zv í a o hlavy nahán k (HS 9847), a o porosty se sníženým 
zakmen ním – tzv. oborn  pastevní les (HS 9845). V p ípad  pone-
chaných porost  a ploch v bažantnicích a oborách na skousávání zv í
z d vodu zvýšení úživnosti, a hlav nahán k (HS 9847), byla celková 
vým ra takových porost  bez tržní produkce d íví stanovena podle 
údaj  LHP a informací LZ Židlochovice na 749,73 ha. Ekonomické 
újmy byly kalkulovány pro pozemek a to na základ  renty podle vý-
m ry soubor  lesních typ  (SLT). 

Pokud jde o snížené zakmen ní v tzv. oborn  pastevním lese, bylo 
zakmen ní sníženo o 0,3 na vým e 320,15 ha. Ekonomické újmy 
byly kalkulovány pro pozemek na základ  renty a pro porost na zá-
klad  pr m rného zpen žení d íví, odhadu sníženého zpen žení, PMP 
a vým ry 320,15 ha ploch porostních skupin, v nichž je zakmen ní
sníženo.

Zvýšené režijní (administrativní) náklady

Lesy na území LZ Židlochovice jsou výrazn  polyfunk ního
charakteru. Pracovníci LZ Židlochovice zajiš ují podle požadavk
spole nosti a p íslušných vládních i nevládních spole enských sub-
jekt adu r zných spole enských funkcí lesa. Z toho d vodu jsou 
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pracovníci a ekonomika LZ výrazn  zat žováni akcemi a innostmi
spojenými se zajiš ováním a intenzifi kací všech významných spole-
enských funkcí lesa. Jde zejména o r zná organiza n -technická jed-

nání a administrativu spojenou s p ípravou dokument  a komunikací 
s r znými subjekty zvlášt  v rámci p írodoochranných a kulturn -na-
u ných funkcí lesa, prohlídky a exkurze. 

V rámci LZ byly identifi kovány innosti spojené s jednáními a or-
ganiza n -technickými pracemi p i zajiš ování a zkvalit ování (in-
tenzifi kaci) zejména p írodoochranných funkcí lesa (nejvíce v rámci 
zvlášt  chrán ných území, nov  území NATURA 2000, ale i v lesích 
hospodá ských) a dalších kulturn -nau ných funkcí lesa (exkurze 
a komunikace se školami a v deckovýzkumnými institucemi), a rov-
n ž rekrea ních funkcí lesa (úpravy prost edí). Na LZ Židlochovice 
se tímto zabývá v r zné mí e pr m rného podílu fondu pracovní doby 
(FPD) n kolik pracovník  jak na úst edí LZ, tak ve venkovním provo-
zu. Podíl na FPD byl kalkulován jako pr m r z období 2003 – 2005. 

Uvedené zvýšené režijní administrativní náklady by m ly zahrno-
vat nejen vlastní mzdové náklady v etn  odvod  na zdravotní a sociál-
ní pojišt ní, ale rovn ž další náklady režijní povahy spojené s uve-
denými innostmi. Jde v podstat  o náklady na dané pracovní místo. 
Jedná se p itom zejména jak o technicko-hospodá ské pracovníky 
úst edí LZ Židlochovice (pak jsou náklady na pracovní místo charak-
terizovány p edevším správní režií), tak venkovního provozu (náklady 
na pracovní místo jsou charakterizovány zejména výrobní režií).

Z údaj  poskytnutých LZ Židlochovice vyplývá, že podíl mzdo-
vých náklad  na správní režii dosahuje úrovn  45 %. To znamená, že 
každá koruna mzdových náklad  pracovník  úst edí p edstavuje 2,22 
K  vlastních náklad  na pracovníky úst edí LZ. Dále, podíl mzdových 
náklad  na výrobní režii dosahuje 76 %, to znamená, že každá koruna 
mzdových náklad  venkovních THP p edstavuje 1,32 K  vlastních ná-
klad  pracovník  polesí LZ. Uvedené hodnoty jsou použity pro kalku-
lace zvýšených režijních náklad  ve výsledkové ásti. P itom pokud 
by byly dané náklady vynaloženy v rámci tržní výrobní innosti, pak 
by musely generovat i p íslušnou míru zisku, o kterou však p i uve-
deném využití prost edk  LZ p ichází. Tuto ziskovou míru je možno 
kalkulovat na minimální pr m rné úrovni 10 %. To znamená, že toto 
lze považovat rovn ž za náklad LZ ve prosp ch aktivit uspokojujících 
spole enské zájmy, zájmy ve ejné. Pak by m la být kalkulována hod-
nota takových náklad  na úrovni výrobní ceny, tj. vlastní náklady by 
m ly být upraveny koefi cientem 1,1.

Specifi cké vícenáklady a mimo ádné náklady

Vzhledem k tomu, že LZ Židlochovice se nachází v ekonomicky, 
ekologicky a sociáln  siln  exponovaném území s výrazn  polyfunk -
ním posláním, podílí se výrazn  na akcích a innostech spojených se 
zajiš ováním a intenzifi kací významných spole enských funkcí lesa. 
Jedná se zvlášt  o p ípravu a realizaci projekt  p írodoochranného
charakteru, revitaliza ních opat ení, opat ení Programu 2000 L R,
s. p., v poslední dob  NATURA 2000 a dalších. V projektech jsou 
zohled ovány pouze p ímé náklady. M ly by však být kalkulovány 
úplné vlastní náklady a p ípadn  náklady na úrovni výrobní ceny.

LZ Židlochovice je velmi aktivní v ú asti na významných a ná-
kladných revitaliza ních akcích a projektech, které byly významnou 
m rou realizovány zejména v 90. letech. Jako informa ní a orienta ní
p ehled o aktivitách z minulého období lze uvést podle HRIBA (2006 
– rukopis), že pokud jde o revitaliza ní akce na LZ Židlochovice 
v letech 1990 – 1999, pak na po átku 90. let bylo zapo ato s revita-
liza ními akcemi, jejichž cílem byla zm na vodního režimu (jenž byl 
negativn  ovlivn n zejména vodohospodá skými úpravami ek Mora-
vy a Dyje v 70. a 80. letech) a rozvoj nových biotop  jako p íležitosti
pro zvýšení biodiverzity.

Do podrobn jšího šet ení za LZ Židlochovice byly zahrnuty ak-
tivity z posledních let, tj. pokud jde o revitalizace, pak program pé e
o krajinu, rok 2005, a Program 2000 za roky 2002 – 2004. D vodem
byla zejména dostupnost podrobn jších informací a dat. Avšak ani 
v t chto p ípadech se nejedná o vynucené vícenáklady a mimo ádné
náklady vn jšími okolnostmi. 

Revitalizace – Program pé e o krajinu rok 2005

V podzimních m sících roku 2005 m l LZ Židlochovice v zá-
m ru provést revitaliza ní opat ení spo ívající v obnovení zazem-
n ného í ního ramene, lužní t n  a vytvo ení nového mok adu na 
území LHC Židlochovice. Na území LHC Moravský Krumlov bylo 
naplánováno prohloubení t í drobných vodních ploch a vytvo ení
dvou nových. Cílem bylo zlepšení stavu životního prost edí, biolo-
gické rozmanitosti p edevším obojživelník . Projekt byl provád n
ve spolupráci s ZO SOP Brn nsko. Realizace projekt  si vyžádalo 
vynaložení fi nan ních prost edk  ve výši 545 405 K  bez DPH,
339 570 K fi nan ních prost edk  bylo uvoln no ze zdroj  MŽP 
v rámci Programu pé e o krajinu a 205 835 K  bylo uhrazeno ze zdro-
j  L R, s. p., LZ Židlochovice. 

Dosud vykazované vícenáklady a mimo ádné náklady na reali-
zaci projekt  p írodoochranného charakteru, zvlášt  revitaliza ních
opat ení a opat ení programu L R, s. p., NATURA 2000 a další jsou 
uvád ny na úrovni p ímých náklad  (PN). Nejsou zahrnuty ani režijní 
náklady, ani p im ená míra zisková k vlastním náklad m. Nejsou 
zohled ovány ani další náklady povahy režií na celý proces p ípravy
a zpracování projekt . Pokud bychom však m li kalkulovat veškeré 
prost edky, které LZ vkládá do daných inností ve prosp ch ve ejných
zájm , pak bychom m li vykazovat p inejmenším vlastní náklady 
(VN), p ípadn  hodnotu na úrovni výrobní ceny (VC). Totiž, kdyby 
místo vlastních náklad  na dané innosti využil LZ stejné zdroje 
v rámci obvyklé tržní výrobní innosti a vyráb l výrobky nebo posky-
toval služby jiným tržním subjekt m, pak by mu daný objem vlastních 
náklad  generoval i ur itou míru zisku, o kterou p i uvedeném využití 
prost edk  LZ p išel. Tedy i to je náklad LZ a L R, s. p., ve prosp ch
aktivit uspokojujících spole enské zájmy. 

Z údaj  poskytnutých LZ za rok 2005 vyplývá, že objem režií 
(režie správní a výrobní) inil 24 % objemu PN. Tedy úrove  VN 
byla rámcov  odvozena z PN koefi cientem 1,24. Pokud bychom kal-
kulovali hodnotu výrobní ceny (VC), lze uvažovat s orienta ní mírou 
ziskovou rámcov  v dlouhodobém pr m ru na úrovni alespo  10 % 
VN. Pak by bylo možno hodnotu VC odvodit z hodnoty PN koefi -
cientem 1,36. 

Program 2000

Cílem tohoto programu je podpora zejména fi nancování takových 
opat ení z vlastních prost edk  podniku L R, s. p., které se týkají 
podpory ve ejného zájmu v lesích, jež tento podnik spravuje. P ehled
inností a náklad  v jednotlivých letech 2002 - 2004, které byly fi -

nan n  a ú etn  uzav eny, je následující:

innosti Rok Náklady

Program 2000 – fi nancováno z vlast-
ních prost edk  podniku – pé e o bio-
diverzitu, estetické úpravy krajiny, 
drobné objekty k odpo inku ve ejnosti,
potla ování invazních rostlin, infor-
ma ní systém pro ve ejnost

2002
2003
2004

729 340 K
726 975 K

1 013 118 K

Ro ní pr m r:  823 144 K .

Krom  prezentovaných PN však LZ Židlochovice hradí reáln  i 
p íslušné režijní náklady, a kdyby náklady použil na podnikatelské 
aktivity, pak by mohl kalkulovat i s ur itou mírou ziskovou k VN. 
P epo et na VN a VC za rámcových podmínek uvedených výše je 
uveden ve výsledkové ásti.

Vyjád ení sociáln -ekonomických dopad  spo-
le enských požadavk  na polyfunk ní lesní 
hospodá ství na území LZ Židlochovice

Na území LZ Židlochovice bylo v rámci ešení výzkumného 
projektu identifi kováno p t následujících druh  ekonomické újmy 
a škody z omezení hospoda ení v lesích: 

Šišák, Sloup: Sociáln -ekonomické dopady spole enských požadavk  na polyfunk ní lesní hospodá ství –
p íklad lesního závodu Židlochovice
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Ztráta p íjm  z vynuceného prodloužení doby obmýtí – Porostní 
skupiny a jejich ásti
Ztráta p íjm  z vynuceného ponechání spontánním proces m (od-
n tí produk ní funkce) – Porostní skupiny a jejich ásti
Ztráta p íjm  ze sníženého zakmen ní (z odn tí produk ní funkce 
lesa)
Zvýšené režijní (administrativní) náklady
Specifi cké vícenáklady a mimo ádné náklady
Klasickými podstatnými ekonomickými újmami zap í in nými

požadavky spole nosti i jejích ástí na omezení hospoda ení v lesích 
jsou v p ípad  LZ Židlochovice zejména ztráta p íjm  z vynuceného 
prodloužení doby obmýtí, ztráta p íjm  z vynuceného ponechání 
spontánním proces m, zvýšené režijní (administrativní) náklady 
a áste n  ztráta p íjm  ze sníženého zakmen ní (pro Lednicko-Val-
tický areál).
1. Pr m rná ro ní ztráta p íjm  z vynuceného prodloužení doby 

obmýtí v porostních skupinách na vým e 127,77 ha dosahuje 
hodnoty 439 tis. K .

2. Pr m rná ro ní ztráta p íjm  z ponechání porost  spontánním 
proces m na vým e 36,42 ha dosahuje pro ztrátu z pozemk  té-
m  29 tis. K  a pro ztrátu z porost  dalších 103 tis. K , tj. celkem 
132 tis. K .

3. Pr m rná ro ní ztráta p íjm  ze sníženého zakmen ní v p ípad
úpravy lesa hospodá ského na park p írodního charakteru v Led-
nicko-Valtickém areálu ve prosp ch zdravotn -hygienických
(rekrea ních) funkcí lesa na vým e 61,26 ha iní p es 4 tis. K
z pozemk  a 30 tis. K  z porost , tj. celkem 34 tis. K .

4. Pr m rná ro ní ztráta p íjm  ze sníženého zakmen ní porost
v bažantnicích a oborách dosahuje:

- v p ípad  porost  a ploch na skousávání zv í a hlav nahán k na 
vým e 749,73 ha pro pozemek: 497 tis K ,

- v p ípad  sníženého zakmen ní v oborn -pastevním lese na vý-
m e 320,15 ha pro pozemek 60 tis. K  a pro porost 120 tis K , tj. 
celkem 180 tis. K .

5. Pr m rná ro ní ztráta ze zvýšených režijních (administrativních) 
náklad  dosahuje 2 296 tis. K , na úrovni výrobní ceny pak 2 525 
tis. K .

6. Pr m rné ro ní specifi cké vícenáklady a mimo ádné náklady jsou 
spíše než újmami náklady na realizované služby pro spole nost
ve spojitosti se spole enskými funkcemi lesa. Jedná se o náklady 
na:

- revitaliza ní opat ení v r. 2005 ve výši tém  206 tis. K  v p í-
mých nákladech, ale 255 tis. K  vlastních náklad  a 280 tis. K  na 
úrovni výrobní ceny (blíže viz následující text), 

- Program 2000 v letech 2002 - 2004 v pr m rné ro ní výši 823 tis. 
K  p ímých náklad , ale 1 021 tis. K  vlastních náklad  a 1 119 
tis. K  na úrovni výrobní ceny.
Z výše uvedené rekapitulace vyplývá, že celkov  dosahuje dlou-

hodobá pr m rná ro ní ekonomická újma na území LZ Židlochovice 
z omezení hospoda ení v lesích a v d sledku požadavk  spole nosti i
jejích ástí na intenzifi kaci funkcí lesa a služeb lesního hospodá ství
úrovn  2 901 tis. K  p i zapo ítání vlastních náklad  a 3 130 tis. K
na úrovni výrobní ceny. Na této hodnot  se podílí ztráta z vynuceného 
prodloužení doby obmýtí (položka 1.), ponechání porost  spontánním 
proces m (položka 2.), snížené zakmen ní ve prosp ch rekrea ní
funkce lesa (položka 3.) a zvýšené režijní, administrativní, náklady 
(položka 5.), které mají zásadní význam. 

Ro ní ztráta p íjm  ze sníženého zakmen ní porost  v bažant-
nicích a oborách (položka 4.) na úrovni 677 tis. K  je v podstat
d sledkem vlastního rozhodnutí správce lesa o zp sobu produk ního
využití daného území a substituce ásti tržní d evoproduk ní funkce 
za intenzifi kovanou tržní produk ní funkci chovu zv e a myslivosti. 
V daném p ípad  jde o posouzení produk ní ekonomické efektivnosti 
a výhodnosti uvedené substituce. Nejedná se o ztráty z omezení hos-
poda ení z d vod  intenzifi kace mimoproduk ních funkcí lesa a spo-
le enských požadavk .

Lze íci, že funkce chovu zv e a myslivosti má i výrazný mi-
moproduk ní význam – rekrea ní, kulturn -historický, apod. Avšak 
výrazný mimoproduk ní význam má i funkce d evoproduk ní. Ob
funkce lze ze spole enského hlediska realizovat trvale udržitelným 
zp sobem a považovat je za p ínos ve všech t ech aspektech trvale 
udržitelného hospoda ení, tj. ekologického, ekonomického a sociální-
ho ve srovnání s jinými zp soby využití p írodních zdroj  a krajiny.

Specifi cké vícenáklady a mimo ádné náklady (položka 6.), které 
byly identifi kovány na území LZ Židlochovice, jsou v daném p ípad
spíše než újmami, náklady na realizované mimoproduk ní služby pro 
spole nost z vlastního rozhodnutí L R, s. p., a LZ Židlochovice. Jde 
o náklady na revitaliza ní opat ení v r. 2005 ve výši tém  206 tis. K
v p ímých nákladech, p íp. 255 tis. K  ve vlastních nákladech a 280 
tis. K  na úrovni výrobní ceny. Dále se jedná o Program 2000 v le-
tech 2002 - 2004 v pr m rné ro ní výši 823 tis. K  p ímých náklad ,
ale 1 021 tis. K  vlastních náklad  a 1 119 tis. K  na úrovni výrobní 
ceny.

Tyto specifi cké náklady na služby pro spole nost by m ly být kal-
kulovány a rozhodn  zve ej ovány, aby bylo známo kolik fi nan ních
prost edk  je vynakládáno na intenzifi kaci daných spole enských
funkcí lesa a krajiny podnikem L R a LZ Židlochovice na daném 
území. Protože se však jedná spíše o služby pro spole nost, m ly
by být v této kategorii také vedeny, ne tedy v kategorii pojednávající 
o ekonomických újmách a škodách plynoucích z požadavk  spole -
nosti na omezení hospoda ení v lesích za ú elem intenzifi kace netrž-
ních spole enských funkcí lesa. 

Záv ry

V ekonomicky, ekologicky a sociáln  siln  exponovaném území 
s výrazn  polyfunk ním posláním je LZ Židlochovice zna n  zat -
žován akcemi a innostmi, které nesouvisí s tržní produkcí. Jedná se 
o zajiš ování a intenzifi kaci všech významných netržních, mimopro-
duk ních, spole enských funkcí lesa. Jde zvlášt  o p ípravu a reali-
zaci projekt  p írodoochranného charakteru, revitaliza ních opat ení,
opat ení Programu 2000 L R, s. p., NATURA 2000 a dalších meziná-
rodních, národních i regionálních aktivit. D sledkem je rovn ž ome-
zování lesního hospodá ství, které sebou p ináší citelné vícenáklady 
a mimo ádné náklady, ale rovn ž újmy na tržbách.

Celkov  dosahuje dlouhodobá pr m rná ro ní ekonomická újma 
na území LZ Židlochovice z omezení hospoda ení v lesích a v d -
sledku požadavk  spole nosti nebo jejích ástí na intenzifi kaci funkcí 
lesa a služeb lesního hospodá ství úrovn  2 901 tis. K  p i zapo ítání
vlastních náklad  a 3 130 tis. K  na úrovni výrobní ceny. Na této hod-
not  se podílí ztráta z vynuceného prodloužení doby obmýtí (439 tis. 
K ), ponechání porost  spontánním proces m (132 tis. K ), snížené 
zakmen ní ve prosp ch rekrea ní funkce lesa (34 tis. K ) a zvýšené 
režijní, administrativní, náklady (2 296 tis. K  p i zapo ítání vlastních 
náklad , p íp. 2 525 tis. K  na úrovni výrobní ceny), které mají zásad-
ní význam.

Ro ní ztráta p íjm  ze sníženého zakmen ní porost  v bažantni-
cích a oborách na úrovni 677 tis. K  je v podstat  d sledkem vlastní-
ho rozhodnutí správce lesa o zp sobu produk ního využití daného 
území a substituce ásti tržní d evoproduk ní funkce za intenzifi kova-
nou tržní produk ní funkci chovu zv e a myslivosti. Nejedná se tedy 
o ztráty z omezení hospoda ení z d vod  intenzifi kace mimoproduk -
ních funkcí lesa a spole enských požadavk .

Specifi cké vícenáklady a mimo ádné náklady, které byly identi-
fi kovány na území LZ Židlochovice, nejsou v podstat  újmami, ale 
spíše náklady na realizované mimoproduk ní služby pro spole nost
z vlastního rozhodnutí L R, s. p., a LZ Židlochovice. Jde o náklady 
na revitaliza ní opat ení v r. 2005 ve výši tém  206 tis. K  v p ímých
nákladech, p íp. 255 tis. K  ve vlastních nákladech a 280 tis. K  na 
úrovni výrobní ceny. Dále se jedná o Program 2000 v letech 2002 - 
2004 v pr m rné ro ní výši 823 tis. K  p ímých náklad , ale 1 021 tis. 
K  vlastních náklad  a 1 119 tis. K  na úrovni výrobní ceny.
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Uvedené ekonomické újmy plynoucí z omezování tržního, pro-
duk ního, obhospoda ování lesa ve prosp ch netržního obhospoda o-
vání lesa, ale i náklady na intenzifi kaci, tj. zvelebení netržních, mimo-
produk ních funkcí lesa a služeb lesního hospodá ství pro ve ejnost
by m ly být v budoucnu každoro n  systematicky, standardizovaným 
zp sobem kalkulovány a rozhodn  zve ej ovány, prezentovány ve-
ejnosti, aby bylo známo kolik fi nan ních prost edk  je vynakládáno 

na intenzifi kaci daných spole enských funkcí lesa a krajiny L R,
s. p., a LZ Židlochovice na daném území. Za tím ú elem by bylo t eba
vypracovat metodiku, p íp. i zjednodušenou, která by mohla být po 
dalším ov ení na n kterých organiza ních jednotkách L R, s. p., 
uplatn na v praxi.

Poznámka:

P ísp vek vznikl s podporou grantu NAZV . QF 3233 „Vyjád ení
spole enské efektivnosti existence a využívání funkcí lesa v pen žní
form  v eské republice“ a s podporou Grantové služby L R, s. p., 
projektu „Analýza efektivnosti polyfunk ního lesního hospodá ství na 
území lesního závodu Židlochovice“.
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Socio-economic impacts of requirements of the society on multifunctional forest management

– case of the Forest Enterprise Židlochovice

Summary

When observing social requirements, restrictions of forest management and constructions of several limits for management in forests come 
to mind. These reasons cause mounting additional costs and extra expenses that have nothing to do with sustainable development way of the for-
est market function (timber production). They eventually compose an incomes loss from reduced production or a postponement of incomes for 
later date what causes a fi nancial loss. However at the other side the required rate of social functions of forests has been ensured as well as other 
strengthening of its socio-economic signifi cance and consequently a value for the society on the particular area.

Methodology of calculations (mathematical-economic models) of respective cases of losses and damages within the region of a Forest En-
terprise Židlochovice of the Forests of Czech Republic, state enterprise, results from published works by ŠIŠÁK (2004, 2006).

The annual long-term average economic loss within the region of a Forest Enterprise Židlochovice (calculated from the restrictions of forest 
management and in consequence of requirements of society or its parts on the intensifi cation of forest functions and forestry services) reaches 
2,901 thousand CZK considering costs and 3,130 thousand CZK at the level of cost price. This value involves the loss from prolongation of 
rotation period (439 thousand CZK), keeping of forest stands to spontaneous processes (132 thousand CZK), reduced crop density in favour 
of recreation function of forest (34 thousand CZK) and increased production and administrative costs (2,296 thousand CZK considering costs, 
eventually 2,525 thousand CZK at the level of cost price) which have a fundamental signifi cance.

The annual loss of incomes from the reduced forest stands density in pheasantries and game reserves at the level of 677 thousand CZK is 
essentially a result of forest manager’s own decision to prefer the intensifi ed market product function of game keeping and hunting to utilisation 
of timber product way of particular region and to substitute market timber product function. Then it is not related to the loss from the restrictions 
of forest management on the bases of intensifi cation of non-market forest functions and social requirements. 

Specifi c costs and extra expenses identifi ed within the area of the Forest Enterprise Židlochovice are basically not economic losses but rather 
costs on performed non-market services for society based on decision of the State Enterprise Forests of the Czech Republic and Forest Enterprise 
Židlochovice. It is related to costs on revitalization measures in 2005 in amount of almost 206 thousand CZK in direct costs, eventually 255 
thousand CZK in total costs and 280 thousand CZK at level of cost price. Further, it is related to the “Programme 2000” in 2002 – 2004 in average 
annual amount of 823 thousand CZK of direct costs but 1,021 thousand CZK of total costs and 1,119 thousand CZK at level of cost price.

Above-mentioned economic losses resulting from the restriction of market and timber production in favour of non-market forest manage-
ment but although costs on the intensifi cation of non-market forest services for the public should be in future calculated systematically and in 
a standard way annually and published to let public know how much fi nancial means goes to the intensifi cation of particular social functions 
of forest and landscape run by the Forest Enterprise Židlochovice and by the State Enterprise Forests of the Czech Republic. For this purpose 
respective methodology should be elaborated, eventually simplifi ed, and put into practice after verifi cations in the frame of organizational units 
of the State Enterprise Forests of the Czech Republic.

Recenzenti: Doc. Ing. V. Kup ák, CSc.
     Ing. Michal Hrib


