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Abstract 
Forest in the Czech Republic is lawfully declared a national furtune and an 
irreperable component of the environment. Management contrary to legislative 
regulations causes damages not only to forest stands but in particular to the 
environmet. They are the numerous illegal cuttings that make assessments of 
damages to forest stands highly important.. The method used in research as 
well as in practice is called  „Vyskot, I.  at all. (1999 – 2000)“. Environmental 
damage assessment is based on the evaluation of efficiency of corporate 
functions of a forest. These functions are precisely expressed by potential and  
particular effects. Loss of forest functions will be evaluated by prices of wood 
production and by financial value of  social detriment to the environment.  
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Les je v České republice zákonně prohlášen národním bohatstvím a 
nenahraditelnou složkou životního prostředí (§ 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích). 
Hospodaření v rozporu s legislativními předpisy působí nejen škody na lesních 
ekosystémech, ale především na životním prostředí. Vzhledem k velkému počtu 
nezákonných těžeb je stanovení škůdní újmy velice aktuální. Doposud však neexistuje 
žádný zákonný předpis, který by umožňoval exaktní vyhodnocení těchto škod. Znalecká 
praxe má k dispozici pouze lesnické legislativní předpisy pro hodnocení škod na 
dřevoprodukční funkci lesa, která však nejsou pro hodnocení škod na životním prostředí 
oprávněné. 

V oblasti výzkumu i v praxi se v současnosti používá metoda Vyskot, I. a kol. 
(1996 - 2000) (dále jen metoda), která je výsledkem státního projektu Ministerstva 
životního prostředí České republiky „Kvantifikace a kvantitativní hodnocení 
celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování (1996-2000)“. Její 
využití v trestním právu je podpořeno také rozhodnutím Nejvyššího soudu České 
republiky, který svým usnesením z konce roku 2001 zaujal kladné stanovisko 
k použitelnosti této metody. 

Vyjádření škody na životním prostředí uvedenou metodou vychází principielně 
z hodnocení účinnosti celospolečenských funkcí lesa. Funkce jsou exaktně  
kvantifikovány v úrovních  potenciálů a aktuálních reálných efektů. Reálné potenciály 
(RPfl) reprezentují maximální funkční schopnosti reálných lesů na území České 
republiky. Hodnoty RPfl jsou vyjadřovány hodnotovými stupni v sedmistupňové exaktní 
klasifikaci, přičemž hodnotový stupeň 6 značí nejvyšší a stupeň 0 nejnižší reálný 
potenciál. Reálné efekty vyjadřují procenticky skutečnou míru naplňování maximálních 
funkčních schopností lesa v daném čase. Metoda je detailně zaměřena na hodnocení 
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komplexních skupin celospolečenských funkcí lesů: bioprodukční, ekologicko-
stabilizační, hydricko-vodohospodářská, edafická-protierozní, sociálně-rekreační a 
zdravotně-hygienická. 

Postup hodnocení škody na životním prostředí metodou Vyskot, I. a kol. (1996 
- 2000) je v tomto příspěvku prezentován na zjednodušeném modelovém příkladu 
holosečného způsobu těžby nad rámec lesního zákona. V lesním porostu (porostní 
skupině) 450 E9 došlo vlivem nepovoleného těžebního zásahu ke vzniku holiny 2,5 ha, 
čímž došlo zejména k porušení § 31, odst. 2 zákona č. 289/1996 Sb. o lesích, který 
stanoví, že při mýtní těžbě úmyslné nesmí velikost holé seče překročit 1 ha. 

Výpočtové části hodnocení újmy na celospolečenských funkcích lesa předchází 
terénní šetření. Jeho cílem je komplexní analýza podmínek lokality a detailní analýza 
lesních ekosystémů s verifikací podkladových materiálů (zejména údajů lesního 
hospodářského plánu). Následným stupněm terénního šetření je posouzení dalších 
ekologických rizik plynoucích z poškození či zničení lesních porostů. V tomto 
konkrétním případě byla na lokalitě zjištěna holina na ploše 2,5 ha s ponechanými 
těžebními zbytky. Zjevně neodborným těžebním zásahem zde došlo k ohrožení okolních 
porostů, kde byly patrné známky poškození větrem (četné vývraty a zlomy) již k datu 
šetření. 

Výpočtová část je z důvodu značného rozsahu uvedena ve zkrácené podobě 
s odvoláním na použitou literaturu (Potenciály funkcí lesů ČR, Reálné efekty funkcí 
lesů ČR). Prvním krokem při vlastním hodnocení újmy na celospolečenských funkcích 
lesa je kvantifikace potenciálních schopností (reálných potenciálů) konkrétního lesního 
ekosystému (lesního porostu), daných zejména druhovou skladbou a stanovištními 
podmínkami. Druhová skladba je vyjádřena porostním typem (PT), kde písmeno v kódu 
vyjadřuje procentické zastoupení dřeviny a číslo druh dřeviny či skupinu dřevin. 
V našem případě je lesní porost (porostní skupina) 450 E9 zařazen na základě dřevinné 
skladby (smrk 80 %, borovice 20 %) do porostního typu D1P3 - smíšený porost 
s dominantním podílem smrkového porostního typu s přimíšeným borovým porostním 
typem. 
 
Tabulka 1: Reálné potenciály celospolečenských funkcí porostní skupiny 450 E9 pro 

porostní typD1P3 v rámci HS 45 
RPfl  (v hodnotových stupních) Porostní 

skupina PT HS 
BP ES HV EP SR ZH 

ΣRPfl 
Třída 
RPfl 

450 E9 D1P3 45 4 2 2 3 4 5 20 III 
 
Vysvětlivky: BP - funkce bioprodukční  
 ES - funkce ekologicko-stabilizační  
 HV - funkce hydricko-vodohospodářská  
 EP - funkce edafická-protierozní 
 SR - funkce sociálně-rekreační 
 HZ - funkce hygienicko-zdravotní 

 
Stanoviště lesního porostu je vyjádřeno souborem lesních typů (SLT). SLT 

představuje komplex fytocenologicky podobných původních lesních typů v určitém 
vegetačním stupni, ekologické řadě a edafické (půdní) kategorii. Pro hodnocení 
celospolečenských funkcí lesů je nezbytné zařadit lesní porost na základě SLT do 
jednoho ze 33 hospodářských souborů, které sdružují stanoviště s obdobnými 
podmínkami. Nejedná se tedy o hospodářské soubory vymezené jako jednotky 
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rámcového plánování hospodářských opatření, ale o stanovištní diferenciaci lesů na 
území České republiky. V našem příkladě je lesní porost 450 E9, vzhledem k SLT 3S - 
svěží dubová bučina, zařazen do hospodářského souboru 45. 

Na základě „zástupných kódů“ charakteristik ekosystému (PT a HS) odečteme 
konkrétní hodnoty reálných potenciálů pro lesní ekosystém. Hodnoty potenciálů 
v našem příkladě jsou uvedeny v tabulce 1. 

Druhým krokem při hodnocení funkcí lesů, potažmo újmy na těchto funkcích, 
je kvantifikace aktuálních schopností (reálných efektů) konkrétního lesního ekosystému, 
daných skutečným aktuálním stavem ekosystému. Metoda hodnotí aktuální stav porostu 
na základě tří základních parametrů - funkčně redukčních kritérií: věk, zakmenění a 
zdravotní stav.  

Pro vyjádření charakteristik jednotlivých vývojových fází lesního porostu je 
věk uvažován v souvislosti s předpokládanou obnovou porostu (je kalkulován v 
procentech obmýtí). Obmýtí lesního porostu je v našem případě stanoveno na 110 let. 
V tomto věku je tedy vytěžení lesního porostu hospodářsky výhodné. Zakmenění 
lesního porostu je ukazatel stupně využití růstového prostředí porostu. Klasifikace 
zdravotního stavu vychází z legislativních podkladů 

Vzhledem k synergickému a velmi diferencovanému působení uvedených 
kritérií je nezbytné při výpočtech reálných efektů zohlednit váhy jejich účinků. 

Pro výpočet vlastní újmy na funkcích lesa je zapotřebí vyhodnotit reálné efekty 
lesního ekosystému za současného stavu, ale také za stavu původního, v našem případě 
stavu před těžebním zásahem. Zatímco aktuální skutečný stav (holina) je relativně lehce 
determinovatelný terénním šetřením, vyhodnocení původního stavu je závislé 
především na kvalitě podkladových materiálů. Míra objektivnosti vyhodnocení 
původního stavu je odvislá především od charakteru poškození či odstranění lesního 
porostu. Např. hodnocení zdravotního stavu terénním šetřením je při holosečném 
způsobu těžby možné prakticky pouze srovnáním s okolními lesními ekosystémy. 
Výsledky vyhodnocení původního a současného stavu lesního porostu 450 E9 v našem 
příkladě prezentuje tabulka 2. V tabulce jsou pro přehlednost uvedeny pouze hodnoty 
funkčně redukčních kritérií v reálných hodnotách, které jsou výchozími údaji pro 
odečtení konkrétních hodnot reálných efektů a jejich vah z tabelárních přehledů. 
 
Tabulka 2: Funkčně redukční kritéria v reálných hodnotách 

Hodnoty funkčně redukčních kritérií pro původní 
stav lesního porostu (před těžebním zásahem) Porostní skupina 
Věk (roky) Zakmenění Zdravotní stav 

450 E9 98 10 0/I 
Hodnoty funkčně redukčních kritérií pro současný 

stav lesního porostu - holinu Porostní skupina 
Věk (roky) Zakmenění Zdravotní stav 

450 E9 0 0 IV 
 
Vysvětlivky: zakmenění 10 - odpovídá plnému využití růstového prostředí a hovoříme 

tedy o plném zakmenění 
 0/I - porosty s prvními symptomy poškození 
 IV - odumírající nebo odumřelé porosty 
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Odečtené hodnoty pak vstupují do obecného vzorce pro výpočet reálných efektů 
jednotlivých funkcí: 
REfl = vTfl . Tfl + vZfl . Zfl + vZSfl . ZSfl , kde 
 
REfl je výsledný efekt příslušné funkce, 
vTfl, vZfl, vZSfl  jsou váhy funkčně redukčních kritérií věku, zakmenění a zdravotního 

stavu pro jednotlivé funkce, 
Tfl, Zfl, ZSfl jsou hodnoty reálného efektu dané funkce v závislosti na funkčně 

redukčních kritériích věku, zakmenění a zdravotního stavu. 
 
Výsledné hodnoty reálných efektů prezentuje tabulka 3. 
 

Tabulka 3: Reálné efekty celospolečenských funkcí porostní skupiny 450 E9 za 
původního a současného stavu 

REfl – původní stav lesního porostu   (v % RPfl) Porostní 
skupina PT HS 

BP ES HV EP SR ZH 
450 E9 D1P3 45 100,0 100,0 97,0 100,0 91,0 100,0 

REfl – současný stav lesního porostu (holiny)   (v % RPfl) Porostní 
skupina PT HS 

BP ES HV EP SR ZH 
450 E9 D1P3 45 1,5 10,5 10,0 11,0 11,5 10,5 

 
 
 

Tabulka 4: Postup finančního vyjádření újmy na celospolečenských funkcích lesa pro 
jednotlivé skupiny funkcí 

RPfl   (v Kč) Porostní 
skupina 

Plocha 
(ha) BP ES HV EP SR ZH ΣRPfl 

450 E9 2,5 1618285 1112890 1112890 1378350 1618285 1899060 8739760 

REfl - původní stav porostu před těžebním zásahem   (v Kč) Porostní 
skupina 

Plocha 
(ha) BP ES HV EP SR ZH ΣRPfl 

450 E9 2,5 1618285 1112890 1079503 1378350 1472639 1899060 8560728 

REfl - současný stav porostu   (v Kč) Porostní 
skupina 

Plocha 
(ha) BP ES HV EP SR ZH ΣRPfl 

450 E9 2,5 24274 116853 111289 151619 186103 199401 789539 

Újma na celospolečenských funkcích lesa   (v Kč) Porostní 
skupina 

Plocha 
(ha) BP ES HV EP SR ZH ΣRPfl 

450 E9 2,5 1594011 996037 968214 1226732 1286537 1699659 7771188 

 
Vlastní finanční vyjádření vychází z finančního vyjádření reálných potenciálů 

jednotlivých celospolečenských funkcí daného lesního ekosystému po jejich redukci na 
reálné efekty funkčně redukčními kriterii věku, zakmenění a zdravotního stavu. Ztráty 
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funkčních účinků jsou peněžně kalkulovány v cenových vazbách na dřevní produkci. 
Použitou cenovou hladinou je průměrná cena dříví na odvozním místě, každoročně 
vyhlašovaná Ministerstvem zemědělství České republiky pro výpočet poplatku za 
odnětí lesního pozemku. Pro rok 2002 činí tato cena 1021,- Kč za 1m3 dříví. Rezultátem 
je finanční hodnota újmy na celospolečenských funkcích lesa, potažmo na životním 
prostředí. Uvedený postup prezentuje tabulka 4.V souvislosti s pojmy ztráta funkčních 
účinků, újma a škoda na celospolečenských funkcích lesa, resp. na životním prostředí, 
je nezbytné upozornit na jejich významové diference. Újma na funkcích lesů (ztráta či 
pokles funkčních účinků lesů) je dána rozdílem funkčních schopností lesního 
ekosystému za původního stavu a za stavu současného, v tomto případě rozdílem 
funkčních schopností 98-letého porostu a holiny. Pomineme-li skutečnost, že provedení 
těžby nebylo v souladu s formálními zákonnými postupy (ohlášení těžby apod.), zůstává 
zde fakt, že za přesně definovaných podmínek by lesní zákon dovoloval v uvedeném 
lesním porostu (vzhledem k jeho charakteristikám) těžbu holosečného charakteru na 
ploše 1 ha. § 8, odst. 2 zákona č. 17/1992 o životním prostředí stanoví, že poškozování 
životního prostředí je zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo jinou lidskou činností 
nad míru stanovenou zvláštními předpisy. Je tedy zjevné, že ke škodě na lese, jako 
nenahraditelné složce životního prostředí (jak jej definuje lesní zákon), dochází při 
porušení legislativních předpisů, v tomto případě zejména lesního zákona. V našem 
příkladě je škodou na životním prostředí vyjádřena ztráta funkční účinnosti lesního 
ekosystému (lesního porostu 450 E9) nad zákonnou mez, tzn. újma způsobená na ploše 
větší než 1 ha. Uvedený princip stanovení finanční hodnoty škody na životním prostředí 
shrnuje tabulka 5. 

 
Tabulka 5: Princip výpočtu škody na celospolečenských funkcích lesa (na životním 
prostředí) 

Újma na celospolečenských funkcích lesa = aktuální snížení účinnosti funkcí lesa: 
a) újma hospodářsky limitní - legislativně přípustná   U1 
b) újma celkově aktuálně vzniklá   U2 

Škoda (S) na celospolečenských funkcích lesa je rozdílem újmy celkově aktuálně 
vzniklé a újmy hospodářsky limitní. 

S = U2 - U1 
 

V tomto konkrétním případě tedy újma celkově aktuálně vzniklá (U2) činí 
7 771 188,- Kč. Újma hospodářsky limitní (U1), po přepočtu U2 na plochu 1 ha, činí 
3 108 475,- Kč. Škoda na životním prostředí, způsobená těžebním zásahem v rozporu 
s legislativními předpisy, tedy činí 4 662 713,- Kč. 

Prezentovaný příklad hodnocení celospolečenských funkcích lesů potvrzuje 
významný vliv lesních ekosystémů na životní prostředí. Exaktní finanční vyjádření 
ztráty funkčních účinků lesního ekosystému umožňuje objektivní posouzení rozsahu a 
závažnosti způsobené škody na této složce životní prostředí. V souvislosti se ztrátou 
funkční účinnosti hodnoceného lesního ekosystému lze navíc predikovat obdobnou 
ztrátu například v okolních ekosystémech, vystaveným v souvislosti s rozsáhlým 
odlesněním negativnímu působení abiotických i biotických činitelů. 
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