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1 Úvod 
Program Evidence těžby (ET) je určen řídícím pracovníkům v lesním hospodářství na základní manažerské 
úrovni při řízení těžebních činností, to znamená na úrovní mistra lesní výroby. Posláním programu je 
maximálně zvýšit produktivitu a kvalitu práce mistra při zpracování 

• prvotní evidence výroby (evidence objemů, příprava pro mzdy a fakturaci …) 
• obchodních dokumentů (číselníků, nápočtů …) 
• evidence skladu (stavy zásob dle lokalit, evidence odvozu a dodávek dřeva…) 

Program je zpracován v 5 základních verzích (viz kap.2). Program je zpracován ve specializovaných verzích 
zaměřených na evidenci vytěžené dřevní suroviny (číselníků) závaznou pro partnery Lesů České republiky s.p. a to 
v části evidence druhu těžby (DT) a kvalitativního členění (cenový kód – CK). Obecná verze odpovídá standardním 
požadavkům na evidenci těžby pro ostatních subjekty podnikajících v lesním hospodářství. 

1.1 Kontakty 
V případě potřeby je možno k dotazům týkajících se programu ET využít  mailovou poštu mucka@lesma.cz nebo 
mobil 602 531 194. 
 
Adresa dodavatele: 
LESMA spol. s r.o. 
Revoluční 55 
794 01  Krnov 
 

2 Verze programu 

2.1 Označení verzí 
Program je připraven ve verzích, které se mohou maximálně přiblížit konkrétním potřebám uživatelů. Číslo verze se 
po instalaci objeví na vstupním formuláři po otevření programu (viz obr. 3/1) ve tvaru X.X.X.  

2.1.1 Číslo standardu 
První číslo znamená číslo základního uživatelského standardu: 
1 - Objem v CK je stanoven přepočtem dle podílu objemů oddenků.  
Objem v jednotlivých cenových kódech je stanoven přepočtem dle podílu objemů oddenků podle cenových kódů. Při 
této metodě se označují cenovým kódem pouze oddenky 
2 - Objem v CK je stanoven prostým součtem objemů všech kusů.  
Objem v cenových kódech je součtem všech přijatých kusů v příslušném cenovém kódu. Při této metodě je nutno 
značit všechny kusy cenovým kódem. 
3 – Office 2007! Objem v CK je stanoven přepočtem dle podílu objemů oddenků. 
DTTO jako standard 1, instalují uživatelé, kteří používají ve svém počítači MS Office 2007, popř. 2010. 
4 – Office 2007! Objem v CK je stanoven prostým součtem objemů všech kusů. 
DTTO jako standard 1, instalují uživatelé, kteří používají ve svém počítači MS Office 2007, popř. 2010. 
 
Dodavatelé LČR musí ověřit variantu pro stanovení výpočtu objemů v cenových kódech na příslušné lesní správě a 
používá se varianta dle požadavku lesní správy. 

2.1.2 Uživatelské omezení 
Druhé číslo vyjadřuje omezení při využívání programu 
1 – omezená verze.  
Verze 1 neumožňuje plné vedení skladové evidence. 
2 – plná verze.  
Plné využití programu 
 
Využití bude nastaveno při registraci programu u dodavatele. 
 

mailto:mucka@lesma.cz
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2.1.3 Počet uživatelů 
0 – demoverze 
V demoverzi je možno zadat pouze jeden lesní úsek, to znamená, že na jednom počítači může vést evidenci pouze 
jeden mistr. 
1, 2, 3, 4, 5 – počet uživatelů 
Číslo vyjadřuje počet uživatelů – mistrů pro jeden program. 
6 – multi verze  
Počet uživatelů mistrů na jednom počítači není omezen. 
 
Počet uživatelů bude nastaven při registraci programu u dodavatele. 
 

3 Instalace programu 

3.1 Volba verze při instalaci 
Po spuštění instalačního souboru (CD) je objeví okno s volbou (viz obr.1). 

Obrázek 1 

 
 
V okně zvolte základní standard podle potřeby.  
V případě, že nainstalujete i „Access Snapshot Viewer“, budete mít možnost ukládat sestavy do zvláštních souborů. 
Tuto funkci využijete např. při přeposílání sestav nebo archivaci výstupů (sestav). Pokud by se prohlížely sestavy na 
jiném počítači, musí mít i tento počítač nainstalován „Access Snapshot Viewer“. K instalaci můžete využít instalační 
CD s programem. 
 

3.2 Instalace MS Access 
Pokud je na počítači nainstalován MS Access, bude program funkční ihned po instalaci. Pokud MS Access 
nainstalován není, je nutno nainstalovat komponenty, které zajistí funkčnost programu. komponenty si stáhnete 
z internetové stránky http://www.lesma.cz/default.asp?ids=62&idc=93&idm=142. Komponenty jsou volně šiřitelné a 
program ET je plně funkční. 
 
 

4 Registrace 

4.1 Demoverze 
Při první instalaci programu se vytvoří demoverze, která má tyto vlastnosti: 

• Funkčnost – neomezená 
• Počet uživatelů –1 uživatel 
• Doba používání – 120 dnů 

http://www.lesma.cz/default.asp?ids=62&idc=93&idm=142
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Důležité upozornění: Před prvním použitím programu zkontrolujte správné nastavení datumu na Vašem počítači!  
 

4.2 Provedení registrace 
Registraci provádí LESMA spol. s r.o., dodavatel programu. 
O registraci je potřeba požádat dodavatele a při tom uvést tyto požadavky a údaje: 

1) Funkčnost – plná nebo omezená 
2) Počet uživatelů – 1, 2, 3, 4, 5 nebo multi 
3) Softwarový kód uvedený v okně po otevření demoverze (viz obr.2) 

 
 
Obrázek 2 

 
 
 
Uvedené údaje je potřeba zaslat písemně dodavateli a jsou součástí smlouvy o využívání programu. 
Dodavatel zašle pro příslušnou demoverzi vázanou na konkrétní počítač, ze kterého byl zaslán softwarový kód., 
registrační klíč v obdobné formě jako např.: „6E6A7929C74D5F91“. Registrační se přepíše do registračního 
formuláře (viz obr.2). 
 
 

4.3 Režim registrace  
Doba registrace je 12 měsíců. Po uplynutí této doby je možno požádat o novou registraci v souladu se smlouvou. Před 
odinstalováním programu je potřeba zrušit registraci. Zrušení registrace provedete poklepáním na ikonu LESMA (obr. 
3/8). 
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5 Zahájení práce s programem 
 
Důležité upozornění: Před prvním použitím programu zkontrolujte správné nastavení datumu na Vašem počítači! Při 
nesprávném nastavení aktuálního data mohou vzniknout problémy s používáním programu. 
Po otevření programu se otevře vstupní panel (viz obr.3).   
 
                                                                            Obrázek 3 
 

 
 
 
 
 
 

1) Číslo verze programu 
2) Otevření seznamu číselníků 
3) Otevření vstupů pro těžbu 
4) Otevření vstupů pro přibližování a expedici 
5) Otevření vstupů pro zadání les.úseků, lesních správ, územních jednotek, revírů 
6) Otevření vstupů pro zadání v objemových tabulkách 
7) Zadání nákupních cen dřeva 
8) Provedení odregistrování programu 
9) Otevření kontingenčních tabulek pro analýzu výroby a nápočtů 
10) Otevření přehledu přibližování a zásob na P, VM 
11) Záznamy o expedici dřeva z OM 
12) Otevření přehledu skladu lokalita P 
13) Otevření přehledu skladu lokalita OM 
14) Otevření vstupů pro mzdy a fakturaci 
15) Otevření úkolových a dodacích listů, závěrkové operace 
16) Otevření kontingenčních tabulek pro analýzu nákladů 
17) Ukončení práce s programem 
18) Otevření kontingenčních tabulek pro analýzu skladů 
19) Otevření kontingenčních tabulek pro analýzu dodávek dřeva 
20) Volba zobrazení výstupních sestav 

 
Před zahájením práce je nutné zadat základní vstupy. Poklepáním na „Zavřít program“ ukončíte práci 
s programem (obr. 3/17) 
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5.1 Těžba 
Otevřete vstupy pro těžbu (Obr. 3/3).  
Můžete doplňovat a upravovat tabulku pracovníků těžby (Obr. 4/1), sestavení skupin pro dřeviny (Obr. 4/2)a 
sortimentů (Obr. 4/3). Ostatní tabulky nelze měnit. 

Obrázek 4 

 
 

1) Záložka zadání pracovníků v těžbě 
2) Záložka sestavení dřevin 
3) Záložka zadání sortimentů 
4) Otevření tabulky pro nastavení vlastností sortimentů 

5.1.1 Tabulka „Těžba kdo“ 
Do tabulky (Obr. 4/1) zapište pracovníky nebo dodavatele provádějící těžbu. Můžete členit na vlastní (pro mzdu) a 
cizí (pro fakturaci), je možno využít při měsíčním sestavení výkonů podle pracovníků. 

5.1.2 Tabulka „Sestavení dřevin“ 
V tabulce (Obr. 4/2) jsou přednastaveny dřeviny dle číselníku LČR s.p.Můžete si vytvořit vlastní skupiny dřevin, 
podle kterých budou vytvářeny jednotlivé sumáře.  
5.1.2.1 Číslo, Dřevina 
U dodavatelů LČR doporučujeme neměnit nastavení 
5.1.2.2 Skupina 
Skupina se sestavuje podle výsledků při cenových jednáních. Jedná se o cenovou skupinu. U jednotlivých revírů se 
může lišit. 
5.1.2.3 Objemové tabulky 
Podle nastavení se budou u jednotlivých dřevin vypočítávat tabulkové objemy. 
5.1.2.4 Normy 
Zařazení do skupiny dřevin pro normy bude využito při práci s nástavbou programu pro stanovení odměny ( mzda, 
fakturace) za provedenou práci. 
 

5.1.3 Tabulka „Druh těžby“ a „Ceníkový kód“ 
V tabulkách jsou přednastaveny druhy těžeb a ceníkových (kvalitativních) kódů dle číselníku LČR s.p. U verzí 
programu určených dodavatelům LČR není možno tyto hodnoty měnit. Ostatní uživatele mohou hodnoty měnit podle 
vlastní metodiky.  
 

5.1.4 Tabulka „Sortiment“ 
Do tabulky sortimentů zadejte všechny sortimenty, které chcete využívat k evidenci výroby a zásob. Pak klepněte na 
tlačítko Zpřesnění (Obr. 4/4). 
V tabulce Zpřesnění (Obr. 5) musí být vždy alespoň k některému ze sortimentů přiřazeny dřeviny a to v celém 
rozsahu číselníků dřevin (dřevina č. 1 – 98). Další vlastnosti  se v tomto řádku již nezadávají. Další vlastnosti 
sortimentů je možno postupně zadávat v dalších řádcích. Podle zadaných vlastností se budou automaticky nastavovat 

4 

1 

3 2 
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sortimenty ke každému kusu přijatému v číselníku. V demoverzi je nastaveno obvyklé členění sortimentů a jejich 
vlastností. 

Obrázek 5 

 
 

5.2 Přibližování, expedice 
Na vstupním panelu klepněte na tlačítko Přibližování, expedice (Obr. 3/4).  
Můžete doplňovat a upravovat tabulku pracovníků pro přibližování, dopravců a odběratelů, technologií, prostředků. 

Obrázek 6 

 

5.3 Vstupy zakázky 
Na vstupním panelu klepněte na tlačítko Vstupy zakázky (Obr. 3/5). Otevře se okno pro zadávání (Obr. 7) 
Zadejte údaje do tabulek (obr.7/1): Firma, Lesnický úsek, Lesní správa, Územní jednotka, Revír. Tabulky Středisko a 
Obsluha nevyplňujte. Údaje jsou důležité pro správné vyplňování hlaviček dokladů. 
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Obrázek 7 

 
 
1) Záložky pro zadání vstupů zakázky 
2) Označení pro vedení skladové evidence u revíru 

 

5.3.1 Revír 
Na kartě Revír (Obr. 7) zadávejte revíry, kde má být prováděna těžba. Pokud vytěžená hmota z revíru je vykoupena a 
je předmětem skladové evidence, zatrhne se zatržítko sklad (Obr. 7/2). V opačném případě zatržítko zůstane prázdné. 
Pokud na stejném revíru je těžba s výkupem i bez výkupu (referenční těžby), zadejte jako 2 revíry, např. čís. rev. 01 a 
01R. Pro číslo revíru nepoužívejte více než 4. 

5.3.2 Nápočet 
Na kartě Nápočet (Obr. 7/1) jsou zadána jednotlivá období pro sestavení měsíčních nápočtů, popřípadě měsíční 
sestavení podkladů pro mzdy nebo fakturaci. Nastavené hodnoty neměňte bez konzultace s dodavatelem. Na konci 
roku je možno přidat období (měsíc) dalšího roku za účelem evidence přibližování vytěžené hmoty v dalším roce. 
Nová období se doplní až tehdy, když tento případ nastane. 
 

5.4 Objemové tabulky 
Na vstupním panelu klepněte na tlačítko Objemové tabulky (Obr. 3/6). Objemy jsou přednastaveny.  
 

5.4.1 Tabulky objemů kulatiny 
Objemy jsou stanoveny dle vzorce pro výpočet objemů kulatiny bez kůry. Rozsah délek je 1 – 30 v intervalech 0,5 m 
(standard 1) nebo v intervalech 1 dm (standard 2). Rozsah průměrů je od 10 do 150 cm. 
 

5.4.2 Ostatní tabulky  
V tabulkách objemů pro teplickou metodu, tyče a palivo si můžete upravit sortimenty podle potřeby. Pokud není 
v nabídce vhodný sortiment, je potřeba jej doplnit do tabulky sortimentů ( čl. 5.1.2). 
 

5.5 Nákupní ceny dřeva 
V případě, že těžba probíhá na základě smlouvy o výkupu dřeva na pařezu, je možné sledovat hodnoty nakoupeného 
dřeva jak průběžně (Obr. 13), tak měsíčně (čl. 7.4.1, 7.4.2). 
Na vstupním panelu klepněte na tlačítko Vstupy zakázky (Obr. 3/6). Otevře se okno pro zadávání (Obr. 7) 
Zadejte údaje do tabulek (obr.7/1): Firma, Lesnický úsek, Lesní správa, Územní jednotka, Revír. Tabulky Středisko a 
Obsluha nevyplňujte. Údaje jsou důležité pro správné vyplňování hlaviček dokladů. 
 

2 
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6 Práce s programem 

6.1 Příjem vytěženého dříví 
Na vstupním panelu klepněte na tlačítko Seznam číselníků (Obr. 3/2). Otevře se okno se seznamem (obr. 8) 

Obrázek 8 

 
 
 

1) Vymazání celého číselníků včetně položek 
2) Upravit hlavičku číselníku, zadání technologie přibližování 
3) Otevřít detail číselníku 
4) Poklepáním se otevře detail číselníku 
5) Otevřít formulář pro zadání položek číselníku 
6) Otevřít formulář s detailem přiblížení 
7) Zobrazit pouze číselníky s lapáky (tlačítko pod ním bez lapáků) 
8) Zobrazit pouze číselníky předané LČR (tlačítko pod ním nepředané LČR) 
9) Zobrazit pouze číselníky s přiblíženou hmotou (tlačítko pod ním s nepřiblíženou hmotou) 
10) Aktualizace seznamu – po každé úpravě číselníků klepněte na toto tlačítko, jinak se změny nezobrazí. 

6.1.1 Zadání nového číselníku 
Poklepejte na tlačítko „Nový číselník“ (obr.8/5). Objeví se formulář pro zadání hlavičky číselníku. 
 
 
 
                                         

Obrázek 9 

                                         
 

1) Zadání porostu (povinně) 
2) Zadání revíru (povinně) 
3) Zadání druhu těžby (povinně) 
4) Zadání lesního (mistrovského) úseku (povinně) 
5) Zadání období nápočtu (povinně) 
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6) Zápis poznámek k číselníku (nepovinně) 
7) Otevřít zadání položek číselníku 
8) Zobrazení čísla číselníku 
9) Seznam odvozních míst (lze definovat nová odvozní místa) 
10) Zadání odvozního místa (nepovinně) 
11) Zadání technologie těžby (nepovinně) 
12) Zadání výkonu – podvýkonu (nepovinně) 
13) Zadání data ukončení těžby (nepovinně) 

 
6.1.1.1 Zápis poznámek k číselníku 
Poznámky k číselníku se zobrazují na sestavě sumáře číselníku a jsou k dispozici příjemcům sestavy. 
6.1.1.2 Zadání technologie těžby 
Pro správnou evidenci výroby je nutno zadávat technologii pro těžbu. Automaticky se zadává „Težba JMP“. Můžete 
ručně změnit. 
6.1.1.3 Datum ukončení těžby 
Pokud vyplníte datum ukončení těžby, dojde k automatickému zařazení objemů těžby číselníku do měsíce, kdy 
potřebujete evidovat výrobu (mzdy, fakturaci). Toto období není totožné s obdobím nápočtu. 
6.1.1.4 Seznam OM 
Klepnutím na tuto ikonu se zobrazí seznam odvozních míst, můžete definovat nové odvozní místo. Pokud chcete zadat 
toto nové místo do hlavičky číselníku je nutné ukončit zadávání, klepnout na Aktualizace seznamu a opět se vrátit do 
hlavičky číselníku (tlačítko „Upravit“ obr.8/2) 
 
Po ukončení zadání hlavičky číselníku můžete ukončit zadávání, pokračovat zadáváním položek číselníku, nebo zadat 
hlavičku dalšího číselníku (obr.9/7). Při zadávání nového číselníku je automaticky vytvořeno originální číslo číselníku 
a je zabráněno duplicitě čísla. Číslo číselníku je ve tvaru: 
N / RU / MR, kde 
N= automaticky přidělené běžné číslo 
R= číslo revíru 
U= číslo lesního úseku 
M= měsíc nápočtu 
R= dvojčíslí aktuálního roku 

6.1.2 Úprava hlavičky vystaveného číselníku 
Všechny údaje hlavičky číselníku můžete měnit podle potřeby. Okno pro úpravy hlavičky vystaveného číselníku 
otevřete poklepáním na ikonu dle obr. 8/2. Zde můžete doplnit číslo zadávacího listu nebo jiného zadání k těžbě nebo 
smlouvy (obr.13/1). V tomto okně se zadává přibližování hmoty evidované v číselníku. 
 

6.1.3 Zadání položek číselníku 
Obrázek 10 – ET Standard 1,3 
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Obrázek 10 – ET Standard 2,4 

 
 

1) Zadání pracovníka nebo dodavatele, který provedl těžbu 
2) Tabulka pro zadávání jednotlivých kusů 
3) Provedení kontroly duplicity zadávaných čísel kusů 
4) Zadání čísla dávky (části) číselníku (nepovinné) 
5) Zadání položek teplickou metodou 
6) Zadání položek pro vyrobené rovnané dříví (palivo, harvestory apod.) 
7) Zadání položek vyrobených tyčí 
8) Zadání souhrnných položek pro ostatní příjem (např. z nápočtu harvestoru) 
 

Zadání pracovníka (dodavatele) a čísla dávky (obr.10/1,4) platí pro všechny položky aktuálně zadané. Pokud chcete 
změnit pracovníka nebo číslo dávky, nejdříve uložte již zadané položky a znovu otevřete okno pro přidání nových 
položek (obr.11/1). 
Do tabulek postupně zadávejte potřebné údaje. Oddenek je ve verzích ET Standard 1,3 v tabulkách kulatiny 
zaznamenán vyplněním ceníkového kódu (obr.11/9), ve verzích ET Standard 2,4 se oddenek zaznamenává 
samostatně. 
Využívejte zrychlení při zadávání jednotlivých kusů (obr.10/2) 

• Číslo kusu se předvyplňuje automaticky na každém řádku o 1 více. Číslo můžete změnit a dále pokračuje 
nárůst o 1. 

• Číslo dřeviny se opisuje na další řádek. Číslo můžete změnit a dále se bude opisovat poslední číslo. 
• Délka se opisuje na další řádek. Délku můžete měnit a dále se bude opisovat poslední číslo. 

Po uložení položek dojde automaticky k provedení všech potřebných výpočtů a kontrol zadaných položek. V případě 
zjištěné chyby se procedura zastaví a je nutno upravit položky podle zobrazeného doporučení. 
Kontroly: 

• Duplicita zadaného čísla kusu v aktuálním revíru 
• Dimenze mimo rozsah tabulek 
• Nulový počet oddenků u jedné dřeviny v číselníku 
• Žádné označení cenového kódu u jedné dřeviny 

 

6.1.4 Úprava položek číselníku 
Po uložení položek se zobrazí plný detail číselníku a všech zadaných položek.  
 
6.1.4.1 Úprava zadaných položek 
Po uložení nových položek se zobrazí plný detail číselníku (obr.11). V tomto formuláři můžete měnit všechny zadané 
údaje jednotlivě u každé položky.  

• Chcete-li vidět ihned dopad změn do celkových součtů a hmotnatostí, klikněte na tlačítko „Přepočet hodnot“ 
(obr.11/2). 

• Odstranění položky z číselníku – Tlačítko x (obr.11/7) 
• Označení oddenku u verze 1,3 je závislé na zadání cenového kódu (obr.11/9) 
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Obrázek 11 - standard 1,3,5 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 11 - standard 2,4 

 
 
 
6.1.4.2 Výpočty pro borové oddenky 
Při ukládání nových položek u borovice je prvotně proveden výpočet objemu podle tabulky pro borovici. Pokud je 
potřeba použít výpočet pro borové oddenky, je nutné označit v konkrétním řádku BO oddenek (obr.11/8). 
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6.1.4.3 Přidání dalších nových položek 
Do číselníku je možno přidávat další položky. Formulář pro zadání se zobrazí poklepáním na tlačítko „Přidat nové 
položky“ (obr.11/1). 
 
6.1.4.4 Dávky číselníku 
Číselník je možno rozdělit na více částí – dávek. Při zadávání nových položek je automaticky zadáno číslo dávky „1“ 
Obr.11/10. Pokud chcete zadávat nové položky do další dávky, poklepejte na „Přidat nové položky“(obr.11/1) a ve 
formuláři pro zadávání nových položek zadejte číslo další dávky (obr.10/4). Pro prohlížení položek a součtů 
jednotlivých dávek poklepejte na „Zobrazit dávky“ (obr.11/3) a poklepem na modré číslo (obr.12-modré číslo) zvolte 
dávku. Zobrazí se detail položek části číselníku v konkrétní dávce. 

Obrázek 12 

 
 
6.1.4.5 Tisk číselníku 
Po zadání a kontrole položek můžete ihned tisknout sumář a detail číselníku (obr. 11/5) ke schválení revírníkem. 
Pokud chcete tisknout pouze některou z dávek, postupujte podle 6.1.3.4 a z výběru zadejte  tisk číselníku. Pro kontrolu 
a další potřeby můžete vytisknout sestavu vytěžené hmoty zaznamenané v číselníku podle sortimentů (obr.11/4). 
 
6.1.4.6 Úprava hlavičky číselníku 
V případě potřeby můžete upravit hlavičku číselníku. Formulář pro úpravy hlavičky číselníku otevřete poklepáním na 
„Upravit hlavičku číselníku“ (obr.11/6) a v něm úpravy provedete podle potřeby. Okno pro úpravy můžete též otevřít 
přímo z okna Seznam číselníků (obr.8) poklepáním na ikonu „Upravit“ (obr. 8/2). 
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6.2 Přibližování vytěženého dříví 

6.2.1 Zadání technologie přibližování 
Otevřete okno hlavičky vystaveného číselníku (obr.8/2). 

Obrázek 13 

 
 
 

1) Číslo zadávacího listu 
2) Ekonomické vyhodnocení těžby a přibližování 
3) Zadání technologie přibližování 
4) Odstranění zadání technologie přibližování 
5) Označení období nápočtu pro přibližování 
6) Zadání pracovníka nebo firmy 
7) Označení hotového přiblíženého číselníku  
8) Označení data přiblížení 
9) Zadání odvozního místa 
10) Výsledek zadání přiblížení v zásobách 
11) Přednastavení podílu přiblížené hmoty pro jednotlivé technologie a pracovníky 
12) Otevření položek přibližování v detailu 

 
6.2.1.1 Označení přiblíženého porostu 
Přiblížený porost se označí zatržítkem (obr.13/7). Označením je proveden výběr do sumáře přibližování za období 
nápočtu (obr.13/5). 
 
6.2.1.2 Označení data přiblížení 
Datum přiblížení (obr.13/8)zařadí položku přiblížení do měsíce pro evidenci výroby (mzdy, fakturace). Toto období 
není totožné s obdobím nápočtu. 
 
Postupně zadávejte hodnoty pro přibližování. Pokud ve volbě chybí potřebný údaj (technologie, pracovník-firma), 
musíte údaje doplnit v zadání (obr.3/4). 
Pole „Podíl%“ (obr.13/11) je přednastaveno na hodnotu 100. Tímto nebo jiným zadaným podílem se automaticky 
rozpočítá objem v jednotlivých sortimentech na zadané technologie. Upřesnění objemů je možné provést v okně 
„objemy přibližování“ (obr.14/4). Přehled výsledku zadání přiblížení je možno kontrolovat pomocí přehledu 
(obr.13/10). 
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6.2.2 Zadání položek přibližování 
Obrázek 14 

 
 

1) Zpět na zadání technologie, období, přenastavení procenta 
2) Provedení přiblížení nastavených hodnot  
3) Zrušení přiblížení číselníku, nastavení nového plánu přiblížení 
4) Ruční změna zadání hodnot pro přiblížení 

 
Položky přibližování jsou automaticky přednastaveny pro zadané technologie ( obr.13/3, 13/8). V případě, že 
z jakýchkoliv důvodů je potřebné jednotlivé položky upravit, provedete to v poli „Plán přiblížení“ (14/4). Po kontrole 
a provedení potřebných úprav můžete provést přiblížení poklepáním na „Přiblížit Plán“ ( 14/2). Hodnoty lze vrátit 
poklepáním na „Zrušit přiblížení“ (14/3) provést znovu. Pokud chcete změnit technologii, poklepejte na „Upravit“ 
(14/1). 
 
Upozornění: Pokud je provedeno přiblížení a v číselníku je dodatečně provedena změna o vytěžené hmotě, která má 
vliv na objemy přibližování, je celé přiblížení zrušeno. Obsluha programu je na tuto skutečnost upozorněna. Plán 
přiblížení je automaticky upraven. Obsluha může provést kontrolu a odsouhlasit změny v číselníku i do přibližování. 
 

6.2.3 Kontrola přiblížení 
Po zadání příblížení podle jednotlivých číselníků je účelné zkontrolovat stavy zásob na P a VM podle porostů. 
Kontrolu provedete pomocí přehledu přibližování. Otevřete okno přehledu přibližování ze vstupního panelu tlačítkem 
„Zásoby P,VM“ (obr.3/10). Poklepáním na porost (obr.14A/1) otevřete historii těžeb a přiblížení v porostu a dále 
detail těžeb a přiblížení v jednotlivých číselnících. 
 
 

1 
3 

2 

4 



Evidence těžby –  ET verze 2008_1  Str. 17 

Obrázek 14A 

 
 

1) Otevření historie těžby a přibližování v porostu 
2) Filtr pro přiblížené porosty  
3) Filtr pro nepřiblížené porosty  

 
 
 

6.3 Vedení skladové evidence 
Pro vedení skladové evidence pomocí programu „Evidence těžby“  je potřeba mít zvláštní licenci (odst. 2.1.2). 
Skladová evidence je vedena pro 1 lesní (mistrovský) úsek, to znamená, že je zaručena evidence a kontrola skladu 
podle osob odpovědných za zásoby vytěženého dříví. Program provádí některé pohyby skladu automaticky a 
minimalizuje pracnost pro přesnou evidenci. Zásadní pro požadovanou funkčnost skladu je automatický převod 
přijatého dříví na skladové sortimenty. 
Upozornění: Před zadáním sortimentů ve vstupech (obr.5) důkladně promyslete systém sortimentů, který chcete 
uplatňovat pro sledování zásob. Systém je závazný pro celé období (1 roku) a nesmí se měnit. Systém nestanovuje 
obsluha programu, ale vedení firmy. Po správném zadání tabulky sortimentů ( obr.4/3) a jejich vymezení (obr.5) 
dochází při typování (obr.10) k automatickému převodu do sortimentů (dodatečné změny jsou umožněny – obr.11). 
V instalační demoverzi je nastaven obvyklý systém sortimentů, včetně jejich vlastností. 

6.3.1 Stavy zásob 
Pro sledování stavu zásob je možno využít tlačítka „Sklad P, resp. Sklad OM, expedice“ viz obr. 3/12, 3/13. Detailní 
pohyby a stav zásob za období jsou zobrazeny v sestavě (kap. 7) „Výkaz skladu“ (volba viz obr. 20). Pokud je 
program využíván pro více lesních úseků, v levé straně obrazovky je okno pro volbu lesního úseku. 
Na přehledu pohybů skladů P / OM (obr.15,16) můžete kontrolovat detail pohybu za období. Detail otevřete 
poklepáním na modré číslo. Dalšími volbami modrých čísel nebo údajů získáte větší detail a možnost změn v zadání 
prvotních dat. 
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Obrázek 15 

 
Obrázek 16 

 
 

1) Objemy pohybů za období 
2) Aktuální stavy zásob podle sortimentů 
3) Přepnutí okna s pohyby na lokalitě P/OM 
4) Zadání nového pohybu ve skladu 
5) Seznam odvozních míst 
6) Seznam Expedice z OM a zadání nového odvozu 
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6.3.2 Pohyby skladů 
Program zajišťuje některé pohyby automaticky, další je potřeba zadat – viz níže. 
 

Obrázek 17 

 
 
 

Obrázek 18 

 
 

1) Zadání lesního úseku - povinně 
2) Zadání období pohybu skladu - povinně 
3) Datum provedení pohybu - nepovinně 
4) Volba pohybu v příslušné kartě 
5) Zadaní odvozního místa - nepovinně 
6) Zadání porostu – nepovinně 

 
6.3.2.1 Počáteční stavy 
Při zahájení skladové evidence je možno zadat počáteční stavy. 
Lokalita „P“:  
Způsob 1: V okně „Pohyb skladu – lokalita P“ vyplňte nejdříve hlavičku - obr. 17/1,2 povinně a 17/3 nepovinně. Dále 

zvolte záložku „Počáteční stav“ (obr. 17/4) a zadejte potřebné údaje. V případě přiblížení hmoty 
v následujících obdobích je potřeba počáteční stavy snižovat minusovými čísly. 

Způsob 2: Výhodnější možnost pro zadání počátečních stavů je vystavení zvláštního číselníku postupem podle 
odstavce 6.1.1. (obr.9). V poli „Období“ zvolte údaj „-/XX“, aby se tento příjem nezahrnul do běžných 
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měsíčních nápočtů vytěženého dřeva. Pro zadání položek číselníku využijte okno „Ostatní“ (obr.10,11/8). 
V případě přiblížení hmoty proveďte standardním způsobem záznam o přiblížení podle kap.6.2 (Obr. 13, 
14). Sledování počátečních zásob na lokalitě „P“ v tomto případě provádíte v okně „Pohyb na lokalitě „P“ 
v období „-/XX“. 

 
Lokalita „OM“: 
V okně „Pohyb skladu – lokalita OM“ vyplňte nejdříve hlavičku - obr. 18/1,2 povinně a 18/3 nepovinně. Dále zvolte 
záložku „Počáteční stav“ (obr. 18/4) a zadejte potřebné údaje.  
V případě přiblížení hmoty zaevidované na lokalitě „P“ jako počáteční stav je potřeba v období přiblížení navýšit 
počáteční stav na lokalitě „OM“. Pokud je počáteční stav na lokalitě „P“ zaevidován 
 
6.3.2.2 Těžba 
Evidence skladu přijatého vytěženého dříví na lokalitě P je zajištěna automaticky vystavením číselníku. V případě 
změn v objemu nebo sortimentu v číselníku (obr. 11) je změna provedena do skladové evidence automaticky. 
 
6.3.2.3 Přibližování 
Přibližování je provedeno v okamžiku poklepání na tlačítko „Přiblížit plán“ (obr. 14/2). Pohyb je možno vrátit 
(obr.14/3). V případě změn v objemu nebo sortimentu v číselníku (obr. 11)  po přiblížení je provedena automatická 
kontrola dopadu změn do skladové evidence na lokalitě „OM“. Pokud nastala změna, obsluha je na to upozorněna a 
program navede obsluhu v okně se zprávou o provedené změně ke krokům, které buď zajistí automatickou úpravu ve 
skladu „OM“ nebo umožní provedení ručního přiblížení (obr. 14). 
 
6.3.2.4 Manipulace 
Záznamy o manipulaci se provádí v okně „Pohyb skladu OM“ na záložce „Manipulace“ (obr. 18/4). 
Záznamy se provádí v případě fyzické manipulace hmoty na „OM“ nebo při nápravě vznikajících rozdílů v 
jednotlivých sortimentech vlivem odvozu. Tuto nápravu je nutno provést nejpozději před každou měsíční nebo roční 
inventurou. 
Upozornění: Zaměnitelnost jednotlivých sortimentů stanovuje vedení firmy.  
 
6.3.2.5 Výkup 
V případě výkupu dřeva na „OM“ je proveden záznam v okně „Pohyb skladu OM“ na záložce „Výkup“ (obr. 18/4) 
 
6.3.2.6 Manko, přebytek 
Záznam o manku nebo přebytku na obou lokalitách se provádí v okně „Pohyb skladu P/OM“ na záložce 
„Manko“/“Přebytek“ (obr. 17/4, 18/4). Využívá se při úpravě skladu na základě schváleného zápisu z inventury. 
 

6.3.3 Odvoz 
Pro řádnou evidenci skladu na lokalitě „OM“ je nutné provádět záznam o odvezené hmotě kliknutím na tlačítko 
Expedice-seznam (obr. 16/6). Zobrazí se formulář Seznam expedice z OM (obr. 19) 

Obrázek 19 

 
 

1) Informace o jednotlivých odvozech 
2) Nový odvoz 
3) Aktualizace seznamu – nové odvozy se v tabulce zobrazí až po kliknutí na toto tlačítko 
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Nový záznam se provádí v okně „Nový odvoz“ (obr. 19/2).  

Obrázek 20 

 
 
 

1) Zadání lesního úseku 
2) Zadání čísla dokladu – povinně 
3) Datum odvozu – povinně 
4) Odběratel – nepovinně 
5) Dopravce – nepovinně 
6) Odvozní místo – nepovinně 
7) Identifikační údaje porostu – nepovinně 
8) Zadání odvezeného sortimentu a množství 
9) Tlačítko pro uložení položek 
10) Tlačítko pro zrušení zadávání 

 
 
Po nepovinném zadání Odvozního místa můžete zadat pro další zpřesnění Oddělení, Porost a Porostní skupinu, které 
jsou předdefinované podle číselníků, kde bylo dané odvozní místo zadáno. 
Pokud je prováděn kompletní záznam včetně odběratele a dopravce, jsou k dispozici souhrny pro komplexní analýzu 
dodávek z „OM“ (obr. 3/19). Předtím je potřeba zadat vstupní údaje pro dopravce a odběratele (obr.3/11). 
 
 

6.4 Úkolové listy 
Veškeré podklady pro mzdy a fakturace vycházejí ze zadaných číselníků. Pro zařazení mezd a fakturací do 
konkrétního měsíce je rozhodující datum ukončení těžby obr.9/13, resp. datum přiblížení obr.13/8. 
 
Do části mezd a fakturací vstoupíte poklepáním na tlačítko „Kč/Sazby“ (Obr. 3/14). Objeví se okno znázorňující 
měsíce výroby (Obr. 21). Pokud ještě v některých porostech nebyly práce ukončeny, nejsou tyto činnosti přiřazeny do 
žádného měsíce a zobrazí se jako nedokončená výroba (Obr. 21/1).Po poklepání na měsíc (Obr. 21/2) se otevře okno 
se seznamem pracovníků (Obr. 22), kteří v daném měsíci ukončili činnosti zadané v číselnících. Okno se seznamem 
pracovníků lze stejným způsobem otevřít pro nedokončenou výrobu, přičemž v „přehledu činností“ (Obr. 22) nebude 
kolonka „Měsíc“ obsahovat žádný údaj (Obr. 22/1). 
 
Pro případ, že těžbu nebo přiblížení zaregistrované na firmu (pracovníka) je potřeba rozdělit na další pracovníky, 
použijte zvláštní program, který spustíte tlačítkem „Výrob./mzdový lístek“ (Obr. 3/15). 
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      Obrázek 22 
Obrázek 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1) Nedokončená výroba 
2) Měsíc výroby 

1) Měsíc výroby 
2) Seznam pracovníků 

 
V přehledu činností (Obr. 22) se poklepáním na pracovníka zobrazí nové okno (Obr. 23). Zobrazí se tak všechny 
činnosti, které pracovník v daném měsíci vykonal, a její charakteristiky. Do kolonky sazba se zadává cena za m3 (Obr. 
23/3). Výsledná částka je vypočítána a zobrazena vpravo dole (Obr. 23/4). V případě nesrovnalostí ve zobrazovaných 
hodnotách lze pomocí tlačítka „Změna“ (Obr. 23/1) otevřít evidenci číselníků (Obr. 8), kde je zobrazen pouze ten 
číselník, kterého se daná část činnost týká. Tento číselník je možné podle výše uvedených zásad opravit a po uložení 
změn se hodnoty automaticky přepočítají. 
Výkaz prací se vytiskne pomocí tlačítka „Výkaz prací“ (Obr. 23/5). Objeví se okno s náhledem, který vytiskneme 
pokud na list klikneme pravým tlačítkem a zadáme tisk. 
 

Obrázek 23 

 
1) Jméno pracovníka 
2) Otevření okna s číselníkem 
3) Zadávání sazby 
4) Suma k výplatě, fakturaci 
5) Výkaz prací 
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7 Sestavy 

7.1 Nastavení stránky 
Místní nastavení počítače uživatele může způsobit změnu nastavení okrajů stránky v sestavách. To se projeví tak, že 
při prohlížení nebo při tisku je vynechávaná sudá stránka. V tomto případě je potřeba upravit nastavení stránky. 

7.1.1 Nastavení sestavy číselníků a měsíčních sumářů 
Následující nastavení platí pro sestavy uvedené v odst. 7.2 a 7.3.  
Nastavení proveďte podle obr. 1. Tyto formuláře otevřete poklepáním pravým tlačítkem myši na horní okraj okna 
sestavy a poklepete na „Vzhled stránky“ („Page Setup“). 

Obrázek 24 

 

7.1.2 Nastavení ostatních sestav 
U ostatních sestav v případě potřeby upravte okraje na potřebnou hodnotu tak, aby se stránky správně zobrazovaly. 

7.2 Volba sestav 
Volbu sestav zobrazíte poklepáním na tlačítko „Sestavy“ viz obr. 3/20.  

Obrázek 25 

 
 
Na formuláři si zvolíte typ sestavy. Po klepnutí na příslušné tlačítko se objeví volba pro konkrétní zobrazení sestavy. 
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7.3 Číselník dlouhého a rovnaného dříví 
Obrázek 29 

 
 
Poklepáním na modré číslo číselníku zvolíte konkrétní číselník. Pokud je číselník natypován v několika dávkách, je 
možno volit rozsah dávek poklepáním na „Dávky“. Musíte zadat první (dávka od čísla) a vzápětí poslední číslo (dávka 
do čísla) rozsahu dávek, např. 2 – 4 znamená, že se zobrazí souhrn dávky 2, 3 a 4. 
 
Pro rychlejší tisk číselníků slouží tlačítko hromadní tisk (obr. 29/3). Před hromadným tiskem je potřeba nejprve 
označit ty číselníky, které se mají vytisknout (obr. 29/2). Pro snadnější identifikaci jednotlivých číselníků slouží 
kolonky „Předáno“ (obr. 29/1), kde jsou zobrazeny uzavřené (předané) číselníky. 
 
Sestava Číselník dlouhého a rovnaného dříví je řešena v souladu s požadavky Lesů České republiky s.p. na smluvní 
dodavatele prací, kteří jsou povinni zajistit evidenci vytěženého dříví. První část sestavy obsahuje sumáře dle dřevin a 
cenových kódů, v další části je detail číselníku - evidence jednotlivých přijatých kusů. 
 
Upozornění: Někdy se na sumáři číselníku u objemů objeví červené číslo v rozsahu setin. Jedná se o upozornění, že 
součet objemů jednotlivých kusů je o zobrazený rozdíl jiný, než je výsledek na sumáři. Tento rozdíl je způsoben 
zaokrouhlováním při výpočtech. S LČR je odsouhlaseno pravidlo, že součet kubatur jednotlivých kusů v číselníku je 
směrodatný a závazný součet. Takto je sumář sestaven. Nepřesnost se týká dílčích součtů v cenových kódech.  
 

7.4 Měsíční sumáře 

7.4.1 Měsíční sumář těžeb 
Sestava odpovídá požadavkům LČR na smluvní dodavatele při odsouhlasování měsíčních nápočtů těžeb. Sestava se 
volí podle období nápočtu a revíru.  
V první části sestavy je sumární přehled objemů vytěženého dřeva podle porostů a číselníků. V druhé části jsou 
přehledy podle ceníkových kódů a dřevin. Tato část slouží k odsouhlasení objemů a cen podle cenových kódů. 

7.4.2 Měsíční sumář přibližování 
Sestava je vytvořena za účelem odsouhlasení objemů přibližování prováděných službově. Sestava se volí podle období 
nápočtu a revíru. 
 

7.5 Výkaz skladu za měsíc 
Sestava je detailní přehled o počátečních stavech, pohybech a konečných stavech zásob dle  lokalit a sortimentů. 
 

8 Analýzy 
Uživatelé programu mají k dispozici nástroj k provádění účinných analýz všech dat zadaných v průběhu využívání 
programu. Pro analýzy je nutné, aby v počítači byl k dispozici program MS Excel. Analýza je prováděna pomocí 
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kontingenčních tabulek. Pro zaškolení obsluhy ve využívání kontingenčních tabulek provádí dodavatel programu 
odborné kurzy. 

9 Exporty a přenos dat 
Uživatelé mohou ve spolupráci s dodavatele programu provádět exporty dat pro další zpracování v navazujících 
softwarech pro zpracování ve firemních informačních systémech. Exportovaná data lze zasílat prostřednictvím e-mailu 
nebo na datových nosičích. 
Data je možno přenášen v souboru viz odst. 10. 
 

10 Zálohování dat 
Dodavatel upozorňuje na možnost poškození nebo ztráty dat neodbornou manipulací obsluhy popřípadě selháním 
hardwaru nebo softwaru. Proto je doporučeno provádění pravidelné zálohování dat v přiměřených intervalech.  
 
Název datového souboru pro rok 2006 (každý další rok bude název upraven podle letopočtu): 
et_data_2006.mdb 
 
Umístění datového souboru:  
Instalační soubor nabízí prioritní umístění datového souboru na adrese (každý další rok bude název upraven podle 
letopočtu): 
C:\Evidence těžby_2006 
Obsluha může zvolit při instalaci jiné umístění.  

11 Navazující software 
Dodavatel poskytuje uživatelům navazující software, který dále zpracovává uložená data z programu ET. V případě 
zájmu o další informace kontaktujte dodavatele viz odst. 1.1. 

11.1 Příprava k měsíční závěrce 
Na základě databází pořízených programem ET jsou data dále doplněna o údaje (přibližovací vzdálenost, sazby, 
normy) a zpracována do sumárních hodnot na výrobních dokladech a pokladech k fakturaci. Tyto výstupy jsou 
zpracovány jako hotové podklady a nezatěžují personál dalšími výpočty. 

11.2 Firemní analýza výroby 
Jelikož základní data jsou pořizována v rozsahu 1 lesnického úseku, byl zpracován software, který umožňuje 
zpracování evidence výroby za celou firmu. Jsou zpracovány výstupní sestavy a firemní databáze včetně analytických 
nástrojů. 
 


