Výroční zpráva hospodaření Městských lesů Dubá, organizační složky
města, za rok 2012
Hospodaření Městských lesů Dubá v roce 2012 i nadále pokračovalo v duchu konjunktury evropského
lesnictví, která se vyznačuje vysokou poptávkou po dřevní hmotě, z čehož logicky vyplývají vyšší výkupní ceny.
Celkový pozitivní stav je umocněn relativně dostatečným čerpáním příspěvků na hospodaření v lesích, a to jak
od Krajského úřadu Libereckého kraje, tak i přeneseně od SCHKO Kokořínsko, ale objem získaných prostředků
z těchto dotačních titulů bohužel rok od roku nepatrně klesá.
Jarní zalesňování probíhalo od poloviny března do poloviny května. Nezdar jarního zalesnění byl
zjištěn pouze u výsadeb borovice (kolem 20%) a pomístně i buku (5%) – hlavní příčinou nezdaru byly rekordně
vysoké teploty na přelomu dubna-května.
Podkorní hmyz (kůrovci) v roce 2012 nezpůsobil žádné škody. V terénu bylo rozmístěno 13
feromonových lapačů na monitoring a odchyt lýkožroutů, a výskyt lýkožroutů-kůrovců v lapačích byl jako
v předchozích letech na velmi nízké úrovni.
Téměř žádné škody na lesních porostech nezpůsobil vítr; bohužel těžký mokrý sníh, který napadl těsně
před Vánocemi, poškodil lesní porost u Vrchovan. Tato nahodilá těžba bude zpracována během 1. čtvrtletí 2013,
a její výše je odhadnuta na 20m3.
Náhrada za škody zvěří od mysliveckého sdružení ve výši 1,5tis. Kč byla letos uplatněna v komplexu
lesa zpřístupněného novou lesní cestou, kde černá zvěř opakovaně vyrývala čerstvě vysázené sazenice smrku.
Po delší odmlce způsobil škodu městským lesům požár, který dne 21. května 2012 zničil na ploše
0,05ha mladou výsadbu smrku v rokli nedaleko Horních Heřmánek, a dále na ploše 0,15ha došlo k ohoření
kmenů (naštěstí tyto stromy neodumřely, a došlo tak pouze k dočasnému snížení hodnoty kvality jejich dřeva).
Z údajů lesní hospodářské evidence bylo v roce 2012 smýceno celkem 4242 m3 dříví:

Dřevina
Borovice lesní
Smrk
Modřín
Douglaska
Dub
Buk
Topol a osika
Bříza
Celkem

Druh těžby
Úmyslná těžba – 97,9%
Nahodilá těžba – 2,1%

m3
2345
1313
131
24
44
262
7
116
4242

Výkon
Předmýtní úmyslná (probírky)
Rekonstrukce
Mýtní úmyslná
Souše
CELKEM

Z tabulky vyplývá, že roku 2012 zcela dominovaly mýtní úmyslné těžby.

%
55,3
30,9
3,1
0,6
1,0
6,2
0,2
2,7
100 %

v m3
1
24
4130
87
4242

Plnění celkové schválené výše těžeb v lesním hospodářském plánu pro období 2011-2020 ukazuje
následující tabulka:
Výše uskutečněné těžby v m3

Rok
2011

3742

2012

4242

2013-2020
schválená výše těžeb v LHP
50000
Celková výsadba prvního zalesnění byla v roce 2012 provedena na ploše 6,12 ha. Dřevinnou skladbu
celkového prvního zalesnění je možno shlédnout v následující tabulce:
Dřevina
Plocha v ha

borovice smrk
1,35

2,00

buk

javory

dub

topol

lípa

jedle

celkem

z toho MZD

1,54

0,20

0,12

0,04

0,62

0,25

6,12

1,91

Podíl prvního zalesnění melioračními a zpevňujícími dřevinami (MZD – zjednodušeně listnaté dřeviny
na stanovištích dle vyhlášky+jedle – závazný ukazatel lesního hospodářského plánu) činí 31%.
Oploceno bylo 1,17 ha prvních výsadeb (tj. 19%).
Celkové vylepšování proběhlo na ploše 2,03 ha zejména v dříve založených borových výsadbách.
Závazný ukazatel lesního hospodářského plánu - povinná výchova porostů do 40 let věku – byl v roce
2012 proveden na ploše 15,95 ha.
Ke konci roku 2012 se eviduje 8,50ha holin, jejichž vznik je spojen nejen s těžební činností, ale i s
nesoulady ve využívání lesních pozemků zjištěných při tvorbě lesního hospodářského plánu. Jedná se zejména o
přiorané okraje lesa (celkem 0,23ha). Tyto holiny budou po geodetickém zaměření v následujících letech
postupně zalesněny, nebo u nich dojde ke změně kultury v katastru nemovitostí v rámci správního řízení u
příslušných orgánů státní správy. V lesním porostu pod Dražejovem, a u Vrchovan je ponecháno 5 naoraných
holin o celkové ploše 1,45ha pro přirozenou obnovu borovice a modřínu. Neobjeví-li se životaschopné
semenáčky jehličnanů do konce roku 2013 na těchto holinách, pak budou tyto plochy zalesněny na jaře 2014.
Každoročně se daří se souhlasem státní správy lesů přirozeně zalesňovat desítky arů holin (v roce 2012 –
0,40ha).
Těžební práce v daném období - vyjma samovýrobců-zajišťovala firma p. Jana Černého z Deštné.
Veškeré dříví je plně sortimentováno (vyjma samovýroby).
Dopravu dříví pro městské lesy obstarávala dopravní firma p. Jiřího Bukovana z Dubé.
Po „Nové lesní cestě“ proti Křenovu projelo od doby jejího zprovoznění přes 3000m3 dřeva
v odhadované ceně 4mil. Kč po odpočtu těžebních a dopravních nákladů, tzn. že po 4letech provozu jsou
veškeré náklady na vybudování této cesty uhrazeny (při vytěžení pětiny mýtní zásoby zpřístupněných lesních
porostů).
Hlavní odběratelé města Dubá v roce 2012 (v m3):
K 1. lednu 2012 neprodáno (na odvozním místě)

63

Wood&Paper (dodávky do Štětí )

1243

Klausner Holz Sachsen (Německo) – borová (smrková) kulatina

1369

KUKA, s.r.o., Malečov – smrková kulatina

403

p. Markvart, Luka – smrková kulatina

298

Paní Malechová, Střížovice

151

Ostatní prodej z odvozního místa

553

Samovýroba

88

Spotřeba města Dubá (hasiči+městské lesy)

38

K 31. prosinci 2012 neprodáno (na odvozním místě)

162

Zpeněžení dříví se dlouhodobě pohybuje na úrovni cca 1000 Kč/m3 po odpočtu nákladů na těžbu,
přibližování, sortimentaci, a s přihlédnutím na dopravní náklady.
Městské lesy vykázaly k 31. prosinci 2012 zisk ponížený o investice ve výši 1 292 674Kč.
Jednotlivé účetní položky jsou rozepsány v následující tabulce:

Výnosy
Tržba za dříví
Dotace – Krajský úřad Libereckého kraje
Dotace – SCHKO Kokořínsko
Dotace - traktor
Úroky z účtu, a kurzové zisky
VÝNOSY CELKEM
Náklady
Spotřeba materiálu (chemie,ochranné pomůcky,
benzin,pletiva,tubusy, údržba cest)
Sazenice
Náklady na odborného lesního hospodáře
Služby= těžba dříví
Služby= doprava dříví
Služby= naorání holin, úklid klestu, stavby
oplocenek, prořezávky, ostatní pěstební činnosti
Mzdové náklady, zákonné sociální
pojištění+sociální náklady
Opravy služebního vozu

5 806 843
300 000
161560
498 000
17 713
6 784 116

209 328
315 631
193 040
1 218 056
584 410
458 820
853 894
28 940

Pojistné, telefon,silniční daň, odpisy
(auto, traktor, LHP), kurzové ztráty,
Ostatní
118 343 bankovní poplatky
NÁKLADY CELKEM
3 980 462
ZISK
2 803 654
INVESTICE - POZEMKY
514 980
INVESTICE - TRAKTOR
996 000
ZISK SNÍŽENÝ O INVESTICE
1 292 674
Příspěvky na hospodaření v lesích udělované Krajským úřadem Libereckého kraje v roce 2012
poklesly, neboť byl proti roku 2011 snížen limit dotace na jednoho žadatele o 50tis. Kč na celkovou částku
300tis. Kč.
Dotace udělované ze zdrojů Ministerstva životního prostředí (SCHKO Kokořínsko) letos prošly též
formálními změnami (přísnější kritéria na zónovost v rámci CHKO), a celkový příspěvek na zalesňování pro
město Dubá činil přes 161tis. Kč.
Městské lesy část zisku investovaly se souhlasem zastupitelstva města do zvyšování obhospodařované
výměry lesních pozemků. V roce 2012 se podařilo zakoupit les o výměře 2ha na Dubové Hoře od Jednoty
bratrské, u Vrchovan 1,53ha trvalého travního porostu a 0,45ha lesa, v Deštenském kopci 0,64ha lesa, několik
drobných parcel charakteru lesních cest od Státního statku Kamenice v likvidaci, a jednu malou parcelu o
výměře 0,04ha v Pramenném dole (z dražebního řízení).
Část zisku byla pak použita na zakoupení traktoru s přívěsem na údržbu lesní dopravní sítě a pro práce
v lese.
V roce 2012 byl přijat zákon č. 173/2012Sb., který novelizuje zákon č. 172/1991Sb., o přechodu
některého majetku z vlastnictví ČR do majetku obcí. Dle jeho znění je nezbytné, aby obce, které dosud nemají
majetek nabytý dle zákona č. 172/1991Sb zapsán v katastru nemovitostí, aby tak učinily do 31. 3. 2013. Proto
v současné době naplno probíhají vytyčovací práce historického lesního majetku města Dubá s následnou
tvorbou geometrických plánů a umísťováním hraničních bodů.
Předchozí nákupy nemovitostí a traktoru, a vysoké výdaje na vytyčovací práce lesních pozemků mají za
následek, že uvažovanou změnu služebního vozu Lada Niva doporučuji provést až v září 2013 před plánovanou
technickou kontrolou.
Městské lesy měli v roce 2012 čtyři zaměstnance: pana lesního Stibora a 3 lesní dělnice (paní Řídká,
paní Třeštíková, paní Sýkorová). Zbývající pracovní činnosti jsou vykrývány z řad živnostníků. Účetnictví
zajišťuje paní Červená.
Co se týká dalšího výhledu hospodaření městských lesů, je mým přáním, aby nastolený pozitivní vývoj
českého lesnictví pokračoval v roce 2013 se všemi kladnými dopady na vlastníka lesa.
Děkuji Vám všem, kteří jste se zapojili do pracovních činností spojenými s dubskými lesy.
Ing. Josef Štveráček, odborný lesní hospodář města Dubá

Dne 29. ledna 2013

