Zpráva hospodaření Městských lesů Dubá, organizační složky města,
za rok 2017
Hospodaření městských lesů v roce 2017 bylo plné výskytů nahodilých vlivů. Rok 2017 začal
nezvykle dlouhou a bohatou sněhovou pokrývkou, která zbrzdila těžební práce a odvozy dřeva
k odběratelům. Zejména pro jarní výsadby byl kritický suchý květen. Léto bylo relativně suché, a
přineslo namnožení kůrovců v téměř celé republice, na což ministerstvo zemědělství reagovalo
zveřejněním návrhu veřejné vyhlášky o zákazu mýtních úmyslných těžeb jehličnatých porostů. Jelikož
se problém kůrovců města Dubá až tak netýkal, bylo město Dubá jedním z téměř 150 námitkujících
proti tomuto návrhu vyhlášky, která nakonec nenabyla právní moci v původním znění omezující
vlastníky lesa.
Pohroma pro městské lesy přišla 29. října 2017, kdy orkán zpustošil zejména severní partie
České republiky. Vláhy v krajině začalo v druhé polovině roku značně přibývat, stromy v podmáčené
půdě nebyly schopny odolat tak silnému větru, a tím došlo v lesních porostech ke značným škodám,
zejména k vývratům. Bohužel při každém dalším silnějším poryvu větru se vyvracejí další stromy, a
běžně dochází k situaci, že se do asanovaných lokalit od popadaného dřeva musí znovu pro další
vývraty či zlomy.
Odhad výše poškozeného dřeva větrnými poryvy v městských lesích od 29. října 2017 do
konce roku se pohybuje na úrovni 2000m3, což nejen v Dubé, ale na celém Českolipsku a v okolních
okresech výrazně překonalo škody z orkánu Kyrill z roku 2007.
Největší škody v rámci městských lesů vítr zanechal v Rozprechticích, u Drchlavy,
Šibeničním vrchu, ve Lhotě,…..prostě není lesního porostu, kde by se nevyskytovaly vývraty či zlomy
zejména jehličnatých dřevin.
V roce 2017 pokračoval propad výkupních cen dřeva pro papírnu ve Štětí. Výkupní ceny
kulatiny však byly víceméně setrvalé. Velký zájem nastal v obchodování s palivovým dřevem.
Z údajů lesní hospodářské evidence bylo v roce 2017 smýceno celkem 3420 m3 dřeva:
Dřevina
Borovice
Smrk
Modřín
Dub
Buk
Bříza
Ostatní

m3
1736
1282
64
87
197
38
16

%
50,8
37,5
1,9
2,5
5,7
1,1
0,5

Celkem

3420

100 %

Nahodilé těžby ovlivňovaly hospodaření městských lesů až od srpna 2017:
Druh těžby
Mýtní těžba – 83,2%
Nahodilá těžba – 16,8%
CELKEM

Výkon
Mýtní úmyslná
Předmýtní úmyslná
Kůrovcové dříví

v m3
2819
26
222

Vítr, souše

353
3420

První zalesnění bylo v roce 2017 provedeno na ploše 7,71 ha. Dřevinnou skladbu prvního
zalesnění je možno shlédnout v následující tabulce:
Dřevina
Plocha v ha

smrk borovice

buk

dub

třešeň

celkem

z toho MZD

3,50

1,44

0,25

0,20

7,71

1,69

2,32

Podíl prvního zalesnění melioračními a zpevňujícími dřevinami (MZD – zjednodušeně listnaté
dřeviny na stanovištích dle vyhlášky+jedle –závazný ukazatel lesního hospodářského plánu) činí 22%.
Celkové vylepšování proběhlo na ploše 0,48 ha (BO-0,28ha, SM-0,20ha).
Závazný ukazatel lesního hospodářského plánu - povinná výchova porostů do 40 let věku –
byl v roce 2017 proveden na ploše 8,68 ha.
Ke konci roku 2017 je evidováno 5,50ha holin.
Vnitrostátní dopravu v roce 2017 zajišťoval převážně pan Miloslav Janoušek z Radouně u
Štětí; vývoz do Spolkové republiky Německo pak obstarávala dopravní společnost DrLES s.r.o.
Těžbu dřeva a přibližování prováděli v roce 2017 pan Jan Černý z Deštné převážně
harvestorovou technologií, dále těžební parta kolem pana Jana Hřebíčka a Václava Šimona, a okrajově
pan Martin Sloup za pomoci železného koně.
Odběratelé města Dubá v roce 2017 (v m3):
K 1. lednu 2017 neprodáno (na odvozním místě)

15

Wood&Paper (dodávky do Štětí )

615

Holzindustrie Schweighofer GmbH (Německo) – borová (smrková) kulatina

1162

Pila Kravaře pan Skála

462

pan Janoušek, pila Radouň

162

pan Stach, Straškov (paletařina)

306

Bláha Trade s.r.o.

53

Ostatní maloodběratelé z odvozního místa

464

Samovýroba

81

Město Dubá, Hasiči Dubá

60

K 31. prosinci 2017 neprodáno (na odvozním místě)

70

Průměrné zpeněžení dříví se pohybuje na úrovni cca 960 Kč/m3 po odpočtu nákladů na těžbu,
přibližování, sortimentaci, a s přihlédnutím na dopravní náklady a samovýrobu.
Městské lesy vykázaly v roce 2017 zisk před zdaněním ve výši 1 404 665Kč.
Tato relativně nižší částka je dána zejména tím, že v roce 2017 bylo v porovnání s rokem 2016
vytěženo téměř o 500m3 dřeva méně.
Toto lze zdůvodnit tak, že možnost těžby, odvozu, a tím prodeje dřeva počátkem roku 2017
nastala až v druhé polovině února z důvodu nesjízdnosti přístupových cest s ohledem na sněhovou
pokrývku a zmrazky, a pak postupným zpracováním kalamitního dřeva po vichřici dne 29. října a
následných poryvech větru v neúnosných zamokřených terénních podmínkách.
Dalším hlediskem ovlivňující zisk z hospodaření v lesích je meziroční nárůst nákladů na
provádění těžebních a pěstebních činností zhruba o 15%. Vše pramení z nedostatku pracovních sil
v lesnictví.

Jednotlivé účetní položky jsou rozepsány v následující tabulce:
Výnosy
Tržby za dřevo
Úroky z účtu
Dotace a podíl dotace na odpisech majetku
VÝNOSY CELKEM
Náklady
Spotřeba materiálu (chemie, ochranné pomůcky,
pohonné hmoty, pletiva, tubusy, údržba cest)
Sazenice
Provoz kanceláře - energie
Náklady na odborného lesního hospodáře
Služby= těžba a přibližování dřeva
Služby= doprava dříví
Služby= naorání holin, úklid klestu, stavby
oplocenek, prořezávky, ostatní pěstební činnosti
Mzdy a odvody
Odpisy
Ostatní-opravy vozu, silniční daň, poplatky-účet,aj.
NÁKLADY CELKEM
ZISK PŘED ZDANĚNÍM

4 501 047
491
675 070
5 176 608

106 914
289 871
56 598
201 521
1 180 755
88 549
834 178
730 979
255 351
27 227
3 771 943
1 404 665

Městské lesy zaměstnávaly v roce 2017 tři zaměstnance: pana lesního Stibora a 2 lesní dělníky
v zaměstnaneckém poměru – paní Řídkou a pana Rajniše; nárazově pak ještě dva lesní dělníky formou
veřejně prospěšných prací. Zbývající pracovní činnosti jsou vykrývány z řad živnostníků. O účetnictví
se staraly paní Ing. Žalovičová a paní Buřtová.
Výhled hospodaření městských lesů je zcela závislý na průběhu počasí, a to nejen v České
republice. V lesích střední Evropy se nacházejí milióny m3 nezpracovaného kalamitního dřeva, chybí
těžební i pěstební kapacity;
v případě suchého a teplého počasí během roku 2018 je tak „zaděláno na kůrovcovou
tragédii“, což v kontextu s následky větrné kalamity může výrazně ovlivnit výkupní ceny dřeva.
Děkuji Vám všem, kteří jste se zapojili do pracovních činností spojenými s dubskými lesy.

Josef Štveráček, odborný lesní hospodář města Dubá

Dne 12. února 2018

