Výroční zpráva hospodaření Městských lesů Dubá, organizační složky
města, za rok 2013
Českému lesnictví se poslední dva roky díky vysoké poptávce po dřevní hmotě a vysokým výkupním
cenám stále daří, a z toho profituje i hospodaření Městských lesů Dubá. Zjednodušeně lze konstatovat, že zisk
z hospodaření zůstává víceméně stejný, ale výrazně poklesla výše těžby.
Rok od roku mírně klesají státní příspěvky na hospodaření v lesích (zejména dotace od krajského
úřadu), ale i tak je výše čerpání dotací potěšující.
Z důvodu výrazných výkyvů počasí v posledních letech a z důvodu prevence škod klikorohem
borovým probíhá zalesňování jak na jaře, tak i na podzim (v poměru 75% -jaro ku 25% - podzim). Jarní
zalesňování probíhalo od poloviny dubna do druhé poloviny května. Zima byla dlouhá, na Velikonoce 2013
ještě poletoval sníh, každopádně jaro mělo pomalý nástup, a tak se podařilo vše dle zalesňovacího projektu
zalesnit. Příznivý byl i počátek června s dostatkem vláhy, pak ale přišly rekordně vysoké teploty, a zejména
čerstvě zalesněné partie na jižních svazích a v písčitých půdách byly zdecimovány horkem a suchem. Navíc
v roce 2013 došlo k namnožení klikoroha borového poškozujícího kořenové krčky a kmínky jehličnatých
sazenic. Nezdar jarního zalesnění se výrazně liší v jednotlivých lokalitách zejména dle expozice a dle složení
půdy, a to od 5% až po 50%. Podzimní zalesňování pak probíhalo v druhé polovině října a v listopadu.
Podkorní hmyz (kůrovci) v roce 2013 nezpůsobil téměř žádné škody – pouze na Vrabcově bylo
asanováno 5 smrků. V terénu bylo rozmístěno 10 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 počátkem roku
2013 zničil na 2 lokalitách 20-leté mlaziny borovice v oblasti mezi Zátyním a Lhotou o celkové ploše 0,12ha.
Během dlouhé zimy byl zaznamenán nárůst škod zvěří (zejména mufloni). Byla uplatněna náhrada za
škody zvěří od mysliveckého sdružení Beškov-Blatce ve výši 1,65tis. Kč, a myslivecké sdružení Výr Dubá –
Deštná za uplatněné škody zvěří postavilo 2 oplocenky.
Z údajů lesní hospodářské evidence bylo v roce 2013 smýceno celkem 3346 m3 dříví:
Dřevina
Borovice
Smrk
Modřín
Dub
Buk
Bříza
Ostatní listnaté
Celkem

m3
1482
1159
141
170
196
181
17
3346

Druh těžby
Mýtní těžba – 96,9%
Nahodilá těžba – 3,1%

Výkon
Mýtní úmyslná
Souše
Vítr, sníh
CELKEM

%
44,3
34,6
4,2
5,1
5,9
5,4
0,5
100 %

v m3
3243
74
29
3346

Z tabulky vyplývá, že rok 2013 byl rokem mýtních úmyslných těžeb.
Pro porovnání – v roce 2012 bylo vytěženo 4242m3. Tento výrazný pokles těžby lze připsat špatným
klimatickým podmínkám tohoto roku (dlouhá vlhká zima 2012-13, deštivý květen a deštivá první polovina
června, nadprůměrně vlhký podzim, a prosinec bez mrazů). Městské lesy nechtějí vytvářet v oblasti těžby
„měsíční krajinu“, a proto vždy přihlížejí ke všem možným aspektům, které by mohly ovlivnit život občanů a
návštěvníků lesa.

První zalesnění bylo v roce 2013 provedeno na ploše 9,07 ha. Dřevinnou skladbu celkového prvního
zalesnění je možno shlédnout v následující tabulce:
Dřevina
Plocha v ha

smrk borovice

buk

javory

lípa

jedle

celkem

z toho MZD

3,32

2,32

0,52

0,19

0,18

9,07

2,67

2,54

Podíl prvního zalesnění melioračními a zpevňujícími dřevinami (MZD – zjednodušeně listnaté dřeviny
na stanovištích dle vyhlášky+jedle – závazný ukazatel lesního hospodářského plánu) činí 29%.
Celkové vylepšování proběhlo na ploše 1,90 ha zejména v dříve založených borových a smrkových
výsadbách.
Celkem bylo oploceno 1,15ha prvních výsadeb, zejména za finanční podpory SCHKO Kokořínsko.
Závazný ukazatel lesního hospodářského plánu - povinná výchova porostů do 40 let věku – byl v roce
2013 proveden na ploše 15,04 ha.
Ke konci roku 2013 je evidováno 7,70ha holin vzniklých z těžebních činností, z toho na ploše 1,70ha se
„pracuje“ s přirozenou obnovou borovice (v oblastech U Vrchovan, Pod Dražejovem a U Husí cesty). Neobjevíli se životaschopné semenáčky jehličnanů na těchto holinách do 1roku po provedeném naorání či nakopání, pak
jsou tyto holiny zalesněny uměle lesní sadbou. Každoročně se daří se souhlasem státní správy lesů přirozeně
zalesňovat desítky arů holin (v roce 2013 – 0,25ha).
Těžební práce v daném období - vyjma samovýrobců-zajišťovala pouze firma p. Jana Černého z Deštné
(včetně harvestorové technologie).
Veškeré dříví je plně sortimentováno (vyjma samovýroby).
Dopravu dříví pro městské lesy obstarává dopravní firma p. Jiřího Bukovana z Dubé.
Hlavní odběratelé města Dubá v roce 2013 (v m3):
K 1. lednu 2013 neprodáno (na odvozním místě)

162

Wood&Paper (dodávky do Štětí )

1167

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

754

Hradecká lesní a dřevařská a. s.

69

p. Markvart, Luka – smrková kulatina

264

Paní Tarancovová, Štětí

51

Pan Pítr, Častolovice

192

KUKA, s.r.o.

221

Ostatní prodej z odvozního místa

445

Samovýroba

65

Spotřeba Městských lesů Dubá (oplocenky)

10

K 31. prosinci 2013 neprodáno (na odvozním místě) – převážně kulatina na export

270

Průměrné zpeněžení dříví se pohybuje na úrovni cca 1100 Kč/m3 po odpočtu nákladů na těžbu,
přibližování, sortimentaci, a s přihlédnutím na dopravní náklady.
Městské lesy vykázaly k 31. prosinci 2013 zisk ponížený o investice ve výši 987 643Kč.
Jednotlivé účetní položky jsou rozepsány v následující tabulce:

Výnosy
Tržba za dříví
Dotace – SCHKO Kokořínsko
Dotace – Krajský úřad Libereckého kraje
Prodej vozu – Lada Niva
Úroky z účtu, a kurzové zisky
Škody zvěří
Pokuty a penále (z pozdě zaplacených faktur)
Snížení odpisů o přijaté dotace
VÝNOSY CELKEM
Náklady
Spotřeba materiálu (chemie, ochranné pomůcky,
pohonné hmoty, 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
Geodetické zaměření
Opravy služebního vozu
Daň z příjmů
Odpisy
Ostatní
NÁKLADY CELKEM
PROVOZNÍ ZISK PO ZDANĚNÍ
INVESTICE – TERÉNNÍ VŮZ Mitsubischi L200
ZISK SNÍŽENÝ O INVESTICE

4 720 716
149 000
289 560
40 000
9 586
1 655
12 747
123 852
5 347 116

120 873
434 541
192 255
828 861
382 949
600 772
369 574
252 351
28 439
298 932
223 408 (auto, traktor, LHP)
Pojistné, telefon,silniční daň, daň z
nemovitostí, kurzové ztráty,
49 578 bankovní poplatky
3 782 533
1 564 583
576 940
987 643

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 bylo nezbytné, aby obce, které dosud
neměly majetek nabytý dle zákona č. 172/1991Sb zapsán v katastru nemovitostí, aby tak učinily do 31. 3. 2013.
Toto bylo splněno, a tak jsou dnes veškeré lesní pozemky ve vlastnictví města Dubá zapsány na listu
vlastnickém města Dubá. Současná výměra lesní pozemků města Dubá tak činí 799,8ha.
Městské lesy měly v roce 2013 čtyři zaměstnance: pana lesního Stibora a 3 lesní dělnice (formou
veřejně prospěšných prací - paní Řídkou, paní Třeštíkovou, paní Sýkorovou). Zbývající pracovní činnosti byly
vykrývány z řad živnostníků. Účetnictví zajišťuje paní Červená.
Městské lesy počátkem listopadu 2013 obměnily hlavní část svého vozového parku. Se souhlasem
zastupitelů města byl zakoupen terénní vůz Mitsubischi L200 Double Cab náhradou za dosluhující Ladu Nivu.
Do vozového parku městských lesů patří ještě 2 přívěsné vozíky.
Výhled hospodaření městských lesů je i nadále pozitivní; stále mírně stoupající ceny, a to i u dřevin a
sortimentů, u kterých byl dříve poměr výrobní a prodejní ceny na hranici rentability, oslabená česká koruna vůči
euru, přetrvávající snaha zahraničních investorů postavit vedle papírny ve Štětí velký pilařský provoz (čímž se
zvýší konkurence mezi odběrateli),….. jednoduše řečeno - poptávka po dřevu stále stoupá, a odběratel je nucen
si připlatit.
Děkuji Vám všem, kteří jste se zapojili do pracovních činností spojenými s dubskými lesy.
Josef Štveráček, odborný lesní hospodář města Dubá

Dne 31. ledna 2014

