Zpráva hospodaření Městských lesů Dubá, organizační složky města,
za rok 2014
Mírná zima 2013-2014 téměř bez mrazů a sněhové pokrývky výrazně ovlivnila tuzemské
dřevoodbytové možnosti, neboť i v horských oblastech se dalo po celou zimu naplno těžit, a tak na přelomu 1. 2. čtvrtletí 2014 došlo k nasycení trhu zejména vlákninovým dřevem. Převis nabídky z důvodu předchozí mírné
zimy je patrný i u palivového dříví, kdy výrazná část zásob palivového dříví připraveného na zimu 2013-2014
nebyla ztopena. Tento trend pokračoval díky nadprůměrným teplotám i na počátku zimy 2014-2015. Výkupní
ceny naštěstí meziročně poklesly jen u sortimentu vlákninového dříví, a to zhruba o 10 %. Tím se vlákninové
dříví dostalo na stejnou cenovou hladinu jako palivové dříví.
Co se týká úspěšnosti čerpání dotací, tak příspěvek na hospodaření v lesích od krajského úřadu byl
čerpán v podobné výši jako v roce předchozím (cca 252tis. Kč). Od SCHKO Kokořínsko nebyla v roce 2014
poskytnuta žádná dotace, a to z důvodu probíhající tvorby a schvalování plánu péče, ze kterého možnost
vyplácení dotací vychází, a uskutečněného rozšíření CHKO o Máchův kraj včetně změn zonací. Tento výpadek
byl částečně nahrazen darem od farmaceutické firmy Yves Rocher, výrobcem přírodní francouzské kosmetiky, a
to ve výši cca 110tis. Kč. Tento dar posloužil k zalesnění 3 holin o celkové ploše 1,20ha v okolí Heřmánek.
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 65% -jaro ku 35% - podzim). Jarní
zalesňování probíhalo od počátku března do druhé poloviny dubna, podzimní pak v listopadu a počátkem
prosince. Vegetační období započalo v roce 2014 o 3 týdny dříve, než je obvyklé. Srážkový deficit ze zimy
2013-2014 se naštěstí během 1. pololetí neprohloubil, a tak ujímavost sazenic je potěšující - nezdar jarního
zalesnění se průměrně pohybuje do 15% (nejvíce u borovice). Výrazně vypomohla nově založeným kulturám
přirozená obnova, zejména borovice.
Podkorní hmyz (kůrovci) v roce 2014 nezpůsobil výrazné škody. Pouze na 2 lokalitách (Zátyní, Lhota)
došlo k asanaci plošně malých ohnisek v mladých smrkových tyčkovinách a tyčovinách napadených
lýkožroutem lesklým. V terénu bylo rozmístěno 10 feromonových lapačů na monitoring a odchyt lýkožroutů, a
výskyt lýkožroutů-kůrovců v lapačích byl stejně jako v předchozích letech na velmi nízké úrovni.
Téměř žádné škody na lesních porostech nezpůsobil vítr- jednalo se jen o jednotlivé vývraty.
Díky mírné zimě bez sněhové pokrývky nedošlo ke škodám zvěří na lesních porostech, a tak nebyly
v roce 2014 uplatňovány náhrady za škody zvěří vůči mysliveckým sdružením.
Z údajů lesní hospodářské evidence bylo v roce 2014 smýceno celkem 2998 m3 dříví:
Dřevina
%
m3
Borovice
1561
52,0
Smrk
937
31,2
Dub
92
3,1
Buk
176
5,9
Bříza
158
5,3
Osika
21
0,7
Habr
35
1,2
Ostatní listnaté
18
0,6
Celkem
2998
100 %
Z následující tabulky vyplývá, že rok 2014 byl téměř bez kalamitních vlivů:
Druh těžby
Výkon
Mýtní úmyslná
Mýtní těžba – 97%
Probírky
Souše
Nahodilá těžba – 3%
Vítr
Kůrovec
CELKEM

v m3
2799
110
71
4
14
2998

První zalesnění bylo v roce 2014 provedeno na ploše 7,55 ha. Dřevinnou skladbu celkového prvního
zalesnění je možno shlédnout v následující tabulce:
Dřevina
Plocha v ha

smrk borovice

buk

javory

dub

jedle

celkem

z toho MZD

1,54

1,84

0,28

0,28

0,16

7,55

2,28

3,45

Podíl prvního zalesnění melioračními a zpevňujícími dřevinami (MZD – zjednodušeně listnaté dřeviny
na stanovištích dle vyhlášky+jedle – závazný ukazatel lesního hospodářského plánu) činí 30%.
Celkové vylepšování proběhlo na ploše 1,79 ha (BK-0,13ha , JV-0,11ha, DB-0,02ha, JD-0,04ha, BO1,05ha, SM-0,44ha).
Celkem bylo oploceno 0,80ha prvních výsadeb.
Závazný ukazatel lesního hospodářského plánu - povinná výchova porostů do 40 let věku – byl v roce
2014 proveden na ploše 14,97 ha.
Ke konci roku 2014 je evidováno 7,80ha holin, z toho na ploše 2,00ha se „pracuje“ se souhlasem státní
správy lesů s přirozenou obnovou borovice (v oblastech U Vrchovan, Pod Dražejovem, a zejména U Husí cesty).
Podmínkou pro zdařilý průběh přirozené obnovy borovice je slunné písčité stanoviště, dostatek plodících porostů
v těsném okolí (šišky), a včas provedené zranění půdy naoráním či ručním nakopáním.
Těžební práce v daném období - vyjma samovýrobců-zajišťovala firma p. Jana Černého z Deštné
(převážně harvestorovou technologií) a firma pana Martina Sloupa z Dubé (probírky za pomoci železného koně).
Veškeré dříví je plně sortimentováno (vyjma samovýroby).
Dopravu dříví pro městské lesy obstarává dopravní firma pana Jiřího Bukovana z Dubé.
Hlavní odběratelé města Dubá v roce 2014 (v m3):
K 1. lednu 2014 neprodáno (na odvozním místě)

270

Wood&Paper (dodávky do Štětí )

1420

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

710

p. Markvart, Luka – smrková kulatina

348

KUKA, s.r.o.

254

Ostatní prodej z odvozního místa

395

Samovýroba

34

Město Dubá, Městské lesy Dubá, hasiči

46

K 31. prosinci 2014 neprodáno (na odvozním místě)

61

Průměrné zpeněžení dříví se pohybuje na úrovni cca 1100 Kč/m3 po odpočtu nákladů na těžbu,
přibližování, sortimentaci, a s přihlédnutím k dopravním nákladům.

Městské lesy vykázaly ke konci roku 2014 zisk po zdanění ve výši 1 592 918Kč.
Jednotlivé účetní položky jsou rozepsány v následující tabulce:
Výnosy
Tržba za dříví
Dotace-Krajský úřad Libereckého kraje
Úroky z účtu, a kurzové zisky
Podíl dotace na odpisech majetku
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
Opravy a údržba služebního vozu
Odpisy
Ostatní
NÁKLADY CELKEM
ZISK PŘED ZDANĚNÍM
DAŇ
ZISK PO ZDANĚNÍ

4 733 316
251 984
3 992
123 851
5 113 143

115 926
280 676
193 378
928 902
377 783
586 159
372 640
13 080
237 672 (auto, traktor, lesní hospodář. plán)
Pojistné, telefon, silniční daň, daň z
nemovitostí, kurzové ztráty,
40 469 bankovní poplatky
3 146 685
1 966 458
373 540
1 592 918

Městské lesy zaměstnávaly v roce 2014 čtyři zaměstnance: pana lesního Stibora a 3 lesní dělníky
(formou veřejně prospěšných prací - paní Řídkou, pana Erbena a pana Řídkého). Zbývající pracovní činnosti
jsou vykrývány z řad živnostníků. Účetnictví zajišťují paní Červená a slečna Mordačiková.
Výhled hospodaření městských lesů je i přes některé odbytové problémy, a stagnující (ale přesto
relativně vysoké) ceny dřeva nadále pozitivní; je třeba bedlivě sledovat trh, a těžit v současné době takové
porosty, ze kterých se co nejvíce vyrobených sortimentů udá na trh za co nejvyšší cenu.
Děkuji Vám všem, kteří jste se zapojili do pracovních činností spojenými s dubskými lesy.

Josef Štveráček, odborný lesní hospodář města Dubá

Dne 3. února 2015

