Zpráva hospodaření Městských lesů Dubá, organizační složky města,
za rok 2016
Hospodaření Městských lesů Dubá v roce 2016 bylo naprosto standardní bez výskytu
nahodilých vlivů. Prohlubování srážkového deficitu z předchozích let bylo zastaveno, a vláhy
v krajině začalo opět přibývat. Tím se zažehnala i očekávaná gradace kůrovcové kalamity; stromy
s dostatkem vláhy v půdním profilu se ubránily napadení namnožených kůrovců z roku 2015. Větrná
kalamita při letní bouřce dne 25. června 2016, která citelně poškodila lesní porosty v oblasti Tachova,
Obory, Oken, Luk a Ždírce, se jen těsně vyhnula Koreckému vrchu, který je téměř celý v majetku
města Dubá.
V roce 2016 pokračoval propad výkupních cen dřeva, zejména pro papírnu ve Štětí, a pak ve
smrkové kulatině, kdy se do Čech ve velkém dovážela kůrovcová hmota z Moravy. Na to městské lesy
reagovaly těžbou kvalitnějších borových porostů za podmínky přednostní výroby kulatiny, a
minimalizace výroby dřeva pro papírnu. Proto došlo v porovnání s předchozím rokem k poklesu
dodávek do Štětí na dvoutřetinové množství, a naopak export do Německa byl navýšen o 60%.
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 poloviny března do konce dubna, a podzimní zalesňování
během listopadu.
Podkorní hmyz (kůrovci) v roce 2016 i nadále poškozoval smrkové porosty za dubskou
čističkou, které byly rozvráceny větrnou kalamitou v březnu 2015.
Díky mírné zimě bez výrazné sněhové pokrývky došlo pouze k nepatrným škodám zvěří na
lesních porostech, a to v oblasti Křenova.
Z údajů lesní hospodářské evidence bylo v roce 2016 smýceno celkem 3 909 m3 dřeva:
Dřevina
Borovice
Smrk
Modřín
Dub
Buk
Bříza
Ostatní listnaté (habr, olše, osika)
Celkem

%
60,0
21,6
3,2
3,3
7,5
2,9
1,5
100 %

m3
2344
843
123
130
295
115
59
3909

Z následující tabulky je patrné, že nahodilé vlivy nijak nezasáhly do hospodaření městských
lesů:
Druh těžby

Výkon

v m3

Mýtní těžba – 94,2%

Mýtní úmyslná

3683

Nahodilá těžba – 5,8%

Kůrovcové dřevo
Vítr, souše

111
115
3909

CELKEM

První zalesnění bylo v roce 2016 provedeno na ploše 5,03 ha. Dřevinnou skladbu celkového
prvního zalesnění je možno shlédnout v následující tabulce:
Dřevina
Plocha v ha

smrk borovice

buk

celkem

z toho MZD

1,22

2,36

5,03

2,36

1,45

Podíl prvního zalesnění melioračními a zpevňujícími dřevinami (MZD – zjednodušeně listnaté
dřeviny na stanovištích dle vyhlášky+jedle – závazný ukazatel lesního hospodářského plánu) činí
47%.
Celkové vylepšování proběhlo na ploše 0,91 ha (BO-0,75ha, DB-0,10ha, BK-0,04ha, SM0,02ha).
Celkem bylo oploceno 0,25ha prvních výsadeb (Šibeniční vrch), a to za vydatné pomoci
dubských myslivců.
Závazný ukazatel lesního hospodářského plánu - povinná výchova porostů do 40 let věku –
byl v roce 2016 proveden na ploše 20,36 ha.
Ke konci roku 2016 je evidováno 9,20ha holin, z toho na ploše 1,70ha se „pracuje“ se
souhlasem státní správy lesů s přirozenou obnovou borovice (v oblastech U Vrchovan, U Husí cesty,
Pod Dražejovem). 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.
Vnitrostátní dopravu v 1. pololetí zajišťoval pan Jiří Bukovan z Dubé, v 2. pololetí 2016 pak
pan Miloslav Janoušek z Radouně; vývoz do Spolkové republiky Německo pak obstarávala dopravní
společnost DrLES s.r.o.
Těžbu dřeva a přibližování provádělo během roku více podnikatelských subjektů, kterým
dominoval pan Jan Černý z Deštné.
Hlavní odběratelé města Dubá v roce 2016 (v m3):
K 1. lednu 2016 neprodáno (na odvozním místě)

109

Wood&Paper (dodávky do Štětí )

1013

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

1501

p. Markvart, pila Luka

254

Pila Kravaře Skála

343

p. Janoušek, pila Radouň

91

p. Stach, Straškov (paletařina)

105

Pila Čáslav

32

Ostatní odběratelé z odvozního místa

492

Samovýroba

84

Město Dubá, Hasiči Dubá

88

K 31. prosinci 2016 neprodáno (na odvozním místě)

15

Průměrné zpeněžení dříví se pohybuje na úrovni cca 980 Kč/m3 po odpočtu nákladů na těžbu,
přibližování, sortimentaci, a s přihlédnutím na dopravní náklady a samovýrobu.

Městské lesy vykázaly ke konci roku 2016 zisk ve výši 1 948 684Kč.
Jednotlivé účetní položky jsou rozepsány v následující tabulce:
Výnosy
Tržby za dřevo
Úroky z účtu
Podíl dotace na odpisech majetku
Náhrada od pojišťovny
VÝNOSY CELKEM
Náklady
Spotřeba materiálu (chemie, ochranné pomůcky,
pohonné hmoty, pletiva, tubusy, údržba cest)
Sazenice
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

5 441 938
1 030
123 852
40 487
5 607 307

125 240
314 227
175 521
1 243 172
246 289
487 770
682 068
239 328 (auto, traktor, lesní cesta, LHP)
145 008
3 658 623
1 948 684

Městské lesy zaměstnávaly v roce 2016 pět zaměstnanců: pana lesního Stibora a 4 lesní
dělníky (dva v zaměstnaneckém poměru – paní Řídká a pan Erben), a dva formou veřejně prospěšných
prací (paní Sloupová a pan Rajniš). Zbývající pracovní činnosti jsou vykrývány z řad živnostníků.
Účetnictví zajišťují paní Ing. Žalovičová a paní Buřtová.
Budoucí koncepce hospodaření městských lesů je závislá na termínu dokončení zpracování
kůrovcové kalamity ve východních Čechách a na Moravě. Bude-li tato kalamita zpracována, a
nedostaví-li se jiná kalamitní situace, pak by ceny dřeva měly opět začít růst. Lepší budoucnost lze
spatřovat i v dotační politice státu, kdy vyplácení dotací do lesů přešlo po 12-ti letech z krajů zpět na
ministerstvo zemědělství.
Děkuji Vám všem, kteří jste se zapojili do pracovních činností spojenými s dubskými lesy.

Josef Štveráček, odborný lesní hospodář města Dubá

Dne 6. února 2017

