Zpráva o činnosti společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. v roce 2017,
komentář k plnění rozpočtu.
Hlavní úkoly společnosti pro rok 2017 byly dány aktivitou v rámci dotačních titulů, zejména
z Programu rozvoje venkova. Byly realizovány tři projekty.
Rekonstrukce lesní cesty Dubík II - Celková investice ve výši 4.179.282,-Kč, výše poskytnuté dotace
3.176.083,-Kč – 76%
Tato etapa navázala na 1. část rekonstruované lesní
cesty realizované v r. 2010. Začíná napojením
na stávající asfaltovou komunikaci U jezírka, prochází
lesním oddělením č. 17H směrem ke Kvítkovu Dvoru,
kde je ukončena v oddělení 18D. Jedná se
rekonstrukci lesní komunikace v celkové délce 1.940
metrů, se šířkou nové vozovky 3,0 m, povrch tvoří
penetrační makadam. Lesní cesta vede poměrně
svažitým terénem s velkým podélným sklonem
především v její první části

Fitness koutek U Trojice – Celková investice ve výši 1.253.353,-Kč, výše poskytnuté dotace
1.211.003,-Kč - 97%
Projekt na výstavbu fitness stezky řeší volnočasové
aktivity obyvatel a návštěvníků města na lesním
pozemku nad malým rybníčkem a místní
komunikací. Jedná se o umístění šesti venkovních
fitness prvků podél stezky kolem malého rybníčka
U Trojice. Dopadovou plochu fitness prvků tvoří
pryžová štěpka.

Univerzální kolový traktor s příslušenstvím – Celková investice ve výši 3.909.300,-Kč, výše poskytnuté
dotace 1.934.000,-Kč – 49%
Jedná se o univerzální kolový traktor s lesnickou
nástavbou, klanicový vyvážecí vlek s hydraulickou
rukou, čelní nakladač, lesnický bubnový naviják a
čelní šípová radlice. Tuto soupravu společnost
používá na přibližování dřeva z lesních porostů
k odvozním cestám, na vyvážení klestu pro následné
zpracování, na odvoz palivového dřeva místním
odběratelům a na zimní údržbu lesních cest.
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Společnost se zapojila v roce 2017 do projektu Rehabilitace vrcholové partie Křížové Hory.
Veškeré práce proběhly dle projektu
zpracovaném Ing. Popelou, na základě
objednávky Města Český Krumlov. V jarním
období proběhly práce v rámci 1. etapy.
Bylo odstraněno celkem 20 stromů, z toho
10xbříza bradavičnatá, 9xjasan ztepilý,
5xlípa srdčitá, 4xvrba jíva, 2x javor mléč. To
vše o objemu 31,10metrů kubických. Dříví
bylo vyvezeno přes pozemky dalších
vlastníků do Slupence – vzdálenost cca 1.000metrů. Rovněž byla vyvezena dřevní hmota
určená pro štěpkování (větve a slabé náletové dřeviny) o objemu 120 prostorových metrů.
Náklady na těžbu dřeva plus přibližování činily 34.403,-Kč bez DPH. V tomto období byl
na pozemcích k.n. 661/12 a 453/1 proveden rovněž výřez keřů a náletových dřevin a úklid
ploch po těžbě. V měsíci červnu 2017 bylo provedeno frézování ploch s nežádoucím
porostem, přičemž došlo k odstranění pařezů náletových dřevin. Celková plocha takto
ošetřených ploch na pozemcích k.n. 453/1, 458/1 a 481/1 byla 10.700,- metrů čtverečních.
V listopadu 2017 bylo provedeno, v rámci 2. etapy, odstranění 117 stromů, z toho 68xjasan
ztepilý, 16xjavor mléč, 24xlípa srdčitá, 7xtřešeň ptačí, 1xdub letní, 1x jeřáb ptačí. Objem
vytěžených stromů činil 91,51metrů kubických. Dřevní hmota pro štěpkování, vyvezená
v této etapě, činila 225,-prostorových metrů.
Lesní hospodářství
V roce 2017 bylo provedeno zalesnění na ploše 6,76 ha, v počtu 38.000 sazenic, lesní kultury
byly ožnuty na ploše 41,-ha, ošetřeny proti okusu zvěří na ploše 57 ha, na ploše 14 ha bylo
provedeno chemické ošetření lesních kultur herbicidy. Výchovné zásahy byly provedeny
na ploše 34 ha, v porostech do věku 40-ti let bylo vytěženo 604 m3 dřevní hmoty. Celková
těžba byla provedena o objemu 11.182 m3. Na plantážích vánočních stromků bylo vysázeno
1.950 stromků.
V roce 2017 byl realizován prodej dřevní hmoty o celkovém objemu 10.483 m3 a průměrném
zpeněžení 1.589,-Kč/m3. V první polovině roku, při prodeji dříví zejména z úmyslných těžeb,
bylo průměrné zpeněžení 1.750,-Kč/m3. Od měsíce července jsme zpracovávali pouze
nahodilou těžbu (kůrovec, polomy),
průměrné zpeněžení v tomto období činilo
1.430,-Kč/m3. Na pokles cen dříví mělo vliv
několik faktorů. Tím hlavním bylo zahlcení
středoevropského trhu dřívím z kalamit.
Lesy ve střední Evropě byly v r. 2017
postiženy několika větrnými bouřemi.
Majetek ve správě společnosti postihly
bouře ze dne 19. 8. a ze dne 30. 10. Objem
zpracovaného kalamitního polomového
dříví činil ke konci roku 1.796 m3. Nadbytek
dřevní hmoty způsobuje rovněž kůrovcová
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kalamita, která postupuje ze severní Moravy přes Vysočinu směrem do jihozápadních Čech.
V roce 2017 jsme zpracovali 2.974 m3 kůrovcového dříví. Dalším faktorem, majícím vliv na
ceny dřevní hmoty, byl vývoj kurzu koruna – euro. Do ukončení intervencí ČNB (duben2017)
byl kurz 27,-Kč/EUR, na konci roku to bylo již 25,60Kč/EUR. Na tento vývoj kurzu zareagovali
rovněž tuzemští odběratelé dřevní hmoty.
Příjem z prodeje samovýroby dřevní hmoty byl tvořen prodejem 245 m3 dříví přímo z lesních
porostů. K tomuto způsobu prodeje přistupujeme v případech ekonomické nevýhodnosti
vlastního zpracování zejména nahodilé těžby a výchovné těžby v porostech do 40-ti let věku.
Příjem z prodeje vánočních stromků tvoří prodej 790 stromků z produkce vlastních plantáží.
Od 1. července 2017 je možno žádat o vratku části spotřební daně z nafty, která byla
spotřebována při hospodaření v lese. Tuto možnost jsme okamžitě využili. Za polovinu roku
2017 činil nárok na vrácení spotřební daně 23.265,-Kč.
V květnu jsme řešili havárii na přivaděči vody k Hornobranským rybníkům. Do současného
trubního vedení prorůstají kořeny listnatých dřevin,
které dokáží zaplnit celý profil (viz foto). Betonové
potrubí je v některých úsecích v havarijním stavu.
Z těchto důvodů proběhne v roce 2018 oprava
současného vedení, bude nahrazeno novým z PVC,
budou obnoveny lomové, spadišťové a tlumící šachty.
Oprava proběhne v úseku Kostnice – Horní brána.

Od června do listopadu jsme spolupracovali s firmou Dekonta na odstranění ropné havárie
na rybníku U Trojice. Ze strany Lesů města
Český Krumlov docházelo, na základě
objednávky Města Český Krumlov,
k pravidelným kontrolám, výměnám
sorpčních hadů a hydrofobního sorbentu.
Práce byly ukončeny začátkem prosince po
zamrznutí vodní plochy.
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Ministerstvo zemědělství zveřejnilo 14. 9. 2017 návrh opatření obecné povahy spočívající
v plošném zákazu mýtních úmyslných těžeb smrku a borovice. Po podrobném prostudování
právní analýzy a diskusi v rámci SVOL, jsme podali na MZe Námitky proti tomuto návrhu. Ty
spočívaly zejména v rozporu s pravomocemi MZe a s omezeními při hospodaření v lesích
kalamitou nepostižených vlastníků. MZe od návrhu zákazu úmyslných těžeb ustoupilo a
vlastníkům lesů přikázalo zpracovat nahodilé těžby do 31. 3. 2018. Tento termín splníme.

V Českém Krumlově dne 9. 4. 2018
Zpracoval jednatel firmy Lesy města Český Krumlov s.r.o., Ing. Miroslav Štoll

Návrh usnesení:
Rada města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka společnosti
Lesy města Český Krumlov s.r.o.
Bere na vědomí:
Zprávu o činnosti společnosti v roce 2017.
Zprávu o plnění rozpočtu 2017.
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