Zpráva o činnosti společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. v roce 2018,
komentář k plnění rozpočtu.

Lesní hospodářství
Rok 2018 proběhl, dle předpokládaného vývoje, pod silným vlivem pokračující kůrovcové
kalamity. V lesích obhospodařovaných společností bylo celkem vytěženo 10.036 m3 dřevní
hmoty, přičemž kůrovcem napadené dřevní hmoty bylo více než 55% (5.713 m3) a dřevní
hmoty z polomů bylo necelých 10% (905 m3). Cena
prodávané dřevní hmoty klesala v průběhu celého roku
zejména z důvodu značného převisu nabídky
nad poptávkou. Kalamitou jsou poznamenány lesy celé
střední Evropy, výsledkem je nedostatek
zpracovatelských kapacit. Prodej dřevní hmoty a nákup
sadebního materiálu probíhal pouze díky dlouhodobě
budovaným obchodním vztahům.
Rovněž situace na trhu práce je složitá, lesní dělníci nám
odcházejí do průmyslových provozů a také do zahraničí.
Výsledkem nedostatku pracovních sil je vysoká fluktuace
a tlak na růst mezd.

Přes všechny negativní vlivy se však podařilo v roce 2018 společnosti udržet stabilitu,
ziskovost i velmi dobrý stav lesních porostů.
U společnosti došlo k reorganizaci veškerých kontrolních, ochranných a obraných opatření
v boji s podkorním hmyzem, zejména
s lýkožroutem smrkovým. V době
kůrovcové kalamity ztrácejí
standardní kontrolní opatření
(stromové lapáky a feromonové
lapače) svůj význam, v roce 2018 byly
tyto metody využívány pouze
pro monitoring vývoje stadií
lýkožrouta smrkového. Veškerá
činnost směřovala k vyhledávání
napadených stromů a k včasné
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asanaci. Pro asanaci jsme využili nově vyvinutou technologii, založenou na povrchovém
postřiku skládky dříví insekticidem a následným překrytím netkanou textilií. Tato metoda se
osvědčila jednak z pohledu ochrany životního prostředí (výrazně nižší dávky použitého
insekticidu), jednak z pohledu ochrany lesa (účinnost obranného opatření) a rovněž
z pohledu ekonomického (řádově nižší náklady). Pro rok 2019 se dostala tato metoda mezi
dotační tituly poskytovaného Ministerstvem zemědělství.
V průběhu roku společnost nerezignovala na další činnosti spojené s obhospodařováním
lesního majetku. Během jarního a podzimního zalesnění bylo vysázeno 35.470 sazenic na
ploše 5,80 ha. Z tohoto množství bylo 25.000
sazenic melioračních a zpevňujících dřevin,
čímž naplňujeme zákonem daný podíl
na 200%. Rovněž plocha výchovných zásahů
v porostech do 40-ti let věku je v rámci
platného Lesního hospodářského plánu (LHP)
plněna, v třetím roce platnosti LHP máme
splněno 34% tohoto závazného ukazatele.
Výsledkem by měly být stabilnější a odolnější
porosty.

Z důvodu rostoucích cen sadebního materiálu lesních dřevin proběhl na podzim sběr žaludů
a bukvic a jejich následné vysetí na vybrané holiny vzniklé v letních měsících kůrovcovou
těžbou. Pokud by se tato metoda v našich přírodních podmínkách osvědčila, mohli bychom
v následujících letech ušetřit část finančních prostředků určených na obnovu lesa.

Komentář k plnění některých položek rozpočtu 2018:
Doprava dřeva – stále častěji je pro společnost logisticky výhodnější zajišťovat dopravu
dřevní hmoty externími dopravci a náklady následně vyfakturovat odběratelům dřevní
hmoty. V roce 2018 byla navýšena výdajová i příjmová strana rozpočtu.
Výkup dřevní hmoty proběhl v roce 2018 ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno.
Poskytli jsme služby drobným vlastníkům lesů, jimž jsme zpracovali a zobchodovali dřevní
hmotu z kůrovcových těžeb.
Do výdajů položky Ostatní pěstební práce je zahrnuta pěstební a těžební činnost na
pozemcích společnosti (ve výši 81.150,-Kč), které nejsou součástí platného Lesního
hospodářského plánu – pozemky byly pořízeny až po začátku platnosti LHP. Prodej dřevní
hmoty z těchto pozemků (ve výši 252.254,-Kč) je zahrnut v položce Ostatní příjmy.
Trh se dřevní hmotou ke štěpkování a následnému využití pro energetické účely je zahlcen,
v průběhu roku došlo ke snížení výkupních cen této suroviny. Příjem z prodeje již nepokrývá
náklady na výrobu, je ovšem stále ekonomicky výhodnější, než likvidovat klest na pasekách
pálením nebo štěpkováním.
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Na plantážích vánočních stromků bylo v roce 2018 vysázeno 3.000 stromků, v prosinci
proběhl prodej celkového množství 620 jedlí, borovic a smrků z vlastní produkce.
Rezerva na pěstební činnost – na základě Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů tvoří
společnost rezervu na pěstební činnost (obnova lesa a veškeré výchovné činnosti prováděné
v porostech do 40 let jejich věku, ochrana lesa a opatření k obnově porostů). V roce 2018
došlo k navýšení tohoto účtu o částku 602.302,-Kč.
Společnost byla od roku 2017 zapojena do projektu Rehabilitace vrcholové partie Křížové
Hory. Na základě objednávky Města Český
Krumlov bylo v lednu provedeno frézování
ploch s nežádoucím porostem, přičemž došlo
k odstranění pařezů náletových dřevin.
Celková plocha takto ošetřených ploch
na pozemcích k.n. 453/1 a 476 kú Český
Krumlov byla 8.670,- metrů čtverečních.

Během sanace tzv. barevné skály bylo nutno uskladnit velké množství kamene. Podařilo se
najít řešení vhodné pro všechny zainteresované subjekty a kamenivo uskladnit v našem
bývalém kamenolomu a dále ho v případě potřeby využít.
Podařilo se odvrátit nebezpečí vytvoření tzv. mokré skládky dříví v objektu JIP Větřní, která
měla sloužit k uskladnění významného množství kůrovcem napadené dřevní hmoty.
Znamenalo by to přímé ohrožení okolních smrkových porostů ve vlastnictví měst Český
Krumlov a Větřní. Z tohoto důvodu jsme požádali o pomoc Sdružení vlastníků obecních a
soukromých lesů a výše uvedenému záměru se povedlo, na základě jednání Ministerstva
zemědělství s ředitelstvím LČR s.p., zamezit.
Významným vlivem bylo rovněž řešení kůrovcové kalamity naším největším sousedem,
LČR s. p. V katastrálním území Chabičovice i přes opakovaná ústní a písemná upozorňování
ze stran mnohých lesníků nechali zaměstnanci LČR bez jakéhokoli zásahu rozmnožit
lýkožrouta smrkového na několika hektarech lesních pozemků, celkový objem napadeného
dříví činil přes 2.000m3. Byli jsme nuceni oslovit krajské ředitelství LČR a státní správu lesů
ORP Č. Krumlov. Vzhledem k těsnému sousedství lesů v majetku Města Český Krumlov došlo
k napadení i těchto porostů, vytěženo zde bylo 197 m3 kůrovcem napadené dřevní hmoty.
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Investice
Počátkem roku byl realizován nákup pozemku p.č. 1184 k.ú. Český Krumlov o výměře
1353 m2. Jedná se o pozemek malého přírodního jezírka poblíž dětského hřiště na Dubíku,
který se stane ústředním prvkem plánované naučné stezky.
Naučná stezka Dubík
V roce 2018 byl zpracován projekt Naučné stezky Dubík. V měsíci dubnu byla podána žádost
o dotaci z Programu rozvoje venkova. V červnu
proběhlo výběrové řízení na dodavatele a následně
předloženy veškeré požadované dokumenty na Státní
zemědělský intervenční fond. Dohoda o poskytnutí
dotace z Programu rozvoje venkova na 100%
uznatelných nákladů byla podepsána 9. 1. 2019

V roce 2018 byla provedena oprava zatrubněné části přivaděče vody k Hornobranským
rybníkům o délce 570 metrů. Původní vedení z betonových trub bylo nahrazeno novým z PVC
v celé délce, byly obnoveny lomové, spadišťové a tlumící
šachty. Výměna byla provedena v trase současného
vedení, v celkové částce 1.471.462,-Kč. Na základě
dodatku k pachtovní smlouvě s Městem Český Krumlov
bude částka ve výši jedné dvacetiny hodnoty nákladů
na opravu započítávána po dobu 20-ti let oproti
nájemnému.
Na Malém Hornobranském rybníku byl v prosinci
vybudován bezpečnostní přeliv.

V roce 2018 bylo z důvodu zvýšení terénní dostupnosti a zvýšení celkového výkonu
prostředku doplněno vybavení vyvážecího vleku Agama o hydropohony a malý hydraulický
naviják. Celková hodnota investice byla ve výši 462.000,-Kč.
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Spolupráce se Schwan Cosmetics CR
Lesy města Český Krumlov ve spolupráci se společností Schwan Cosmetics CR vysadily v říjnu
ve třech lokalitách nové ovocné stromy a
lesní dřeviny. První akcí byla rekonstrukce
jabloňové aleje od zahrádkářské kolonie
na Horní Bráně směrem k psímu útulku.
Zde bylo vysázeno dvacet původních
odrůd jabloní. Dalších dvacet jabloní bylo
vysázeno na pozemku společnosti
nad bývalým lomem ve Vyšném, kde byl
založen ovocný sad. Všechny ovocné
stromy vypěstoval městský zahradník.
Vedení společnosti Schwan Cosmetics CR
projevilo zájem spolupodílet se rovněž na obnově lesních porostů, aktuálně postižených
kůrovcovou kalamitou. Lesy města ČK vytipovaly lokalitu ve Vyšném, kde zaměstnanci
společnosti Schwan Cosmetics CR vysázeli tisíc sazenic dubu zimního.

Při podzimním kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova byla podána žádost o dotaci
na pořízení půdní kladivové frézy pro přípravu půdy před zalesněním. Dotace pokryje 50%
nákladů na pořízení frézy. Cena frézy po realizovaném
výběrovém řízení činí 800.000,-Kč bez DPH. Pořízením dojde
k zajištění soběstačnosti v přípravě půdy před zalesněním a
zejména možnosti zpracování klestu a těžebních zbytků
vlastním prostředkem. Na tuto činnost bude následně možné
žádat o dotace z Ministerstva zemědělství.

V Českém Krumlově dne 18. 3. 2019
Zpracoval jednatel firmy Lesy města Český Krumlov s.r.o., Ing. Miroslav Štoll

Příloha: Plnění rozpočtu společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. v roce 2018
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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 2018.
Zprávu o plnění rozpočtu 2018.
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