Zpráva o činnosti společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. v roce 2021,
komentář k plnění rozpočtu.

Lesní hospodářství
Společnost vstupovala do roku 2021 s předpokladem utlumení kůrovcových těžeb.
Optimismus se naplnil, kůrovcové těžby roku 2021 byly ve výši 852 m3, oproti více než
2.000 m3 z roku 2020. Z tohoto množství se u čtvrtiny jednalo o lapáky určené pro
monitoring vývoje lýkožrouta smrkového. Vývoj objemu kůrovcových těžeb od roku 2016
zobrazuje v graf č. 1

V průběhu roku byly lesy ve správě společnosti postiženy několika větrnými bouřemi,
zejména na přelomu měsíců červen a červenec. Dále pak v říjnu a listopadu. Objem
zpracované dřevní hmoty z polomů zobrazuje graf č. 2
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Podnikatelský plán společnosti pro rok 2021 předpokládal realizaci mýtních těžeb
v přestárlých lesních porostech a realizaci výchovných zásahů v porostech do 40-ti let věku.
Celkový objem těžeb byl navýšen z důvodu příznivé situace na trhu s dřevní hmotou.
Ze stejného důvodu bylo ve 4. čtvrtletí přistoupeno k realizaci výchovných zásahů v lesních
porostech s výrobou vlákninového dříví. Celkovou výši těžeb od počátku platnosti lesního
hospodářského plánu zobrazuje graf č. 3 (po 6. roce platnosti LHP je vytěženo 58,6% etátu)

Výše těžeb 2016 - 2021
80%

10000

60%

8000
6000

40%

4000

20%

2000
0

% z celkové těžby

Výše těžby (m3)

12000

0%
2016

2017

2018

2019

2020

CELKOVÁ TĚŽBA

NAHODILÁ TĚŽBA

KŮROVCOVÁ TĚŽBA

% NAHOD.TĚŽBY

2021

Ceny dřevní hmoty
Od 1. čtvrtletí začaly pomalu růst ceny prodávané dřevní hmoty. U odběratelů se v průběhu
roku začal projevovat nedostatek dříví. Ten byl způsobený jednak postupným utlumováním
kůrovcové kalamity (v regionu), jednak celosvětovou poptávkou. Ve 4. čtvrtletí došlo
k mírnému poklesu způsobenému nadměrným zásobením dřevozpracujících provozů
v průběhu letních měsíců – zpracování kůrovcových těžeb a nahodilé těžby větrných polomů.

Vývoj cen prodávané dřevní hmoty
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Dotace do lesního hospodářství
Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity (v předcházejících dvou letech
nejvýznamnější dotační titul) byl krácen. Přesto jsme z něj čerpali 719.000,-Kč. Další provozní
dotace poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství (MZe) činily 1.061.000,-Kč. Jedná se
o prostředky poskytované MZe na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin, na výchovné
zásahy v lesních porostech a na přírodě šetrné technologie.
U společnosti dále tvoří tyto provozní dotace příjmovou složku rozpočtu, která je ovšem
spojena s významnou administrativní zátěží.
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Pěstební práce
Během jarního a podzimního zalesnění bylo vysázeno 32.800 sazenic na ploše 6,37 ha.
Z tohoto množství bylo 75%
sazenic melioračních a
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Lesní kultury byly ožnuty na
ploše 37 hektarů, na ploše
39,5 hektarů byla provedena
ochrana stromků proti okusu
lesní zvěří. Prořezávky
v mladých lesních porostech
byly provedeny na ploše 5 ha.

Výkupy dřevní hmoty
Služby poskytované drobným vlastníkům lesů navýšily obrat společnosti o 15 mil. Kč. Již do
začátku roku společnost vstupovala s předpokladem tohoto růstu a potřebou navýšení počtu
THP. Z důvodu situace na trhu práce se podařilo kvalifikovaného lesníka získat až od
listopadu. Zobchodovaný objem dřevní hmoty přesto přesáhl 8.000,- m3, tzn. dosáhl téměř
stejného objemu jako těžba v městských lesích. S tím souvisely další činnosti spočívající
zejména v zalesňovacích pracech, úklidu pasek po těžbě, výchovných zásazích, administraci
dotačních titulů.
Výsledkem této činnosti zůstává:
1)
2)
3)
4)
5)

Významné zvýšení obratu a zisku společnosti
Propagace společnosti v regionu
Zajištění řádné péče o lesy v sousedství
Zajištění prací pro obchodní partnery, místní živnostníky, v průběhu celého roku
Zvýšení potenciálu pro odběratele dřevní hmoty – bonusy za prodané množství
dřevní hmoty

Komentář k plnění rozpočtu
Na výnosové straně byla významně překročena položka výkup dřevní hmoty. Obrat
společnosti v této položce dosáhl nepředpokládatelných 15,6 mil. Kč. Vývoj cen prodávané
dřevní hmoty měl rovněž významný vliv na zlepšení hospodářského výsledku. Rovněž objem
prací mimo hlavní předmět činnosti společnosti (Hornobranský rybník, kasárna,…) významně
přesáhl předpokládanou výši.
Rezerva pěstební činnosti
Návrh rozpočtu předpokládal čerpání i tvorbu rezervního účtu společnosti ve výši 1,3mil Kč.
Čerpání je dáno výší finančních prostředků určených pro zákonem dané činnosti. Tato
plánovaná částka je nepřekročitelná a v rámci daného roku musí být zcela vyčerpána.
Tvorba rezervy je dána objemem těžby v daném roce a s tím souvisejícími předpokládanými
náklady na založení nového lesního porostu v letech následujících. Vzhledem k objemu těžby
v r. 2021 a rostoucími náklady na pěstební činnosti byla vytvořena rezerva ve výši 2.119.688,Kč.
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Investice
Dle schváleného podnikatelského plánu společnosti byl realizován nákup dvou vozů
Mitsubishi L200.
Byl pořízen železný kůň zn. Kapsen - realizace výchovných zásahů v porostech nepřístupných
pro větší lesní techniku, zpracování nahodilých těžeb. Na práci železného koně stát přispívá
dotacemi na šetrné technologie, což pomůže rozpočtu společnosti.

Byl vypracován projekt na Svatotrojické tůně k.ú. Pasovary.

Na základě usnesení valné hromady společnosti byla uzavřena kupní smlouva na pozemek
p.č. 553/1 v k.ú. Hašlovice.
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Byly zahájeny přípravné práce na architektonické studii pro projekt výstavby zázemí
společnosti.
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Ostatní činnost
Společnost se v roce 2021 zapojila do dendrologických prací a dalších souvisejících činností
v objektu kasáren v Českém Krumlově. Na základě projektu a objednávky byly provedeny
arboristické práce, výstavba plotu, odstranění nežádoucích dřevin a frézování ploch po
výřezu

V jarních měsících bylo na základě objednávky Města Český Krumlov provedeno kácení
topolů v ulici Pod Kamenem

Z důvodu havárie na výpusti Velkého Hornobranského rybníka byla provedena kompletní
výměna výpustního zařízení. Při této příležitosti bylo současně provedeno odbahnění
rybníku. Byla rovněž provedena výměna části přivaděče vody v celkové délce 246 metrů.

Výše uvedené akce, které jsou mimo hlavní předmět činnosti společnosti, navýšily obrat
společnosti o 3,5mil. Kč.
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Společnost připravila projekt Krumlovské tůně a studánky. Projekt předpokládá
v následujících pěti letech obnovit a vybudovat na
pozemcích ve správě společnosti 50 objektů sloužících
zadržování vody v lesích. Soustava prvních čtyř tůní
byla zřízena na lesním pozemku v katastrálním území
Spolí. Jedná se o kaskádu tůní napájených
podpovrchovou vodou přitékající z míst položených
výše a vodou podzemní. Jednotlivé tůně mají rozměry
cca 6 x 8 metrů a hloubku 1,0 až 1,2 metru.
Další tůně byly vybudovány v k.ú. Kladné v lesním
komplexu Dubík, v k.ú Novosedly u Kájova poblíž statku
Malotín a v k.ú. Svéraz u Větřní v blízkosti osady
Zátoňské Dvory

V Českém Krumlově, dne 4. 4. 2022
Zpracoval jednatel společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o., Ing. Miroslav Štoll

Příloha: Plnění rozpočtu společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. v roce 2021
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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 2021.
Zprávu o plnění rozpočtu 2021.
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