Výroční zpráva
o činnosti Správy městských lesů Most, příspěvková organizace

za rok 2013
Hlavním úkolem SML Most je péče o les dle Lesního zákona č. 289/95 Sb. a následujících
novelizací a prováděcích vyhlášek. Výše závazných ukazatelů Lesního hospodářského plánu
(LHP) je dána decenálním podílem. SML Most p.o. má nový LHP s platností od 1.1.2010 –
31.12.2019.Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji se nadále
potýká s finančními problémy.Tento neutěšený finanční stav Ústecký kraj vyřešil okleštěním
dotovaných výkonů v rámci ,, Programu poskytování podpor“. SML-p.o. podala „ Žádost o
příspěvek na hospodaření v lesích na rok 2013“, dle okleštěného programu ve výši 1 800
940,-Kč.Tuto žádost jsme museli upravit na částku 842 000,-Kč s podmínkou,že provedeme
původně požadovaný rozsah lesnických prací./ve výši 1 800 940,-Kč/ Skutečnost příspěvku za
rok 2013 činila 842 000,- Kč.
Tato situace kopíruje negativně rok 2012 a veškerá finanční zátěž za péči o les zůstává na
vlastníkovi lesa,který tak sám poskytuje a hradí celospolečenskou funkci lesa.
Tato dlouhodobě trvající nejistota týkající se obsahu dotovaných výkonů pro daný rok a
celková výše v závěru obdrženého příspěvku, má za následek podvědomé snižování
lesnických prací při obnově lesa a následné ochraně mladých lesních porostů a tím celkově se
zhoršující stav LESA.
Plnění nejnutnějších a závazných úkolů LHP, v návaznosti na agrotechnické lhůty, nám
umožňuje včasný příspěvek majitele, tj. Statutárního města Mostu.
Plnění hlavních ukazatelů LHP roku 2013
Výkon
Obnova lesa
Použité sazenice: Smrk ztepilý
Borovice lesní
Buk lesní
Modřín evr.
Javor klen
Jasan ztepilý
Dub zimní

Plnění
11,64ha/ 75 400 ks
18 700 ks
15 700 ks
37 000 ks
200 ks
1 800 ks
200 ks
1 800 ks

Ochrana kultur proti zvěři
Ochrana kultur proti buřeni
Ochrana kultur proti hraboši
Těžba dřeva – neužitková hmota
Ochrana kultur proti klikorohu
Prořezávka
Hnojení lesních kultur
Přibližování dřeva
Rekonstrukce porostů náhradních dřevin
Vyklizování klestu po těžbě
Těžba dřeva výchovná

154,67 ha
105,22 ha
33,25ha
640,00 m3
0,20 ha
52,84 ha
22,09 ha
3 654,48 m3
5,21ha
3,67ha
104,36 ha

Těžba dřeva mýtní
Tržby za prodej dřeva
Dotační příspěvek Kraje (r. 2013)

3 654,48 m3
4 391 849,- Kč
842 000,-Kč

Mimo plnění hlavních ukazatelů LHP SML Most, p.o. prováděla práce pro les na neméně
důležitých výkonech:
ochrana lesa
- proti lýkožroutu smrkovému a menšímu bylo použito 43 kusů lapačů Ecotrap a lapačů
bariérových štěrbinových. Použitá feromonová návnada je PCIT- ECOLURE a slouží
k přímému boji se škůdcem a zároveň monitoruje jeho výskyt. Kontroly probíhají v 7
– 10 denním intervalu.
- na lesnickém úseku Ressl byla provedena chemická likvidace Bolševníku velkolepého
a Křídlatky sachalinské na ploše 3,00 ha motorovým rosičem Stihl byl použit
chemický přípravek arboricid Roundap klasik
- břeh centrálního rybníčku na Resslu byl chemicky ošetřen proti nežádoucím travinám
a plevelným dřevinám arboricidem Roundap biaktiv. Účelem je omezení zelené hmoty
padající do rybníka a její následné tlení a tím dochází ke zmenšení plochy a objemu
vody a narůstá množství biologických sedimentů.
údržba lesních cest
- na lesních cestách byli zavezeny výtluky štěrkem v celkové délce 600 metrů a
prováděno pravidelné čištění ústí mostků,propustí . Dle potřeby byla prováděna
údržba svodnic a jejich čištění. Bylo provedeno zpřístupnění a rozšíření lesních cest
za pomoci motorové pily v celkové délce 3 kilometrů.
m yslivost
TH pracovníci postavili 2 nové kazatelny a provedli běžné opravy na dalších kazatelnách
za účelem odlovu vysoké zvěře. V průběhu roku byly prováděny opravy krmných
zařízení,vyčištění krmelců po zimní sezóně a opravy slanisek včetně doplňování krmné
soli. V lovecké sezoně revírníci prováděli doprovody loveckých hostů.
zemědělská výroba
- byla provedena sklizeň 50 q balíkovaného horského sena na prodej a pro vlastní
spotřebu z 2 ha horských luk.Bylo provedeno balíkování sena pro f.Rekultivace a svoz
60 q balíkovaného sena z jejich luk do seníku SML Most.
- na Kuzovských rybnících je prováděna pravidelná ochranná služba s přikrmováním
rybí násady a regulací přítoku množství vody do rybníků. Na centrálním rybníku na
Resslu je pravidelně prováděno prosekávání ledu za účelem odvětrání jedovatých
plynů vznikajících biologickým tlením.
- SML Most prováděla správu čerpací stanice na lesnickém úseku Ressl a zároveň
udržovala výši hladiny na centrálním rybníčku na Resslu dopouštěním vody v suchých
obdobích roku 2krát v týdnu.
údržba bytového fondu
Klíny čp.60 – oprava rozvodu elektřiny a komínového tělesa,sanace omítek na vstupní chodbě
Hornická čp.72 – zednické práce – oprava zídky u sklepa

Loupnická čp.2 – oprava rozvodu vody a topení včetně výměny kotle
Loupnická 176 – výměna radiátoru,oprava střechy

SML Most, p.o. se nepodařilo získat od znečišťovatelů pokutu za znečišťování ovzduší.
Na emisních škodách se podílejí tyto firmy : Unipetrol,United Energy, Sokolovská uhelná a
Česká rafinérská.
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