
Hospodaření společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o. v roce 2015 
dopadlo dle předpokladů, lesníci ale s obavou před suchem 

vyhlížejí rok 2016 
 

 
Den 11.1.2016  Rada města Chrudim v působnosti valné hromady společnosti 
Městské lesy Chrudim projednávala hospodaření společnosti Městské lesy Chrudim, 
s.r.o. 
 
Jednatel společnosti Ing. Zdeněk Odvárka seznámil radní s předběžnými výsledky 
hospodaření za rok 2015.  
Plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním na rok 2015 –zisk ve výši 112 tis. 
Kč byl splněn, skutečný zisk před zdaněním se předpokládá ve výši  442 tis. Kč. 
Celkově se z městských lesů vytěžilo 2 607 m3 (tj. pouze 91 % schváleného plánu 
na rok 2015), na jaře bylo zasázeno 46 925 kusů mladých stromků, na podzim bylo 
z důvodu sucha vylepšeno 11 860 stromečků. 
V hospodaření společnosti za rok 2015 se promítly především dvě skutečnosti – 
dobrý začátek roku 2015 s vyššími cenami za dřevní hmotu a velmi nepříznivé suché 
letní a podzimní období. 
 
 
V rámci zefektivnění využívání majetku společnosti byly zorganizovány tyto veřejné 
zakázky – Těžba dřeva harvestory 2015, Sadební materiál 2015 a Nákup nového 
nákladního terénního automobilu „Pick Up 4x4 s ložnou plochou kategorie N1“. 
Dále byla podána žádost o dotaci SZIF – Rekonstrukce cest v lokalitě Pohled a 
Rtenín – II. etapa, žádost byla doporučena. Byla dopracována kompletní projektová 
dokumentace na Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra (návrh vnitřních 
expozic). 
V cykloparku Podhůra společnost spolupracovala na realizaci pumptreku a  altánku,  
dokončení P-Line, vypracování a projednávání Studie proveditelnosti Cykloparku 
Hůra. Ve spolupráci s městem Chrudim se dále podařilo obnovit dětské hřiště u 
rozhledny Bára. 
Pro imobilní spoluobčany byl ve spolupráci s Klubem českých turistu vytvořen okruh 
pro vozíčkáře – 3 nové informační tabule a 1 sedací set. U rozhledny Bára byla pro 
vozíčkáře pořízena  nová toaleta. 
Velmi úspěšný prodej vánočních stromků z plantáže na hájence Pohled proběhl 
v prosinci. 
 

 
 
V rámci obnovy a údržby majetku byla v rekreačních lesích prováděna údržba cest, 
(čištění propustků a svodnic, pískování, opravy, válcování, oprava svažitých cest a 
oprava krajnic a příkopů). 
V lanovém parku byla opravena překážka Komando, Kříž, Zhup, Volné kladiny a 
proběhla také oprava překážky Kmeny na dětském lanovém parku. 
U lezecké stěny byla provedena oprava ukotvení. 
 
 
 
 



V hospodářských lesích probíhaly opravy a údržby především na hájence a na 
lesních cestách.  
Na hájence Pohled byly opraveny kancelářské a skladovací prostory a provedena 
oprava fasády a soklů. Dále byla opravována stodola a dřevník a upraveny parkovací 
prostory na dvoře u hájenky – odvodňovací žlábek, obrubníky. 
Oprava cest probíhala na dvou lokalitách – na Borovém kopci a v Malinách – bylo 
provedeno urovnání cesty a poté zaválcování dopraveného kameniva. 
V porostu 6E11a,5A15 a 5E8 byly opraveny závory na lesních cestách. 
Meliorace lesních porostů – čištění příkopů – bylo provedeno v porostu 6C3 v délce 
248m a 6A2 v délce 400m. Bylo vyčištěno prameniště Markovického potoka v 
porostu 6B10 a 6B1e. 
 
Ve spolupráci s  Úřadem práce Chrudim jsme vytvořili dvě pracovní místa pro veřejně 
prospěšné práce. 
 
Pro veřejnost jsme v roce 2015 uspořádali Novoroční setkání u rozhledny Bára (s 
Klubem českých turistů), Otvírání studánek, Svatojánský jarmark (s Chrudimskou 
besedou), Balóny nad Chrudimí, 1 příměstský tábor, Letní kino na Báře – (s 
Chrudimskou besedou) pro děti, 10. lesní slavnost na Čertově skalce a Pochod 
generací (se Zdravým městem).  
       
Jednatel dále informoval radní o přípravě akcí na rok 2016 – hlavně o veřejné 
zakázce malého rozsahu – Těžba a přibližování  dřevní hmoty harvestorovou 
technologií 2016 ( v současnosti již probíhá) a o doporučení SZIF k realizaci dotace   
„Rekonstrukce (oprava) lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín – II. etapa.“ 
        
Závěrem jednání byl s radními prodiskutován vliv sucha na lesní porosty, stav na       
trhu s dřevní hmotou na konci roku 2015 i  předpokládaný vývoj cen dřeva pro rok 
2016.  
Jednatel společnosti podal informace o velmi špatném vlivu sucha na lesní porosty 
(nezdar jarního zalesnění, význačný dlouhodobý vláhový deficit projevující se i na 
starších porostech –  prosychání porostů, poškození kůrovcem, poškození václavkou 
atd.), o negativním stavu na trhu s dřevní hmotou v ČR na konci roku 2015 a o 
předpokládaném snížení poptávky a  cen dřevní hmoty v roce 2016  z důvodu 
pokračující kůrovcové kalamity. 
Pokud nedojde k radikálnímu zlepšení klimatických podmínek, tak tyto nepříznivé 
skutečnosti jistě velmi ovlivní stav městských lesů i hospodaření společnosti jak 
v roce 2016, tak i v následujícím období. 
       
            
 
 


