LHC Jindřichovice – zpráva o hospodaření za rok 2013

1.Úvod :
Rok 2013 byl pro vlastníky lesů příznivým rokem z hlediska stability cen dřeva a i tím, že naše
území nebylo postiženo žádnou rozsáhlejší větrnou příp. jinou kalamitou. Fakt, že se ceny
dřeva držely na stabilní úrovni umožňuje vlastníkům provádět v plném rozsahu práce při
výchově lesa,investovat do lesní odvozní a přibližovací sítě,zakládat nové lesní porosty na
bývalých nelesních půdách atd. Na druhé straně nutno konstatovat,že i nadále klesají
příspěvky na hospodaření v lesích vyplácené z krajských rozpočtů,což je v protikladu
s dotacemi pro zemědělství,kde naopak došlo k dalšímu navýšení. Na každý 1 ha zemědělské
půdy je v průměru vypláceno 5387 Kč oproti 153 Kč na 1 ha lesní půdy.Změna po které volají
vlastníci lesů,tj. vyplácení přímé podpory na hektar plochy lesů je zřejmě v nedohlednu.
Ekonomická situace se u všech kategorií vlastníků lesů zlepšila. Nejvyšší zisk z 1 ha lesa
vykazují státní lesy,následovány lesy soukromými,nejmenší zisky vykazují lesy ve vlastnictví
měst a obcí.Pozitivně se na tvorbě zisku podílí stabilita cen a mírný nárůst u některých
sortimentů.Zlepšila se i ekonomická situace podnikatelů v lesním hospodářství,kde došlo
k mírnému nárůstu zisku z 1 ha lesa.
Počet zaměstnanců v lesnických činnostech nadále klesá i přesto, že pokračuje mírný růst
měsíční průměrné mzdy.
2.Těžební činnost :
Zima 2012/2013 byla pro těžební práce v lese opět příznivá. Pozitivně lze hodnotit minimální
výskyt škod větrem,sněhem,ale i v průběhu léta nedocházelo k žádným mimořádným
situacím,kromě letních intenzivních dešťů kdy jsme museli korigovat těžební postupy
s ohledem na odvozní možnosti.Tímto nám bylo umožněno realizovat těžební zásahy dle
LHP. Těžební práce byly zahájeny počátkem měsíce dubna a do poloviny července bylo
splněno cca 50% ročního úkolu.Druhá etapa těžebních prací proběhla v měsících září/ po
vyzrání letorostů/ až prosinec ,kdy byl splněn roční plán ve výši1140 m3 dřeva,což je v součtu
s roky 2011-12 3516 m3,tedy 24% desetiletého předpisu LHP. Veškeré těžby včetně realizace
prodeje dřeva provedl náš smluvní partner – firma ANSELMI s.r.o. Stříbrná. Na všech
vytěžených plochách byly provedeny všechny potřebné potěžební úpravy-úklid
klestu,přibližovacích linek a skládek.
3.Pěstební činnost :
a/obnova lesa – opakem příznivých klimatických podmínek pro těžební práce byly podmínky
pro jarní zalesňování. Vzhledem k tomu,že ještě 23.3.je mráz -9° a dále leží sníh,byly jarní
zalesňovací práce zahájeny až 19.4.,plán zalesnění byl splněn do 10.5.2013.Sadební materiál
jsme nakoupili od našeho stálého dodavatele – firmy KALESPOL Stříbro s.r.o. Celkem bylo

zalesněno 3,14 ha,z toho umělou sadbou 1,84 ha a přirozeným zmlazením 1,30 ha. Holiny
z těžby byly zalesněny smrkem-6750 ks a bukem -2400 ks.Zalesňovací práce provedla
p.Melicharová a pracovní skupina p.Častové.
b/ochrana kultur :
-proti zvěři – podobně jako v roce 2012 jsme na ochranu sazenic proti okusu použili
přípravek CERVACOL. Celkem jsme nátěrem ošetřili 4400 ks sazenic.Nadále jsme pokračovali
ve stavbě oplocenek za účelem ochrany melioračních dřevin před škodami lesní zvěří.V
r.2013 jsme postavili 660 bm oplocení.
-proti hmyzím škůdcům – postřikem 6400 ks smrkových sazenic přípravkem VAZTAK jsme
provedli ochranu sazenic proti škůdci – klikorohu borovému, který při nekontrolovaném
přemnožení působí značné škody na jehličnatých kulturách vedoucí až k plošnému úhynu
sazenic v prvních dvou letech po výsadbě.
-proti buřeni – ochranu proti útlaku sazenic buření provádíme s použitím křovinořezů,
případně ručním ožínáním. Celkem ošetřeno 12800 sazenic.
c/ochrana lesa – kontrolu výskytu lýkožrouta smrkového včetně vlastní obrany jsme provedli
instalací 22 lapačů a vyvěšením 70 ks feromonových návnad. Výskyt tohoto škůdce se odvíjí
od včasného zpracování a přiblížení dřeva v kůře,klima v daném období a celkové čistoty
v lese. Tento škůdce je na našem LHC v základním stavu.
d/prořezávky-prostřihávky – výchovné zásahy formou prořezávek byly provedeny na ploše
1,23 ha.
4.Ostatní činnosti :
-úklid klestu a těžebních zbytků – z celkového množství uklizeného klestu ve výši 1200m3
bylo mechanizovaně provedeno 560m3.Veškeré vytěžené plochy jsou uklizeny a připraveny
k jarnímu zalesnění.
-samovýroby dřeva – vzhledem k omezeným možnostem zadávání samovýrob dřeva byly
v r.2013 uzavřeny pouze 3 smlouvy.
5.Dotace :
V roce 2013 obdržela obec Jindřichovice finanční příspěvek na hospodaření v lesích
z rozpočtu Karl.kraje ve výši 19800 Kč. Prostředky byly použity na obnovu lesa melioračními
dřevinami.Na rok 2014 jsme odeslali žádost o poskytnutí fin. příspěvku v celkové výši 60180
Kč z toho na meliorační dřeviny 31500 Kč,prořezávky 8680 Kč a lanovkové přibližování
20000Kč.
6.Ekonomické výsledky hospodaření a údaje plnění plánu 2013 jsou uvedeny v přiložené
tabulce.

7.Závěr :
Plánované úkoly na LHC Jindřichovice na r.2014 jsou za předpokladu udržení stávající úrovně
cen dřeva a pomineme-li pravděpodobnost kalamit,splnitelné.

V Oloví 18.1.2014

zpracoval : K.Lucák,OLH obce Jindřichovice

LHC Jindřichovice - plnění plánu-ekonomické výsledky hospodaření 2013

výkon

m.j.

těžba dřeva
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m3
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kč
kč
kč

výnos z 1 ha porostní půdy
průměrné zpeněžení dřeva

kč
kč/1m3

zpracoval : 22.1.2013
K.Lucák,OLH obce Jindřichovice

22.1.2014

plán

skutečnost
1 140,00
4 350,00
3,14
4,40
12,8
650,00

1 200 000,00
450 000,00

1 140,00
10,09
3 516,00
3,14
4,40
12,8
660,00
1 287 165,00
394 218,00
892 947,00
7 903,00
1 111,00

