Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice

Zpráva o hospodaření na LHC Jindřichovice za rok 2015

Zásadní změnou, která proběhla v průběhu měsíce března 2015, bylo ukončení výkonu funkce OLH
pro lesní majetky obce Jindřichovice osobou pana Karla L u c á k a a nastoupení do této funkce pana
Jana Č e r n é h o. Pan Lucák ukončil svou činnost ze zdravotních důvodů a jako svou náhradu
doporučil obci do funkce OLH pana Černého. Předání a převzetí lesních lesních majetků,
administrativní agendy a informace příslušných orgánů státní správy o změně, došlo v průběhu
měsíce března a to bez komplikací.
Důležitým faktorem pro další vývoj hospodaření v obecních lesích se jeví již v průběhu roku 2015
avizovaný pokles cen dřeva na trhu. Po zhruba pětiletém období, kdy se ceny dřeva držely na
poměrně dobré úrovni , nastává vlivem kůrovcové kalamity na Severní Moravě a jejímu postupnému
přesunu i do oblastí Čech k přetlaku dřevní hmoty na trhu, což se přímo rovná poklesu cen této
suroviny. Cena dřeva je v lesním hospodářství vždy velikou neznámou a její vývoj je naprosto
nepředvídatelný. Kromě nám známých vlivů (povětrnostní kalamity, napadení hmyzími škůdci apd.),
které mohou cenu ovlivnit, se hlavně jedná o obchodní praktiky vytvářené velkými nadnárodními
dřevařskými podniky v obchodu se dřevem. Spolu s Lesy ČR, Vojenskými lesy a statky a lesy ve
správě Ministerstva životního prostředí, obhospodařujících nadále více jak polovinu lesů v ČR a
prakticky diktují ceny na trhu. Nám malým vlastníkům nezbývá než se v tomto prostředí co nejlépe
orientovat a z dané situace vyzískat maximu. Z tohoto důvodu vidím jako jediný pozitivní přínos
restituci církevních lesů. Poměr podílu lesů v ČR by se takto mohl změnit a pokud církevní lesy
nepůjdou svou vlastní cestou a připojí se k obecním a soukromým lesům, možná že nastanou i lepší
časy v této oblasti.
Těžba dřeva :
V roce 2015 bylo celkem vytěženo 1060,20 m3 dřeva. Plán ve výši 1400 m3 nebyl naplněn o zhruba
340 m3. Tato úspora v objemu zašetřené dřevní hmoty byla způsobena vyššími nahodilými těžbami
oproti původnímu předpokladu. Výše nahodilých těžeb byla odhadnuta v objemu 150 m3,
skutečnost pak byla 285 m3. To jaká bude výše nahodilých těžeb v konkrétním roce, přinese až
vývoj počasí v průběhu tohoto konkrétního roku. Ani my neumíme poručit větru dešti. V roce 2015
byla naše oblast dvakrát postižena prudkými nárazovými větry, což přineslo větší podíl nahodilých
těžeb (polomů) než bylo plánováno. K výrazné úspoře došlo i v mýtních úmyslných (MÚ) těžbách a
to zhruba o 200 m3. Zásoba dřevní hmoty v plánovaných těžených porostech byla v lepším
kvalitativním složení což se projevilo na ceně dřeva. Nenaplnění výše těžeb došlo v oblasti
předmýtních úmyslných (PÚ) těžeb. Tyto těžby nejsou pro obec závazné a plánovaný objem těchto
těžeb LHP nemusí být naplněn. Protože v loňském roce ještě doznívaly vysoké ceny dřeva na trhu
z předchozích let, stačila k naplnění plánu finančních příjmů i takto upravená a ponížená těžba
dřeva. Každá takováto úspora je významná tím, že může být vlastníkem použita v době kdy ceny
dřeva výrazně poklesnou a příjmy z jeho prodeje nestačí na pokrytí finančních prostředků nutných na
zabezpečení provozu, tak aby obec nemusela své lesní hospodářství dotovat. Lesní hospodářský plán

(LHP) nás nenutí za dobu jeho platnosti (10 let) tyto těžby naplnit. Nesmíme je pouze překročit, to je
jeden ze závazných ukazatelů daných zákonem o lesích.
Vlastní těžbu a nákup dřevní hmoty prováděla pro obec v roce 2015 soukromá společnost Jan
Jelínek, Studenec, se kterou měla obec uzavřenu smlouvu na těžební činnost a nákup dřeva.
V průběhu roku proběhly těžební práce a nákup dřeva standardním způsobem, firma pracovala na
patřičné odborné úrovni, a korektně přistupovala k plnění závazků v daných termínech. Druhy těžeb
jsou uvedeny v Příloze č. 1.
Pěstební činnost :
Pěstební činnost se v lesním hospodářství dělí do dvou kategorií - a. obnova lesa a b. ostatní
pěstební činnost. Obnova lesa zahrnuje vlastní zalesnění vytěžených porostů nebo jinak vzniklých
holin. Ostatní pěstební činnost zahrnuje všechny ostatní pěstební a ochranářské práce v lese (
ožínání, nátěry proti okusu zvěří, postřik proti klikorohu, oplocování lesních kultur, odstraňování
klestu, prořezávky, dočišťování porostů, prostřihávky náletů apd.).
Obnova lesa byla provedena přesně v rozsahu plánu na rok 2015. To znamená, že byly vysázeny
plánované dřeviny a to v předepsaném počtu a druhovém složení daném plánem a lesními soubory.
V loňském roce se při obnově lesa negativně projevilo dlouhodobé sucho, které zapříčinilo vyšší
ztrátu na vysázených kulturách. Jedná se o tzv. nezdar, což je prosté zaschnutí a odumření sazenic.
Tyto ztráty se pohybují dle jednotlivých stanovišť do cca 25% (běžně cca 5%) a musejí se odstranit
náhradní výsadbou v roce 2016. Plnění je uvedeno v Příloze č. 2.
Ostatní pěstební práce byly z převážné části provedeny dle plánu a dále pak momentálními
potřebami, které běžně přicházejí v prostředí kde se pracuje s živým organismem. Provedené práce
nepřekročili rozpočtová opatření, ba naopak. K výrazné úspoře v ostatní pěstební činnosti došlo
vlivem provedení některých prací již v závěru roku 2014. Jedná se o postavení oplocenek pro
vysazené kultury v roce 2015. Těmito pracemi došlo k úspoře jak za pracovní výkon, tak za nákup
pletiva na oplocenky. Plnění je obsaženo v Příloze č. 3.
Oba dva druhy prací byly provedeny dodavatelsky s pracovníky, kteří tyto práce vykonávají na základě
uzavřených smluv o dílo. Jedná se o zkušené a osvědčené pracovníky, kteří pro obec tyto práce
provádějí již řadu let a to k oboustranné spokojenosti.
Ostatní činnost :
V této oblasti se jedná převážně o posuzování zdravotních stavů samostatně rostoucích dřevin na
pozemcích obce nebo na pozemcích v soukromém vlastnictví. Posuzování těchto dřevin je z převážné
části prováděno na základě požadavků vlastníku o jejich odstranění nebo prořezání z různých důvodů.
Dalším kapitolou je povolování samovýroby v lesních porostech v majetku obce soukromým osobám.
V roce 2015 byly vydány celkem 2 povolenky. Kriteria samovýroby a jejich umístění jsou předem
stanoveny. Samovýrobci je zadán porost nebo jeho část, vyznačena hmota, která splňuje kriteria
paliva a dále jsou mu stanoveny technické a bezpečnostní podmínky za kterých smí samovýrobu
provádět. Cena dřeva je stanovena obcí, kontrolu množství provádí OLH.

Ekonomika hospodaření :
Každoročně Obec Jindřichovice podává ke Krajskému úřadu v Karlových Varech žádost o podporu při
hospodaření ve lesích. Tato podpora byla podána i pro rok 2015 a to ve výši 62.130,- Kč. V roce 2015
zastupitelstvo Krajského úřadu v Karlových Varech rozhodlo a na základě doložených podkladů
přidělilo, obci Jindřichovice dotaci ve výši 49.264,- Kč. Snížení výše dotace není vlivem nesplnění
podmínek dotačních titulů ze strany obce, ale výsledkem rozdílu mezi výší všech požadovaných dotací
jednotlivými žadateli a plánovanými prostředky na dotace z prostředků kraje.Plnění ekonomických
ukazatelů je v Příloze č. 3

V Nejdku 20. ledna 2016
Zpracoval : Jan Č e r n ý, OLH

Příloha č. 1 – Těžby
Dle druhu těžeb :

plán:

skutečnost :

Předmýtní úmyslná

450,00

187,90 m3

Nahodilá předmětní i mýtní

150,00

285,50 m3

Mýtní úmyslná

800,00

586,40 m3

1400,00

1060,20 m3

Celkem

Dle dřevin : SM – 960,40 m3; BO – 15,60 m3; MD – 1,50 m3;
BR – 82,70 m3;
Nahodilé těžby v členění :

jehličnaté celkem = 977,50 m3
listnaté celkem

polomy = 277,20 m3;

kůrovec ´= 8,30 m3;

Příloha č. 2 – Zalesňování
Přirozené zmlazení

1,48 ha

První zalesnění

1,65 ha

Opakované zalesnění

0,23 ha

Celkem

3,36 ha

Z toho MZD (melioračně zpevňující dřeviny)

0,57 ha

Příloha č. 3 – Čerpání rozpočtu
Příjmy :
Prodej dřeva

1.200

1.306

0

49

1.200

1.355

Matriál

127

107

Pěstební činnost

203

129

Dotace kraj
Celkem

Výdaje :

= 82,70 m3

Pojištění lesa

6

5

SVOL

1

1

Dohoda o prov. práce OLH

116

115

Celkem

453

357

V Nejdku 22. 1. 2016
J: Černý, OLH

