Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice.
Hospodaření v lesích obce Jindřichovice za rok 2017.
Obec Jindřichovice hospodaří na lesních majetcích, které jsou na katastrálních územích: Hradecká 0,39 ha,
Jindřichovice 69,92 ha, Loučná 0,17 ha, Poušť 43,65 a Rotava 0,02 ha, celkem 114,15 ha lesů. Pro rok 2017
bylo plánováno celkem 1.230 m3 těžeb, 2,22 ha zalesňování, 2,28 ha prořezávek, 1,09 ha dočištění porostů,
718 m3 úklidu klestu, 1,00 ha oplocení nově vysazených kultur a další práce (ochrana proti klikorohu
borovému, kůrovcům a další) spojených s lesním provozem. Všechny plánované úkoly byly řádně naplněny
až na objem těžeb, ten byl splněn pouze na 66 %. Toto nízké plnění objemu těžeb je z dlouhodobého
hlediska hospodaření v lesích pro obec přínosné a má své opodstatnění.
Plán byl postaven na základě předem avizovaného propadu cen na trhu s dřevní hmotou v roce 2017. Obec
může dle Lesního hospodářského plánu (LHP) těžit ročně 1417 m3 dřeva, takže plán byl postaven v souladu
s LHP. Propad cen dřeva nakonec nebyl tak drastický, jak se původně předpokládalo a tak při naplnění
objemu plánovaných finančních prostředků obec v souladu s řádným hospodařením těžby zastavila.
Zašetřená hmota může být použita v době:
- kdy ceny dřeva enormně vzrostou (vysoké zisky)
- dojde-li k drastickému propadu cen (neomluvitelný prodej dřeva pod cenou)
- při nenadálých přírodních kalamitách (což je ten nejhorší scénář), které mohou lesy v oblasti
postihnout
Vichřice 29. října 2017 dala za pravdu tomuto prozíravému přístupu obce při správě lesního majetku.
Obec po předběžném zjištění škod napáchaných výše uvedenou vichřicí okamžitě přistoupila ke zpracování
postižené dřevní hmoty. Hlavním důvodem okamžitého zásahu byl fakt, že tato kalamita, která postihla
značnou část republiky, bude mít dopad do propadu cen. Dřevo je značně poškozené a navíc je ho přebytek.
Po kontrole škod byly tyto předběžně odhadnuty na 1.700 – 2.300 m3 polomového dřeva z toho cca 60 – 70
% rozlámaného. Obec na vzniklou situaci okamžitě reagovala. Tento krok znamenal, že ještě do konce roku
2017 bylo zpracováno 1.059 m3 této polomové hmoty. Finanční prostředky z této dřevní hmoty, ale ovlivní
až výsledky roku 2018.
Vichřice přišla v době po dlouhodobých deštích, zem byla rozbahněná a tak smrkové porosty jen těžko
tomuto náporu odolaly. I v dalších dnech po sebemenším zafoukání větru docházelo k dalším pádům stromů,
které byly ve svých kořenových systémech vichřicí značně narušeny. Pro rok 2018 obec neplánuje úmyslné
těžby, pouze zpracování těžeb nahodilých (stromy z kalamity, kůrovcové dříví apod.) a probírek do 40 let
věku porostů. Tyto probírky jsou ze zákona povinné, předepsané LHP a jako závazné uložené obci státní
správou lesů. Z hlediska objemu těžeb jsou tyto probírky naprosto bezvýznamné, pohybují se řádově v
několika m3.
Vzhledem k tomu, že Lesy ČR, s.p., jako vždy přistupují k řešení problému „velmi iniciativně“, to znamená
až někdy, hrozí oblasti Krušných hor včasným nezpracováním polomů kůrovcová kalamita. I zde se projeví
neblahý vliv snížení cen dřeva. Bohužel toto dřevo musí být ze zákona okamžitě zpracováno a vyvezeno z
lesa. Malé obce nemají absolutně žádnou možnost tento stav ovlivnit. Určitou náplastí by byla podpora
těchto malých majetků formou jisté kompenzace ze strany státu potažmo Ministerstva zemědělství ČR (MZe
ČR).
Přes všechny tyto negativní vlivy nemusí mít obec zatím obavu z toho, jak budou lesy nadále spravovány a
kde na jejich správu získat prostředky. V letošním roce máme finanční prostředky na hospodaření zajištěny z
kalamitních těžeb loňské živelné události, a protože obec rozumně se svým majetkem nakládala i v letech
minulých, nevyužívala plán těžeb na doraz, tak má zašetřenou dřevní hmotu. Pokud nedojde k nějaké
nepředvídané události, je obec schopna tuto dobu překlenout. Její lesní majetky jsou schopny se samy
zafinancovat a ještě něco dodat do společné kasy.
Tak jako každým rokem, tak i v loňském roce využila obec možnosti čerpat dotační prostředky na podporu
hospodaření v lesích z fondu MZe ČR. Dotace byly požadovány na obnovu lesních porostů (zalesňování) a
výchovné zásahy do 40 let věku porostů (prořezávky a probírky do 40 let). Celkem tato dotace činila
102.662,- Kč.
Podrobné plnění stanovených úkolů za rok 2017 je obsaženo v přílohách tohoto hodnocení.
V Jindřichovicích 27.2.2018
J.Černý, OLH

Příloha č. 1 – Těžby 2017
Druh těžby :

plán v m3 :

předmýtní úmyslná
předmýtní nahodilá
mýtní úmyslná
mýtní nahodilá
Celkem
Těžby dle dřevin:
jehličnaté: SM - 1.640,80 m3
listnaté: BR 11,90 m3

BO-

skutečnost v m3 :

15
350
470
230

16,10
123,30
697,30
1.031,10

1.065

1.867,80

175,50 m3

MD- 39,60 m3

Nahodilé těžby:
polom:
1.144,50 m3
z toho kůrovec: 9,90 m3
Těžby jsou uvedeny ve skutečné výši roku 2017, to znamená včetně toho, co se do konce roku
vytěžilo z kalamity.
Příloha č. 2 – zalesňování 2017
Přirozené zmlazení
První sadba
Opakovaná sadba

0,56 ha
1,56 ha
0,10 ha

0,56 ha
1,56 ha
0,10 ha

Celkem

2,22 ha

2,22 ha

Příloha č. 3 – Čerpání rozpočtu za 2017
Příjmy :
Prodej dřeva
Výdaje :
Pěstování lesa
Materiál
Dohoda o prov. Práce
Ostatní
celkem:

1.130

1.172

196
132
107
0

166
99
106
1

436

372

Zisk
Dotace za rok 2017

800 tis. Kč
103 tis. Kč

Celkem

903 tis. Kč

V Jindřichovicích 27.2.2017
J. Černý, OLH

