Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice
Zpráva o hospodaření v lesích Obce Jindřichovice v roce 2018
Rok 2018 byl poznamenán větrnou kalamitou, která postihla obecní lesní majetky 29. října 2017, jak
bylo již uvedeno v hodnocení hospodaření za rok 2017. Tento fakt měl za následek prudký pokles cen
dřevní hmoty a jeho následné pokračování v průběhu celého roku 2018. Na základě včasného
rozhodnutí zastupitelstva obce, o okamžitém zpracování této kalamity, došlo ke zmírnění cenového
dopadu na obec, neboť cena dřeva klesala postupně. Převážná část kalamitního dřeva byla
zpracována ještě v době, kdy cena neklesla tak výrazně, jako v pozdější době. Celá kalamita byla
zpracována do konce měsíce června 2018 a celkový objem byl v konečném vyčíslení 2.761 m3 (součet
těžeb za listopad a prosinec 2017 a leden až červen 2018). Objem těžeb za rok 2018 byl ve výši
1.704 m3 ( leden až prosinec 2018).
Vzhledem k tomu, že největší lesní podnik Lesy ČR s.p., se s tímto problémem včas nevyrovnal, a to
ani do dnešních dnů, došlo v důsledku skoro tropického počasí v letních měsících k přemnožení
kůrovců a následnému napadení již suchem oslabených smrkových porostů. Tito „milí“ broučci
nerozeznají, kde je les státní, soukromý či obecní, prostě napadnou a zlikvidují vše, co jim přijde do
cesty. Výši nahodilých těžeb, tak ještě v závěru roku 2018 poznamenaly nahodilé kůrovcové hmoty 100 m3, bohužel již v ceně 150,- Kč za m3.
Na základě již dříve podepsané smlouvy se společností WINDRO s.r.o., bylo provedeno v roce 2018
odtěžení části porostu 1C8 (od louky pod mauzoleem směrem do rokle) pro nový elektrovod, který
bude zajišťovat dodávku elektrické energie z nově vystavěných větrných elektráren, v prostoru letiště
do rozvodny, u obce Jindřichovice. V roce 2018 byla vytěžena plocha cca 400 m2 a objem dřevní
hmoty ve výši 47 m3. V této těžbě bude pokračováno ještě v menším rozsahu i v roce 2019. Cena
dřeva byla obci proplacena společností WINDRO s.r.o. dle cen z roku 2017.
Zalesňování bylo v roce 2018 provedeno v rozsahu, který stanovil plán na tento rok. Vzhledem
k vysokým teplotám v průběhu léta roku 2018 došlo ke zvýšenému tzv. nezdaru (uschnutí sazenic)
zhruba ve výši 25–30 % sadby. Tato bude doplněna v roce 2019. Jelikož se podmínky pro zalesňování
částečně zlepšili v druhé polovině třetího čtvrtletí, bylo OLH rozhodnuto provést zalesnění vzniklých
holin ještě v roce 2018. V té době byly k dostání vhodné sazenice za přijatelnou cenu a zároveň byla
k dispozici pracovní kapacita. Zalesněna byla zhruba jedna polovina vzniklé plochy a to smrkem. Pro
rok 2019 tak zbývá zalesnit zhruba 35 % vzniklé holiny, a to ostatními dřevinami (melioračně
zpevňujícími). Zbytek do 100 % je pokryt přirozeným zmlazením smrku.
Ostatní pěstební činnost byla plněna průběžně, tak jak to vyžaduje momentální potřeba ochrany lesa
a agrotechnické lhůty jeho pěstování. Jsou to stále stejné činnosti - ožínání, nátěry proti okusu zvěří,
ochrana proti klikorohu borovému, stavba oplocenek, prořezávky apod., v roce 2018 byla zvýšená
ochrana proti lýkožroutu smrkovému, tedy kůrovci. Tento trend, pokud nebude studené a deštivé
léto, bude pokračovat i v letošním roce 2019.
V přílohách této zprávy jsou za rok 2018 vykázány pouze dosažené skutečné výsledky. Plán na rok
2018 byl postaven v běžném režimu, to je jedna desetina platného LHP. Kalamita, která naše lesní
majetky postihla v závěru měsíce října 2017, tento plán totálně narušila. Obec musela přistoupit
k průběžným rozpočtovým opatřením během roku 2018 dle dosažených výsledků v těžbě kalamitní
hmoty a ročnímu vývoji cen za prodané dřevo.
V Jindřichovicích 6.2.2019
J. Černý, OLH

Příloha č. 1 – Těžba dřeva 2018
Předmýtní úmyslná

59 m3

Předmýtní nahodilá

8 m3

Mýtní úmyslná

0

Mýtní nahodilá

1637 m3

Celkem

1704 m3

Nahodilé těžby :

polom 1645 m3

z toho kůrovec

101 m3

Příloha č. 2 – Zalesňování 2018
Přirozené zmlazení

0,80 ha

První zalesnění

4,10 ha

Opakované

0,16 ha

Celkem

5,06 ha

Příloha č. 3 - Čerpání rozpočtu 2018
Příjmy :
Prodej dřeva

Výdaje :

2.633.000,- Kč

Pěstební činnost

338.000,- Kč

Materiál

234.000,- Kč

Dohoda o provedení práce

111.000,- Kč

Ostatní
Dotace do lesního hospodářství
Celkem
Zisk

V Jindřichovicích 6.2.2019
J. Černý, OLH

1.000,- Kč
110.000,- Kč
2.743.000,- Kč

684.000,- Kč
2.059.000,- Kč

