Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice.
Zpráva o hospodaření v lesních majetcích Obce Jindřichovice za rok 2016.
Jak již bylo uvedeno v závěru zprávy o hospodaření v lesích Obce Jindřichovice za ro 2015, byl pro
rok 2016 očekáván prudký pokles cen dřevní hmoty. Tento pokles byl avizován na základě vypuknutí
kůrovcové kalamity ve východních oblastech republiky, zejména v oblasti Beskyd, Jeseníků a jinde.
Každá takováto situace přináší pokles cen dřevní hmoty v důsledku jejího přebytku (kůrovcem
napadené stromy se musejí ihned zpracovat) a dále pak poklesem kvality tohoto dříví. Odběratelé
dávají přednost kvalitnímu zdravému a syrovému dříví. Vlastník je vázán lesním zákonem a ten jasně
říká, že nejdříve musím zpracovat dřevo napadené a pak teprve to ostatní, přičemž roční rozpis
objemu těžeb je závazný. Z tohoto důvodu obec naplánovala podstatně nižší objem těžeb s tím
záměrem, že pokud se nám vyhne kůrovcová kalamita, nebo nás postihne jen částečně, budeme mít
ošetřeny tyto objemy na dobu, kdy se opět ceny dřeva dostanou do vyšších cenových relací.
Protože v životě je většinou všechno jinak, než si představujeme, stalo se toto i nám, ale v tom lepším
pohledu. Pro první čtvrtletí roku 2016 ceny dřeva prakticky nepoklesly a k tomu se nám představila
svou mírnou tváří i příroda. V tomto čtvrtletí, které připadá až na pár dní do zimního období, prakticky
zima nebyla, sníh skoro žádný, mrazy pár dní. Začali jsme těžit již 6. ledna a do půlky února jsme
byli s plánovaným objemem mýtních těžeb hotovi. Po poradě s vedením obce jsme operativně
navýšili objem mýtních těžeb a prodali v cenách roku předchozího. Pokles cen dřeva v dalším období
(nebyl nakonec tak velký, jak se avizovalo) se nás už netýkal. Aby nedošlo ke zbytečnému přečerpání
celkového ročního objemu těžeb navýšením mýtních úmyslných těžeb, byly pokráceny předmýtní
úmyslné těžby a to v oblasti nad 40 let jejich věku. Tyto těžby z hlediska plnění LHP nejsou závazné.
Další těžby v průběhu roku byly již v řádu desítek kubíků a to z probírek do čtyřiceti (jsou závazné
při plnění LHP) a přes čtyřicet let. Ostatní těžby byly takzvaně nahodilé (pár kubíků kůrovcové hmoty,
zbytek ve vývratech a zlomech způsobených náhlými poryvy větru). I přes tyto operativní pohyby
nebyl v konečném výsledku plánovaný objem těžeb roku 2016 naplněn.
V oblasti pěstování lesa jsme provedli obnovu lesa v souladu rozpisem na rok 2016 a to jak prvního,
tak opakovaného zalesnění. Při zalesňování jsme se řádně vypořádali s podmínkou dodržení
předepsaného počtu MZD (melioračně zpevňující dřeviny). Další pěstební úkoly roku 2016 byly
taktéž dodrženy a řádně provedeny. Provedené plánované probírky do čtyřiceti let věku porostu,
prořezávek kultur, přirozené zmlazení a včasné zajištění porostů, byly s obnovou lesa podkladem pro
žádost o podporu při hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje. Kraj pro rok 2016 vyplatil
70% z požadované částky.
Ostatní pěstební činnost v lese byla taktéž prováděna v souladu s plánem práce na rok 2016 a zároveň
dle požadavku agrolesnických potřeb (počet zásahů v roce v jednom porostu nebo kultuře). Tyto práce
obsahují hlavně ožínání kultur proti buřeni, ochranu postřikem proti klikorohu borovému, nátěry
kultur proti okusu zvěří, stavbu oplocenek a další menší práce, které jsou však pro pěstování a ochranu
lesa nezbytné.
Čerpání rozpočtu bylo v roce 2016 ovlivněno celkem mírnými klimatickými poměry. Nedošlo k
výrazným nahodilým těžbám v důsledku povětrnostních podmínek. Nebylo příliš dlouhé období
sucha, což mělo příznivý dopad na nízký nezdar (usychání) nově vysazených sazenic a již
zalesněných kultur z předchozích let. Nedošlo k avizovanému nárůstu napadení smrku lýkožroutem
smrkovým (v menší míře se objevil pouze lýkožrout lesklý, který napadá mladší smrkové porosty) a
nebylo potřeba provádět opakované ožínání kultur proti buřeni. Tyto neprovedené úkony měly
samozřejmě příznivý dopad do nečerpání nákladových položek. Spolu se zvýšeným objemem
mýtních těžeb a včasnému využití cenových relací došlo k podstatně lepšímu plnění finančního
výsledku v lesním hospodářství obce.

Výsledky hospodaření obce v lesním hospodářství jsou uvedeny v přílohách této hodnotící zprávy.
V Jindřichovicích 1.2. 2017
J. Černý, OLH

