Hospodaření na lesních majetcích Obce Jindřichovice v roce 2020

Loňský rok 2020 byl posledním rokem Lesního hospodářského plánu (dále jen LHP) platného na období
od 1.1.2011 do 31.12.2020. Tabulka plnění úkolů tohoto LHP je samostatnou přílohou této zprávy o
hospodaření jako příloha č. 2. Závazné ukazatele stanovené státní správou lesů k tomuto plánu byly
bezezbytku splněny a uložená omezení v objemu těžeb dodržena.
Rok 2020 se nesl ve stejném duchu nízkých cen dřeva vzhledem k jeho nadbytku na trhu, tak jako rok
2019. I když v průběhu roku ceny dřeva mírně stouply, obec k úmyslným těžbám mýtních porostů
nepřistoupila. Prodávat kvalitní dřevní hmotu za nízké ceny je z pohledu řádného hospodáře
neekonomické a v celkovém dlouhodobém horizontu pěstování lesa zcela neomluvitelné. Protože
výchovné zásahy v porostech do 40 let věku byly již splněny, byl plán těžeb stanoven ve výši 1000 m3
v nahodilých těžbách. Nahodilými těžbami se rozumí dřevní hmota poškozená přírodními vlivy a dřevo
napadené kůrovci.
Pěstební úkoly se soustředily hlavně na obnovu porostů, které byly postiženy stejně jako v roce 2019
nutnou nahodilou těžbou kůrovcem napadených stromů a dále na ochranu porostů, které vyžadují péči
po jejich výsadbě. Jedná se hlavně o likvidaci buřeně, ochraně proti hmyzím škůdcům, nátěrům proti
okusu zvěří a to jak v letním, tak zimním období, likvidaci napadených stromů, úklidu klestu po těžbě,
stavbě a opravě oplocenek apod.
Plán rozpočtu na rok 2020 byl stanoven opět jako nevyrovnaný, plánovány byly vyšší náklady oproti
příjmům. Ze strany státu byl nestátním vlastníkům lesních majetků poskytnut příplatek na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity za říjen až prosinec 2017 a rok 2018, dále pak ta samá pomoc i za rok 2019.
Obec dále požádala MZe o dotace na pěstování a výchovu lesa za některé vybrané ukazatele. Plnění
rozpočtu a plnění jednotlivých úkolů plánu je obsaženo v samostatné příloze této zprávy jako příloha
č. 1.
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