Příloha č . 2
Skončením roku 2020 byl naplněn Lesní hospodářský plán (LHP) pro Lesní hospodářský celek (LHC) Lesy obce Jindřichovice. LHP byl zpracován na období od 1.1.2011 do 31.12.2020. Při schvalování
tohoto LHP v roce 2011, byly státní správou lesů zároveň stanoveny závazné ukazatele, které byla obec
povinna naplnit v souladu se zákonem o lesích a jeho následných úpravách a doplňcích. Obec se s tímto
nařízením vyrovnala a stanovené ukazatele byly v celém rozsahu splněny a omezující ukazatele výše
těžeb nebyly překročeny.
Maximální celková výše těžeb

14.500 m3

skutečně vytěženo 11.858 m3

Z toho těžby úmyslné

8.122 m3

těžby nahodilé

3.737 m3

jehličnaté

11.649 m3

listnaté

164 m3

Probírky do 40 let věku porostů

1,45 ha

1,45 ha

Prořezávky

5,43 ha

5,43 ha

Bylo zalesněno celkem 18,30 ha holin, které vznikly těžbou porostů.
Minimální počet melioračně zpevňujících dřevin (MZD) byl závazně stanoven na jednotlivé porosty dle
jejich hospodářských souborů v rozmezí 20-30 % jedinců na 1 ha zalesňované plochy. Tento počet byl
vzhledem k současnému vývoji a trendu v pěstování lesů vysoce překročen.
V desetiletém období plnění LHP, obec vynaložila na hospodaření ve svých lesích níže uvedené náklady.
Prodejem dřevní hmoty získala obec taktéž níže uvedené výnosy. Výnosy z hospodaření v obecních
lesích byly dále navýšeny čerpáním dotačních finančních prostředků, které poskytuje stát nestátním
vlastníkům lesů prostřednictvím Ministerstva zemědělství (MZe) na hospodaření v lesích.
Náklady:

3,880 tis.

Výnosy: 13,048 tis.

Dotace MZe:

tis. 1,047 tis.

Tohoto výsledku bylo dosaženo i přes prudký pokles cen dřeva způsobených větrnou kalamitu v říjnu
2017 a následnou stagnací mýtních těžeb. Větrná kalamita způsobila přetlak nekvalitní dřevní hmoty
na trhu s dopadem do cen. Následná kůrovcová kalamita tyto ceny ještě snížila a tento stav přetrvává
až do současnosti. Zpracováním kalamitního dřeva a následná těžba kůrovcové hmoty měla dopad do
nárůstu odlesněných ploch, které je vlastník povinen, v souladu s lesním zákonem, zalesnit do dvou let
od jejich vzniku. Toto zalesnění se automaticky promítá do nákupu sadebního materiálu, jeho dopravy,
vlastního zalesnění a následnou ochranu.

V Jindřichovicích 6. května 2021
J. Černý, OLH

