LHC Oloví – vyhodnocení hospodaření za období 2011-2015
Lesy měst a obcí v současné době zaujímají 17% celkové rozlohy všech lesů v ČR. Průměrná
rozloha obecních lesů se pohybuje mezi 70-80 ha, více než 50% obcí vlastní majetek do 10 ha
.Hospodaření v lese je řízeno zákony a pravidly zakotvenými v Zákoně o lesích č.289/1995 Sb.
a na něj navazujícími vyhláškami a směrnicemi. Obcím s vlastnictvím lesa nad 50 ha stanoví
zákon hospodařit podle schváleného hospodářského plánu. Rokem 2015 uplynula polovina
platnosti našeho LHP a je tedy čas na zhodnocení uplynulého pětiletého období.
Plnění LHP a ostatních ukazatelů je uvedeno v přiložené tabulce.
Komentář k přehledu hospodaření za období 2011-2015.
a/těžba dřeva- celková výše těžby dřeva je závazným ukazatelem LHP.K 31.12.15 bylo
vytěženo celkem 1 853,90 m3 což představuje 46,3% desetiletého plánu a jsme tudíž mírně
pod těžebními možnostmi. Z celkové těžby bylo provedeno 456,20 m3 Pú / předmýtní
úmyslná těžba/,602,20 m3 Pn/předmýtní nahodilá těžba/ a 795,50 m3 Mú/mýtní úmyslná
těžba/.Těžby byly umístěny v souladu s hospodářským plánem s cílem rozčlenit rozsáhlé
smrkové monokultury, změnit současnou druhovou skladbu porostů ve prospěch MZD
/meliorační a zpevňující dřeviny –jd,bk,jv,…/a využít geneticky vhodné porosty k přirozené
obnově lesa.
b/holina z těžby- tento ukazatel je plněn na 24,9% především nízkého podílu Mú těžeb /29%/
z celkového předpisu.
c/Pú – 40 – předpis LHP 1,49 ha plníme na 36,2%,zbytek úkolu bude naplněn ve druhé
polovině plánu.
d/prořezávky – rovněž úkol prořezávek ve výši 0,57 ha bude splněn ve druhé polovině plánu
e/obnova lesa – všechny holiny vzniklé z provedených těžeb jsou průběžně zalesňovány.
Celkem bylo zalesněno 1,39 ha holin převážně melioračními a zpevňujícími dřevinami / buk
9 280 ks, jedle 1 200 ks, smrk 700 ks. Podíl přirozeného zmlazení z celkové výše obnovy činí
41%.
f/ochrana kultur- ochranu kultur zajišťujeme ožínáním, nátěry sazenic a stavbou
oplocenek.Za hodnocené období jsme postavili celkem 1 430 bm drátěných oplocenek
především k ochraně melioračních dřevin.
Ekonomický výsledek hospodaření je vyjádřen výnosem z 1 ha porostní půdy.
Průměrný výnos z 1 ha porostní půdy za uplynulé období včetně dotací činí 3 466 Kč a je
srovnatelný s ostatními vlastníky lesů kromě lesů ve vlastnictví státu. Údaj je vzhledem
k nejednotné a komplikované metodice pouze orientační.
Naše přání do druhé poloviny platnosti LHP :
-zlepšení klimatu, více vláhy a méně kalamit
-stabilitu cen dřeva

-přijetí plánovaných legislativních změn
-definitivní finanční ocenění mimoprodukčních funkcí lesa a promítnutí do hospodaření obcí
-rozvahu a rozumné rozhodování zastupitelů obcí
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