Vážení občané a návštěvníci Lesoparku Březí,
zasíláme Vám informace na Vámi zaslané dotazy, týkající se těžby dříví v lesoparku Březí.
Těžba dříví v porostu 61C12, byla provedena v souladu s lesním zákonem číslo 289/95 Sb. a v souladu
s lesním hospodářským plánem, vypracovaným pro lesní hospodářský celek Statutární město Ostrava
I, schváleným orgánem státní správy lesů.
Tento lesní hospodářský plán byl schválen pro období od 1.1.2018 do 31.12.2027.
Výše uvedený porost 61C12 je dle tohoto schváleného lesního hospodářského plánu, určen
v uvedeném decéniu k těžbě, přičemž obmýt bylo stanoveno zpracovatelem plánu na 90 let
s obnovní dobou 30 let. Výměra celého porostu činí 2 ha.
V současné době má porost stáří 115 let. Vzhledem k věku porostu je značné procento jedinců
napadeno hnilobou a václavkou. K termínu provedení těžby bylo zaznamenáno několik případů pádu
stromů v důsledku jejich zdravotního stavu, kdy při silném poryvu větru došlo k jejich
nepředvídatelnému pádu.
Těžba dříví byla provedena na ploše 0,48 hektarů. Lesní zákon číslo 289/95 Sb., § 31, odst. 2 připoušt
velikost holé seče do 1 hektaru. Na této lokalitě byl zvolen holosečný způsob těžby dříví, jelikož při
těžbě takovýchto přestárlých porostů dochází při kácení jedinců k výraznému poškození koruny
okolních stromů. Zároveň není možné pouhým pohledem v porostu určit ve kterých stromech je
hniloba a jakém stupni poškození se strom nachází. Hniloba nemusí být patrna pouze na pařezu
káceného stromu. Rozvolněním porostu se při špatném zdravotním stavu snižuje rovněž jeho
odolnost proti větru. Ke zprávě přikládáme několik fotografí.
Na této ploše bylo vytěženo celkem 414,50 m3 dříví. Hospodářský výnos nelze zatm vyčíslit, jelikož
část dřevní hmoty se bude ještě odvážet k odběratelům, kde probíhá kvalitativní přejímka dříví, jež
má zásadní vliv na zpeněžení dříví. Veškeré smlouvy obchodní společnosti Ostravské městské lesy a
zeleň, s.r.o. s odběrateli dříví jsou umístěny v souladu se zákonem v databázi registru smluv na
portálu veřejné správy.
Cena dříví listnatých sortimentů se v posledním roce zvedá o čemž svědčí statistické édaje ČSÚ.
Růst ceny listnatého dříví souvisí s celkovou situací v ČR, kdy v důsledku zpracování kůrovcem
napadeného jehličnatého dříví, dochází k převisu poptávky po listnatém dříví, a to ve všech
sortimentech a dřevinách.
V platném lesním hospodářském plánu jsou v lokalitě Březí navrženy i jiné porosty k mýtní émyslné
těžbě, kterou lze realizovat samozřejmě za podmínky dodržení platné legislativy, ve výše uvedeném
decéniu.
Po dokončení těžby a vyklizování dříví bude na lokalitě proveden éklid klestu a porost bude v souladu
se zákonem zalesněn. Zákon číslo 289/95 Sb., § 31, odst.6, nám ukládá povinnost do dvou let po
provedení těžby dříví porost zalesnit. Zalesňování předepsanými dřevinami bude provedeno již tento
rok v průběhu jarního zalesňování. Zároveň počítáme s tm, že porost bude oplocen v důsledku
zabránění škodám zvěří na této kultuře. Po zajištění porostu, to je zhruba po sedmi letech od vzniku
holiny bude oplocení odstraněno a porost bude volně přístupný návštěvníkům lesa.
Vážení občané, pro doplnění uvádíme, že obchodní společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,
dlouhodobě nevyužívá těžebních možnost daných jí zákonem a schváleným lesním hospodářským
plánem. Většinu porostů určených k mýtní émyslné těžbě ponechává bez těžebních zásahů. Pro

dokreslení situace Vám zasíláme édaje z Výroční zprávy společnosti Ostravské městské lesy a zeleň,
s.r.o., týkající se vývoje těžby dříví v porostech v majetku Statutárního města Ostravy za posledních
10 let.
Vážení občané, v případě jakýchkoliv dotazů na uvedené téma jsme připraveni podat vysvětlení.
S pozdravem Ing. Vladimír Blahuta.

Příloha : Porovnání zákonem povolené těžby se skutečnost za posledních 10 let.
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