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Správa o hospodárení v lesníckych činnostiach za rok 2021
Vážení podielnici urbárskeho spolku obce Nižná Boca, dovoľte mi aby som Vás
oboznámil o spôsobe hospodárenia v spoločenstve tak, ako po minulé roky, písomnou formou.
Dianie okolo nás nám nedovoľuje osobné stretnutie, na ktorom by mohli byť prekonzultované
a priamo vysvetlené informácie o momentálnom dianí v spoločenstve. Mojou snahou bude
v stručnosti písomne zhrnúť fakty ktoré sa udiali v priebehu roka 2021 v oblasti lesnej výroby.

Ťažba dreva
Začiatok roku 2021 bol v otázke týkajúcej ťažbovej činnosti zameraný na ťažbu TTP
v oblasti Malužinej, Lúčok ako aj lokality Chopec. Účelom bolo zabezpečiť starostlivosť
o uvedené plochy a prinavrátiť im pôvodný charakter horských lúk a pasienkov. Takýmto
spôsobom bola získaná drevná hmota o objeme cca 707 m3. Túto činnosť sme však v priebehu
mesiaca júl museli ukončiť, nakoľko v noci z 15 na 16 júla oblasť Boce a Malužinskej doliny
postihla vetrová kalamita o značnom objeme spadnutého dreva. Kalamita zastihla aj pozemky
vo vlastníctve spoločenstva a to hlavne v lokalitách Olešková, Červená Voda, Jelínska.
Počiatočné odhady ležiacej hmoty sa pohybovali na úrovni cca 8 000 m3,no už dnes po
spracovaní jednotlivých lokalít vieme, že tento objem s určitosťou presiahne 10 000 m3. Výbor
US sa rozhodol, že spracovanie budeme robiť formou spracovania dodávateľom ťažbových
prác s následným predajom drevnej hmoty z odvozných miest. Predaj dreva na pni, aj napriek
podstatne menšej náročnosti, bol zamietnutý. Veľkým problémom pri spracovaní je kapacita
odvozných miest, ktoré nie sú dimenzované na tak veľký prísun drevnej hmoty v krátkom
časovom období. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre predaj dreva v celých dĺžkach formou
aukcií, so zmluvne upraveným termínom odvozu z daného OM. Uvedený spôsob sa nám
osvedčil aj v minulosti a budeme v ňom pokračovať aj v roku 2022.
Pre US je momentálne veľkou devízou nedostatok dreva na trhu a tým aj enormný
záujem o túto komoditu. V spojitosti s uvedenými aukciami dreva sa priemerné speňaženie
dreva vyšplhalo na 98,97 € za m3 (rok 2019 - 44,90 €/1m3). Pevne verím, že v tomto trende
budeme pokračovať aj v roku 2022.
Dodávateľom ťažbovej činnosti pre rok 2021 bola firma Radoslav Petrulák. Uvedený
dodávateľ na našom území pôsobí viac rokov, zamestnáva miestne obyvateľstvo, disponuje
širokou škálou strojného vybavenia. Určite je prínosom, že s uvedeným dodávateľom
spolupracujeme dlhodobo, vedel v krátkom časovom období pri všeobecnom nedostatku
pracovných síl zareagovať a zabezpečiť urýchlené spracovávanie prostredníctvom lesných
lanoviek, traktorov a koní. Momentálne evidujeme 4 pracovné skupiny s výkonom cca 1500 m3
mesačne. Jednotkové ceny pre jednotlivé porasty sú vypočítané na základe taríf a metodiky
Lesov SR š.p. , tieto sú následne ošetrené zmluvou o vykonaní diela.
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Pestovná činnosť
Pestovná činnosť je – ako aj po minulé roky – významnou nákladovou položkou
urbárskeho spoločenstva. Príprava plôch na zalesňovanie, samotná umelá obnova, ako aj
následná starostlivosť o mlade lesné porasty v technologicky náročných podmienkach bez
dostatočného sprístupnenia lesnou dopravnou sieťou, kladú vysoké nároky na zabezpečenie
daných výkonov. V poslednom období záujem o práce v lesnom hospodárstve výrazne klesá
z dôvodu nedostatku pracovných síl ako aj kvôli náročnosti terénnych podmienok. Práce
vykonávala firma Tatragreen s ktorou taktiež spolupracujeme dlhodobo a máme s ňou dobré
skúsenosti. Pri určovaní cien sa taktiež riadime metodikou Lesy SR,š.p. V oblasti
pestovateľských prác očakávame výzvy z EU, do ktorých sa chceme zapojiť, nakoľko objem
výkonov ako zalesňovanie, ochrana kultúr, prerezávky sa po spracovaní kalamity výrazne
navýši.

Opravy a údržby
V oblasti opráv a údržieb sme realizovali bežné nevyhnutné opravy hlavne na lesnej
cestnej sieti, ktoré vznikli vplyvom kalamity, údržbe a čistení odrážok, zabezpečení korýt
miestnych tokov po prívalových dažďoch, ako aj úprave približovacích liniek. Na ochranu
lesného pôdneho fondu sa zrealizovala oprava a sfunkčnenie rámp v lokalite Chopec, Červená
voda, Poľana ako aj hlavná rampa na dolinovej ceste.

Personálne obsadenie
-zmena na pracovnej pozícii lesník –Polóni Marián
-zníženie pracovného úväzku lesníka na ½
-zmena OLH od 1.2.2022 – Ing. Gracík Jozef

Ciele
-zvýšenie starostlivosti o TTP vo vlastníctve US
-včasné a efektívne spracovanie náhodných ťažieb v prípade ich výskytu
-maximalizácia zisku z predaja drevnej hmoty
-zabezpečenie starostlivosti o MLP

V Nižnej Boci 12.2. 2022
Ing. Peter Láni
____________________________________
Hospodár US obce Nižná Boca, p.s.

