
Zápis 
z 10. jednání Komise životního prostředí konaného dne 7.1.2020 v Panoramě

Přítomni: Petr Gut, Jan Zaoral, Helena Rusková, Helena Kudelová, 
Host: Václav Hochman

Jednání komise se jako host zúčastnil pan Václav Hochman, odborný lesní hospodář 
obecních lesů Vrbna pod Pradědem.
Seznámil členy komise ŽP s lokalizací obecních lesů v celkové rozloze 170 ha. 
Informoval o proběhlých směnách pozemků mezi Lesy ČR a městem, jejichž 
důvodem byly jednak plánované záměry města a také začlenění některých enkláv do 
větších lesních celků. Pan Hochman také informoval o stavu obecních lesů z pohledu 
působení kůrovce na smrkových porostech. Z těchto důvodů bylo také nutno přikročit
k likvidaci postižených stromů, čímž došlo k nárůstu vytěženého materiálu oproti 
schválenému Lesnímu hospodářskému plánu. 
Těžby v letech byly následovné:
2015       1380 m3          oproti stanovenému ročnímu plánu 1400 ha
2016       1831 m3
2017       2110 m3
2018       2433 m3
2019       2660 m3
2020       předpoklad 2650 m3      předpoklad výsadby 1000 ks

Problémem se jeví snížení cen za vytěžené dřevo jak z důvodu snížené kvality tak z 
důvodu přeplnění trhu se dřevem. Komise podporuje záměr odb. lesního hospodáře a 
doporučuje požádat o dotaci v rámci programu MZe na podporu vlastníků lesů ke 
snížení ztrát v důsledku kůrovcové kalamity.
Změnou legislativy došlo k navýšení doby provedení náhradní výsadby ze 2 let na 5 
let, nicméně snahou v našem městě bude výsadbu provádět do 2 let, přičemž nadále 
budou převážně vysazovány listnáče - buk, habr, olše, a také borovice a smrk. 
Opětovnému zalesnění holin přispívá přirozená obnova, což v některých lokalitách již
je vidět.
Členové komise se tázali na možnost/vhodnost organizace komunitních akcí výsadby 
stromků. Podle pana Hochmana je výsadba zajištěna dodavatelsky ale zmínil možnost
aktivit např. při úklidu klestu.
Pan Gut nastolil otázku čištění komunikací po výjezdech dopravních prostředků z 
lesních cest na místní komunikace ale zejména také na silnice ve správě MSK. V 
diskusi sice zaznělo, že je obtížné v těchto případech dosáhnout nápravy, nicméně 
komise doporučuje vedení města, aby se v rámci svých kompetencí pokusilo 
dosáhnout zlepšení situace.
Závěrem p. Kudelová poděkovala panu Hochmanovi za přijetí pozvání a poskytnutí 
informací a popřála zdar v práci pro vrbenské obecní lesy.

Zapsala:H.Kudelová


