Vyjádření odborného lesniho hospodáře ke stavu obecních lesů Radětice

Obecní lesy spadají do lesního hospodářského souboru 43 — kyselá stanoviště středních poloh. Jedná se
o svahy, zvlněné plošiny a hřbety na kyselém podloží a chudších hlinách. Mezi ohrožující faktory lesů
patřívítr, kůrovec, bu řeň a zvěř.

Cíl lesního hospodáře je trvale udržitelné hospodaření v lesích, zvýšení biodiverzity lesů,“ podpora
druhové rozmanitostí, tvorba smíšených lesů, zvyšování podílů ohrožených druhů lesních dřevin
a ponechání všech neškodících druhů lesních dřevin v porostech. Dále chránit populace ptáků
vytvářením vhodných podmínek pro hnízdění, např. ponecháním doupných stromů, v obecních lesích
bylo vyvěšenou 11 ks ptačích budek a snažíme se o biologickou podporu ochrany lesa proti škůdcům.
Od roku 2015 pociťujeme důsledky srážkového deficitu, který ovlivňuje lesní hospodaření a následně
výskyt lesních škůdců. Srážkový deficit má také vliv na prováděnou výsadbu. V lesích je prováděna
intenzivní ochrana proti kůrovcům instalací řeromonových lapačů a kladení Iapáků. Veškerá dřevní
kůrovcové hmota je vždy včas zpracována dle lesního zákona
Dbecní lesy byly v letech 2016 a 201? převážně postiženy větrnými kalamitarni, částečně kůrovcovou

Elamitou, v roce 20% byla provedena nahodilé těžba ve výši 144 m3 a v roce 2017 byla nahodilé těžba

59 m3. Klest po těžbě byl v množství 205 m3 spálen a asanován, ostatní těžební zbytky jsou po výřezu
nabízeny místním občanům. Na vzniklých holinách byla provedena příprava půdy a vzniklé holiny
kalamitou byly osázeny. V roce 2016 bylo zalesněno 0,33 ha dřevinou dub letní v počtu 3 000 ks
a opakovaná výsadba 0,10 ha dřevinou borovice lesní v počtu 3 000 ks. V roce 2017 holiny nevznikly.
Vysazené kultury byly oploceny v délce 524 rn. Mladé lesní porosty jsou každý rok pravidelně ožinovány,
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v roce 2016 bylo ožinováno 1,65 ha a v roce 2017 0,98 ha. Převažuje zde lesní typ Eli—( a 35, na těchto

lesních typech je velký výskyt buřeně, mezi které patří převážně třtina křovíštní, mezi Vyšší patro patří
ostružiník obecný a maliník. Bořeň je likvidována v mladých kulturách, aby neškodíla stromkům. Ostatní
likvidace buřeně, už v odrostlých kulturách nebo ve vysokém lese, je" ekonomicky nežádoucí. Ochrana
mladých lesních porostů proti zvěři byla prováděna chemickými repelenty v roca 2016 1,65 ha a v roce
201? 1,44- ha. Pravidelně je v lesích prováděn výřez nežádoucích dřevin.
Od 1.1.2014 do roku 2023 platí v obecních lesích nový lesní hospodářský plán, který je schvalován
orgánem statní správ-y. Při zpracování lesního plánu zpracovatelem nebyly zjištěny žádné staré
nezaiesněné holiny.
Obecní lesy Radětice spravuji jako odborný lesní hospodář od roku 2010.
Veškeré lesní práce jsou s paní starostkou a obecním zastupitelstvem pravidelně konzultovány. Po celou
dobu mého působení v lesích je ze strany obecního zastupitelstva velká podpora lesního hospodaření
a jsou vynaloženy nemalé finanční prostředky na zlepšení stavu obecních lesů. Kdo sleduje stav obecních
lesů dlouhodobě, může v lokalitě Stráž vidět např. již zajištěné kultury smrku a javoru - porosty 149 F1.
V lokalitě Paseka se jedná o zajištěné kultur-y borovice, smrku- porosty 149 lla. Při nové výsadbě je
dodržováno minimální procento melíoračně zpevňujících dřevin. \! lesích je prováděna výsadba

vétrolamů listnatými dřevinami. lviezi mimoprodukční činnost v lese bylo zřízeno lesní posezení pro
občany. v případě zájmu nabízím místní pochůzku po obecních l_eších a odborné posouzení stavu

obecních lesů.
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