Informace o ceně palivového dříví
Dovolte, abych Vás ve stručnosti informoval a hlavně vnesl mezi jedince zajímající se o
obecní les informaci týkající se prodeje dříví z obecního lesa včetně její kalkulace.
Na úvod nejdůležitější informace

1 plm nebo taky m3 jsou 1,8 prm taky jinak řečeno m2.

Obec Pašovice prodává palivové dříví tvrdé za cenu 900 kč/m3 .
Náklady na vytěžení JMP + sblížení koněm + přiblížení traktorem je cca 445 kč/m3. Tato cena
je průměrná a záleží na podmínkách každého porostu ( hmotnatost
v kontaktu s kolegy z dřívějšího zaměstnání a můžu říci ,že platbami

,vzdálenost,

terén). Jsem

za práce související

s vytěžením porostu nepatříme tam, kde jsou lesní dělníci dobře placeni.
Tedy výpočet zisku z 1 m3 je jednoduchý:

900 kč ( prodejní cena) - 445 kč (náklady na

les.práce) tj . zisk z 1 m3 455kč.
Při přepočtu na jeden m2 je zisk 253 kč za m2.
Co se týče palivového dříví měkkého tj.lípa ,topol a všechny jehličnany:

prodejní cena 600

kč/m3 tedy zisk je 155 kč za m3 a za 1 m2 to je 86 kč.
Pro další informaci

obecní les tvoří z převážné části porosty ve stáří 60-80 let. Dříví v těchto

porostech je již takové hmotnatosti

a vzrůstu, že je lze prodat se ziskem za výše uvedenou

cenu.
V obecním lese se nenachází porosty do stáři 40 let věku ,kde by se těžba řešila
samovýrobou, (tak je tomu i u LČR)vzhledem k nedostatečné produkci a nákladnějších
těžebních prací. Cena za dříví v samovýrobě je 80 kč/m2, což je oproti ceně 253kč/m2
z probírkového zisku, znatelný finanční rozdíl.
Považoval jsem za důležité Vás o tomhle informovat

,protože je mi jasné .že tlak na dříví se

bude jen stupňovat vzhledem k jeho ceně ,která je ve srovnání s jinými produkty nejnižší.
Jinak pro info cena palivového dříví (tvrdé) se v součastnosti pohybuje od 800-1100 kč /m3 a
mluví se o tom .že od příštího roku bude ještě stoupat.
Závěrem bych chtěl požádat jedince ,kteří by měli otázky týkající se obecního lesa ,ať to řeší
na úrovni s odborným lesním hospodářem a nevnášejí do mysli veřejnosti mylné informace.
Jsem zde pro Vás abych Vám pomohl řešit Vaše dotazy.
Flekač Jan
odborný lesni hospod'
tel 60318661
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