drevársky servis

Cenu guľatiny naznačujú

prvé elektronické aukcie dreva v roku 2017
LESY SR, š.p. ešte nerámcovali objem guľatiny, ktorý vyťažia v roku 2017 a dodajú slovenským
piliarskym firmám. V závere januára (25.–26. 1. 2017) ponúkli v 26 elektronických aukciách dreva
(EAD) 33.050 m3 ihličnatých priemyselných výrezov v drevinách smrek, jedľa.
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Ponuku 14 EAD tvorili výrezy v kvalite III.
A, B, C v cenách 82–85 €/m3 v celkovom množstve 15 750 m3: Jednotlivé
odštepné závody š.p. LESY SR stanovili
cenu:
82 € – Kriváň, Rimavská Sobota,
Revúca, Prešov
83 € – Prievidza, Beňuš, Žarnovica
84 € – Považská Bystrica, Slovenská
Ľupča, Rožňava
85 € – Trenčín, Žilina, Čierny Balog,
Košice
Kvalita III. D v 12 EAD v celkovom objeme 17 300 m3 bola dostupná v cenách
49–52 €/m3 v odštepných závodoch:
49 € – Beňuš, Čierny Balog, Slovenská
Ľupča, Rimavská Sobota, Prešov
50 € – Prievidza, Žarnovica, Kriváň,
Revúca, Rožňava, Košice
52 € – Trenčín.
10 500 m3 vlákniny ponúkli cez 12
EAD v rovnakej cene 27 €/m3 v odštepných závodoch: Čadca, Námestovo,
Liptovský Hrádok, Beňuš, Čierny Balog,
Slovenská Ľupča, Žarnovica, Rimavská
Sobota, Revúca Rožňava, Prešov.

natého a listnatého dreva zo 4 mil. m3
až na úroveň cca 3 mil. m3. Tohtoročné
dodávky pre veľkých spracovateľov
s dlhodobými zmluvami postupne realizujú. Do konca januára neboli dohodnuté konkrétne objemy dodávok. Podľa
prísľubu vedenia š.p. LESY SR budú
požiadavky spracovateľov uspokojené
na 48 %, minimálne vo výške dodávok
z roku 2016.“
Už v lete pripravili LESY SR súťaže na
ťažbu dreva na obdobie nasledujúcich
štyroch rokov za 256 mil. €. Podmienky
nastavili tak, aby sa mohli prihlásiť aj
malé firmy a živnostníci. Rozdelili ich do
cca 130 súťaží. Takýto počin by mal zabezpečiť plynulý chod podniku. Účasť
malých firiem v podhorských oblastiach
limitovali max. 500 € na jednu súťaž
a obmedzenie plochy jednej súťaže max.
na úrovni lesnej správy (cca 6800 ha).
Každá súťaž by mala mať až 30 víťazných
uchádzačov, s ktorými budú podpísané
rámcové zmluvy.

LESY SR, š.p. ročne vyťažia cca 4 mil.
m3 dreva a potrebujú dodávateľov ťažobných prác so všetkými dostupnými
technológiami (píly, navijaky, traktory,
lanovky). Víťazní uchádzači s podpísanými rámcovými zmluvami budú v priebehu
štyroch rokov súťažiť zákazky na ťažbu
a dopravu dreva po odvozné miesta podľa aktuálnych potrieb podniku.
Za uplynulých 55 rokov sú ohrozené obrovské lesné plochy, čoho výsledkom
je rozpad lesných porastov. Výrazné
vetrové kalamity v rokoch 1964 a 2004
sa podarilo utlmiť chemickou ochranou.
Vetrová kalamita v roku 2014 vyvrcholila prudkým nárastom kalamitnej hmoty
v smrečinách. Ak lesníci nebudú aplikovať potrebné opatrenia, situácia s menej
kvalitnou guľatinou potrvá až do roku
2020. Vplyvom vetrovej a podkôrnikovej kalamity dosahuje náhodná ťažba
v posledných troch rokoch alarmujúcich
60 % celkovej ťažby (graf 1).

Graf 1: Priebeh celkovej ťažby guľatiny v slovenských lesoch vrátane náhodnej ťažby
v období 1960–2020 (plán)

V š.p. LESY SR sa spomalil celý plánovací a realizačný proces dodávok dreva
na piliarske spracovanie v SR. Plánovaný
celkový objem ťažby v roku 2017 je cca
3,8 mil. m3, čo je oproti roku 2016 o cca
200 tis. m3 menej.
V úvode roka sa uskutočňujú spoločné rokovania Zväzu spracovateľov dreva
SR a š.p. LESY SR. O ich výsledkoch
informuje generálny sekretár ZSD SR
PhDr. Peter Zemaník:
„V ďalších rokoch sa očakáva v š.p.
LESY SR pokles celkových ťažieb ihličDM 3/2017
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