Zpráva o hospodaření v lesích obce Liberk
za rok 2012
Rok 2012 byl druhým rokem nového LHP, který byl zpracován Lesprojektem Hradec
Králové s platností od 1.1.2011 do 31.12.2010.
Výměra obhospodařovaných lesů k 1.1.2012 čítala již 277 ha v průběhu podzimu byla
navýšena o dalších 34 ha, kdy státní podnik LČR vydal mimosoudní cestou zbytek historického
majetku. Bylo to 28,5 ha v k.ú. Prorubky a 5,5 ha v k.ú. Liberk. Tím byla ukončena veškerá
restituce původního lesního majetku nárokovaného na LČR. V k.ú. Prorubky byly v rámci
probíhajících pozemkových úprav některé parcely směněny s LČR nebo i drobnými vlastníky za
účelem scelní jednotlivých částí majetku.
Hospodaření za rok 2012
Těžba celkem: 2.241,- m3
1. PÚ -40 let: 120 m3 na ploše 4,81 ha
2. PÚ +40 let: 144 m3 na ploše 3,51 ha
3. Lapáky a kůr.těžba: 35 m3(lapáky z MN)
4. Těžba nahodilá – PN: 72 m3
5. Mýtní úmyslná těžba: 1.870 m3 (přednostně z přirozené obnovy)
6. Samovýroby z celkové těžby: 286 m3
Vlastní těžba: 1955 m3
a) P. Lopatář – 1.404 m3
b) SHR J.Brandejs – 551 m3
Výchovné zásahy v porostech do 40-ti let věku byly provedeny na ploše 9,22 ha, z toho
prořezávky na ploše 4,41 ha a PÚ do 40-ti let na ploše 4,81 ha. Starší probírky nad 40 let byly
provedeny na ploše 3,51 ha.
Pěstební činnost
Počáteční holina k 1.1.2013 – převedená z roku 2012 byla 0,81 ha v průběhu roku 2012
vznikla holina 2,71 ha.
1. Zalesnění – provedeno 0,40 ha SM
0,02 ha MD
0,18 ha BK
- celkem 0,60 ha
2. Zalesnění – provedeno 0,10 ha OL
0,25 ha BK
- celkem 0,35 ha
3. přirozená obnova lesa – 0,95 ha BK.
Obnova lesa celkem – 1,90 ha
Holina 0,81 ha převedená do roku 2013 bude zalesněna na jaře 2013.
Nemalé úsilí bylo věnováno péči o mladé kultury:
1. Ožínáním bylo ošetřeno 12,76 ha
2. Nátěr kultur proti okusu zvěři byl proveden na ploše 8,87 ha
3. Výsek plevelných dřevin na ploše 1,43 ha

Ekonomický výsledek hospodaření za rok 2012
Celkové tržby za prodané dříví a ostatní produkty (vánoční stomky, osivo, dotace v LH, ..)
Kč 3.590.055,62
Ø zpěněžení za 1m3 prodaného dřeva = Kč 1.602,-, včetně samovýrob ve výši 286 m3.
Pěstební činnost, nákladové položky na těžbu a přibližování dřeva, mzdy, sadební materiál činí
celkem Kč 1.445.915,12 Kč
Výsledek hospodaření zisk Kč 2.144.140,50
Kontrolní činnost
Lesní hospodářství obce je trvalým držitelem licence PEFC, spočívající na dodržování
zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích.
V průběhu měsíce září 2012 provedl dvoudenní prověrku řádného hospodaření dle
požadavků Certifikační společnosti pro PEFC pracovník Lesprojektu Hradec Králové – Ing. Ulver.
Cílem bylo zhodnocení )rovně hospodaření dle zásad TUH včetně ekonomického zhodnocení.
Zjištěné údaje z LHE byly ověřeny venkovní pochůzkou náhodně vybraných porostů se
zaměřením na zalesnění holin, zajištění mladých porostů včetně předepsaného % MZD a
dodržení všech závazných ukazatelů LHP. Závěr kontroly byl bez závad a nedostatků
s konstatováním velmi dobré úrovně hospodaření.
Zpráva byla přednesena dle 15.2.2013 na veřejném zasedání v Liberku.
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