Zpráva o hospodaření v lesích obce Liberk za rok 2013
Rok 2013 byl třetím rokem platnosti nového LHP (zpracovaného pro období deseti let
– od 1.1.2011 do 31.12.2020). Plán byl zpracován na tehdejší výměru 265 ha, v roce 2013
jsme hospodařili již na výměře 311 ha LPF. Za rozšíření lesního majetku vděčíme dokončení
restitucí historického majetku obcí od LČR v průběhu roku 2012 a převodem několika hektarů
trvalých porostů do LPF. (Jedná se o trvalé olšové porosty na nivních loukách lemujících tok
řeky Kněžny v Mezině). Výměra stávajících 311 ha LPF bude pro rozlohu obecních lesů
konečná, pokud nedojde k nákupu dalších lesních pozemků od soukromých vlastníků.

Hospodaření za rok 2013
Těžební činnost:
Těžba dřeva celkem:
z toho:
hroubí z prořezávek
probírky do 40-ti let
probírky nad 40 let
těžba PN + MN – vítr
těžba PN – MN – kůrovcová
těžba MÚ – mýtní úmyslná

2.785 m3
22 m3, výměra 10,27 ha
103 m3, výměra 3,97 ha
278 m3, výměra 7,29 ha
48 m3 (bez koliny)
73 m3 (bez koliny)
2.261 m3 (těžba přednostní
z přirozené obnovy)

Plošná výměra výchovných těžeb a prořezávek přesahuje stanovený decentní podíl.
Hmota z těchto výchovných zásahů byla přednostně využívána pro realizaci samovýrob.
Jedná se hlavně o hmotu hroubí z prořezávek a probírek v těžko přístupných terénech,
poškozených sněhovou kalamitou z roku 2009 a v roce 2012 vydaných od LČR.
V roce 2013 bylo formou samovýrob realizováno celkem 160 m3 dřevní hmoty.
Pěstební činnost:
Holina převedená z roku 2012 k 1.1.2013 byla 0,81 ha a v průběhu roku vznikla holina
z mýtních těžeb 5,95 ha.
Obnova lesa – z holiny vykázané z mýtních těžeb tedy 5,95 ha, bylo přirozenou obnovou
zalesněno 3,07 ha, z toho: dřevinou SM 0,45 ha, dřevinou BK 2,62 ha.
První zalesnění činilo 1,76 ha, druhé zalesnění provedené vylepšení 0,40 ha v měsíci říjnu,
kdy po srpnovém až zářijovém přísušku bylo nutné některé porosty přesázet.
Ožínání mladých lesních porostů – v průběhu vegetačního období bylo ošetřeno 12,60 ha,
nátěrem kultur proti okusu zvěří bylo ošetřeno cca 9 ha.
Mechanická ochrana proti loupání jelení zvěří tzv. ovazováním – byla v roce 2013 provedena
na základě vysokých škod v podhůří Orlických hor jako preventivní a účinné opatření.
Ošetřeno bylo 12 ha mladých smrkových porostů s celkovým nákladem cca 150 tis. Kč.
Prořezávky – výchovné zásahy upravující druhovou a prostorovou skladbu porostů ve věku
do 20-ti let byly provedeny na výměře 10,27 ha.

Ekonomický rozbor hospodaření za rok 2013
Celkové tržby za prodané dříví činily 4.270.036,- Kč, což odpovídá průměrné ceně za
1 m3 prodaného dřeva 1.533,- Kč (bez dotace 1.521,- Kč) včetně 160 m3 samovýrob.
Nákladové položky – mzdové náklady, odvody zaměstnavatele a došlé faktury za
provedené práce v LH činily 2.227.381,-- Kč
Zisk z lesního hospodářství obce: 2.042.655,- Kč
Dotace na hospodaření v lesích
Dne 21.5.2013 byla podána žádost o poskytnutí finančního příspěvku na
hospodaření v lesích ve výši 204.690,- Kč na Královéhradecký kraj.
V průběhu roku byly podány další tři žádosti o dotace na přibližování dříví
přírodě šetrnými technologiemi (přibližování dříví koněm a lanovými systémy) na
Mze ve výši 33.830,- Kč.
Obec obdržela příspěvky ve výši 12.080,- Kč a jsou zahrnuty v příjmové části.

Dne 27.4.2014

Ing. Jaroslav Marek
Odborný lesní hospodář

