Zpráva o hospodaření v lesích obce Liberk za rok 2016
Rok 2016 byl šestým rokem platnosti LHP (zpracovaného pro období deseti let – od
01.01.2011-31.12.2020). Plán byl zpracován na tehdejší výměru 265 ha, v roce 2016 jsme
hospodařili již na cca 315 ha lesní půdy.

1) Těžební činnost:
Těžba dřeva celkem

2.647,78 m3

z toho:
•
•
•
•
•
•

probírky do 40 let
probírky nad 40 let
těžba nahodilá – kůrovcová
těžba nahodilá – soušová
těžba nahodilá – větrná
mýtní úmyslná

74,24 m3/plocha 7 ha
118,07 m3/plocha 7,27 ha
271,74 m3
138,24 m3
30,07 m3
2.015,42 m3

Nahodilá těžba činila celkem 440,05 m3, což představuje 16,62 % celkové těžby. Formou
samovýrob bylo zpracováno celkem 66,69 m3, zadávány byly převážně probírky do 40 let
v těžko přístupných terénech a roztroušená listnatá kalamita. Rok 2016 byl dalším suchým a
velmi teplým rokem, podobně, jako již dva roky předcházející. Proto bylo v průběhu druhé
poloviny roku zpracováno větší množství souší a kůrovcem napadených stromů.

2) Pěstební činnost:
Holina z těžby vzniklá během roku byla v rozsahu 3,24 ha.
Přirozená obnova – vykázáno 1,35 ha ze 100 % BK zmlazením.
Obnova lesa umělá – I. Zalesnění provedeno na ploše 1,98 ha SM, vylepšování bylo
provedeno na ploše 0,10 ha rovněž SM.
Celkový počet vysázených sazenic byl 10.400 ks SM.
Ožínáním mladých lesních porostů bylo v průběhu vegetačního období ošetřeno 11,80 ha.
Nátěr proti okusu zvěří byl proveden v podzimních měsících na ploše cca 9,50 ha.
Prořezávky – výchovné zásahy upravující druhovou a prostorovou skladbu mladých porostů
do 20-ti let svého věku byly provedeny na ploše 5,69 ha.

3) Ekonomický rozbor hospodaření v LH za rok 2016
viz. tabulka LES 2016

Dne 06.04.2017

Ing. Jaroslav Marek, v.r.
Odborný lesní hospodář

LES 2016
NÁKLADY CELKEM

1 874 958,69

1. Spotřeba materiálu

93 002,66

2. Opravy a udržování

179 830,10

3 Ostatní služby
4 Manka a škody
5 Náklady z vyřazených pohledávek

1 584 273,45
1,44
2 000,00

6 Náklady z drobného majetku

15 851,04

VÝNOSY CELKEM

3 652 061,25

1 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
2 Výnosy z prodeje služeb
3 Výnosy z prodaného zboží

Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň
Výsledek hospodaření po zdanění

DOTACE na hospodaření v lesích

3 644 650,96
975,25
6 435,04

1 777 102,56
337 650,00
1 439 452,56

65 756,00

