Zpráva o hospodaření v lesích obce Liberk
za rok 2017
Rok 2017 byl v pořadí již sedmým rokem platného LHP zpracovaného pro období deseti let – od
1.1.2011 do 31.12.2020. Plán byl zpracován v letech 2009 – 2010 na tehdejší vý ěru 265 ha LPF,
v roce 2017 jsme hospodařili na více než 315 ha lesní půdy, v rámci pozemkových úprav v k.ú. Liberk
bylo obci přičleněno 1,5 ha LPF.

Těžební činnost
Těžba dřeva celkem:
-

Z toho MÚ
MN – kůrovcová + lapáky
MN – živelná – větrná
PÚ + 40 let
PÚ – 40 let

1 715,10 m3
1 206,49 m3
348,40 m3
tj. 29% celkové těžby
150,52 m3
9,69 m3 / plocha 1,39 ha
hmota nevyráběna / plocha 1,39 ha

Nahodilá těžba činila celkem 498,92 m3, tj. 29% celkové těžby. Je to o 60 m3 více než v přechozím
roce 2016, kdy bylo vytěženo o 300 m3 více. Formou samovýrob bylo zpracováno celkem 52,36 m3,
zadávaný byly převážně těžko přístupné porosty s roztroušenou kalamitou. Rok 2017 byl v pořadí
třetím rokem s velmi teplým a suchým létem, tj. s ideálními podmínkami pro rozvoj a šíření kůrovců.
Díky těmto okolnostem došlo k navýšení kůrovcové těžby, včetně lapáků a kůrovcových souší.
Operativní zvládnutí těžby v rychlém sledu se vyskytujících ohnisek napadených a reznoucích stromů
na mnohdy netradičných místech bylo prioritou. Rovněž prodej této dřevní hmoty nebyl
v přesycením obchodním řetězci jednoduchý, musím zde připomenout, že kůrovcová kalamita
postihla celou střední Evropu, nejvíce však severovýchodní Moravu s mnoha sty hektary holin.

Pěstební činnost
Holina
Z těžeb roku 2017 vznikla v rozsahu 1,50 ha.
Zalesnění přirozenou obnovou
BK – 0,15 ha – 100% BK.
Umělá obnova – I. Zalesnění
Provedeno na ploše 2,25 ha – SM – 11 000 ks z toho 9 500 ks zalesnil pan Stanislav Šabata z Lukavice
a 1 500 ks pan Pavel Lopatář z Liberka. Jeden ha této zalesňované plochy tvořila původní zemědělská
plocha – louka, přičleněná v rámci pozemkových úprav do LPF v k.ú. Malý Uhřínov.
Prořezávky
Jako výchovné zásahy upravující druhovou a prostorovou skladbu mladých porostů do stáří 20 let
svého věku byly provedena na ploše 4,62 ha.
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Ožínání
Mladých lesních porostů bylo provedeno v průběhu vegetačního období na cca 13 ha.
Nátěr
Proti okusu zvěří byl prováděn Aversolem ručním nátěrem v podzimních měsících na ploše cca 11 ha.
Úklid a pálení klestu
Provádíme v nezbytné míře na holinách pro následné zalesnění, v případě listnatého klestu
využíváme zájmu samovýrobců z řad obyvatel přilehlých obcí. Jehličnatý klest je i z důvodu ochrany
proti rozšiřování kůrovců převážně pálen. Drcení nebo štěpkování je v našich terénech nereálné.

Ekonomický rozbor
Rozbor hospodaření v LH obce na rok 2017 – viz. tabulka les 2017 – VÝSLEDKY vč. DPH
1. Celkové výnosy
2. Celkové náklady
3. Zisk z LH vč. DPH

3 123 766,43 Kč
2 069 285,49 Kč
1 054 480,94 Kč

Dne 31.3.2018

Ing. Jaroslav Marek
Odborný lesní hospodář
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