Zpráva o hospodaření v lesích obce Liberk za rok 2018
Rok 2018 byl v pořadí platnosti LHP již osmým rokem, náš LHP je zpracován pro období deseti let,
s platností od 1.1.2011 do 31.12.2020. Plán byl zpracován v letech 2009 – 2010 na tehdejší výměru
265 ha LPF v roce 2018 jsme hospodařili na více než 316 ha lesní půdy. Přesná aktualizovaná rozloha
našeho lesního majetku bude vyčíslena při zpracování nového LHP, jehož zpracování bude obec
objednávat letos a vlastní zpracování provede Lesprojekt HK v příštím roce.

Těžební činnost
3 216,09 m3

Těžba dřeva celkem:




Z toho MÚ
PN + MN živelná – vítr
PN + MN kůrovcová + souše

1 566,84 m3
949,08 m3
700,17 m3

(tj. 49% z těžby)
(tj. 30% z těžby)
(tj. 22% z těžby)

Těžby PÚ do věku 40 let nebyly prováděny, závazný ukazatel LHP je překročen již z minulých let.
Mýtní úmyslná těžba byla prováděna dle plánu pouze v I.čtvrtletí, z toho zhruba polovinu objemu
v listnatých porostech lanovkovou technologií. Koncem března postihla naše lesy větrná kalamita,
jednalo se o rozsáhlou kalamitu celorepublikového rozsahu, která byla rozhodujícím okamžikem pro
zásadní pád cen smrkového dřeva. Nedostatek těžebních kapacit v regionu vhodných do náročných
terénů, problémů s odbytem mnoha tisíc kubíků zpracovaných plomů, převážně smrkového dříví,
znásobilo extémní suché a teplé léto.
Klimatické změny podnebí střední Evropy tak během loňského roku způsobily v rámci naší republiky
odlesnění mnoha tisíc hektarů smrkových porostů. Nejpostiženější oblasti jsou severovýchodní, jižní
Morava a Vysočina. Situace se neustále zhoršuje ve všech krajích. V lesích v nižších polohách usychají
porosty se zastoupením SM, JD, BO, DB, BR a jiných dřevin. V současné době je obsah vody v půdním
horizontu nižší než v dubnu loňského roku, situace je proto velmi vážná, usychají mladé kultury a
porosty ve věku 20 – 50 let na osluněných stanovištích sklaních masívech s nízkým půdním
horizontem a absencí půdní vlhosti na všech pro SM nevhodných stanovištích.

Pěstební činnost
Holina
Holina vzniklá v roce 2018 byla v rozsahu 3,30 ha; je to více než dvojnásobek holiny z roku 2017.
K 1.1.2019 byla vedena holina 2,35 ha, která je již v současné době téměř zalesněna.
Zalesňování
V roce 2018 byla zalesněno celem 2,76 ha;
I. zalesnění:



Uměle
Přirozenou obnovou

1,56 ha
0,91 ha

(1/3 BK, 2/3 SM)
( z toho 0,81 ha BK – tj. 89% a 0,10 ha SM – tj. 11%)

II. zalesnění – vylepšování:


Uměle

0,29 ha

12% ztrát z I.zalesnění, z toho 0,13 BK (45%) a 0,16 ha
SM (55%)

Prořezávky
Provedeny na ploše 1,60 ha, vzhledem k předpisu LHP jsou pro toto decenium splěny a mírně
překročeny.
Ožínání
Ožínání mladých porostů bylo provedeno v průběhu vegetačního období dle potřeby na cca 13 ha.
Chemická ochrana
Chemickou ochranu mladých porostů proti okusu zvěří provádíme Aversolem ručním nátěrem
v podzimních měsících na nezajištních kulturách ve výši cca 11 ha.
Úklid klestu
Úklid klestu provádíme v nezbytné míře na holinách před následným zalesněním. Klest na
přístupných místech byl nabízen pro zpracování v rámci samovýrob, většina klestu je však ukládána
do řad či hromad a ponechána k zetlení. Tím v suchém období zabraňujeme možnému vzniku požárů.
Drcení nebo štěpkování klestu je v našic terénech nereálné.

Ekonomický výsledek na rok 2018
Výnosy z prodeje dřeva jako vlavní činnosti LH:
Vedlejší činnosti – samovýroba a prodej vánočních stromků
Dotace od státu

4 684 035,91 Kč
22 218,00 Kč
153 905,00 Kč

Příjmy celkem
Náklady – výdaje celkem

4 860 158,91 Kč
3 368 160,61 Kč

ČISTÝ ZISK

1 491 998,30 Kč

Dne 10.4.2019

Ing. Jaroslav Marek
Odborný lesní hospodář

