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1989-1999 – začiatky na Slovensku 

• 1989 – založenie Pro Silva v Európe, Československo 

jedným z 11 zakladajúcich štátov (predstaviteľ prof. Korpeľ) 

 

• 1990-1999  

–  aktivity obmedzené na akademickú pôdu Lesníckej 

fakulty vo Zvolene 

– málo poznatkov  

    a informácii o hnutí  

    v lesníckej verejnosti 

– r. 1997 – OZ Levice –  

stretnutie lesníkov 

na terénnych ukážkach 

pod hlavičkou Pro Silva  

 

 



2000-2004 - prvé skúsenosti v LSR, š.p. 

• 2000 - celoeurópsky kongres Pro Silva v Nemecku za účasti 

početnej skupiny pracovníkov LSR, š.p. 

Odborné referáty a praktické ukážky = podnet na hospodárenie aj na 

pôde slovenských štátnych lesov  

• 2001 - výzva z európskej centrály na zakladanie 

demonštračných objektov s prírode blízkym obhospodarovaním 

(objekty Pro Silva) 

Mapovanie lokalít s hospodárením spĺňajúcim kritériá zásad Pro Silva 

Publikácia „Prírode blízke obhospodarovanie lesov na Slovensku“ 

• 2002 – celoslovenský lesnícky deň Pro Silva na Smolníckej 

Osade  

– Najväčší komplex lesov s prírode blízkym charakterom a štruktúrou 

– Výsledok dlhoročnej práce lesníkov bez kontaktu s cieľmi a zásadami 

Pro Silva  

 



2000-2004  - prvé skúsenosti v LSR, š.p. 

• 2003-2004 – lesnícke dni Pro Silva na OZ Smolenice, Beňuš, 

Liptovský Hrádok, Levice  

Odborný garant a nositeľ myšlienok a ideí Pro Silva  - prof. Saniga z TU 

Zvolen 

 



2005 - metodicko-organizačný pokyn pre podporu širokej praktickej aplikácie 

prírode blízkeho hospodárenia 

– vyústenie dovtedajších aktivít Pro Silva 

– zavádzanie nových spôsobov pestovania a hospodárenia v lese v kontexte 

• veľkých vetrových kalamít (1999 a 2004) v jednovrstvovom rúbaňovom lese 

• očakávaných ďalších extrémov počasia a stupňovania tlaku biotických ako 

aj abiotických škodlivých činiteľov  

– systém postupného zapájania lesných hospodárov prostredníctvom vytvárania 

objektov Pro Silva na ich lesných správach a obvodoch 

 

2005-2009 - začiatky praktickej realizácie v LSR, š.p. 



2005-2009 - začiatky praktickej realizácie v LSR, š.p. 

Akceptovateľný  

• podrastový hospodársky spôsob 

klasických (pravidelných) foriem –

maximalizácia prirodzenej obnovy  

 

Preferovaný 

• Podrastový hospodársky spôsob 

jemnejších foriem (skupinový a 

hlúčikový rub), účelový 

a výberkový hospodársky spôsob 

Spôsoby realizácie  



Vyhľadanie vhodnej lokality 
pre objekt Pro Silva 

Vzdelávanie lesných  
hospodárov pre prírode 
blízke pestovanie lesa 

Spracovanie realizačného 
projektu pre objekt Pro Silva 

 

Posúdenie hospodárskych 
zámerov v projekte a jeho 

odsúhlasenie 

Realizácia, controlling 

2005-2009 - začiatky praktickej realizácie v LSR, š.p. 

../prezentácie/kresba.doc


Centrá odborného vzdelávania k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa 

1. Smolnícka Osada – 2130 ha, 

zmiešané lesy 

2. Sihla-Krám – 1224 ha, ihličnaté lesy  

3. Duchonka – 2 331 ha listnaté lesy  

4. Kráľovčík – 415 ha, listnaté lesy  

5. Paráč – 744 ha, ihličnaté lesy  
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V r. 2009 evidovali Lesy SR, š.p. celkovo 137 objektov Pro Silva na výmere 23 023 ha. 

2005-2009 - začiatky praktickej realizácie v LSR, š.p. 



2010-2013 – rozvoj realizácie v LSR, š.p. 

• informatika 

 databáza objektov Pro Silva (priradenie porastov k jednotlivým objektom) 

 možnosť osobitného sledovania plánovania a evidovania v objektoch Pro Silva 

 

 

• spolupráca pri vyhotovovaní PSL 

 predloženie návrhu porastov na prírode blízke obhospodarovanie lesa (aktualizácia 

existujúcich objektov Pro Silva a návrhy na založenie nových objektov), označenia 

„porast Pro Silva“ 

 návrh hospodárskych opatrení – spôsob realizácie obnovných postupov, dĺžka 

obnovnej doby, intenzita výchovných a obnovných ťažieb 

 zapracovanie do „správy o hospodárení“ , prerokovanie a odsúhlasenie 

 zapracovanie do PSL, schválenie 

 

 

 

• objekty Pro Silva 

 vytváranie objektov ako ucelených lokalít s rôznym drevinovým zložením, v rôznych 

prírodných a terénnych podmienkach a s rôznymi postupmi hospodárenia 

 projektová dokumentácia objektov Pro Silva 

 k 31. 12. 2013 zdokumentovaných a zaevidovaných celkom 231 objektov Pro Silva na 

výmere 53 294 ha 

 

 

 

• medializácia   

 podnikový časopis 

 webová stránka (priestor pre Pro Silva Slovakia) 

 

 



2010-2013 – rozvoj realizácie v LSR, š.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• záväznosť navrhnutých hospodárskych opatrení pre lesného  hospodára   

 



Hospodárenie v objektoch Pro Silva 

Porovnanie výšky a druhu ťažby (v m3) v LSR, š.p. a v objektoch Pro Silva za obdobie 2009-2013 

 

 

Druh ťažby LSR, š.p. Pro Silva podiel 

Obnovná úmyselná 8458200,6 848357,7 10,0% 

Výchovná nad 50 rokov 1682358 169317,7 10,1% 

Výchovná do 50 rokov  1353762,8 92237 6,8% 

Kalamitná 10355953 618412,4 6,0% 

Spolu 22018988 1728325 7,8% 

Umožnené programovým riešením LHE, trvalé označenie „porast Pro Silva“. 

Hospodársky spôsob a forma LSR, š.p. Pro Silva 

Podrastový, maloplošná 70,10% 53,20% 

Podrastový, veľkoplošná 9,90% 6,50% 

Výberkový, stromová 5,60% 22,50% 

Výberkový, skupinová 0,50% 3,20% 

Účelový, stromová 3,10% 13,50% 

Účelový, skupinová 0,50% 1,00% 

Holorubný, maloplošná 4,80% 0,10% 

Holorubný, veľkoplošná 5,50% 0,00% 

Porovnanie hospodárskeho spôsobu a formy v LSR, š.p. a v objektoch Pro Silva za obdobie 2009-2013 



Porovnanie nákladov v ťažbovej činnosti v €/m3 v LSR, š.p. a v objektoch Pro Silva za obdobie 

2009-2013 

Hospodárenie v objektoch Pro Silva 

Druh ťažby LSR, š.p. 
Pro 

Silva podiel 

Obnovná úmyselná 10,74 10,65 99,2% 

Výchovná nad 50 rokov 13,46 13,19 98,0% 

Výchovná do 50 rokov  18,80 19,56 104,0% 

Reálna potreba zvýšených nákladov – cca 10-15% v krátkodobom horizonte 

V dlhodobom horizonte -  vyrovnanie rozdielu  

– zmena podielu medzi obnovnými a výchovnými ťažbami (v súčasnosti 70 : 30, 

predpoklad 90 : 10 (v objekte Pro Silva Smolnícka Osada je to v novom PSL 98 : 2) 

– nižšia cena práce pri ťažbe objemnejších kmeňov (pri výbernom princípe sa stromy 

ťažia jednotlivo až po dosiahnutí optimálnej rubnej zrelosti).  

 



Hospodárenie v objektoch Pro Silva 

Porovnanie priamych nákladov (PN) na výkonoch pestovateľskej činnosti (PČ) v LSR, š.p. a v 

objektoch Pro Silva za obdobie 2009-2013 (v €) 

  

 
Ukazovateľ LSR, š.p. Pro Silva podiel 

PN na služby PČ  70136359 3390759 4,8% 

Z toho Obnova lesa  17013949 478889 2,8% 

             Cistenie plôch po ťažbe 14817610 775869 5,2% 

             Ochrana mladých lesných porastov 15300667 679299 4,4% 

             Oplocovanie lesných porastov 878256 62007 7,1% 

             Prečistky 8946281 573241 6,4% 

PN na služby PČ na 1m3  vyťaž. dreva 3,19 1,96 61,6% 

Celkom PN PČ na 1m3  vyťaž. dreva 4,28 prepočt. 2,35 54,9% 

Úspora   

– 1,93 € na 1 m3 ťažby dreva 

– 1,64 mil. € na 848 000 m3 obnovnej úmyselnej ťažby (len hypoteticky, vzhľadom na obnovu 

porastov na kalamitných plochách)  

– nespochybniteľný prínos prírode blízkych postupov pre ekonomiku pestovania lesa 

 



2014 – optimalizácia a systematizácia 

• Intenzívna spolupráca s Ústavom hospodárskej úpravy lesov vo 

Zvolene        Metodický postup na vytváranie a formovanie trvalo viac 

etážových porastov 

 pre LSR, š.p. - návod na selekciu porastov, vhodných na ich dlhodobé 

obhospodarovanie ako trvalo viacetážové porasty,  

 pre vyhotovovateľov PSL  - pracovný postup na zariaďovanie takýchto porastov 

 

 

 

 

         

Cieľová porastová výstavba  - 

trvalo viacetážový porast  
 počet etáží, ich stav a stupeň 

rozvoja viac etážovej štruktúry 

závisí od  

o dĺžky obnovnej doby 

a spôsobu vykonávania 

obnovných postupov  

o stupňa rozpracovanosti 

materského porastu  

 Etáže sú vzájomne mozaikovito 

premiešané – v závislosti od 

spôsobu ťažby 



2014 – optimalizácia a systematizácia 

Základné atribúty hospodárenia 

• podrastový hospodársky spôsob, maloplošná forma (skupiny, hlúčiky, 

príp. jednotlivo) 

• výberný princíp ťažby (nie výberkový spôsob)  

• prednostne ťažba neperspektívnych jedincov (choré, poškodené, nekvalitné, slabo 

prirastavé) 

• najkvalitnejšie jedince s hodnotovou produkciou sú ponechané na prirastanie, ťažia 

sa posledné 

• nárasty sa odcláňajú všade tam, kde je to potrebné z hľadiska nárokov drevín na 

svetlostné pomery 

• predĺžená obnovná doba (60 rokov)  

• rozloženie ťažbových možností na dlhšie obdobie – nižšia decenálna intenzita ťažby 

• dorúbanie materského porastu v čase optimálneho využitia prírastkových možností 

najdlhšie ponechaných najkvalitnejších jedincov 

• umožňuje formovanie prirodzenej (viac etážovej) porastovej štruktúry 

• vo vhodných porastových zmesiach v dlhodobom horizonte možný prechod k 

výberkovej štruktúre (výberkovému hospodáreniu s nepretržitou obnovnou dobou).  



2014 – optimalizácia a systematizácia 

Selekcia vhodných porastov pre zapracovanie do PSL ako „t“ porasty 

• zoznam vhodných porastov – výstup z ÚHUL – odporučenie pre obhospodarovateľa 

• posúdenie zoznamu (vylúčenie, resp. doplnenie porastov), predloženie návrhu 

vyhotovovateľovi PSL 

• zapracovanie do protokolu, akceptácia vyhotovovateľom (možná úprava v závislosti od 

aktuálneho stavu lesa) 

• návrh optimálnych hospodárskych opatrení (intenzita výchovných a obnovných ťažieb v 

závislosti od rastového stupňa porastu)  



Prínosy prírode blízkeho hospodárenia 

• zvýšenie ekologickej stability a druhovej diverzity v lese, 

– statická odolnosť viac etážových porastov 

– udržať zastúpenie smreka v jeho ekologickom optime 

– zvýšiť zastúpenie jedle  

– udržať zastúpenie duba v 2. – 4. lesnom vegetačnom stupni  

• znižovania nákladov na  pestovateľské práce 

• zvyšovanie kvality produkovanej drevnej hmoty 

• skvalitňovanie  multifunkčnosti lesného hospodárstva 

• napĺňanie rekreačných a estetických nárokov verejnosti na les 

– akceptovateľnosť verejnosťou 

– turistický potenciál 

• pozitívna prezentácia práce lesníka  



Ďakujem za pozornosť 


