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Zápisník PRO SILVA 
 
1. Regionálne zaradenie   
 

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: 
Slovenská republika 

Lesná oblasť: Malé Karpaty 

Užívateľ (OZ):  
Šaštín 

Zemepisné súradnice:  
17st.13min./48st.24min  

LHC: 
Sološnica 

Rozpätie nadmorskej výšky: 350-550 mnm. 

Názov: 
Čermáková záhrada 

Prevládajúca expozícia: Južná 

Výmera: 
155,05 ha. 

Priemerný sklon: 40% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: 
Mierne teplá 

Priem. ročné zrážky v mm: 600-800mm. 
 

Geologické podložie: 
Vápence 

Priem. roč. teplota v °C: 8-9°C 

Prevládajúce pôdy: 
Hnedá lesná 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: 
FP, 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2007 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: 
BK79, JV10, HB5,BH3,CS3, 

I. -     3 %, II. -    2 %, III. - 60 %, 
IV.- 25 %, V. -    3%, VI+ - 7 % 

ihličnaté: - 
 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba 57 436 plm 
 

Plánovaný etát ročný               6,65 m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP):   370 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota  90%,   palivo10% 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:       20 % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):7,96 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:  70 % 
 

z toho prir. obnova 90%, umelá obnova 10% 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:         10 % 
 

z toho na voľ. pl.0%, pod clonou por.100  % 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.   Kritériá prírode primeranej   
pestovateľskej techniky 

celkom 
prevládajúce 

>75 % 

veľmi 
časté 

50-75 % 

čiastočne 
prevládajúce 

25-50 % 

zriedkavé 
<25 % 

Pestovanie porastovej zásoby, pred-
nosť výchovy porastu pred obnovou 

   + 

Výberkové hospodárstvo, forma 
stromová 

   + 

Ťažba podľa cieľových hrúbok 
jednotlivých stromov alebo skupín 

   + 

Holorubný hospodársky spôsob 
 

   + 

Prirodzená obnova 
 

+    

Umelá obnova na voľnej ploche alebo 
pod clonou porastu 

   + 

Vertikálna štruktúra porastu, vertikálne 
členenie na malých plochách 

   + 

Horizontálna štruktúra porastu 
(medzery, skupiny ap.) 

  +  

Porasty prispôsobené ako biotopy pre 
zver 

   + 

Ochrana lesa bez nasadenia chemikálií 
 

+    

Poznámky  

4.  Kritériá drevinového zloženia 
 

    

Autochtónne dreviny, pôvodné na 
stanovišti 

+    

Nepôvodné, ale stanovištne 
prispôsobené dreviny 

   + 

Zmiešané lesy, možnosti tvorby 
zmiešaných lesov 

   + 

Zriedkavé dreviny (bh,mk, bx, cs ap.) 
 

   + 

Prirodzene sprievodné dreviny pri 
výstavbe lesa (jb, br, os, vr) 

   + 

Poznámky   

5.  Kritériá zabezpečenia  
     Biodiverzity 

    

Staré a mŕtve drevo stojace a ležiace 
 

   + 

Biodiverzita flóry – prízemnej vegetácie 
 

   + 

Biodiverzita fauny, hlavne prítomnosť 
avifauny (vtákov) 

 +   

Spontánne dynamické  vývojové 
procesy (sukcesie s br, bo ap.) 

   + 

Historické pestovateľské formy (napr. 
nízke lesy) s ohľadom na biodiverzitu 

   + 

Poznámky  

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko + 

 
 
 



Zámer na vytvorenie objektu  PRO SILVA, lokalita Čermákova záhrada. 
 

 
   Navrhovaný objekt sa 
nachádza v lokalite pod 
Vysokou/754 m n. m./ na 
ploche 155,05 ha. 
V týchto porastoch má 
dominantné zastúpenie 
buk s ojedinelým výskytom 
javora horského, jaseňa 
štíhleho, hraba 
obyčajného, brestu 
horského a čerešne vtáčej. 
Porasty sú v prevažnej 
miere vo veku prebierok.  
   Zámerom na vytvorenie 

objektu bolo: 
- predovšetkým zmeniť horizontálnu štruktúru týchto porastov a zvýšiť 

zastúpenie vtrúsených drevín. 
- sústrediť sa na zvýšenie prírastku a hodnotovej produkcie /silné 

uvoľňovanie korún kvalitných jedincov hornej etáže/  
      -    dosiahnutie lepšej stability porastov a skoršieho nástupu prirodzeného 
zmladenia už              

v prebierkovom veku. 
- úplne odbúrať umelú obnovu a tým aj náklady na zalesňovanie 
- ponechať starnúce, košaté, zavetvené jedince na zvýšenie biodiverzity 

v porastoch  
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 



Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe: 
 

OBNOVNÉ ŤAŽBY boli 
doteraz realizované 
maloplošnými clonnými 
rubmi 1-2 krát v decéniu 
ukončené dorubom nad 
prirodzeným zmladením 
s tým, že na 
nezmladených častiach 
sa zalesnilo umelou 
obnovou. Ťažba je 
vykonávaná JMP 
metódou surových 
kmeňov alebo ich 
rozrezom pri pni. 
Približovanie UKT, 
prípadne v kombinácii so 
záprahom v extrémnych 
terénoch. 
 
 

 
 
 
 
VÝCHOVNÉ ŤAŽBY  
Intenzita vykonávaných zásahov sa pohybuje okolo 10%. Zásah sa sústredil 
hlavne na poškodené jedince v úrovni aj podúrovni, teda najčastejšie 
negatívny výber. Technológia: JMP, približovanie UKT plus záprah. Výchova 
bola zameraná na odstraňovanie netvárnych a poškodených kmeňov a úpravu 
drevinového zloženia. 
 
 

 

 



 
OBNOVA LESA  
Nakoľko porasty nachádzajúce sa 
v objekte PRO SILVA sú ešte 
v predrubnom veku, obnova tu 
ešte nezačala /okrem porastu 30-
10, kde sa obnova začala 
okrajovým clonným rubom/.  
 
 

 
 
STAROSTLIVOSŤ O MLADÉ PORASTY  
V poraste 53A20 sa robila ochrana vyžínaním proti burine a náterom proti 
ohryzu zverou. 

  
 

 
 

 
VÝCHOVA PREČISTKAMI 
Predpis prečistiek bol väčšinou 1 
až 2 krát v decéniu s tým,že boli 
odstraňované netvárne kmene, 
rozrastlíky , predrastlíky, a tiež 
úpravu drevinového zloženia 
pomocou plecích rubov. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 
 
Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA 
/uplatnenie zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa/ 
 
 

 
 
OBNOVNÉ ŤAŽBY 
   Pri obnovných prvkoch maximálne využitie skupinových clonných rubov 
s kvalitným rozčlenením a sprístupnením porastov. V týchto skupinách sa 
sústrediť na uvoľňovanie najkvalitnejších jedincov za účelom vystupňovania 
hodnotového prírastku a uvoľnenia  prirodzeného zmladenia. Je potrebné 
znížiť intenzitu zásahov a predĺžiť obnovnú dobu. 
Celý technologický postup bude náročnejší kvôli čo najväčšiemu šetreniu 
prirodzeného zmladenia a čo najmenšieho ničenia zostávajúcich stromov 
/smerová stínka, manipulácia v poraste./ 
 
 



 
 
 
 
 
 
VÝCHOVNÉ ŤAŽBY 
V prvom rade by sme mali zamerať na sprístupnenie porastov vytvorením 
približovacích liniek .Zamerať sa na uvoľňovanie kvalitných jedincov 
/dosiahnutie  a uvoľnenie jedincov vtrúsených drevín za účelom ich vyššieho 
rozšírenia v porastoch pomocou prirodzenej obnovy.  Dosiahnuť čo najmenšie 
poškodenie stromov výrobou krátených surových kmeňov pri pni a použitím 
záprahov pri približovaní dreva. Sústrediť sa na silné zásahy v úrovni za 
účelom uvoľnenia korún cieľových stromov a tým vystupňovanie hrúbkového 
prírastku. Tým dosiahneme aj v porastoch prebierkových vo veku nad 50 
rokov predčasnú obnovu a tým postupnú zmenu štruktúry porastu 
z rovnovekého na rôznoveký.                                                
 
 
 
 
 



 
 
OBNOVA LESA 
 
Postupom času úplne vylúčiť umelú obnovu. Nástup prirodzeného zmladenia 
dosahovať už vo veku prebierok silným pozitívnym výberom v úrovni porastu. 
Následne uvoľňovaním hlúčikov až skupín zmladenia dosahovať aj výškovú 
diferenciáciu porastov. 
 
 
 
STAROSTLIVOSŤ O MLADÉ LESNÉ PORASTY 
 
Chrániť a postupne uvoľňovať zmladenie vtrúsených drevín pre dosiahnutie 
druhového spestrenia porastov/JH,JS,BT,ČS/ a pod. Chrániť proti zveri 
individuálne /oplotenie hlúčikov/ alebo repelentami. 
 
 
 
VÝCHOVA PREČISTKAMI 
 
V prvom rade sa treba zamerať na uvoľňovanie vtrúsených drevín /druhové 
spestrenie čistých bučín/ a výrez rozrastlíkov a predrastlíkov. Snažiť sa 
o výchovu zmiešaných drevín v hlúčikoch. 
 



Opis vzorových porastov: 
 
Porast 30-10: 
 
(LHP 2007-20016) 
Výmera 14.68 ha, vek 105 r., zakmenenie 0,85%,zásoba 8103plm,na ha 
552plm,       
 
  

Drevina Zastúpenie% výška Priemer 
1,30 

hmotnatosť Zásoba/ha Zásoba 
sa: 

BUK 100 32 40 1,86 552 8103 

                        
                                                                                                                                                                           
Predpis LHP: 
Veľkoplošný clonný rub v pásoch na 3 výšky por., na JV 1/3 v redších skup. 
postupný dorub.    
Intenzita zásahu – 28%. 
 
 
Prevedené: 
Na V dorub nad zmladením v šírke 1výšky porastu o množstve 580 plm na 
ploche  1,05ha. 
Prirodzené zmladenie na celej ploche . 
 
 
Komentár: 
Tento spôsob obnovy zabezpečuje prirodzené zmladenie buka s rovnovekou 
štruktúrou porastu s veľmi slabou hustotou zmiešaných(primiešaných)drevín. 
Z toho dôvodu navrhujem v tomto poraste skupinový clonný rub kvôli 
dosiahnutiu výškovej diferenciácie porastu.  Silným odclonením zmiešaných 

drevín materského porastu sa 
dosiahne pestrejšia druhová 
štruktúra porastu.  
 

 
 



Porast 37-10 
 
(LHP 2007-2016) 
Výmera 11,85 ha,vek 60 r.,zakmenie 0,85%, zásoba 3519plm, zásoba na ha 
298plm. 
 
 

Drevina Zastúpenie 
% 

Výška Priemer 
1,30 

hmotnatosť Zásoba 
/ha 

Zásoba 
sa: 

BUK 100 22 25 0,49 298 3519 

 
Predpis LHP: 
Prebierka  okrem redších skupín na ploche 9,79 ha ,množstvo 300 plm, 
intenzita 31plm/ha. 
 
Prevedené: 
Prebierka bola vykonaná na ploche 9,79ha o množstve 293 plm , v roku 2007 . 
 
 
 
Porast 54-00 
 
(LHP 2007-2016) 
Výmera 3,98ha,vek 60 r. zakmenie 0,90%,zásoba 1365 plm, zásoba na ha 
345plm. 
 
 

Drevina Zastúpenie% výška Priemer 
1,30 

hmotnatosť Zásoba/ha Zásoba 
sa: 

BUK 100 24 27 0,62 343 1365 

 
 
Predpis LHP: 
Prebierka na celej ploche o množstve 200plm, intenzita 50 plm/ha. 
 
 
Porast 60A00 
 
(LHP 2007-2016) 
Výmera 15,64 ha, vek 60 r., zakmenenie 0,90%, zásoba 4927 plm, zásoba na 
ha 315plm. 
 

Drevina Zastúpenie% výška Priemer 
1,30 

hmotnatosť Zásoba/ha Zásoba 
sa: 

BUK 100 21 23 0,39 315 4927 

 



Predpis LHP: 
Prebierka na 2 zásahy, prvý zásah na S 1/4 na ploche 3,86ha v ½ LHP, druhý 
zásah na celej ploche v 2. 1/2  LHP.  
 
 
Komentár: 
Všetky zásahy v týchto prebierkových porastoch sú zamerané na prírode 
blízke hospodárenie. 
Okrem silného uvoľňovania korún kvalitných jedincov sa zameriavam 
o uvoľňovanie korún vtrúsených drevín (JH,ČS,BT,JS), tým chcem dosiahnuť 
ich pestrejšiu druhovú štruktúru, ktorá je potrebná na pevnejšiu stabilitu týchto 
porastov. Silnými zásahmi už v prvých prebierkach dosiahnuť skupinové 
zmladenie a tým neskôr aj vekovú a výškovú diferenciáciu v týchto doteraz  
rovnovekých porastoch. 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

            smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy 
 približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku) 
 približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku) 

          určené OM             X    miesta osobitného významu 

 iné: 



 

 
 
 
 
 
 
 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

            smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy 
 približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku) 
 približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku) 

          určené OM             X    miesta osobitného významu 

 iné: 



 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

            smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy 
 približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku) 
 približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku) 

          určené OM             X    miesta osobitného významu 

 iné: 



Objekt Pro Silva Čermákova záhrada            

    Zastúpenie drevín            

Dielec kat výmera vek drev zast drev zast drev zast drev zast drev zast drev zast Plán hospodárskych opatrení 

30-10 H 14.68 105 BK 100                     V red.skup.DO,VCR-obnovu ukončiť za 30r. 

30-20 H 1,33 15 BK 100                     Prečistka koncom LHP-posl.3r. 

31 H 4,78 65 BK 100                     Okrem redších skup.-prebierka 

33a H 8,79 65 BK 100                     Prebierka 

33b H 0,51 25 BK 100                     BZ 

34 O 1,00 150 BK 100                     BZ 

35a H 11,73 60 BK 100                     Okrem redších skup.-prebierka 

35b H 0,45 10 BK 100                     Chrániť proti zveri. 

36 O 0,89 150 BK 100                     BZ 

37 H 11,85 60 BK    100                     Okrem redších skup.-prebierka 

39 H 6,28 60 BK 100                     Prebierka 

40 H 5,1 65 BK 100                     Prebierka 

41a H 3,83 85 BK 100                     Prebierka 

41b H 0,34 50 BK 100                     Prebierka v 2.1/2 platn.LHP 

41c H 1,99 50 BK 100                     Prebierka 

42a10 H 2,74 115 BK 99 JH 1                 VCR 2.zásahy v des.,obnovu ukončiť za 10r. 

42b H 2,47 50 BK 100                     Prebierka v 2.1/2 platn.LHP 

46 H 8,52 60 BK 100                     Prebierka v 2.1/2 platn.LHP 

51a H 6,88 50 BK 100                     Okrem redších skup.-prebierka 

51b H 0,98 30 BK 100                     Prebierka 2x 1.zás.do1/2 platn.LHP okrem red.sk. 

53a10 H 7,42 55 BK 100                     Prebierka 

54 H 3,98 60 BK 100                     Prebierka 

56 H 10,74 60 BK 100                     Prebierka 

57a H 2,16 70 BK 100                     BZ 

57b H 2,32 60 BK 100                     Prebierka 

58 H 4,20 60 BK 100                     Prebierka 

60a H 15,64 60 BK 100                     Na S1/4 prebierka2x,na celej pl.v 2.1/2 LHP. 

60b H 0,92 20 JS 30 JH 25 SC 25 BH 15 BK 5     Okrem redších skup.-prečistka 

62a H 15,22 65 BK 100                     Na S1/4 prebierka v prv.3r.na celej pl.v 2.1/2 LHP. 

62b H 0,66 10 JS 50 JH 25 BK 15 BH 5 JP 5     Okrem redších skup.-prečistka 

64a H 10,68 65 BK 100                     Prebierka 

64b H 0,65 25 JU 60 JS 10 JM 10 JH 10 BK 5 SC 5 Prečistka vo vyspelejších skupinách 

  155,05               



 
 


