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Zápisník PRO SILVA 
 
1. Regionálne zaradenie   
 

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovensko 
 

Lesná oblasť: 
01 – Záhorská nížina 
podoblasť Dijsko Moravská niva 

Užívateľ (OZ):  
Šaštín 

Zemepisné súradnice: 
17°09´ - 48°49´ 

LHC: 
Holíč 

Rozpätie nadmorskej výšky: 
170-170 m nm 

Názov: 
Dolný les 

Prevládajúca expozícia: 
Rovina 

ýmera: 
148,94 ha 

Priemerný sklon: 
0% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: 
A – teplá 

Priem. ročné zrážky v mm:  
650 - 850 mm 

Geologické podložie: 
Naplaveniny flyš,piesok 

Priem. roč. teplota v °C: 9 *C 

Prevládajúce pôdy: 
Ílovito glejová lužná 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: 
QFR 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2010 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín):  

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

Listnaté:js 68, dl 10, jp 5, td 10, lp 5, oc 1,5 I. -10%, II. - 15%, III. - 10%, 
IV. - 30%, V. – 30%, VI+ - 5% 

Ihličnaté: bo 0,5 Produkcia a ťažba: 
Zásoba 49 833 m3 
 

Plánovaný etát ročný 7,16 m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP): 335 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota 90%, palivo 10% 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:  65% 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 
13,30 ha 

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

z toho prir. obnova  61%,  
umelá obnova  39% 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 5% 
 

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: 
 
 Musíme si uvedomiť, že lesy nie sú fabrikou na drevo a preto treba hospodáriť 

v ňom citlivo a s osobným prístupom každého lesníka alebo lesného hospodára 

a týmto zabezpečiť aj všetky mimoprodukčné celospoločensky dôležité funkcie lesa. 

 V tomto období prechádzame hospodársko ekonomickou krízou, ktorá sa 

stáva nielen dôvodom na minimalizáciu finančných prostriedkov, ale mala by 

vyburcovať k hľadaniu hospodárskych postupov, ktoré už svojou podstatou sú 

založené na minimálnych nákladu a pritom i na predpokladaných vyšších  ziskoch 

z dopestovania kvalitnejších sortimentoch. Treba pri tom využiť rastové zákonitosti 

a vnútorné procesy pri formovaní štruktúry porastov a využiť a zachovať biodiverzitu 

pôvodných ekosystémov.  

K takémuto hospodáreniu slúži aj hnutie PRO Silva ktoré sa snažím na mojom 

úseku zaviesť do praxe. 

Objekt PRO SILVA Dolný les má výmeru  148,94 ha. Nachádzajú sa tu 

porasty  od 5 do 120 rokov. Drevinové zloženie  js 68, dl 10, jp 5, td 10, lp 5, oc 1,5, 

bo 0. 

V objekte je možné zamerať sa  na  skvalitňovanie a zvyšovanie porastovej  

zásoby,  uplatniť  koncepciu hodnotového prírastkového hospodárstva, zvýšenie 

stability porastu a docielenie prirodzeného zmladenia. V rubne zrelých porastoch sa 

prírode blízke hospodárenie zameria na ich prirodzenú diferenciáciu smerom 

k vytvoreniu mozaikovej štruktúry a úplné prevládnutie prirodzenej obnovy. 

V prebierkových  porastoch sa zamerať  hlavne na podporu kvalitných stromov.   

Je potrebné maximálne využiť produkčný potenciál stanovíšť. Zabezpečiť vhodné 

priestorové rozmiestnenie drevín podľa nárokov na svetlo a zlepšiť porastovú zásobu 

aby sme dosiahli kvalitnú produkciu hmoty.  

Dominantou  objektu PRO  SILVA sú jaseňové porasty s prímesou duba, lipy, 

javora poľného a topoľa. Severný okraj objektu tvorí potok Chvojnica. 

 

 

 

 

 

 



Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:  
 
 
Obnovné ťažby  

V pláne hospodárskych opatrení LHP platného na roky 2008 až 2017 sa ako 

najčastejší obnovný postup vyskytuje maloplošný clonný rub s dvomi zásahmi za 

decénium. Intenzita zásahov sa pohybuje v rozmezí 10 až 15 %. 

Z ťažbovo -  obnovných postupov sa využíva ťažba JMP s následným 

približovaním UKT.  

 

Výchovné ťažby  

Navrhovaná intenzita zásahu z platného LHP sa pohybuje na úrovni 5 – 10%. 

Z hľadiska spôsobu vykonania išlo prevažne o zdravotný výber a odstraňovanie 

drevín ako lipa, topoľ, hrab, javor poľný. V ostatných častiach porastu sa vykonával 

zásah v podúrovni a čiastočne aj úrovni.. Porasty sú dostatočne rozčlenené na 

pracovné polia. 

 

 

Obnova lesa  

Predpísaná obnova lesa je v pomere 39 % umelá a 61 % prirodzená, z toho  

js 50  %, db 30%, lp 10 %, tb 10 %. Umelá obnova lesa sa vykonáva štrbinovou 

sadbou.  

 

Starostlivosť o mladé lesné porasty 

 Ochrana proti burine sa prevádza v umele založených kultúrach dvakrát ročne po 

dobu 5 až 7 rokov v závislosti od stanovištia. Proti zveri sa ochraňuje najmä js db 

chemickým náterom a oplotkami. V prirodzene vzniknutých porastoch sa vykonáva 

plecí rub na odstraňovanie najmä pňovej výmladnosti js, lp, tb, jp.  

 

Výchova prečistkami 

Predpis prerezávok je prevážne 2 x za decénium, pričom zásahy sú vedené 

najmä v úrovni. Počet vybraných jedincov na skusnej ploche je 15-25. 

 

 



Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
 

Základnou myšlienkou zmeny doterajšieho obhospodarovania na “prírode 

blízke hospodárenie“,  ktorá sa tiahne od výchovy  mladín až po obnovu porastov  je 

zmena orientácie od porastu ako celku k jednotlivému stromu, ako nositeľovi 

prírastku, ktorý môže tento prírastok vytvoriť len na existujúcej hmote v najväčšom 

množstve vtedy, keď ma na to potrebný rastový priestor.  

Zmena musí nastať vo vyznačovaní výchovnej ťažby so snahou o uvoľňovanie 

korún cieľových stromov. 

 
Obnovné ťažby  

Rubná zrelosť sa v súčasnosti posudzuje  podľa veku obnovovaných porastov 

z ohľadom na celkový priemerný prírastok dreviny, bonitu a zakmenenie. Pri takto 

plošnom chápaní obnovy porastu zväčša na obnovných prvkoch sú predmetom 

obnovy aj jednotlivé jedince dreviny, ktoré kritéria rubnej zrelosti celého porastu 

nespĺňajú. Z hľadiska hodnotového by malo dôjsť k obnove v čase kulminácie najmä 

hrúbkového prírastku, čo ale samo o sebe nemusí zaistiť aj najvyššiu ekonomickú 

realizáciu na trhu s drevom. Z doteraz uvedeného vyplýva, že filozofia a stratégia 

hospodárenia by sa mala opierať o tieto atribúty: 

 Hodnota – cieľová hrúbka dreva, ktorú je možné v danom čase 

čo najlepšie zrealizovať na trhu s drevom. 

 Zásoba – podľa možnosti hospodárením zvyšovať zásobu 

 Stabilita – odolnosť voči vetrovým a snehovým kalamitám 

 Úrodnosť pôdy – pestovanie stanovištne vhodných drevín 

Predpokladom k splneniu týchto atribútov je hrúbková a výšková diferenciácia 

porastu, prítomnosť prirodzeného zmladenia, dostatok stabilných, zdravých 

a prirastavých jedincov v hornej vrstve.  

Z hľadiska obnovných postupov využívať spôsoby orientujúce sa na jednotlivý 

strom – účelový výber, prípadne skupinu stromov – maloplošný skupinový následne 

skupinovitý clonný rub. 

V ďalších zásahoch podľa potreby odstraňovať rubne zrelé jedince jednotlivo 

prípadne dorubom v skupinách nad  následným porastom. V zapojených častiach 

porastov zabrániť zaburineniu predčasným silným rozpojením hornej vrstvy. 



Rozčlenie porastov je v objekte dostatočné. Zo strany dodávateľov prác treba 

dbať na dodržiavanie smerovej stínky, smerového približovania metódou krátených 

surových kmeňov a na dôslednú poťažbovú úpravu pracovísk a asanáciu 

poškodených stojatých stromov. 

 

 
Výchovné ťažby  

Všetky výchovné zásahy v porastoch do rastovej fázy kmeňoviny musia 

zabezpečiť, aby sa do uvedenej fázy dostal dostatočný počet maximálne stabilných 

a kvalitných jedincov. V podstate ide o pestovanie koruny týchto jedincov. 

V zmysle tohto v porastoch do 50 rokov pôjde o pomerne silnú podúrovňovú 

prebierku s negatívnym výberom na ktorú naviaže úrovňová prebierka s pozitívnym 

výberom v porastoch nad 50 rokov. Pre zracionalizovanie výchovy je možné využiť 

metódu cieľových stromov /  cca. 200 ks/ha / pri ktorých sa uplatní úrovňová 

prebierka. Výsledkom tejto metódy je aj väčšia hrúbková diferenciácia porastu, 

hlavne v miestach, ktoré tvoria porastovú výplň.  

Takto chápané pestovanie porastovej zásoby sleduje odstraňovaním kmeňov 

zlepšenie kvality ostávajúceho porastu. Prípadný vznik následnej prirodzenej obnovy 

v týchto porastoch sa chápe, len ako sprievodný jav a každé prerušenie zápoja sa 

nikdy neuskutočňuje v prospech tejto obnovy. 

Intenzita zásahov by sa mala pohybovať na úrovni 10 %. 

 

Obnova lesa  

Pri takto zmenených postupoch možno očakávať podiel prirodzenej obnovy na 

úrovni 90%. Na miestach kde nedôjde k vzniku následného porastu zrealizovať 

prípadnú podsadbu jaseňom.  

 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 

 Proti burine chrániť len prípadnú umelú obnovu. Je potrebné zamerať sa na výsek 

krov a ničenie pňovej výmladnosti. Ochranu proti zveri vykonávať chemicky. 

 
Výchova prečistkami 

Zásahy vykonávať hlavne v úrovni. Podúrovňové jedince vypadávajú 

prirodzene. Zásahom sledovať redukciu počtu jedincov a úpravu drevinového 

zloženia.  



Demonštračné objekty  

 
Porast 398 -10 
Charakteristika z LHP:  
1. etáž: Výmera 4,46 ha, vek 110 r. zakmen. 0,8, zast. drevín js 93, dl 6, lp 1, bp +   
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 2290 m3, z toho na ha   514 m3/ha. 
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  
Maloplošný clonný rub 2 zásahy v decéniu, predpis ťažby 2290 m3, obnova na 
ploche 4,46 ha, obnovné zastúpenie dub letný 40%, jaseň 60 %, (plánovaný podiel  
prirodzenej obnovy 54%)   
 
Vykonané (doteraz): 

 Porast je zložený z dvoch pásov, v roku 2008 bolo vykonané presvetlenie 
v oboch pásoch, ťažba 543 m3, zásah bol slabý z dôvodu možného rýchleho 
zaburinenia. 

Plánované bolo postupné presvetľovanie v miestach s prirodzeným 
zmladením. 
 
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už 
realizuje): 

V poraste chceme pokračovať v obnove jednotlivým výberom rubne zrelých 
jedincov. 

V miestach po výrube sa vytvoria podmienky pre nástup prirodzeného 
zmladenia jaseňa a duba ktorý bude odrastať v už existujúcom zmladení javora 
poľného ktorý je agresívny a všadeprítomný. 



Následnou výchovou v prerezávkach sa bude javor poľný odstraňovať a časť 
javora vytvorí 2 etáž ktorá bude čistiť kmene následného porastu. 
 Po vyťažení rubne zrelých tie rubne nezrelé jedince dostanú priestor na 
zväčšenie koruny a čas na zhodnotenie rastového priestoru a prírastku.  
 Podiel prirodzenej obnovy plánujeme zvýšiť na 100%. 
 
Technologický postup:  

Ťažba bude vykonávaná smerovou stínkou JMP+UKT, výrezy budú 
približované na vzdialenosť 180 m, oba pásy sú ohraničené linkami – sú dostatočne 
sprístupnené. Porast je na rovine. 
  
Dlhodobý zámer:  
 V dlhodobom horizonte sa budeme snažiť vytvoriť rôznovekú a priestorovo 
rôznorodú štruktúru porastu kde hornú etáž bude tvoriť jaseň a dub, nižšie etáže 
jeseň s javorom poľným, lipou a brestom. 

Cieľom pokračujúcej obnovnej ťažby je zachovať a zlepšiť stabilitu porastu a 
trvalost produkcie. 

 
 

 
 



 
Porast 414A 
 
Charakteristika z LHP:  
1. etáž: Výmera  4,75 ha, vek 120 r. zakmen. 1,0, zast. drevín dub slavónsky 87 , 
jaseň 6, bp 1, jp 2, lm 3, ag 1   
 
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 3218 m3, z toho na ha  677 m3/ha. 
 
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Maloplošný clonný rub v pásoch šírky na 2 výšky porastu, založiť 3 východiská 
obnovy a 2 zásahy v decéniu. Predpis ťažby 1270m3, ds 1130, js 81 m3, bp 9 m3, lp 
10m3, lm 32m3, ag 8m3. Ťažbová plocha 1,89 ha. Intenzita zásahu 40 %. 
 Obnovné zastúpenie jaseň 50, dub letný 30, lipa 10, topoľ biely 10.  Plánovaný 
podiel prirodzenej obnovy 77 %. 
   
 
Vykonané (doteraz): 

V roku 2009 bolo vykonané presvetlenie v troch pásoch OÚ 259 m3 a RN 102 
m3.  
 
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už 
realizuje): 

V poraste chceme pokračovať v obnove jednotlivým výberom rubne zrelých 
jedincov. 

V miestach po výrube sa vytvoria podmienky pre nástup prirodzeného 
zmladenia jaseňa, duba, lipy ktorý bude odrastať v už existujúcom zmladení javora 



poľného. V západnej časti porastu je odrastené zmladenie javora poľného s 10 % 
prímesou rovnomerne rozmiestneného jaseňa ktorý v podstate už tvorí kostru 
následného porastu. Následnou výchovou v prerezávkach sa bude javor poľný 
odstraňovať a časť javora vytvorí 2 etáž ktorá bude čistiť kmene následného 
jaseňového porastu.  

Problém neprítomnosti dubového zmladenia duba slavónskeho je možné 
vyriešiť podsadbou v nezmladených častiach porastu kde nie je prítomný javor poľný 
– pokiaľ chceme zachovať genofond dreviny.   
 Po vyťažení rubne zrelých tie rubne nezrelé jedince dostanú priestor na 
zväčšenie koruny a čas na zhodnotenie rastového priestoru a prírastku.  
 Podiel prirodzenej obnovy plánujeme zvýšiť na 90 %. 
Technologický postup:  

Ťažba bude vykonávaná smerovou stínkou JMP+UKT, výrezy budú 
približované na vzdialenosť 200 m, porast je dostatočne rozčlenený linkami  a je na 
rovine. 
Dlhodobý zámer:  
 V dlhodobom horizonte sa budeme snažiť vytvoriť rôznovekú a priestorovo 
rôznorodú štruktúru porastu kde hornú etáž bude tvoriť jaseň a dub, nižšie etáže 
jeseň s javorom poľným, lipou a brestom. 

Cieľom pokračujúcej obnovnej ťažby je zachovať genofond  duba slavonského 
v kombinácii s minimalizáciu nákladov na pestovnú činnosť aj keď nebude podiel ds 
na ploche porastu zachovaný v pôvodnej veľkosti.  

 
 

 



 
Porast 411  
Charakteristika z LHP:  
1. etáž: Výmera 6,16 ha, vek 65 r. zakmen. 0,8, zast. drevín js 50, tb 10, lm 10, jl 5, tc 
10, bp 5, dl 5, jp 5, oc 5  
 
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 2193 m3, z toho na ha   356 m3/ha. 
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  
Výchovná ťažba 180 m3, 30 m3/ha, intenzita zásahu 8 %, js 120 m3, tb 30 m3, tc 30 
m3 
 
Vykonané (doteraz): bez zásahu 
 
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už 
realizuje): 

Tento porast je plánovaný do ťažby na rok 2011. Na základe vyznačenia 
podľa princípov Pro Silva sa vyťaží o 10 m3 js menej ako je v pláne, ale o 16 m3 tb 
a tiež 16 m3 tc viac oproti plánu. Je vyznačených  spolu 200 m3. Intenzita zásahu 9 
% 

V tomto poraste sú prestarnuté jedince tb a tc ktoré majú veľké koruny a mali 
byť vyťažené už skôr. Po ich vyťažení dôjde k vzniku kotlíkov v ktorých dôjde 
k predčasnej obnove a nástupu prirodzeného zmladenia. Tento porast sa následne 
vekovo a výškovo viac rozrôzni. 

Na ostatnej ploche boli vyznačené úrovňové jasene tak aby uvoľnili rastový 
priestor korunám cieľových stromov. Podúroveň nebola zasiahnutá a tvorí výplň 
porastového priestoru. 

 



  
Technologický postup:  

Ťažba bude vykonávaná smerovou stínkou JMP+UKT, výrezy budú 
približované na vzdialenosť 500 m, porast je dostatočne rozčlenený linkami  a je na 
rovine. 
 
Dlhodobý zámer:  
 Zásahmi chceme dosiahnuť porast zložený z jedincov prevažne jaseňa 
s veľkými korunami čím dosiahneme veľký prírastok a následne kvalitnú hmotu. Na 
miestach po vyťažení topoľov rozbehneme nástup prirodzeného zmladenia a vekovo 
rozrôznime porast. 
 
 
 

 



 
Porast 412 
 
Charakteristika z LHP:  
1. etáž: Výmera 13,22 ha, vek 65 r. zakmen. 0,8, zast. drevín js 70, tb 10, lm 10, tc 5, 
dl 5,  
 
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 5088 m3, z toho na ha   385 m3/ha. 
 
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  
Výchovná ťažba 395 m3, 30 m3/ha, intenzita zásahu 7,7 %, js 285 m3, lp 10 m3, tc 
50 m3, tb 50 m3 
 



Vykonané (doteraz): bez zásahu 
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už 
realizuje): 

Tento porast je plánovaný do ťažby na rok 2011. Na základe vyznačenia 
podľa princípov Pro Silva sa vyťaží 295 js, 64 m3 tb, 11 m3 lp, 52 m3 tc. Je 
vyznačených  spolu 422 m3. Intenzita zásahu 8,3 %. 

Jedince tb a tc sú v poraste v skupine a preto budú uvoľňované postupne. Pri 
jaseni sa zameráme na úrovňovú prebierku s cieľom uvoľniť koruny cieľových 
jedincov. Rubne zrelé jedince jaseňa už vyrúbeme a na ich mieste nastúpi prirodzené 
zmladenie. 

Tento porast sa následne vekovo a výškovo viac rozrôzni. Podúroveň nebola 
zasiahnutá a tvorí výplň porastového priestoru. 
Technologický postup:  

Ťažba bude vykonávaná smerovou stínkou JMP+UKT, výrezy budú 
približované na vzdialenosť 400 m, porast je dostatočne rozčlenený linkami  a je na 
rovine. 
Dlhodobý zámer:  
 Zásahmi chceme dosiahnuť porast zložený z prirastajúcich jedincov prevažne 
jaseňa s veľkými korunami čím dosiahneme veľký prírastok a následne kvalitnú 
hmotu. Na miestach po vyťažení rubne zrelých jaseňov a v skupine topoľov 
rozbehneme nástup prirodzeného zmladenia a vekovo rozrôznime porast. 
 

 
 
Zoznam porastov zaradených do objektu Pro Silva Dolný les: 
397a, 398-10, 398-20, 398-30, 399a, 399b10, 399b20, 400b, 401a, 401b, 404, 405a 
406a, 406b, 406c, 407a,b,c,d,e , 408-10, 409, 410-10, 411, 412, 413b, 413c, 414a, 
414b, 415-10, 416a20, 416a40, 416b, 417-10, 417-20, 418a, 418b, 418c, 418d 



Hranice objektu PRO SILVA Dolný les 
 
 

 
 


