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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovensko
Užívateľ (OZ):
Šaštín
LHC:
Holíč
Názov:
Grefty
Výmera:
134,76 ha
1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť:
A - teplá
Geologické podložie:
Flyš
Prevládajúce pôdy:
Ílovito hlinité

Lesná oblasť:
01 – Záhorská nížina
podoblasť Chvojnická pahorkatina
Zemepisné súradnice:
17°14´ 04,7“ - 48°44´21,4“
Rozpätie nadmorskej výšky:
260-350 m nm
Prevládajúca expozícia:
Severná
Priemerný sklon:
25 %
Priem. ročné zrážky v mm:
650 - 850 mm
Priem. roč. teplota v °C: 8 *C

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov:
GF til
Drevinové zloženie (odhadom v % podľa
jednotlivých drevín):
listnaté:db 50, lp 10, ag 5, js 5, hb 5, jv 5, os
2, cs 2, bk 3, jl 1, br 2
ihličnaté: sm 5, sc 4, bo 1
Zásoba 38 000 m3

Prírode blízke hospodárenie od r. 2010

Priem. zásoba (odhad z LHP): 280 m3/ha

z toho: úžitková hmota 90%, palivo 10%

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

60%

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:

30%

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

10%

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):
8,71 ha
z toho prir. obnova 70%,
umelá obnova
30%
z toho na voľ. pl. 70%,
pod clonou por. 30%

Zaradenie do vekových tried (odhadom):
I. -12%,
II. - 3%,
III. - 8%,
IV. - 10%,
V. - 42%,
VI+ - 25%
Produkcia a ťažba:
Plánovaný etát ročný 1,9 m3/ha

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

Pestovanie porastovej zásoby, prednosť výchovy porastu pred obnovou
Výberkové hospodárstvo, forma
stromová
Ťažba podľa cieľových hrúbok
jednotlivých stromov alebo skupín
Holorubný hospodársky spôsob

zriedkavé
<25 %

+
+
+
+

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

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

+
+
+
+
+
+

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:
Historickým
Tereziánsky

medzníkom v rozvoji lesníctva v bývalom Uhorsku

je

lesný poriadok, ktorý vydala Mária Terézia v roku 1769. V lesnom

poriadku boli zahrnuté všetky vedomosti a poznatky z lesníctva. Významné bolo
ustanovenie, podľa ktorého sa majú lesy vymerať, podpísať, odhadnúť a podľa ich
stavu a zásob sa majú určiť ročné ťažby.
Rozpad Rakúsko

– uhorskej

monarchie a vznik prvej Československej

republiky boli jednou z dôležitých podmienok pre vznik štátnych lesov . Už v roku
1918 bola vytvorená Správa štátnych lesov v Holiči. Správa vznikla konfiškáciou
majetku vtedajšieho panovníckeho rodu, ktorému tieto majetky patrili už od roku
1736, keď ich kúpil František Lotrinský, manžel Márie Terézie. Už pred vydaním
lesného poriadku

v roku 1769 sa stretávame s prvými jednoduchými lesnými

hospodárskymi plánmi. Najviac dokladov o vývoji

hospodárskej úpravy lesov sa

zachovalo z panstiev Holič a Šaštín. V roku 1761 bol vykonaný popis a zariadenie
lesov a vyhotovený lesný hospodársky plán lesným radcom

Jozefom Opitzom

a lesným správcom Františkom Flameckom. Je to najstarší

známy lesný

hospodársky plán na Slovensku.
Dominantou objektu PRO SILVA sú dobové porasty s prímesou širokej škály
lesných drevín.
Objekt PRO SILVA Grefty má výmeru 134,76 ha. Nachádzajú sa tu porasty
od 5 do 120 rokov. Drevinové zloženie db 50, lp 10, ag 5, js 5, hb 5, jv 5, os 2, cs 2,
bk 3, jl 1, br 2 ihličnaté dreviny sm 5, sc 4, bo 1.
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.

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 skupinový clonný rub s dvomi zásahmi za
decénium,

v menšej

miere

je

navrhovaný

holorubný

hospodársky

spôsob

v agátových častiach. Intenzita zásahov sa pohybuje v rozmezí 15 až 20 %.
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 – 7%.
Z hľadiska spôsobu vykonania išlo prevažne o zdravotný výber a odstraňovanie
drevín ako breza, osika, čerešňa, vŕba, topoľ ktoré vypadávali ako prvé. V ostatných
častiach porastu sa už vykonával úrovňový zásah za účelom zvýšenia stability
porastu a ponechávali sa podúrovňové dreviny lipa a hrab za účelom čistenia kmeňa.
Porasty sú rozčlenené na pracovné polia.

Obnova lesa
Predpísaná obnova lesa je v pomere 30 % umelá a 70 % prirodzená, z toho
db 50 %, bk 30%, hb 10%, ostatné dreviny ag,c lp . Umelá obnova lesa sa vykonáva
štrbinovou sadbou.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine sa prevádza v umele založených kultúrach raz ročne po
dobu 3 až 4 rokov v závislosti od stanovištia. Proti zveri sa ochraňuje najmä db
chemickým náterom a oplotkami. V prirodzene vzniknutých porastoch sa vykonáva
plecí rub na odstraňovanie najmä bazy a brezy.
Výchova prečistkami
Predpis prerezávok je prevážne 2 x za decénium, pričom zásahy sú vedené
najmä v nadúrovni na potlačenie rýchlorastúcich drevín čerešňa, breza, osika, lipa.
Počet vybraných jedincov na skusnej ploche je 15-20.

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.
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.
Rozčlenenie 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 úprava 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 duba a buka. Je odsledované, že po odrastení prirodzeného
zmladenia hraba sa v ňom zmladí dub a hrabom je chránený proti ohryzu a odrastie.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Proti burine chrániť len prípadnú umelú obnovu, proti zveri chrániť len duba.
Výchova prečistkami
Zásahom sledovať redukciu počtu jedincov a úpravu drevinového zloženia.
Zásahy vykonávať hlavne v nadúrovni - predrastky, do úrovne zasiahnuť len
v prípade veľkého počtu úrovňových jedincov. Podúrovňové jedince vypadávajú
prirodzene.

Demonštračné objekty

Porast 573 C
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 10,19 ha, vek 105 r. zakmen. 0,8, zast. drevín db 70, hb 15, sm 5, dk
5, jv 4 cs 1
Celková zásoba na ploche: 3473 m3, z toho na ha 341 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Na S okraji maloplošný holorub - v skupine smreka rekonštrukcia, na JZ
clonný rub – presvetliť, na ostatnej ploche okrem redších skupín prebierka,. Predpis
ťažby smrek 240 m3 obnova. Výchovná 210 m3. Obnova na ploche 0,94 ha – z toho
PZ 0,39 ha (41%). Zalesnenie BK 42 %, DB 23 %.
Vykonané (doteraz): bez zásahu
Nový predpis LHP
V poraste v smrekovej časti po vykonaní holorubu ponechať výstavky DL za účelom
dosiahnutia PZ. V JZ časti porastu vykonať clonný rub výberom smreka
a nekvalitného DB. V ostatnej časti vykonať plánovanú prebierku a zamerať sa na
uvoľňovanie korún cieľových jedincov za účelom zvýšenia hodnotového prírastku.
Objem ťažby plánujeme dodržať podľa plánu, prirodzenú obnovu plánuje
dosiahnuť na 90 %. Nezmladené miesta sa doplnia DB a BK.
Technologický postup:
Ťažba bude vykonávaná JMP + UKT, výrezy budú približované na OM
vzdialené 600m v letných mesiacoch.

Dlhodobý zámer:
V minulom decéniu z porastu vypadával nepôvodný smrek podkôrnikovou
kalamitou, preto je potrebné postupne vystabilizovať porast zmenou drevinového
zloženia použitím vhodných obnovných postupou so zameraním sa na maximalizáciu
PZ. Po dosiahnutí prirodzeného zmladenia na obnovovanej ploche sa vytvorí vekovo
diferencovaný porast nepravidelne rozmiestnených rôznovekých skupín.

Porast 573B
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 0,47 ha, vek 55 r. zakmen. 0,9, zast. drevín db 90, hb 10
Celková zásoba na ploche: 121 m3, z toho na ha 257 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Na ploche 0,47 vykonať prebiekru s intenzitou 8 %, DB 8 m3, HB 2 m3
Vykonané (doteraz): bez zásahu

Nový predpis LHP:
V dubovo hrabovom poraste s prímesou lipy sa zamerať na potláčanie
predrastavých lipových jedincov a uvoľnenie duba v úrovni z dôvodu rozvoja
kvalitných korún. Hrabové jedince ponechať v podúrovni – ktoré prispejú
k úspešnému zmladenie DB clonením a zadržaním vody.
Technologický postup:
Ťažba bude vykonávaná JMP + UKT, výrezy budú približované na OM
vzdialené 500m v letných mesiacoch.
Dlhodobý zámer:
Porast je stabilný a vhodnými zásahmi v úrovni sa dá dosiahnuť zvyšovanie
kvality cieľových jedincov.

Porast 578
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 12,41 ha, vek 90 r. zakmen. 0,9, zast. drevín db 68, hb 15, bk 15, lp
1, sc 1
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 4356 m3, z toho na ha 351 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Prebierka na celej ploche, db 265 m3, hb 60 m3, bk 90 m3, lp 10 m3, sc 10 m3 spolu
435 m3. Intenzita 10%.
Vykonané (doteraz): bez zásahu
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už
realizuje):
V poraste je vyznačených 428 m3 db v južnej časti. Vyznačené sú úrovňové stromy
pričom sú uvoľňované koruny cieľových jedincov. V tejto časti nastupuje PZ duba,
ktoré sa týmto podporí a vytvorí sa 2 etáž. V severnej časti je porast riedky preto je
bez zásahu – vyberú sa len suché a poškodené jedince.
Technologický postup:
Ťažba bude vykonávaná JMP + UKT, výrezy budú približované na OM
vzdialené 700m v letných mesiacoch.
Dlhodobý zámer:
Postupným uvoľňovaním cieľových jedincov sa dosiahne zvyšovanie prírastku
a dôjde k odrastaniu prirodzeného zmladenia pod clonou materského porastu čím sa
porast vekovo rozdiferencuje.

Porast 570B
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 2,08 ha, vek 110 r. zakmen. 0,8, zast. drevín db 60, hb 30, cs 5, lp 5
Celková zásoba na ploche: 730 m3, z toho na ha 351 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Maloplošný skupinový clonný rub, šírka na 2 výšky porastu, predpis ťažby 150 m3,
obnova na ploche 0,44 ha (prirodzene z toho 0,34 ha), intenzita zásahu 21%.
Vykonané (doteraz): V roku 2008 bol vykonaný skupinový clonný rub v dvoch
skupinách v objeme 53 m3, vyťažené boli dreviny dub 39 m3, hb 10 m3, lp 4 m3.
V poraste sa zmladzuje intenzívne lipa.
Nový predpis LHP:
Pokračovať v obnove a tým podporiť už existujúce prirodzené zmladenie lipy
za účelom dosiahnutia nástupu prirodzeného zmladenia duba v lipe. Prirodzené
zmladenie dosiahnuť na celej obnovovanej ploche bez nutnosti umelej obnovy.
Technologický postup:
Ťažba bude vykonávaná JMP + UKT, výrezy budú približované na OM
vzdialené 200m.
Dlhodobý zámer:
Postupne dosiahnuť mozaikovitú štruktúru obnovovaného porastu v ktorej sa
budú striedať nezasiahnuté a obnovované časti porastu.

Zoznam porastov zaradených do objektu Pro Silva Grefty:
570a, 570b, 570c, 570d, 572-10, 572-20, 573a, 573b, 573c, 574, 575, 576-10, 57620, 576-30, 577, 578, 579a, 579b, 580-10, 580-20, 581a, 581b, 582-10, 582-20, 58230, 582-40

Hranice objektu PRO SILVA Grefty

