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Zápisník PRO SILVA 
 
 
 
1. Regionálne zaradenie  (zo všeobecnej časti  LHP) 
 

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina:  Slovenská republika 
 

Lesná oblasť: 13 – Malé Karpaty 

Užívateľ (OZ): Smolenice 
 

Zemepisné súradnice:17°10´ vých. dĺžky 
                                    48°18´ sev. šírky 

LHC:  Pezinok 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 470 - 580 m n m 

Názov: Šeknárka 
 

Prevládajúca expozícia: Jv 

Výmera: 144,97 ha 
 

Priemerný sklon: 20% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: B - mierne teplá 
 

Priem. ročné zrážky v mm: 500 – 750 mm 
 

Geologické podložie:  granitoidné horniny 
 

Priem. roč. teplota v °C: 7 – 9 °C 

Prevládajúce pôdy: hnedé lesné pôdy 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: Fpn 67%, QF 14%, 
ostatné Fpv, QFtil,Ftil, BAl 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2007 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: bk 86%, db 5%, jh 3%, hb 1%, jm 
1%, br 1%, jl 1%, bh +, js + spolu list. 98% 
 

I. - 7 %, II. - 0  %, III. - 0  %, 
IV. -  24%, V. - 55 %, VI+ - 13 % 

ihličnaté: sm 1%, sc 1%, spolu ihl. 2% Produkcia a ťažba:   3148 m³ 

Zásoba              48703 m³ 
 

Plánovaný etát ročný      2,2 m3/ha  

 

Priem. zásoba (odhad z LHP): 336 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota 95 %, palivo 5 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:      40 % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 3,77 
ha 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:    52 % 
 

z toho prir. obnova 50 %, umelá obnova 50 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:          8  % 
 

z toho na voľ. pl. 100%, pod clonou por.  0 % 
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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 + 
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Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA 
 
Objekt sa nachádza v pohorí Malé Karpaty v lokalite Tri kopce o rozlohe 144,97 ha. Táto 

lokalita svojim priemerným vekom a polohou umožňuje správnou výchovou a hospodárením 

zvyšovanie kvality materských porastov a následnú obnovu porastov prirodzením zmladením 

a to nie len bukom. 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe 

Obnovné ťažby  

V pláne hosp. opatrení sa v 1999 – 2008 sa najčastejšie uvádzajú MCR  prípadne MH. 

Intenzita zásahov bola plánovaná od 15-50% zo zásob porastov. Počas platnosti sa vykonali 

MCR, DO, v jednom prípade aj MH. Ďalej tu bola realizovaná kalamitná ťažba (VT). 

V skutočnosti sa vykonala ťažba podľa LHP až na jeden porast, ktorý bol kalamitou 

prekročený oproti plánu zhruba o 100%. Ťažba bola vykonaná JMP, približovanie LKT.  

Výchovné ťažby  

Predpis sa pohyboval okolo 8% čo nepostačuje na výchovu porastov. 

V niektorých porastov bol plán bez zásahu. 

Obnova lesa  

Predpis LHP na výmere 3,77ha z toho PZ 1,88 čo predstavuje 50%. 

Vykonané bolo v skutočnosti 2,53 z toho PZ 1,76 (70%) umelá obnova bola štrbinová do 

pripravenej pôdy. 

Starostlivosť o mladé lesné porasty 

Ochrana proti burine spravidla 1x ročne  

Ochrana proti zveri- oplôtka. 

Plecími rubmi sa odstraňujú nežiaduce dreviny a kry. 

Výchova prečistkami 

2x za decénium- predrastky, nekvalitné jedince, úroveň.  

 

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA 

Obnovné ťažby  

Zamerať sa na už existujúce PZ – postupne ho účelovým výberom uvoľňovať, nakoľko sa 

jedná už len o zbytky porastov. 

Výchovné ťažby  

Pri obnove LHP spoluprácou so zriaďovateľom LHP navýšiť intenzitu zásahu podľa potrieb 

jednotlivých porastov cca na 15% zásoby porastu. 

Dôkladne rozčleniť porasty linkami(25m).  

Vyznačiť cieľové stromy pásom okolo celého kmeňa, zamerať sa výchovou na uvoľňovanie 

a chránenie týchto stromov. 

Uvoľňovaním korún získať stabilitu porastov a v neposlednom rade aj vyššie hmotnostné 

prírastky. 
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Obnova lesa  

Prirodzená obnova je dominantná, zvýšiť  prir. obnovu na 95%. 

Starostlivosť o mladé lesné porasty 

Bude zameraná na zdravé  odrastanie existujúcich jedincov. Podľa potreby ochrana proti 

burine mechanicky. Plecími rubmi napomáhať cieľovým drevinám BK, DB, JH, JS pred 

rakytou, brezou.  

Výchova prečistkami 

Zamerať sa na prácu v úrovni a nad úrovni. 

Takisto vyznačiť cieľové kvalitné jedince a pracovať výchovou v ich prospech. Podchytením 

cca 6 stromov/ár ktoré budú uvoľňované sa zvýši stabilita porastu a kvalita. 

Demonštračné objekty  

Pri výbere demonštračných objektov sme sa snažili vybrať porasty, v ktorých by boli 

zastúpené jednotlivé vývojové fázy lesa, preto sme vybrali dva porasty s obnovnou ťažbou, 

jeden s výchovnou ťažbou na 50 r. a jednu prerezávku. 

Porast 552b 

Charakteristika z LHP(1999 – 2008) 

Výmera 5,52 , vek 115r. , zakmenenie 

0,8 , zastúpenie drevín bk 73%, jh 23%, 

bh 2%, jm 2%. 

Celková zásoba porastu je 2799 m3 , 

z toho na 1ha/507m3. 

 

Predpis súčasného LHP 

Bez zásahu. 

 

Vykonané (doteraz) 

RN-VT- red. plocha 0,21 ha bk 47m3 , 

jh 58m3. 
 

Nový návrh zmeny predpisu LHP na 

rok 2008 

Účelový výber na celej ploche, ťažba 

608 m³. 

 

Technologický postup 

Ťažba bude realizovaná pomocou JMP 

formou smerovej stínky a rozrezom na 2 

a viac kusov pri pni. Približovanie UKT 

v zime, aby sa zminimalizovali škody na 

materskom i následnom poraste. 

 

Dlhodobý zámer 

Porast 552 b je bučina zo zastúpením jh, ojedinele hb, bh, jm. Miestami je zmladený bk, 

ojedinele aj jh. Zámerom je dosiahnuť prir. zmladenie na celej ploche bk 90%, jh 8%, ak sa 

podarí aj bh a jm po 1%.Ponechaním kvalitných jedincov mat. porastu s cieľom 

akumulovania objemového a kvalitatívneho prírastku . 
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            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) 
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Porast 534 20 

Charakteristika z LHP (1999 – 2008) 

Výmera 3,86 , vek 10r., zakmenenie 0,9. 

Zastúpenie : bk 85%, br 5%, sc 5%, sm 5%. 

 

Predpis súčasného LHP 

10% na sz prerezávka 2x , 1. zásah do ½ platnosti LHP , na ostatnej ploche okrem ml. skupín 

prerezávka koncom platnosti LHP v posl. 3r. 

 

Vykonané (doteraz) 

2003 - 0,40ha prerezávka. 
 

Nový predpis LHP 

Prerezávka.  

 

Technologický postup 

Prerezávka bude vykonaná klasickou technológiou s použitím JMP. 

 

Dlhodobý zámer 

Prerezávkou pracovať v úrovni a nad úrovni, u kvalitných jedincov bk, sm, uvoľňovať 

priestor na tvorbu koruny (spevnenie porastu a objemové prírastky). 
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            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) 
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Porast 552A 

Charakteristika z LHP(1999 – 2008)  

Výmera. 2,67 , vek 85 rokov, zakmenenie 

0,8 zastúpenie bk 100%. 

Zásoba por. 1055m3 , na 1ha 395m3. 

 

Predpis súčasného LHP 

V hustejších skupinách prebierka 

1ha/30m3. 

 

Vykonané (doteraz) 

prebierka 1ha/33m3 bk. 

 

Nový návrh zmeny predpisu LHP na rok 

2008 

rozčleniť porast linkami v rozostupe cca 

30 bm 58m3. 

 

Technologický postup 

Ťažba bude realizovaná pomocou JMP 

formou smerovej stínky a rozrezom na 2 

a viac kusov pri pni. Približovanie UKT 

v zime, aby sa zminimalizovali škody na 

zostávajúcom poraste, hlavne dôsledná 

ochrana nádejných jedincov. 

 

 

 

Dlhodobý zámer 

Porast 552 A je rôznoveká kmeňovina 

„bk“ s jednotlivou prímesou hb a jh. 

Miestami sa objavuje zmladenie bk. 

Zámerom je skvalitnenie porastu 

z pohľadu objemu a kvality uvoľnením 

korún nadejných jedincov resp. budúcich 

rubných stromov (zabránenie tvorbe 

nepravého jadra). V prvej fáze sa porast 

rozčlení približovacími linkami, v ďalších 

rokoch bude realizovaná prebierka so 

silnejšou intenzitou, ktorá by nám mala 

priniesť ako spomínaný hodnotový 

prírastok, tak prípravu na prirodzenú 

obnovu. 
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            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) 
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Porast 553 

 

Charakteristika z LHP (1999 – 2008B 

Výmera 4,70ha vek 115r. zakmenenie 0,9 , zásoba por. 2637m3  z toho na 1ha/561m3. 

Zastúpenie : bk- 96% , jh – 3% , hb 1%. 

 

Predpis súčasného LHP 

Bez zásahu. 

 

Vykonané (doteraz) 

v poraste nebol v súčastnom decéniu žiadny zásah. 

 

Nový návrh zmeny predpisu LHP na rok 2008 

Účelový výber na celej ploche, ťažba 527m3. 

 

Technologický postup 

Ťažba bude realizovaná pomocou JMP formou smerovej stínky a rozrezom na 2 a viac kusov 

pri pni. Približovanie UKT v zime, aby sa zminimalizovali škody na materskom i následnom 

poraste. 

 

Dlhodobý zámer 

Porast 553 je bučina so zastúpením jh, hb. Miestami bk zmladenie. Zámerom je dosiahnuť PZ 

bk na celej ploche s prímesou jh. Ponechaním kvalitných jedincov materského porastu 

s cieľom akumulovania objemového a kvalitatívneho prírastku. Porast bude rozčlenený a 

realizovaný účelový výber na celej ploche.  
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            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) 
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