
 
 

Objekt PRO SILVA 

 

Suchovský háj 
 

LS Majdán, OZ Smolenice 
 

Milan Boledovič 

 
 
 
 



 
 

Zápisník PRO SILVA 
 

1. Regionálne zaradenie  (zo všeobecnej časti  LHP) 
 

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina:  Slovenská republika 
                

Lesná oblasť:Podunajská nížina 

Užívateľ (OZ): Smolenice 
 

Zemepisné súradnice: 

LC: Majdán 
 

Rozpätie nadmorskej výšky:   180 - 230 

Názov: Suchovský háj 
 

Prevládajúca expozícia:  R, S  

Výmera: 105,65 ha 
 

Priemerný sklon: 8 %  

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: Teplá oblasť 
 

Priem. ročné zrážky v mm: 550 - 800 
 

Geologické podložie: Spraše 
 

Priem. roč. teplota v °C: 6 - 9 

Prevládajúce pôdy: Sprašové hliny 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov:  CQ 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2010 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: DZ 80 %, CR 10 %, HB 5 %, ost. 3 % 
 

I. -    20 %, II. -  0 %, III. -  10 %, 
IV. -  40 %, V. - 5 %, VI+ - 25 % 

ihličnaté: BO 2 % 
 

 
Produkcia a ťažba: 

Zásoba  20 253 m3 
 

Plánovaný etát ročný    4,2   m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP):  230 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota   95 %,    palivo  5 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:     30 % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 12 ha 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:  50 % 
 

z toho prir. obnova  54  %, umelá obnova   46 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:       20 % 
 

z toho na voľ. pl.   25 %, pod clonou por.  75  % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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: 
 
Objekt bol vytvorený na zachovanie genofondu hlavne duba zimného ale aj ostatných 
autochtónnych drevín nachádzajúcich sa v danej lokalite. Účelom je dopestovanie 
nasledovných porastov formou prirodzenej obnovy, skvalitňovanie a zvyšovanie 
porastovej zásoby využitím maximálneho produkčného potenciálu stanovišťa  ako aj 
využitím vzdušného priestoru na dosiahnutie rôznovekých a rôznorodých porastov. 
Dosiahnuť by sme to mali formou účelového výberu – rubne zrelých jedincov 
a postupným odkrývaním prirodzeného zmladenia.  
 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:  
V LHP platnom v rokoch 1999 – 2008 bola väčšina porastov bez zásahu ale v novom 
LHP je to naopak. 
 
Obnovné ťažby  
V pláne hospodárskych opatrení LHP platného v rokoch 1999-2008 sa najčastejšie 
využíval hospodárky spôsob holorubný a OCR – dorub, 1 zásah za decénium.  
Nove LHP už zahŕňa požiadavky na prírode blízke obhospodarovanie porastov. 
Predpisuje hospodársky spôsob OCR (2 zásahy za decénium) a dorub. Obnovnou 
ťažbou chceme dosiahnuť prirodzené zmladenie pod clonou materského porastu 
a tiež roznovekosť. Technológia sa používa klasická JMP a LKT resp. UKT   
 
Výchovné ťažby  
V prebierkových porastoch bola intenzita zásahu 8 – 10 % v starom LHP. Podľa 
nového sa intenzita zásahu zvýšila na 10 – 14%, čo je pre danú lokalitu postačujúce   
(budeme to zvlášť pozorne sledovať). 
Zásahy sa vykonávajú úrovňové s pozitívnym výberom a uvoľnenie najkvalitnejších 
jedincov. Rozčlenenie je dostačujúce vzhľadom na to, že nie je veľký sklon 
a jednotlivé porasty sú dostatočne sprístupnené lesnými cestami.  Porasty, ktoré to 
budú zvlášť potrebovať sa rozčlenia. Výchova sa zameriavala hlavne na stabilitu 
porastov, kvalitu drevnej hmoty. 
 
Obnova lesa  
Predpis obnovy je 12 ha z toho 54 % prirodzenej a 46 % umelej obnovy. Podľa drevín 
dz 95 % ostatné 5 %. Spôsob umelej obnovy je štrbinová sadba do nepripravenej 
pôdy použitím 2 a viac ročných voľnokorenných sadeníc. 
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
Ochrana proti burine sa robí ručne vyžínaním, dva krát do roka po dobu asi piatich 
rokov. Plecie ruby a prestrihávky sa vykonávajú na dosiahnutie požadovaného 
drevinového zloženia (zmiešania, odstránenie javora poľného) a na odstránenie 
nežiaducich krov (baza, hloh) asi tak 3 - 4 roky.  Ochrana proti zveri a oplocovanie nie 
je zatiaľ nutné vzhľadom na množstvo drobnej poľovnej zveri v poľnom revíry.  
 
Výchova prečistkami 
Čistky sa robia v úrovni a nadúrovni odstraňovanie predrastlíkov a rozrastlíkov na 
dosiahnutie požadovaného množstva jedincov drevinového zloženia 1. zásah za 
decénium. Intenzita zásahu podľa potreby asi 20 %. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
(uplatnenie zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa): 
 
Obnovné ťažby  
Využívať účelový výber a hospodársky spôsob  výberkový a podrastový. Zamerať sa 
na rubne zrelé jedince a na odkrývanie prirodzeného zmladenie v skupinkách resp. 
kotlíkoch tak, aby sa dosiahla veková diferenciácia a  stabilita porastu.  
V opodstatnených prípadoch použiť dorub nad dostatočne veľkým prirodzeným 
zmladením. Počet zásahov v decéniu podľa potreby jednotlivých porastoch maximálne 
2x za decéniu, zvýšiť intenzitu zásahu na 50 %. Využívať jemnejšie technologické 
postupy pri ťažbe dreva a dbať na zachovanie prirodzeného zmladenia. 
 
Výchovné ťažby  
Vo všetkých rastových fázach treba dbať na stabilitu porastu. V porastoch do 50 r. 
využívať prebierku aj s negatívnym výberom a postupne prejsť na pozitívny výber nad 
50 r. racionalizačnou prebierkou s využitím cieľových stromov, ostáva porastová výplň 
(roznovekosť, využitie vzdušného priestoru). Využijeme zásadu: včas, silne 
a zriedkavejšie. Intenzita zásahu by sa mala pohybovať okolo 15 až 20 %. Výchovu 
treba zamerať aj na úpravu drevinového zloženia a na kvalitu drevnej hmoty 
a produkcie.   
 
Obnova lesa  
Použitím spomínaných hospodárskych spôsobov chceme zvýšiť podiel prirodzenej 
obnovy z 54 % na 90 % a to využitím materského porastu do potrebnej miery. Umelú 
obnovu znížiť na minimum, len v nevyhnutných prípadoch, kde sa nedostaví 
prirodzené zmladenie z rôznych dôvodov. 
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
Ochranu proti burine vykonávať 2x do roka nie len ručne, ale aj chemicky v jarnom 
období, neceloplošné zásahy. Potrebnú dobu znížiť na minimum. Pri plecích ruboch 
a prestrihávkach  využívať chémiu a koordinovať drevinové zloženie i množstvo 
jedincov. Znížiť počet potrebných rokov prestrihávok na 2x. Neceloplošné zásahy 
a chémia ušetria náklady. 
 
Výchova prečistkami 
Jeden a silnejší zásahy za decénium, podľa potreby so 40 %  intenzitou. Kde je 
možné využívať racionálnu neceloplošnú čistku, zasahovať len poliach cieľových 
stromov.  Zásahom redukovať počet jedincov a úpravu drevinového zloženia. 
Zasahovať výlučne len do úrovne a nadúrovne. Dbať na odstránenie predrastlíkov 
a rozrastlíkov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Demonštračné objekty 
 

Porast  589a00 

Charakteristika z LHP:  

1. etáž: Výmera 2,24 ha, vek 130 r. zakmen. 0,75, zast. drevín dz 90, cr 10  

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 607 m3, z toho na ha   271 m3/ha. 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Dorub okraj. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy, predpis ťažby 250 m3, 

zalesniť, obnova na ploche 0,92 ha (prirodzene z toho 0,92 ha), intenzita zásahu 41 %.  

Vykonané (doteraz): ešte len sa bude realizovať 

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

Dorub a VRS, ťažba 280 m3, intenzita zásahu 46 %, 1 zásah(y) v decéniu, 30 obnovná doba, 

predpokladané obnovné zastúpenie dz 60%, cr 20%, js 20%, obnova umelá  0 ha, prirodzená  

0,92 ha 
 

Technologický postup:  

klasický, použitím JMP a UKT, smerová stínka k ceste a približovať v čo najkratšej 

vzdialenosti, dbať na zachovanie prirodzeného zmladenia. 
 

Dlhodobý zámer:  

Postupné uvoľňovanie prirodzeného zmladenia použitým výberkovým rubom skupinovým, 

prípadne účelový výber. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

            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) 



 
 
 

 



Porast  589c00 

Charakteristika z LHP:  

1. etáž: Výmera 0,86 ha, vek 115 r. zakmen. 0,75, zast. drevín dz 100. 

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 210 m3, z toho na ha   245 m3/ha. 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Dorub okraj. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 1 vých. obnovy, predpis ťažby 120 m3, 

zalesniť, obnova na ploche 0,49 ha (prirodzene z toho 0,44 ha), intenzita zásahu 57 %.  

Vykonané (doteraz): ešte len sa bude realizovať 

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

PV a SCR, ťažba 135 m3, intenzita zásahu 64 %, 1 zásah(y) v decéniu, 30 obnovná doba, 

predpokladané obnovné zastúpenie dz 100 %, obnova umelá  0 ha, prirodzená  0,49 ha. 

 

Technologický postup:  

klasický, použitím JMP a UKT, smerová stínka k ceste a približovať v čo najkratšej 

vzdialenosti, dbať na zachovanie prirodzeného zmladenia. 

 

Dlhodobý zámer:  

Postupné uvoľňovanie prirodzeného zmladenia použitým clonným rubom skupinovitým 

a postupným PV.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

            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) 



 
 
 

 



Porast  594 00 

Charakteristika z LHP:  

1. etáž: Výmera 14,12 ha, vek 125 r. zakmen. 0,71, zast. drevín dz 82, cr 14, bc 4. 

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 4 221 m3, z toho na ha   299 m3/ha. 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Okraj. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., 2 vých. obnovy 2 zásahy v des., postupovať na J., 

predpis ťažby 1 700 m3, zalesniť, pomiestna príprava pôdy, obnova na ploche 5,69 ha 

(prirodzene z toho 4,27 ha), intenzita zásahu 20 %.  

Vykonané (doteraz): ešte len sa bude realizovať 

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

PV a SCR, ťažba 1 800 m3, intenzita zásahu 42 %, 1 zásah(y) v decéniu, 30 obnovná doba, 

predpokladané obnovné zastúpenie dz 100 %, obnova umelá  0,20 ha, prirodzená 5,49 ha. 

 

Technologický postup:  

klasický, použitím JMP a UKT, smerová stínka k ceste a približovať v čo najkratšej 

vzdialenosti, dbať na zachovanie prirodzeného zmladenia. 

 

Dlhodobý zámer:  

Postupné uvoľňovanie prirodzeného zmladenia použitým clonným rubom skupinovitým 

a postupným PV.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

            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) 



 
 
 

 



Porast  595a00 

Charakteristika z LHP:  

1. etáž: Výmera 7,44 ha, vek 120 r. zakmen. 0,70, zast. drevín dz 62, cr 32, hb 6. 

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 1 942 m3, z toho na ha  261 m3/ha. 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Okraj. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., 2 vých. obnovy 2 zásahy v des., predpis ťažby 500 

m3, zalesniť, obnova na ploche 1,92 ha (prirodzene z toho 1,73 ha), intenzita zásahu 13 %.  

Vykonané (doteraz): ešte len sa bude realizovať 

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

PV a SCR, ťažba 570 m3, intenzita zásahu 30 %, 1 zásah(y) v decéniu, 30 obnovná doba, 

predpokladané obnovné zastúpenie dz 90%, cr 10%, obnova umelá  0 ha, prirodzená 1,92 ha. 

 

Technologický postup:  

klasický, použitím JMP a UKT, smerová stínka k ceste a približovať v čo najkratšej 

vzdialenosti, dbať na zachovanie prirodzeného zmladenia. 

 

Dlhodobý zámer:  

Postupné uvoľňovanie prirodzeného zmladenia použitým clonným rubom skupinovitým 

a postupným PV.  

 

 

 

 

 
 

 

 

            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) 



 
 
 

 
 

 
 


