Objekt PRO SILVA

Cigánska pažiť
LS Hrušov, OZ Topoľčianky

Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Lesná oblasť:

Krajina:

07 TRIBEČ

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Užívateľ (OZ):
TOPOĽČIANKY
LHC:
JEDĽOVÉ KOSTOĽANY II.
Názov:
CIGÁNSKA PAŽIŤ
Výmera:
85,46 ha
1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť:
MIERNE TEPLÁ OBLASŤ
Geologické podložie:
ANDEZIT
Prevládajúce pôdy:
HNEDÉ LESNÉ PÔDY

Zemepisné súradnice: 18°30´ v.z.d.
48°27´s.z.š.
Rozpätie nadmorskej výšky:
340 – 520 m.n.m
Prevládajúca expozícia:
SZ
Priemerný sklon:
do 30 %
Priem. ročné zrážky v mm:
650 – 850mm
Priem. roč. teplota v °C:
7 – 9 °C

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov:
Prírode blízke hospodárenie od r. – 2007
QF, Fp n, TAc n
Drevinové zloženie (odhadom v
% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté:
I. %,
II. %,
III. -20 %,
IV. - %,
V. %,
VI+ -80 %
BK 90, DB 3, HB 2, CR 1, OL 1
ihličnaté:
Produkcia a ťažba:
SM 2, SC 1
Zásoba
Plánovaný etát ročný 16 m3/ha
31 134 m3
Priem. zásoba (odhad z LHP): m3/ha
z toho: úžitková hmota 97 %, palivo 3%
371 m3/ha
Podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 80%
Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 31,40
Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 20 %

z toho prir. obnova23,44 %, umelá obnova7,96 %

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

z toho na voľ. pl. 25 %,

%

pod clonou por. 75 %

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

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

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

zriedkavé
<25 %

+
+
+
+
+

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:
Zámer vytvorenia objektov PRO SILVA v lokalite LS Hrušov spočíva v aplikácii
ťažbovo-obnovných a výchovných postupov v súlade s myšlienkou prírode blízkeho
obhospodarovania lesa, ktoré je základným predpokladom pre vypestovanie lesa s prírodnou
porastovou štruktúrou ( porasty zmiešané, rôznoveké, rôznorodé, s pôvodnými drevinami).
Lesy s vysokou ekologickou stabilitou, kvalitnou porastovou zásobou, lesy kde nám
využívanie prírodných procesov zabezpečuje racionalizáciu nákladov pri obnove a výchove
mladých lesných porastov a v neposlednom rade aj vypestovanie lesov so zvýšenou
mimoprodukčnou funkciou lesa hlavne zdravotnou, rekreačnou a estetickou.
Objekt PROSILVA - „ CIGÁNSKA PAŽIŤ“ má výmeru 85,46 ha a je zameraný na
výchovu a obnovu porastov podľa zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa hlavne pre
drevinu BK.
Základným ťažbovo obnovným postupom navrhovaným v porastoch s plánovanou obnovnou
ťažbou je relizácia pomiestneho účelového výberu po celej ploche porastu formou
zdravotného a zušľachťovacieho rubu a podrastový hospodársky spôsob, forma maloplošná –
SCR skupinovitý clonný rub, rozmiestnený mozaikovite po ploche porastu prednostne na
miestach s už existujúcim prirodzeným zmladením. Pri pomiestnom účelovom výbere chcem
zásahmi jemnejšej intenzity naštartovať proces prirodzenej obnovy na celej ploche porastu.
Zároveň dochádza aj k zlepšovaniu kvality produkcie drevnej hmoty zvýšeným prírastkom na
zostávajúcich kvalitných jedincoch. Ťažba jednotlivých stromov z porastu sa bude robiť
hlavne v úrovni porastu na základe posudzovania jednotlivých stromov z hľadiska
zdravotného stavu a rubnej zrelosti, s dôrazom na podstatu clonnej obnovy ako takej, čo je
vytvorenie podmienok pre vznik prirodzeného zmladenia. Pri SCR postupným
presvetľovaním skupín a ich rozširovaním chceme podnietiť rast prirodzeného zmladenia ako
základného prostriedku obnovy na celej obnovovanej ploche a vytvorenie čiastočne
nehomogénnej vertikálnej a horizontálnej štruktúry následného porastu. Zvlášť citlivý prístup
si vyžadujú dva objekty (JPRL 201 00, JPRL 207 00), ktoré sú súčasne aj uznané lesné
porasty na zber semena kategórie B, kde okrem iného je potrebné zachovať prostredníctvom
prirodzenej obnovy pôvodnosť a žiadúcu fenotypovú hodnotu porastov, ktoré na daných
stanovištiach vynikajú rýchlym rastom, kvalitou kmeňa a výraznou odolnosťou proti
biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom.
V porastoch ( objektoch ) zameraných na výchovu plánujeme prakticky uplatniť princíp
„ úrovňovej racionalizačnej prebierky „ lebo sa jedná o porasty s prevahou listnatých drevín.
Podstata je v uplatňovaní silnejších pozitívnych úrovňových zásahov prostredníctvom
určenia si „budúcich cieľových stromov“ (v počte 150 -200 ks BK ), ktorým uvoľňujeme
rastový priestor v korunovej časti odstránením 1-3 konkurujúcich stromov. Týmto spôsobom
môžeme výrazne predĺžiť prebierkový interval a počet zásahov zmenšiť. Hlavným zámerom
tohto výchovného postupu je zrýchliť rast vybraných zostávajúcich jedincov, zvýšiť ich
objemový prírastok a v konečnom dôsledku aj zlepšiť kvalitatívne vlastnosti kmeňov
v poraste.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
Spôsob vykonania: - prevládajúce obnovné postupy na dotknutom území sú v súčasnosti
veľkoplošné clonné ruby v pásoch, šírka na 4 výšky porastu, 2 až 4 východiská obnovy,
priebežne sa v porastoch spracováva náhodná ťažba.
Počet zásahov v decéniu: -2 zásahy v decéniu
Intenzita zásahu : do 51% zásob obnovovaných porastov
Zdôvodnenie ťažbových postupov: technológia ťažby metódou skm v celých dĺžkach,
smerová stínka pomocou JMP , približovanie pomocou UKT (80%),LKT (20%). Priemerný
sklon 35%,mierne členitý až členitý terén s výskytom strží a jarkov. Priemerná približovacia
vzdialenosť 300 m.
Výchovné ťažby
Intenzita zásahu: v porastoch dotknutého územia sa v porastoch do 50r. v LHP predpisuje
max. 10% intezita zásahu, čo je zásah nepostačujúci pre potreby porastu a jeho intenzita
nezodpovedá fyzickému stavu porastu a potrebám pre dosiahnutie požadovaného
hospodárskeho cieľa.
Spôsob vykonania: Zásahy vykonané v minulosti sa situovali vo väčšej miere v úrovni
nakoľko sa jedná väčšinou o porasty listnatých drevín, zásah sa vykonával prevažne formou
zdravotného výberu a za účelom úpravy drevinového zloženia, neuplatňovala sa
racionalizácia.
Rozčleňovanie: vzdialenosť rozčleňovacích liniek sa pohybuje od 40 do 60m v závislosti od
členitosti terénu a existujúcej lesnej cestnej siete, šírka samotných liniek je v priemere 3m
Zdôvodnenie výchovy: výchova sa prevažne zameriavala na úpravu drevinového zloženia,
zlepšenie zdravotného stavu a dosiahnutie kvalitnej produkcie .
Obnova lesa
Predpis umelej a prirodzenej obnovy : predpis obnovy v porastoch objektu prosilva je
sumárne 31,4 ha z toho prirodzená obnova je plánovaná na ploche 23,44 ha a umelá obnova
na 7,96ha, podiel drevín v navrhovanom obnovnom zastúpení je pre BK zhruba na úrovni
90% a pre DB 10%.
Spôsob vykonania: umelá obnova sa doteraz v navrhovanom území nerealizovala, na
ostatnom území sa väčšinou vykonáva štrbinovou sadbou pri voľnokorennom sadbovom
materiály , krytokorenný sadbový materiál sa zalesňuje jamkovou sadbou. V roku 2006 sa
v navrhovaných porastoch vykonávala príprava pôdy pre prirodzené zmladenie na ploche 2
ha.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Intenzita zásahov : podľa potreby a stavu porastov sa plánuje v adekvátnom množstve
vyžínanie mlp ručne, ochrana mlp ručne náterom rapelentami, plecí rub, prestrihávka, ochrana
mlp oplotkami proti zveri.
Výchova prečistkami
Predpis prerezávok : u väčšiny prerezávkových porastov LHC Jeľové Kostoľany je zásah
plánovaný 2x za decénium
Spôsob vykonania : prvé zásahy sú zväčša orientované na nadúrovňové predrastlíky
a úrovňové rozrastlíky neskôr postupne k uvoľňovaniu nádejných jedincov v úrovni.
Intenzita zásahu : miernejšie a častejšie zásahy s ohľadom na fyzický stav porastu

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Obnovné ťažby
Spôsob vykonania: Uplatnenie zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa v obnove
lesa na dotknutom území spočíva v zmene plánovaného a v našich podmienkach doteraz
najbežnejšieho ťažbovo-obnovného postupu – v pásoch či už sa jedná o formu maloplošnú
MCR alebo veľkoplošnú VCR. Keďže sa jedná o porasty s prevahou BK rozhodol som sa pre
aplikáciu pomiestneho účelového výberu a skupinovite clonného rubu SCR. V našom prípade
sa v navrhnutých porastoch už začala vykonávať obnova podľa pôvodného predpisu a to
v priebehu roku 2006. Bola vykonaná 1 fáza VCR a to presvetlenie v pásoch. Z porastov sa
odobralo približne 20% zásoby celkovej obnovnej ťažby.
V obnovovaných porastoch bude obnova pokračovať prostredníctvom vykonania
pomiestneho výberu PV jednotlivých stromov. Výber stromov sa bude robiť na základe
posudzovania jedincov v poraste, pri ktorom sa berú do úvahy niektoré individuálne znaky,
dôležité pre dosiahnutie požadovaného cieľa, čo v našom prípade je: predpoklad vzniku
prirodzeného zmladenia na uvoľnenej ploche, rubná zrelosť (hrúbková, výšková vyspelosť
jedinca), kvalita kmeňa a koruny dôležitá pre fruktifikáciu, posúdenie zdravotného stavu
jedinca a v neposlednom rade výberom zlepšenie podmienok (rastového priestoru) pre daľšie
zostávajúce jedince potrebné pre zvyšovanie hodnotového prírastku . Ťažbou jednotlivých
stromov budeme redukovať zápoj stromov (meniť ekologické podmienky porastu) a tým
zámerne vyvolávať rast semenáčikov požadovanej dreviny.
V porastoch s plánovaným SCR sa založia nové východiská obnovy a to formou skupín,
v ktorých sa v nasledovnom roku vykoná opätovne 1 fáza clonného rubu na zvýšenie efektu
z odclonenia a podnietenia rastu semenáčikov nakoľko v predchádzajúcich rokoch sa
opakovane vyskytla dobrá úroda semena BK. Východiskové skupiny kruhového tvaru
o priemernej výmere 0,30 ha a priemerom max. 2 výšky porastu sa budú zväčšovať
presvetlením - odrubom, ktorý bude postupovať v závislosti od efektu
presvetlenia prejavujúcom sa výskytom prirodzeného zmladenia v okrajových častiach skupín
v nezasahovanej časti okolitého porastu. Táto fáza rozširovania skupín presvetľovaním sa
bude robiť súčasne s dorubom východiskovej skupiny, samozrejme po splnení podmienok na
vykonanie dorubu ako poslednej fázy clonného rubu .
Počet zásahov v decéniu: plánované sú 2 zásahy za decénium, nakoľko v danej lokalite
vychádzajúc zo skúseností a stavu porastov z hľadiska výskytu prirodzeného zmladenia je
vysoká pravdepodobnosť pri správnom vykonaní hospodárskych opatrení dosiahnuť
požadovaný cieľ - zabezpečenia obnovovanej plochy bez nutnosti umelej obnovy. Nakoľko
plánujeme v porastoch ťažiť predovšetkým rubne zrelé stromy pri šetrných ťažbovopribližovacích technológiách , môžeme očakávať aj zvýšený ekonomický efekt z hľadiska
kvality produkcie drevnej hmoty.
Intenzita zásahu: intenzita zásahu by mala byť do 30%, vo výnimočných prípadoch existujúcom prir. zml. v dostatočnom množstve , ploche a životaschopnosti može byť toto
percento aj vyššie.
Zdôvodnenie ťažbových postupov: dôležité je v celom kontexte zásad prírode blízkeho
hospodárenia nezabudnúť na používanie
šetrných ťažbovo-obnovných technológií
z hľadiska ochrany zostávajúceho porastu (materského, nového) ako aj celého biotopu.
Základným predpokladom nasadenia samotných technológií je dôsledná technologická

príprava pracoviska. V jednotlivých JPRL sa bude väčšinou používať technológia stínky JMP
smerom k približovacím linkám alebo von z východiskových skupín s rozrezom alebo bez
rozrezu, v opodstatnených prípadoch s použitím smerových kladiek a spínača kmeňa.
Približovanie bude pomocou UKT / ŠLKT, v nutných prípadoch v kombinácii alebo
výlučným nasadením koní alebo vývoznej súpravy a to hlavne z dôvodu šetrenia prirodzeného
zmladenia a skvalitnenia produkcie drevnej hmoty.
Výchovné ťažby
Intenzita zásahu: intenzitu zásahu vo výchovných ťažbách treba zvýšiť minimálne na
plánovaných 17% a 19% zo zásoby porastu.
Spôsob vykonania: v porastoch zameraných na výchovu plánujem prakticky uplatniť princíp
„ úrovňovej racionalizačnej prebierky „ s podporovaním budúcich cieľových stromov
pozitívnym výberom. Jedná o porasty s prevahou listnatých drevín. Podstata je v uplatňovaní
silnejších úrovňových zásahov prostredníctvom určenia si „budúcich cieľových stromov“
(v počte 150 -200 ks BK ), ktorým uvoľňujeme rastový priestor v korunovej časti odstránením
1-3 konkurujúcich stromov. Týmto spôsobom môžeme výrazne predĺžiť prebierkový interval
a počet zásahov zmenšiť. Hlavným zámerom tohoto výchovného postupu je zrýchliť rast
vybraných zostávajúcich jedincov, zvýšiť stabilitu, objemový prírastok a v konečnom
dôsledku aj zlepšiť kvalitatívne vlastnosti kmeňov v poraste .
Rozčleňovanie: ak si to porast vyžaduje je potrebné vytvoriť nové rozčleňovacie linky v šírke
2,5 – 3m vo vzdialenosi 40 -60m od seba. Väčšina porastov je však už rozčlenených
a vyžadujú si tieto linky len prečistiť prípadne rozšíriť.
Zdôvodnenie výchovy: cieľom racionalizačnej úrovňovej prebierky v konkrétnych porastoch
je v prvom rade dosiahnutie racionalizačného efektu prostredníctvom silnejšieho zásahu
v úrovni s pozitívnym výberom zameraným na odclonenie cieľového stromu pre zníženie
konkurencie v korunovom priestore čo podnecuje a zabezpečuje rýchlejší prírastok ,
zvyšovanie stability, a kvality produkcie drevnej hmoty nielen konkrétneho jedinca, ale aj
celého porastu.
Obnova lesa
Predpoklad umelej a prirodzenej obnovy: cieľom clonnej obnovy ako ako najrozšírenejšieho
a najtypickejšieho spôsobu prirodzenej obnovy je vytváranie podmienok pre vznik a prežitie
náletu žiadúcej dreviny v prvotnej fáze pod ochranou materského porastu. V porastoch
objektu sa v predpise LHP plánuje obnova na celkovej ploche 31,40 ha pričom podiel
prirodzeného zmladenia je 23,44 (75%) ha a umelej obnovy 7,96 (25%) ha. Vidíme že
potenciál na vznik prirodzeného zmladenia z hľadiska prírodných podmienok a správneho
obnovného postupu je značný. Mojim cieľom je v týchto porastoch dosiahnuť obnovu v plnej
miere prostredníctvom dopestovania životaschopného prirodzeného zmladenia v dostatočnom
množstve , potrebnej ploche a žiadúceho drevinového zloženia. Tomuto zámeru by malo
dopomôcť aj vykonávanie prípravy pôdy pre prirodzenú obnovu v závislosti od odhadu úrody
semena v nasledovných rokoch.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Intenzita zásahov: porasty prirodzeného zmladenia v dobrých podmienkach majú veľkú
rastovú dynamiku, vytvárajú dobre zapojené porasty, ktoré sú odolné voči škodám zverov a

tlmia rast konkurenčných, vysokých a plevelných tráv a bylín. V opodstatnených prípadoch sa
bude operatívne zasahovať na odstránenie všetkých možných škodlivých činiteľov rôznymi
pestovateľskými opatreniami.
Výchova prečistkami
Predpis prerezávok: porasty vzniknuté z prirodzenej obnovy sú často dobre zapojené
s veľkým počtom jedincov na ha čo je predpoklad použitia racionalizačných metód vo
výchove ako je neceloplošná výchova mladých lesných porastov.
Spôsob vykonania: ostávame pri zasahovaní v úrovni a nadúrovni
predrastlíkov a rozrastlíkov v kombinácii so zdravotným výberom.

odstraňovaním

Intenzita zásahu: znižovanie počtu vybraných jedincov prostedníctvom dodržiavania zásad
racionalizačnej neceloplošnej výchovy – 16 m pracovné polia , kde nezasahovaná plocha je
široká 5m, 2 výchovne zasahované plochy o šírke 4,7 m, 2 rozčleňovacie linky široké 1,5m.
zásah je orientovaný zhruba do stredu zasahovaného poľa o stranách šírka 4,70 m a dĺžka 8m.
Počty zásahov plánovať v nevyhnutne potrebnej miere.

Demonštračné objekty.
Porast 201 00
– porast je uznaný zdroj
reprodukčného materiálu
– uznaný lesný porast
kategórie B
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera
12,83
ha,vek 110 r., zakmenenie
0,8 , zast. drevín bk 94, db
4, cr 2
Celková zásoba na ploche
všetkých etáží: 6094 m3,
z toho na ha 475 m3/ha.
Predpis LHP:
VCR v pásoch na 4 výšky
porastu, 2 východiská
obnovy,
2
zásahy
v decéniu, predpis ťažby 2830 m3, obnova na ploche 5,92 ha (prirodzene z toho 4,74 ha),
intenzita zásahu 46 %
Vykonané (doteraz): ťažba spolu 1064 m3 z toho - VP 1061 m3 - RN 3 m3. intenzita zásahu
18 %, ŤP 2,21 ha
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
PV, ťažba 1800 m3, intenzita zásahu 30 %, 2 zásahy v decéniu, 30 r. obnovná doba,
predpokladané obnovné zastúpenie bk 90, db 10, obnova umelá 0,00 ha, prirodzená 3,67 ha.
Porast 201 00 bol v roku 2006 rozpracovaný v súlade u plánom LHP pásovým VCR – 2
pásy. Na ploche boli pásmi prekryté miesta viac aj menej porastené prirodzeným zmladením,
ktoré existujú v rôznych plošných tvaroch, ale prevažne v kruhovom tvare čo je dôsledkom
vypadnutia jedincov materského porastu náhodnou ťažbou alebo hospodárskou činnosťou
v predchádzajúcom období. V novom pláne hospodárskych opatrení som naplánoval ako
pokračovanie ťažbovo-obnovného postupu aplikáciu pomiestneho výberu stromov po celej

ploche porastu. Výrub jednotlivých stromov sa bude robiť prednostne na plochách s výskytom
prirodzeného zmladenia, ale aj v ostatných častiach porastu pre podnietenie rastu
prirodzeného zmladenia. Posudzovanie výberu jedincov pre výrub sa bude robiť na základe
posúdenia rubnej zrelosti jedinca a zásad popísaných v predchádzajúcom odseku „ Zmena
prístupu k obhospodarovaniu objektv PROSILVA“ – obnovné ťažby. V období pred ďalším
návratom ťažby sa bude na ploche porastu vykonávať príprava pôdy pre prirodzené
zmladenie technológiou nakopania plôšok (80x80, 100x100cm) podľa potreby.
Druhá fáza ťažby v poraste bude závisieť od individuálnych rastových schopností
jednotlivých stromov v poraste a stupňom zaplnenia odkrytej plochy náletom prirodzenej
obnovy . Pri priaznivej úrode semena, dobrej rastovej dynamike následného porastu
predpokladám plné zabezpečenie obnovanej plochy porastu prirodzeným zmladením.
Technologický postup:
Predpoklad vysokého hospodárskeho efektu pri takomto ťažbovo-obnovnom spôsobe je
správna technologická príprava pracoviska. V tomto prípade sa jedná o JPRL s dobrou
prístupnosťou, s nie veľkým sklonom a dobrou hustotou lesnej cestnej siete. Bude doležité
v poraste vytvoriť sieť približovacích liniek pre minimalizovanie poškodenia materského
a následného porastu. Linky sa vytvoria vybraním stromov v už existujúcich prirodzených
koridoroch vo vzájomnej vzdialenosti 30 - 60m, smerovo gravitáciou k jestvujúcemu OM
alebo približovacej cete. Smerová stínka JMP sa bude vykonávať smerom k približovacím
linkám ak je nutné za pomoci smerových kladiek. Pre nepoškodenie kvalitných sortimentov
bude nutné používať spínač kmeňa. Rozrez guľatinových sortimentov sa bude robiť
s ohľadom na možnosti manévrovateľnosti približovacieho prostriedku s nákladom za
predpokladu čo najmenšieho poškodenia náletu a materského porastu. Približovanie UKT
95% hmoty, vývozná súprava 5% hmoty. Tenčina sa bude spracovávať v samovýrobe
a zároveň sa bude vykonávať aj poťažbová úprava pracoviska ( uhádzanie zbytkov po ťažbe,
uvoľnenie zmladenia, čistenie ciest ...).
Dlhodobý zámer:
Zámer v tomto demonštračnom objekte je pomocou aplikácie pomiestneho výberu
jednotlivých stromov v prvom rade obnoviť
celkovú plochu obnovnej ťažby
prostredníctvom prirodzeného zmladenia. Využiť už existujúci nálet a nárast pre situovanie
výberu jednotlivých stromov - tým regulovať zápoj a tak vytvoriť následný, horizontálne
a vertikálne diferencovaný porast, ktorý sa bude vyznačovať pôvodnosťou, stabilitou, dobrým
zdravotným stavom a vhodným drevinovým zložením. V takto vzniknutých porastoch sa
naďalej môžu plánovať hospodárske opatrenia v súlade s myšlienkou prírode blízkeho
hospodárenia.

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:

Porast 208 00
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 12,92 ha,
vek 110 r., zakmenenie 0,8
, zast. drevín bk 98, db 2,.
Celková zásoba na ploche
všetkých etáží: 5440 m3,
z toho na ha 421 m3/ha.
Predpis LHP:
VCR v pásoch na 4 výšky
porastu,
4
východiská
obnovy,
2
zásahy
v decéniu, predpis ťažby
2245 m3, obnova na ploche
5,34 ha (prirodzene z toho
3,95 ha), intenzita zásahu
41 %
Vykonané (doteraz): ťažba
spolu 817 m3 VP , intenzita zásahu 15 %, ŤP 1,94 ha
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):

SCR, ťažba 1632 m3, intenzita zásahu 30 %, 2 zásahy v decéniu, 30 r. obnovná doba,
predpokladané obnovné zastúpenie bk 90, db 10, obnova umelá 0,00 ha, prirodzená 3,85 ha.
Porast 207 00 bol v roku 2006 rozpracovaný v súlade u plánom LHP pásovým VCR - 4
pásy. Na ploche boli pásmi prekryté miesta viac aj menej porastené prirodzeným zmladením,
ktoré existujú v rôznych plošných tvaroch, ale prevažne v kruhovom tvare čo je dôsledkom
vypadnutia jedincov materského porastu náhodnou ťažbou alebo hospodárskou činnosťou
v predchádzajúcom období. V novom pláne hospodárskych opatrení sa naplánovalo na plochu
mozaikovite rozmiestniť a rozpracovať 5 kruhových skupín (prvkov SCR) prednostne
v miestach výskytu prirodzeného zmladenia, ale tiež aj v ostatných častiach porastu pre
podnietenie rastu prirodzeného zmladenia. Skupiny budú mať výmeru do 0,30 ha, šírku na 2
výšky porastu cca 60m. Vykoná sa na nich v roku 2008 opätovné presvetlenie na nevyhnutne
potrebnú mieru v závislosti od pokrytia plochy náletom zmladenia. V období pred ďalším
návratom ťažby sa bude na ploche skupín a v ich okolí vykonávať príprava pôdy pre
prirodzené zmladenie technológiou nakopania plôšok (80x80, 100x100cm) podľa potreby. Pri
priaznivej úrode semena, dobrej rastovej dynamike následného porastu predpokladám plné
zabezpečenie východiskových skupín porastom prirodzeného zmladenia čo je predpoklad na
realizovanie dorubu ako poslednej fázy clonnej obnovy. Súčasne by sa mal v požadovanej
miere prejaviť aj efekt vplyvu bočného presvetlenia v častiach porastu susediacich
s východiskom, čo je predpoklad rozširovania skupiny v smere výskytu prirodzeného
zmladenia. Fáza presvetlenia – rozšírenia skupiny sa bude vykonávať súčasne s fázou dorubu
na východiskovej skupine aby sme eliminovali častú návratnosť ťažby do porastu a tým
eliminovali škody na existujúcom prirodzenom zmladení a zostávajúcom materskom poraste.
Technologický postup:
Predpoklad vysokého hospodárskeho efektu pri takomto ťažbovo-obnovnom spôsobe je
správna technologická príprava pracoviska. V tomto prípade sa jedná o JPRL s dobrou
prístupnosťou, s nie veľkým sklonom a dobrou hustotou lesnej cestnej siete. Smerová stínka
JMP sa bude vykonávať smerom von z východísk ak je nutné za pomoci smerových kladiek.
Pre nepoškodenie kvalitných sortimentov bude nutné používať spínač kmeňa. Rozrez
guľatinových sortimentov sa bude robiť s ohľadom na možnosti manévrovateľnosti
približovacieho prostriedku s nákladom za predpokladu čo najmenšieho poškodenia náletu
a materského porastu. Približovanie UKT 90% hmoty, vývozná súprava 10% hmoty. Tenčina
sa bude spracovávať v samovýrobe a zároveň sa bude vykonávať aj poťažbová úprava
pracoviska ( uhádzanie zbytkov po ťažbe, uvoľnenie zmladenia, čistenie ciest ...).
Dlhodobý zámer:
Zámer v tomto demonštračnom objekte je pomocou aplikácie SCR v prvom rade obnoviť
celkovú plochu obnovnej ťažby
prostredníctvom prirodzeného zmladenia. Využiť už
existujúci nálet a nárast na založenie nových východísk obnovy tieto postupne rozširovať a
tak vytvoriť následný, horizontálne a vertikálne diferencovaný porast, ktorý sa bude
vyznačovať pôvodnosťou, stabilitou, dobrým zdravotným stavom a vhodným drevinovým
zložením. V takto vzniknutých porastoch sa naďalej môžu plánovať hospodárske opatrenia
v súlade s myšlienkou prírode blízkeho hospodárenia.

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:

Porast 173 00
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 13,82 ha,
vek 45 r. zakmenenie 0,9,
zast. drevín bk 50, db 50,
sm 15, sc 10, dg 5, hb 5,
Celková zásoba na ploche
všetkých etáží: 3399 m3,
z toho na ha 246 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho
(súčasného) LHP:
VŤ 50- prebierka 2x
v hustejších skupinách, 1
zásah do ½ platnosti LHP,
na ost. ploche v 2. ½ platn.
LHP, predpis VŤ 290 m3,
plocha prebierky skutočná
13,82 ha / násobná 20,73 ha, ), intenzita zásahu 9 %.
Vykonané (doteraz): VÚ 50- ťažba 152 m3, prebierková plocha 9,91 ha. Intenzita 5%.

Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
VŤ 50- , ťažba 560 m3, intenzita zásahu 17 %, 1 zásah v decéniu,
Technologický postup: výchovný zásah bude v poraste orientovaný do úrovne kde si
vyhliadneme budúce cieľové (rubné) stromy v priemernej strednej vzdialenosti 8m od seba
a podľa potreby si ich označíme trvalo alebo dočasne (z dôvodu zámeny jednotlivých cieľ.
stromov v ďalšom období). Cieľovým stromom budeme nepomáhať v získavaní rastového
korunového priestoru odstraňovaním 1 – 3 konkurujúcich jedincov. Stínka JMP sa bude
vykonávať so zreteľom na minimálne poškodzovanie ostávajúcich stromov a hlavne
cieľových stromov. V poraste existuje sieť rozčleňovacích liniek v dostatočnej hustote a bude
potrebné len ich dočistenie prípadne rozšírenie. Približovanie sa bude vykonávať pomocou
kombinácie vyťahovania koňom a približovania UKT alebo vývoznou súpravou.
Dlhodobý zámer:
Dlhodobým zámerom je v tomto poraste prostredníctvom plánovaných prírode blízkych
opatrení dosiahnuť zdravou a stabilnou existenciou cieľových stromov základ hodnotovej
produkcie porastu. Ako vidíme z opisu porastu v poraste sa nachádza značné množstvo
umelo vnesených a nepôvodných ihličnanov, ktoré majú zlý zdravotný stav v dôsledku
niekdajšieho poškodzovania zverou, mechanizmami, ale aj provenienčnou nevhodnosťou
v daných prírodných podmienkach. Pri výbere pokiaľ je možné budeme uplatňovať aj výber
zameraný na úpravu drevinového zloženia a zdravotného stavu porastu čo následne výrazne
ovplyvňuje stabilitu a odolnosť porastu ako celku voči abiotickým činiteľom . Cieľom je
vychovať do začiatku obnovy porast s dostatočným množstvom kvalitných jedincov
s presvetlenými korunami schopnými dobre fruktifikovať čo je predpoklad na naštartovanie
procesu prirodzenej obnovy a tým zabezpečenia trvalej existencie lesa na ploche porastu.
Následne je možné aplikovať ďalší súbor ťažbovo-obnovných a výchovných opatrení prírode
blízkym spôsobom.

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:

Porast 198 00
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 13,90 ha,
vek 45 r. zakmen 0,9, zast.
drevín bk 80, db 5, jh 5, sm
5, sc 5,
Celková zásoba na ploche
všetkých etáží: 2780 m3,
z toho na ha 200 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho
(súčasného) LHP:
VŤ 50- prebierka 1 zásah
do platnosti LHP, predpis
VŤ
290 m3, plocha
prebierky skutočná 21 ha,
intenzita zásahu 10 %.
Vykonané (doteraz): VÚ
ťažba 299 m3, prebierková
plocha 13,90 ha. Intenzita 10%.

Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
VŤ 50- , ťažba 538 m3, intenzita zásahu 19 %, 1 zásah v decéniu,
Technologický postup: výchovný zásah bude v poraste orientovaný do úrovne kde si
vyhliadneme budúce cieľové (rubné) stromy v priemernej strednej vzdialenosti 8 m od seba
a podľa potreby si ich označíme trvalo alebo dočasne (dôvodu zámeny jednotlivých cieľ.
stromov v ďalšom období). Cieľovým stromom budeme nepomáhať v získavaní rastového
korunového priestoru odstraňovaním 1 – 3 konkurujúcich jedincov. Stínka JMP sa bude
vykonávať so zreteľom na minimálne poškodzovanie ostávajúcich stromov a hlavne
cieľových stromov. Porast je na rovinatom teréne a v existuje v ňom sieť rozčleňovacích
liniek v dostatočnej hustote a bude potrebné len ich dočistenie prípadne rozšírenie.
Približovanie sa bude vykonávať pomocou kombinácie vyťahovania koňom a približovania
UKT alebo vývoznou súpravou.
Dlhodobý zámer:
Dlhodobým zámerom je v toto poraste prostredníctvom plánovaných prírode blízkych
opatrení dosiahnuť zdravou a stabilnou existenciou cieľových stromov základ hodnotovej
produkcie porastu.. Pri výbere pokiaľ je možné budeme uplatňovať aj výber zameraný na
úpravu drevinového zloženia a zdravotného stavu porastu čo následne výrazne ovplyvňuje
stabilitu a odolnosť porastu ako celku voči abiotickým činiteľom . Cieľom je vychovať do
začiatku obnovy porast s dostatočným množstvom kvalitných jedincov s presvetlenými
korunami schopnými dobre fruktifikovať čo je predpoklad na naštartovanie procesu
prirodzenej obnovy a tým zabezpečenia trvalej existencie lesa na ploche porastu. Následne je
možné aplikovať ďalší súbor ťažbovo-obnovných a výchovných opatrení prírode blízkym
spôsobom.

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:

Porastová mapa dotknutého územia.

