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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovensko

Lesná oblasť: 27 – Pohronský Inovec

Užívateľ (OZ): Topoľčianky
LHC: Žitavany

Zemepisné súradnice: 18° 31´ vých.dĺžka
48°23´ sev. šírka
Rozpätie nadmorskej výšky: 480-720

Názov: Roskovice

Prevládajúca expozícia: JV

Výmera: 180 ha

Priemerný sklon: 35 %

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: Mierne teplá

Priem. ročné zrážky v mm: 800

Geologické podložie: Andezity

Priem. roč. teplota v °C: 9

Prevládajúce pôdy: Hnedá lesná pôda

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: QF,FQ
Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté: 94

Prírode blízke hospodárenie od r. 2009
% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):

ihličnaté: 6

I. - 2 %,
II. - 1 %,
IV. - %,
V. %,
Produkcia a ťažba:

III. - %,
VI+ - 97

Zásoba 50709 m3

Plánovaný etát ročný 6,3

Priem. zásoba (odhad z LHP): 282 m3/ha

z toho: úžitková hmota 95

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 94

%

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):33

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 5

%

z toho prir. Obnova60 %, umelá obnova 40 %

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 1

%

z toho na voľ. pl.20% , pod clonou por.80%

%

m3/ha
%, 5

palivo %

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

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

+
+
+
+
+

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 PRO SILVA s názvom ROSKOVICE o celkovej výmere 180 ha bol vytvorený
prevažne z rubných porastov buka a duba.Objekt bol zriadený za účelom o prírode
blízke obhospodarovanie lesa. Vzhľadom k veku väčšiny porastov a z dôvodu
zachovania genofondu maximálne zvyšovať podiel prirodzenej obnovy uplatňovaním
viacerých obnovných postupov(vzájomné porovnanie ich účinnosti a efektívnosti).

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe :
Obnovné ťažby
V decéniu 2003-2012 v platnom LHP sa ako najčastejší obnovný postup vyskytuje MCR
s dvomi zásahmi za decénium s intenzitou 15%.
Ťažbové postupy- ťažba JMP,približovanie SK UKT.Priemerný sklon terénu 35%,
Terén mierne členitý.
Výchovné ťažby
V porastoch do 50r. predpisuje intenzitu 12% a 16% čo je postačujúce pre potreby
porastu.
Zásah sa vykonáva v úrovni s uplatnením zdravotného a negatívneho výberu.Porast nad
50 r. je bez zásahu, čo zodpovedá stavu porastu.
Ťažba je vykonávaná klasickými technológiami – stínka JMP,približovanie UKT
v porastoch do 50r hŕbkovanie koňmi.
Obnova lesa
Platné LHP na roky 2003-2012 predpisuje v porastoch 33 ha obnovy, z toho 19,8 ha
prirodzená obnova tvorí 60%, umelá tvorí 13,2 ha čo je 40% z celkovej obnovy
navrhovaného objektu. Umelá obnova lesa sa vykonáva prevažne jamkovou sadbou
v menšej miere štrbinovou sadbou
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine sa prevádza v porastoch kde sa vykonávala umelá obnova ,1 *
ročne v prípade potreby aj 2* ročne , po dobu , kým kultúra nespĺňa kritéria
zabezpečeného porastu. Ochrana proti zveri sa prevádza individuálne náterom
chemickým a mechanickým – oplotky .
Najčastejšie používané chemické nátery : Cervacol ,Aversol ,RPZ. Oplotky sa použili
pletivové a 1km elektrického oplotku .Nakoľko je na danej lokalite zvýšený výskyt vysokej
a srnčej zveri treba dbať o ochranu prirodzeného a umelého zmladenia vo vysokej miere!
Výchova prečistkami
V listnatých porastoch – úrovňové zásahy s negatívným výberom, prvým zásahom
zabezpečiť odstránenie predrastlíkov a nekvalitných jedincov, čistka vhodnej intenzity
a súčastne úprava skladby a rozmiestnenie drevín s dôrazom na podporu požadovanej
dreviny.V rovnorodých listnatých porastoch prevažne vzniknutých z prirodzeného
zmladenia realizovať neceloplošnú výchovu , k realizácii ktorej je nevyhnutné rozčlenenie
porastu.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Obnovné ťažby
Spôsob vykonania – Účelový výber ,Skupinový alebo skupinovitý clonný rub.
Nakoľko väčšina porastov v objekte je rozpracovaná prvými zásahmi MCR a nie je v nich
dosť prirodzeného zmladenia ,navrhujeme v porastoch s prevahou BK účelový výber
zameraný na odstránenie nekvalitných stromov ,poškodených ,prípadne stromy, ktoré
škodia najkvalitnejším. V porastoch s prevahou DB realizovať skupinové clonné ruby. Do
konca decénia vykonať zásahy s intenzitou 20% zásoby.
Ťažbové postupy : Ťažba stromov bude realizovaná smerovou stínkou k približovacím
linkám resp. von zo skupín s krátením SKM v poraste na 2 a viac kusov. Približovanie
krátených SKM bude vykonané UKT, v niektorých porastoch podľa terénnych podmienok
použiť kone.
Výchovné ťažby
Výchovné zásahy v porastoch do 50r. zamerať na stabilitu a kvalitu jedincov.

Obnova lesa
Podľa vývoja budeme v porastoch realizovať spolupôsobenie a to buď pomiestnou
prípravou pôdy alebo odstraňovaním nežiadúcej tenčiny a krov. Našim zámerom pri
obnove lesa je v prvom rade dosiahnutie prirodzenej obnovy so zabezpečením aspoň
pôvodného drevinového zloženia, čo chceme ovplyvniť ako je uvedené vyššie ,už pri
prvých obnovných zásahoch a následne výchovnými zásahmi pod clonou materského
porastu ako aj po odclonení MLP.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Mladé lesné porasty vzniknuté v jednotlivých skupinách z prirodzeného zmladenia treba
chrániť hlavne proti zveri ale aj proti burine. Proti zveri hlavne stavbou pletivových
poprípade drevených oplôtkov! Plecí rub a prestrihávku robiť za účelom redukcie hustoty
a úpravy drevinového zloženia, podpora menej zastúpených drevín ( javor ,jaseň , brest )
Výchova prečistkami
Pri výchove prečistkami plánujeme vzhľadom na hlavné zastúpenie listnatých drevín
zasahovať podľa zásady včas, menej, častejšie. Zásahy budeme realizovať v úrovni
odstraňovaním predraslíkov ,úpravou drevinového zloženia.
Demonštračné objekty
Za demonštračné objekty boli vybrané porasty , v ktorých chceme začať v najbližších
rokoch uplatňovať prírode blízke postupy hospodárenia , a pomôcť daným porastom
zvíťaziť nad prevahou zveri , so znížením nákladov na umelú obnovu a následnú
ochranu. Vzhľadom na charakter celého objektu sú všetky vybrané porasty v počiatočnej
fáze obnovy , preto predpokládáme dosiahnutie výsledkov v dlhšom časovom období .
Objekt je momentálne , čo sa týka priblíženia k štruktúre prírodného lesa chudobnejší ,
ako iné, avšak veríme , že nami vybranými postupmi dosiahneme primeraný efekt , ktorý
budeme môcť prezentovať.

Porast 315 – 10
Charakteristika z LHP (2003-2012)
Výmera 20,99ha,vek 105r.,zakmenenie 0,9,Zastúpenie drevín BK 72%,DB 22%,HB
3%,JS 1%,JV 1%.Celková zásoba 8921m3,425m3/ha.
Predpis súčasného LHP
Maloplošný clonný rub v pásoch,na 2 výšky porastu,založiť 4 východiská obnovy.2
zásahy v des.Predpis ťažby 2326m3 na ploche 5,48ha
Vykonané (doteraz)
Ťažba 696m3,ťažbová plocha 1,64ha
Nový predpis LHP
Účelový výber na celej ploche porastu,predpis ťažby 2670m3,1 zásah do konca decénia
s intenzitou 30%.
Technologický postup
Ťažba bude realizovaná JMP s rozrezom na 2 a viac kusov za dodržiavania smerovej
stínky.Približovanie UKT.
Dlhodobý zámer
Porast je v štádiu strednej kmeňoviny s prevažným zastúpením BK ale nachádzajú sa tu
aj cenné listnáče(JV,JS).V minulosti bol rozpracovaný MCR v pásoch na 2 výšky porastu.
Vzhľadom na zámer čo najviac sa štruktúrou priblížiť výberkovému lesu sme zvolili Ú
čelový výber na podporu najkvalitnejších jedincov.V prvom zásahu bude zasiahnutá
plocha,kde ešte nebola realizovaná ťažba,zrúbaním nekvalitných a poškodených
jedincov.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie ribliž. 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 323 – 10
Charakteristika z LHP (2003-2012)
Výmera 14,52ha,vek 120r.,zakmenenie 0,8,Zastúpenie drevín DB 89%,CR 6%,BK
5%.Celková zásoba 4763m3,328m3/ha.
Predpis súčasného LHP
Maloplošný clonný rub v pásoch,na 2 výšky porastu,založiť 2 východiská obnovy.2
zásahy v des.Predpis ťažby 2300m3 na ploche 7,01ha
Vykonané (doteraz)
Ťažba 794m3,ťažbová plocha 2,42ha z toho 225m3 bolo realizované v zmysle nového
predp.
Nový predpis LHP
Účelový výber na celej ploche porastu,predpis ťažby 950m3,1 zásah do konca decénia
s intenzitou 20%.
Technologický postup
Ťažba bude realizovaná JMP s rozrezom na 2 a viac kusov za dodržiavania smerovej
stínky.Približovanie UKT.
Dlhodobý zámer
Porast v štádiu hrubej kmeňoviny s hlavným zastúpením DB.V minulosti rozpracovaný
MCR
v pásoch na 2 výšky porastu.Dlhodobým zámerom je dosiahnuť primeranú vertikálnu
štruktúru porastu a max.% prirodzenej obnovy porastu s využitím skupinovite clonných
rubov.V počiatočnej fáze rozpracovanie porastu Účelovým výberom hlavne na
nezasiahnutých plochách s následným prechodom na skupinový resp skupinovitý clonný
rub v závislosti od vývoja porastu prechádať na výberkový spôsob 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 327 – 10
Charakteristika z LHP (2003-2012)
Výmera 8,32ha,vek 110r.,zakmenenie 0,7,Zastúpenie drevín DB 84%,BK 16%.Celková
zásoba 2254m3,271m3/ha.
Predpis súčasného LHP
Maloplošný clonný rub v pásoch,na 2 výšky porastu,založiť 3 východiská obnovy.2
zásahy v des.Predpis ťažby 940m3 na ploche 3,47ha
Vykonané (doteraz)
Ťažba 168m3,ťažbová plocha 1,68ha .
Nový predpis LHP
Účelový výber na celej ploche porastu,predpis ťažby 450m3,1 zásah do konca decénia
s intenzitou 20%.
Technologický postup
Ťažba bude realizovaná JMP s rozrezom na 2 a viac kusov za dodržiavania smerovej
stínky. Približovanie UKT.
Dlhodobý zámer
Porast v štádiu hrubej kmeňoviny s hlavným zastúpením DB.V minulosti rozpracovaný
MCR v pásoch na 2 výšky porastu.Dlhodobým zámerom je dosiahnuť primeranú
vertikálnu štruktúru porastu a max.% prirodzenej obnovy porastu s využitím skupinovite
clonných rubov.V počiatočnej fáze rozpracovanie porastu Účelovým výberom hlavne na
nezasiahnutých plochách s následným prechodom na skupinový resp skupinovitý clonný
rub v závislosti od vývoja porastu prechádať na výberkový spôsob 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 329 – 10
Charakteristika z LHP (2003-2012)
Výmera 10,30ha,vek 110r.,zakmenenie 0,8,Zastúpenie drevín DB 62%,BK 37%,HB
1%.Celková zásoba 3224m3,313m3/ha.
Predpis súčasného LHP
Maloplošný clonný rub v pásoch,na 2 výšky porastu,založiť 3 východiská obnovy.2
zásahy v des.Predpis ťažby 1234m3 na ploche 3,94ha
Vykonané (doteraz)
Ťažba 317m3,ťažbová plocha 1,00ha .
Nový predpis LHP
Účelový výber na celej ploche porastu,predpis ťažby 806m3,1 zásah do konca decénia
s intenzitou 25%.
Technologický postup
Ťažba bude realizovaná JMP s rozrezom na 2 a viac kusov za dodržiavania smerovej
stínky. Približovanie UKT.
Dlhodobý zámer
Porast v štádiu hrubej kmeňoviny s hlavným zastúpením DB.V minulosti rozpracovaný
MCR v pásoch na 2 výšky porastu.Dlhodobým zámerom je dosiahnuť primeranú
vertikálnu štruktúru porastu a max.% prirodzenej obnovy porastu s využitím skupinovite
clonných rubov.V počiatočnej fáze rozpracovanie porastu Účelovým výberom hlavne na
nezasiahnutých plochách s následným prechodom na skupinový resp skupinovitý clonný
rub v závislosti od vývoja porastu prechádať na výberkový spôsob 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:

Mapa objektu Pro SILVA ROSKOVICE

