
 

 
 

                        Objekt PRO SILVA 

 

Lakeť 
LS Skýcov, OZ Topoľčianky 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vyhotovil : Ing. Rudolf Dávid vedúci LO  
 Schválil :  Ing. Jozef Gregora  vedúci lesníckej výroby  

 Topoľčianky   september 2009  
 
 



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

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: 
Slovenská republika 

Lesná oblasť:  07 Tríbeč 

Užívateľ (OZ): 
OZ Topoľčianky 

Zemepisné súradnice: 

LHC: 
Skýcov 

Rozpätie nadmorskej výšky: 320 - 500 

Názov: 
LAKEŤ 

Prevládajúca expozícia:  JZ 

Výmera:  104,66 ha 
 

Priemerný sklon: 30 % 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: Mierne teplá až  prechodná 
 

Priem. ročné zrážky v mm: 781 
 

Geologické podložie: 
Kryštalinikum  prevažne kremence a na  
časti granodiority 

Priem. roč. teplota v °C: 9 

Prevládajúce pôdy: hnedé lesné pôdy 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: 211,204,299,311 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2010 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: db 65, bk 25, cr 5, hb 3  
 

I. - 3 %, II. - 2 %, III. - 7 %, 
IV. -  %, V. -  %, VI+ 88  % 

ihličnaté: bo 1  
 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba 38880 m3 
 

Plánovaný etát ročný  978 m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP): 375 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota  96 %, 4 palivo % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm: 60 % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 24 
ha 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 35 % 
 

z toho prir. obnova 75 %,umelá 
obnova 25 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 5 % 
 

z toho na voľ. pl. 10 %, pod clonou por.       
90% 

 
 
 
 
 
 



 
 

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 PRO SILVA  bol vytvorený  prevažne v rubných dubových 

a dubovobukových porastoch o výmere 104, 66 ha.  Bol zriadený za účelom 
o prírode blízke obhospodarovanie lesa ako  i územie zamerané na získavanie 
poznatkov  o prirodzene prebiehajúcich autoregulačných procesov v lese a to 
prostredníctvom jemnejšieho zasahovania do výchovy. Vzhľadom na to, že väčšina 
porastov je v rubnom veku bude tu snaha o  dosiahnutie   najväčšieho prirodzeného 
zmladenia a začať s hrúbkovou i vekovou diferenciáciou týchto porastov, čo 
plánujeme v prvej fáze účelovými výbermi na celej ploche porastov v bukových 
porastoch,  skupinovým a skupinovitým clonným rubom v dubinách a zmiešaných 
porastoch ponechaním kvalitných jedincov z dôvodu zachovania genofondu, 
uvoľňovaním korún získať postupne väčší hrúbkový prírastok. Po dosiahnutí 
prirodzeného zmladenia pokračovať účelovým výberom  alebo  pomiestnym výberom 
a tak dosiahnuť rôznorodú vertikálnu štruktúru porastov.  

 
 
 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:  
 
Obnovné ťažby  
V decéniu 2004 – 2013 sú predpísané podľa  LHP v dubových porastoch MCR 
s následným DO na presvetlených plochách ( dva porasty mali byť dorúbané úplne ) 
a v dubovo – bukových porastoch sú to VCR prípadne OCR a následný druhý zásah 
DO. Doteraz boli vykonané len presvetľovacie clonné ruby na vyznačených 
obnovných prvkoch , ale v niektorých porastoch bol vykonaný ÚV takmer po celom 
poraste. DO bol vykonaný zatiaľ len v jednom poraste, kde bolo takmer 100% PZ. 
Intenzita zásahov bola predpísaná od 25 až do 100 %. 
 Vo väčšine porastov boli realizované už dva  jemnejšie  zásahy .  Ťažba bola 
realizovaná klasickými technológiami : ťažba JMP, približovanie UKT resp. LKT,  prvý 
zásah viac menej podľa ťažbovej mapy druhý sa už tak ťažbovej mapy nepridržiaval.  
 
 
Výchovné ťažby  
Výchovné zásahy v dvoch porastoch + 50 boli v LHP navrhnuté v intenzite  6 – 8%.  
V skutočnosti boli už vykonané po zmene LHP o intenzite 20%. V mladšom poraste 
bol  vykonaný zásah v úrovni a v staršom poraste bol vykonaný  ÚV takmer po celej 
ploche za účelom podpory PZ. Porasty sú už i primerane rozčlenené. 
 
 
 
Obnova lesa  
Platné LHP na roky 2004 – 2013 celkove predpisuje obnovu na ploche 35,64 ha 
v pomere 40% umelej a 60% PZ.. Zatiaľ bol vykonaný len jeden dorub , kde bola na 
časti plochy vykonaná umelá obnova jamkovou sadbou.  
  
 



 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
 
Starostlivosť o MPL je zameraná na ochranu proti burine ručným vyžínaním 1x ročne 
je tu potrebné vykonávať výrub nežiaducich krov a drevín na obnovovaných 
plochách, ochrana proti zveri bola realizovaná postavením dvoch oplôtkov proti zveri.  
 
 
Výchova prečistkami 
 
  LHP predpisuje prerezávky v troch porastoch  1x  v hustejších častiach,  tu zásah 
nebol doteraz vykonaný – bude realizovaný v úrovni  so zameraním na odstránenie  
predrastavých  a drevinove nevhodných jedincov.   
 
 

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
 
Obnovné ťažby  
 
Nakoľko väčšina porastov je už rozpracovaná  prvými  VCR a MCR a vo väčšine 
z nich nie je dostatočné prirodzené zmladenie, hoci  sú už prevažne dosť presvetlené 
takmer po celej ploche  je potrebné uplatniť len jemný účelový výber zameraný na 
odstránenie  nekvalitných a poškodených stromov jedincov. Zásahy budú 
orientované hlavne do hustejších častí porastov. V dubovobukových porastoch 
ponechávať viac dubové jedince jednak pre i ešte možný hrúbkový prírastok ako 
i agresívnejšie  PZ buka . 
  V porastoch s prevažne zastúpení duba chceme realizovať skupinovité a skupinové 
clonné  ruby vo väčších vzdialenostiach, aby sme v budúcnosti, pri postupnom 
odrastaní PZ mohli dosiahnuť mozaikovitú štruktúru následného porastu. Je potrebné  
sa venovať i hygiene porastov a to odstraňovaním jedincov napadnutých grafiozou. 
Podľa stavu niektorých porastov najmä na prudších svahoch, kde sa neukazuje PZ,  
je potrebné vykonať spolupôsobenie pri PZ.  
    Porasty v terajšej fáze sú väčšinou rovnoveké  v počiatočných fázach obnovy a čo 
sa týka priblíženiu sa štruktúre prírodného lesa sa nám podarí priblížiť asi len v 
dlhšom časovom horizonte. 
   Ťažba stromov bude realizovaná smerovou stínkou k približovacím linkám resp. 
von zo skupín s krátením SKM v poraste na dva a viac kusov. Približovanie 
skrátených SKM bude vykonávané s UKT v niektorých porastoch  na časti s prudší 
svahom je potrebné použiť technológiu kôň – UKT. 
 
 
Výchovné ťažby  
    
    Výchovné ťažby budú zamerané na úrovňový negatívny výber spolu 
s odstraňovaním stromov poškodených zverou, prípadne ťažbou tieto zásahy budú 
realizované silnejšou intenzitou z dôvodu uvoľňovaním korún nádejných stromov 
zvyšovaním ich hrúbkového prírastku a prípravy PZ. Naši zámerom pri obnove týchto 
porastov je dosiahnutie prirodzenej obnovy so zabezpečením pôvodného 
drevinového zloženia.    Technológia ťažby je taká istá ako  pri OÚ i s použitím koní. 
Rozčlenenie porastov je už hotové. 



Obnova lesa  
 
     
   Podľa vývoja  v porastoch budeme realizovať spolupôsobenie pri PZ a to buď 
pomiestnou prípravou pôdy alebo odstraňovaním nežiaducej tenčiny a krov hlavne 
černičia. Našim zámerom je v prvom rade  dosiahnutie maximálne PZ so 
zabezpečením aspoň pôvodného drevinového zloženia, čo chceme ovplyvniť ako je 
uvedené vyššie už pri prvých zásahoch a následne výchovnými zásahmi pod clonou 
materského porastu ako aj po odclonení mladých lesných porastov.  
 
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
 
 
 
        V budúcnosti neuvažujeme s ochranou proti burine,ale bude asi potrebná 
ochrana proti zveri. Starostlivosť o MLP sa zameria na plecie ruby za účelom 
odstraňovania nežiadúcich drevín a prestrihávky na redukciu hustoty MLP, podporu 
menej zastúpených drevín( db v zmiešaných db-bk porastoch) a odstraňovanie 
poškodených jedincov po ťažbe hornej etáže. 
 
 
Výchova prečistkami 
 
 
   Pri výchove prečistkami plánujeme vzhľadom na hlavné zastúpenie listnatých 
drevín zasahovať podľa zásady včas, menej, častejšie. Zásahy budeme realizovať 
v úrovni odstraňovaním predrastlíkov, úpravou drevinového zloženia v prospech 
pestrejšieho drevinového zloženia. V časti už existujúcich MLP sa zameráme  hlavne 
na ostraňovanie drevinové nevhodných drevín (sm, sc). 
 

 
 
Demonštračné objekty  

 

 
Porast  254 00 

 

Charakteristika z LHP:  

 

Celková výmera 22,25 ha, vek 110 r., zakmenenie 0,8, zast, drevín bk 58, db 35,  bo 7. 

Zásoba porastu 10347 m3, z toho na ha 465 m3.  

 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

 Veľkoplošný clonný rub na 3 výšky porastu, založiť 3 východiská obnovy, 2 zásahy 

v decéniu, nezmladené miesta doplniť, vyžínať , chrániť proti zveri, Medzi obnovnými 

prvkami presvetliť. Predpis ťažby 3670 m3 na ploche 6,10 ha, intenzita zásahu je 35 %.   

Vykonané (doteraz): ťažba 2016 m3 na ploche 4,19 ha, bez plochy na zalesnenie. 

 



 

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

   Do konca platnosti LHP už nenavrhujeme žiadny zásah až na sanitárny výber , nakoľko 

porast je takmer na celej ploche presvetlený( okrem dubových častí s charakterom ochranného 

lesa).  V dávnejšie presvetlených častiach je pekné bukové PZ, ktoré je agresívnejšie ako 

dubové.  

 

 

Technologický postup:  

 

 
 

 

 

Dlhodobý zámer:  

   Porast 254 je teraz v štádiu hrubej kmeňoviny s prevahou buka okrem nižšej dubovej časti 

porastu na JV -  kde sa nachádza i ochranný les.  Dlhodobým zámerom je dosiahnutie 

primeranej výškovej diferenciácie postupnou ťažbou rubne zrelých jedincov s dosiahnutím čo 

najvyššieho PZ s podporovaním PZ db a na spestrenie ponechať jednotlivo primiešané i bo 

a hb prípadne iné dreviny. Pri ťažbe uprednostňovať bk pred  db - nakoľko u ktorého je 

možný ešte hrúbkový prírastok postupným presvetľovaním. Najkvalitnejšie stromy 

podporovať uvoľnením ich korún najmä db a vtrúsených drevin. 

 

 

 

 

 



Porast  244 00 

 
Charakteristika z LHP:  

 

 

Celková výmera 12,91 ha, vek 115 r., zakmenenie 0,8, zast, drevín, db 88, bk 11,cr 1. Zásoba 

porastu 5630 m3, z toho na ha 436 m3.  

 

 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

 Maloplošný clonný rub na 2 výšky porastu, založiť 4 východiská obnovy, 2 zásahy 

v decéniu, nezmladené miesta doplniť, vyžínať , chrániť proti zveri. Predpis ťažby 1900 m3 

na ploche 4,35 ha, intenzita zásahu je 33 %.     

 

 

Vykonané (doteraz): ťažba 465 m3 na ploche 1,06 ha, bez plochy na zalesnenie. 

 

 

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

   Do konca platnosti LHP už nenavrhujeme žiadny zásah až na sanitárny výber (sporadický 

úhyn db – grafióza)  , nakoľko porast je takmer na celej ploche presvetlený( v minulosti 

založené 4 východiská obnovy).  V minulosti presvetlených častiach sa objavuje bukové PZ, 

ktoré je poškodzované zverou. 

 

Technologický postup:  

 

 



 

Dlhodobý zámer:  

    Porast 244 je v štádiu rovnovekej hrubej kmeňoviny, kde sa začína objavovať  PZ bk i db, 

ktoré je zatiaľ menej viditeľné,   je  evidentné čiastočné poškodzovanie tohto zmladenia. 

Hlavným zámerom je tu realizovať skupinové clonený rub s východiskami v existujúcich 

presvetľovacích pásoch, ktoré sú dostatočne vzdialené, aby v budúcnosti pri postupnom 

odrastaní PZ a vkladaní nových skupín sa dosiahla mozaiková štruktúra následného porastu. 

Kde sa začína objavovať hustejší trávnatý podrast je potrebné vykonávať spolupôsobenie pre 

PZ, poškodzovanie zverou bude potrebné riešiť primeranou ochranou. 

 

 

 

 
Porast  251 00 
 

 
 

Charakteristika z LHP:  

 

Celková výmera 11,23 ha, vek 110 r., zakmenenie 0,8, zast, drevín, db 53, bk 47. Zásoba 

porastu 5233 m3, z toho na ha 466 m3.  

 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

 Veľkoplošný clonný rub na 3 výšky porastu, založiť 2 východiská obnovy v strede presvetliť, 

2 zásahy v decéniu, na SZ okraji dorub.  Nezmladené miesta doplniť, vyžínať , chrániť proti 

zveri, Medzi obnovnými prvkami presvetliť. Predpis ťažby 2140 m3 na ploche 4,60 ha, 

intenzita zásahu je 40 %.     



 

 

Vykonané (doteraz): ťažba 1052 m3 na ploche 2,04 ha, S plochou  na zalesnenie o výmere 

1,40 ha. 

 

 

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

     

Na SV časti porastu, kde doteraz nebol zásah je potrebné vykonať účelový výber cca 330 m3, 

za účelom presvetlenia  s odclonením db. 

 

Technologický postup:  

 

Ťažba realizovaná pomocou JMP  za prísneho dodržania smerovej stínky a rozrezom  pri pni 

s dôrazom na čo najmenšie poškodenie porastu. 

 

 

Dlhodobý zámer:  

 

    Porast je v štádiu rovnorodej kmeňoviny na J časti poškodený vetrovou kalamitou.  Na 

v minulosti presvetlených častiach sa začína objavovať  PZ.  V prvom rade je potrebné 

vykonať účelový výber na SV časti na zníženie zakmenenia a podporu kvalitných jedincov 

hlavne db. Neskôr potupným výberom pokračovať po celej ploche na podporu výškovej 

diferenciácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            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) 



 

248 A 00 

Charakteristika z LHP:  

 

Celková výmera 7,75 ha, vek 55 r., 

 zakmenenie 0,8, zast, drevín bk 65, 

 hb 20 db 15. Zásoba porastu 1992 m3, 

 z toho na ha 257 m3.  

 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

 Prebierka v druhej polovici decénia okrem 

 redších skupín. Predpis ťažby 165 m3 

 na ploche 5,50 ha, intenzita zásahu je 8 %.     

 

 

Vykonané (doteraz): Výchovná ťažba 380 m3 

 na ploche 5,50 ha. 

 

 

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

Predpis ťažby predpokladal intenzitu zásahu 8%  vykonaný výchovný zásah v minulých 

rokoch mal intenzitu až  19%, čo by zodpovedalo terajšiemu stavu vývoja porastu a do konca 

platnosti LHP nie je potrebné  už zasahovať. 

Technologický postup:  

 

Dlhodobý zámer:  

 

Porast má len cez 50 rokov, bol v minulosti poškodzovaný zverou – lúpaním. Preto vo 

výchovných ťažbách je potrebné sa orientovať na  úrovňový negatívny výber a odstraňovanie 

poškodených stromov. Je potrebné podporovať db na úkor bk a hlavne hb. Pri ťažbových 

zásahoch rátať zo silnejšou intenzitou a uvoľňovaním korún nádejných stromov . 

 

 


