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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: 07 Tribeč 

Užívateľ (OZ): Topoľčianky 
 

Zemepisné súradnice: 18°30´v.z.d. 
                                     48°27´s.z.š. 

LHC: Hrušov 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 340–520 m.n.m 

Názov: Hrušov 
 

Prevládajúca expozícia: JZ 

Výmera: 114,43 ha 
 

Priemerný sklon: 30 % 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: mierne teplá oblasť 
 

Priem. ročné zrážky v mm: 650 - 850 
 

Geologické podložie: rula, svor 
 

Priem. roč. teplota v °C: 7 - 9 

Prevládajúce pôdy: hnedé lesné pôdy 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: QF, Fp 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2010 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín):  

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: BK 67, DZ 30, CR 3 
              

I. - %, II. -2 %, III. -  %, 
IV. – 8 %, V. -  %, VI+ -90 % 

ihličnaté: 
 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba  43 483 m3 
 

Plánovaný etát ročný        12,6 m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP): 376 m3/ha 

                                                    
z toho: úžitková hmota 95 %, palivo 5 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:          % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v 
ha):37,41 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 25 % 
 

z toho prir. obnova 27,59 %, umelá obnova 
9,82 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:       75 % 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.   Kritériá prírode primeranej   
pestovateľskej techniky 

celkom 
prevládajúce 

>75 % 

veľmi 
časté 

50-75 % 

čiastočne 
prevládajúce 

25-50 % 

zriedkavé 
<25 % 

Pestovanie porastovej zásoby, 
prednosť 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 
 

Zámer na vytvorenie objektu PRO-SILVA v lokalite LS Hrušov  LO- Nitrolín, spočíva v 

uplatňovaní ťažbovo – obnovných a výchovných postupov v súlade s myšlienkov prírode 

blízkeho obhospodárovania lesa s maximálnym využitím produdčného potencionálu 

stanovižťa. Cielom je zabezpečiť lesy s prírodnou porastovou štruktúrou.(porasty zmiešané, 

rôznorodé, rôznoveké, s pôvodnými drevinami), postupne zvýšiť podiel kvalitných jedincov, s 

vysokou ekologickou stabilitou, pestovnú činnosť biologicky zlacniť využitím rastových a 

regeneračných prírodných procesov, s nepretržitou obnovou. Zároveň docieliť zvýšenie mimo 

produkčních funkcií lesa hlavne zdravotné, estetické, rekreačné a vodoochranné. 

 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe 
 

OBNOVNÉ ŤAŽBY 

 

Takmer celý komplex porastov je rozpracovaný veľkoplošným clonným rubom v pásoch 

šírky na štyri výšky porastu s dvoma zásahmi v decéniu a dorubom. Intenzita zásahov 

v zasahovaných porastoch, približne 30%.  

Charakteristika technologických postupov: ťažba SKM s rozrezom JMP, dodržiavanie 

smerovej stínky, približovanie UKT, ŠLKT v polozávese. Terén mierne členitý až členitý 

sklon cca 40% s výskytom strží a natupujúceho podrastu. Približovacia vzdialenosť okolo 400 

m. 

 

VÝCHOVNÉ ŤAŽBY 
 

V navrhovanom objekte sa nachádzajú dva bezzásahové porasty vo veku 80 a 25 rokov. 

Zásahy vykonané v minulosti sa uskutočňovali formou negatívneho spôsobu v nedostatočnej 

intenzite. Výchova sa zameriavala na zdravotný výber a úpravu drevinového zloženia. 

 

OBNOVA LESA 

 

V navrhovanom objekte je plánované vykonať obnovnú ťažbu na ploche 37,41 ha z toho 

umelá obnova je plánovaná na ploche 9,82 ha a prirodzená obnova na ploche 27,59 ha, to je v 

pomere 26% ku 74%. Drevinové zastúpenie je BK 67% ,DZ 30%,CR 3%. Umelá obnova sa 

vykonáva štrbinovou sadbou voľnokoreňovými sadenicami v horších pôdnych podmienkach 

sa vykonáva krytokorennými sadenicami jamkovou sadbou. V roku 2006 sa v niektorých 

porastoch vykonala príprava pôdy - spolupôsobenie pre prirozdené zmladenie. 

 

STAROSTLIVOSŤ O MLADÉ LESNÉ PORASTY 

 

Podľa potreby a stavu mladých porastov sa vykonáva ochrana vyžínaním ručne, ochrana 

mladých porastov náterom, repelentami, plecí rub a prestrihávka. 

 

VÝCHOVA PREČISTKAMI 

 

Vo väčšine porastov na LO-Nitrolín je zásah plánovaný 1 krát za decénium. Zásahy sú 

orientované do úrovňe a na nadúrovňové predrastlíky. Intenzita sa vykonáva s ohľadom na 

vyspelosť konkrétneho porastu. V navrhovanom objekte sa momentálne nenachádzajú porasty 

s predpisom prečistka. 



ZMENA PRÍSTUPU K OBHOSPODAROVANIU OBJEKTU PRO SILVA – KRAJE 

 

OBNOVNÉ ŤAŽBY 

 

V navrhovanom objekte PRO SILVA je v súčastnosti rozpracovaných cca 88% porastov 

presvetlovacím rubom a 3% bez zásahu. V rozpracovaných porastoch sa vykonala obnova na 

ploche 4,86 ha z toho 2,30 ha umelá obnova a 2,56 ha prirodzené zmladenie. V porastoch 

plánujeme pokračovať prostredníctvom pomiestneho výberu, najjemnejšími formami 

clonného rubu – skupinový, skupinovitý na celej ploche porastu. Jednotlivé stromy sa budú 

vyberať na základe ich posúdenia v poraste pri ktorom sa bude brať do úvahy ich zdravotný 

stav, kvalita koruny a kmeňa, rozmiestnenie v poraste ako aj predpoklad vzniku prirodzeného 

zmladenia. Dôsledným uplatňovaním tohto výberu sa dosiahne vyššia a kvalitnejšia produkcia 

drevnej hmoty, nástup prirodzeného zmladenia, zabezpečenie vhodného drevinového zloženia 

a stability porastov. V najbližších zásahoch uplatňovať semenný rub, po nástupe  

prirodzeného zmladenia odstraňovať rubné zrelé jedince z cieľom podporiť a zabezpečiť 

plochu prirodzeným zmladením. Počet zásahov 2 – 3 krát za decénium podľa potreby 

a vzhľadom na semenné roky, nástupu prirodzeného zmladenia , uvoľnenia korún. Intenzita 

zásahov by mala byť od 20 - 30% podľa konkrétnho porastu. Z ťažbovo-obnovných postupov 

treba uplatňovať šetrné technológie, rozrez surových kmeňov, dôsledne rozčleniť porasty na 

pracovné polia. Pri ich dodržiavaní sa zachová prirodzené zmladenie, ochráni sa materský 

porast a zhodnotí sa vyťažená drevná hmota. 

 

VÝCHOVNÉ ŤAŽBY 

 

V poraste s predpisom výchovnej ťažba uplatniť pomiestny výber jednotlivých stromov 

z cieľom podpory vytipovaných stromov, uvoľnenie ich koruny pre rastový priestor. Je to 

porast s 95% BK a zastúpením DZ, podporiť kvalitné jedince DZ na dosiahnutie väčšej 

stability porastu a na maximálne využitie rastového priestoru. Porast je potrebné začať 

pripravovať na nepretržitú obnovu. 

 

OBNOVA LESA 

 

Pri uvoľňovaní koruny a vytvorení rastového priestoru clonným rubom alebo pomiestnym 

výberom jednotlivých stromov vytvoríme podmienky pre prirodzenú obnovu porastov, pre 

žiadúce a života schopné zmladenie ako aj pre nepretržitú obnovu porastov. 

 

STAROSTLIVOSŤ O MLADÉ LESNÉ PORASTY 

 

Porasty prirodzeného zmladenia v dobrých podmienkach majú velkú života schopnosť, 

rastovú dynamiku, dobré zapojenie, čo znižuje náklady na ochranu mladých lesných porastov 

proti burine vyžínaním. Sú odolné voči škodám zverou. Na odstránenie ostatných škodlivých 

činiteľov sa použijú použijú dostupné pestovateľské opatrenia. 

 

VÝCHOVA PREČISTKAMI 

 

Cieľom navrhovaného objektu PRO SILVA je vypracovať porasty rôznoveké a rôznorodé. 

Výchova prečistkami bude záležať od konkrétnoho porastu, počtu jedincov, drevinového 

zastúpenia, výšky, hustoty a veľkosti hlúčikov. Počet zásahov sa bude vykonávať tiež podľa 

stavu konkrétneho porastu 1 krát niekedy 2 krát. Pri vzniku väčších plôch v poraste uplatniť 

neceloplošnú výchovu, vzhľadom na to, že sú to porasty listnáčov, hlavne buka. 



Demonštračné objekty  

 

 

Porast 191 

 
Charakteristika z LHP: 

výmera 9,70 ha, vek 110 r., zakmenenie 0,8, zast. drevín BK 72, DZ 28, celková zásoba na 

ploche 4152 m3 z toho 428 m3 /ha 

 

Predpis LHP: 

VCR v pásoch na 4 výšky porastu založiť 2 výchovné obnovy 2 zásahy v decéniu, na východ. 

okraji DZ v skupinách pomiestna príprava pôdy, predpis ťažby 1968 m3 , obnova na ploche 

4,60 ha (prirodzene z toho 3,68) 

 

Vykonané (doteraz): 

ťažba spolu 549 m3  z toho – VP 483 m3  - VT 66 m3 , ťažba - OÚ 1,06 ha, - RN – VT 0,05 ha 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Porast 192 
 

 

Charakteristika z LHP: 

výmera 10,77 ha, vek 120 r., zakmenenie 0,6, zast. drevín BK 49, DZ 51, celková zásoba na 

ploche 3339 m3 z toho 310 m3 /ha 

 

Predpis LHP: 

VCR v pásoch na 4 výšky porastu založiť 2 výchovné obnovy na SZ okraji dorub 2 zásahy v 

decéniu, predpis ťažby 1215 m3 , obnova na ploche 3,92 ha (prirodzene z toho 3,13) 

 

Vykonané (doteraz): 

ťažba spolu 1057 m3  z toho - OÚ VP 290 m3  = 0,80 ha, RN VT 110 m3 = 0,08 ha, ťažba - OÚ-

DO  657 m3  = 2,06 ha 

 

 

 

 

            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) 
 



 

 

            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 201 
 

 

Charakteristika z LHP: 

výmera 14,73 ha, vek 110 r., zakmenenie 0,7, zast. drevín BK 44, DZ 56, celková zásoba na 

ploche 5259 m3 z toho 357 m3 /ha 

 

Predpis LHP: 

VCR v pásoch šír. na 4 výšky porastu založiť 2 výchovné obnovy na SV okraji dorub 2 

zásahy v decéniu, nezmladené miestami doplniť, predpis ťažby 2095 m3 , obnova na ploche 

5,87 ha (prirodzene z toho 4,69) 

 

Vykonané (doteraz): 

ťažba spolu 2215 m3  z toho - OÚ VP 1108 m3  = 3,20 ha, RN VT 126 m3 = 0,03 ha, ťažba - OÚ-

DO  981 m3  = 2,64 ha 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Porast 205 
 

 

Charakteristika z LHP: 

výmera 1635 ha, vek 115 r., zakmenenie 0,7, zast. drevín BK 98, DZ 2, celková zásoba na 

ploche 6753 m3 z toho 413 m3 /ha 

 

Predpis LHP: 

VCR v pásoch šír. na 4 výšky poraste v strede dorub založiť 2 výchovné obnovy 2 zásahy v 

decéniu, nezmladené miestami doplniť, predpis ťažby 2395 m3 , obnova na ploche 5,80 ha 

(prirodzene z toho 4,64) 

 

Vykonané (doteraz): 

ťažba spolu 1637 m3  z toho - OÚ VP 787 m3  = 1,81 ha, RN VT 49 m3 , ťažba - OÚ-DO  801 m3  

= 1,21 ha 

 

 

 

 

 

            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) 



 
 

 

            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) 



Vzhľadom na veľkú podobnosť porastov v celom objekte sa technológie a dlhodobý zámer 

nebudú líšiť. 

 

Plánované technologické postupy: 

Po dôkladnej technologickej príprave pracoviska sa bude používať smerová stínka pomocou 

JMP s rozrezom pri pni. Zo zámerom maximálneho šetrenia nastupujúceho prirodzeného 

zmladenia. Následné približovanie pomocou úväzkovej technológie v kombinácii s UKT resp. 

ŠLKT. 

 

Dlhodobý zámer:  

Dlhodobým zámerom je v tomto objekte 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 porastov 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 objektu. Následne je 

možné aplikovať ďalší súbor ťažbovo-obnovných a výchovných opatrení prírode blízkym 

spôsobom.    

 
 

Porastová mapa objektu Kraje 
 

 


