
 1 

 

 
 

Objekt PRO SILVA 

 

Mankovec 

OZ Prievidza , LS Duchonka 
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Zápisník PRO SILVA 
 
 
 
 
1. Regionálne zaradenie  (zo všeobecnej časti  LHP) 

 
1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovensko 
 

Lesná oblasť: 05 - Považský Inovec 

Užívateľ (OZ): Prievidza 
 

Zemepisné súradnice: 18°10' vých.zem.dĺž. 
                                     48°40' sever.zem.šír. 

LHC: Topoľčany 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 380–910 m n.m. 

Názov:  Stará Huť 
 

Prevládajúca expozícia: JZ 

Výmera: 457,22 ha 
 

Priemerný sklon: 30-40% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: mierne teplá oblasť  Priem. ročné zrážky v mm: 650 -900 
 

Geologické podložie: svory, ruly 
 

Priem. roč. teplota v °C: 7 - 9  

Prevládajúce pôdy: rankrová pôda,       
hnedá lesná pôda  
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: Fp v 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 1994 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: BK 55%, DB 27%, Ost.list. 3% 
 

I. - 13 %, II. - 1 %, III. -  0 %, 
IV. – 46 %, V. - 15 %,  VI+ - 25% 

ihličnaté: SM 12%, SC 3% 
 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba  
 

Plánovaný etát ročný:  4,19  m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP): 310 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota 95 %, palivo 5 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm: 70 % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 
15,07 

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

z toho prir. obnova     83 %,  umelá 
obnova  17  % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 40 % 
 

z toho na voľ. pl.  20  %, pod clonoupor. 80 % 
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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 

   + 
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Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA: 
 
Objekt je vytvorený z porastov lesných drevín buka lesného, duba letného a zimného,     
smreka obyčajného, hraba a ostatných cenných listnáčov na výmere 457,22 ha.  Svojou 
výmerou je zameraný nielen na ochranu genetickej diverzity a kvalitného genofondu 
uvedených drevín, ale aj jemnejšími spôsobmi hospodárenia, v obnovných porastoch 
predlžením rubnej doby a vytvorením mozaikovej štruktúry  prejsť na prírode blízky les. 
Objekt vzhľadom na v posledných rokoch jemnejšie hospodárske postupy, sa stáva vhodným 
príkladom na demonštrovanie vplyvu týchto postupov na využitie prirodzenej diferenciácie 
lesných porastov a jej  cieľavedomé zámerné ovplyvňovanie, na vytvorenie  vertikálnej 
a horizontálnej štruktúry porastu, na skvalitňovanie a zvyšovanie porastovej zásoby,  na 
úplne prevládnutie prirodzenej obnovy s následným výrazným šetrením nákladov na 
pestovateľskú činnosť a zvyšovanie výnosov a stabilitu porastov. Vo výchovných porastoch 
je snaha o maximálny hodnotový prírastok , rozmanité drevinové zloženie . V starších 
porastoch jedno až dve decénia pred začatím obnovy začať cieľavedome  tvoriť pestrejšiu 
horizontálnu a vertikálnu štruktúru. 

 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:  
 
Obnovné ťažby  
V pláne hospodárskych opatrení  LHP z roku 2000 – 2009  sa najčastejšie uvádzali obnovné 
postupy: veľkoplošný clonný rub (VCR) 2x za decénium a dorub (DO). 
Počas platnosti LHP sa v určitých dielcoch vykonávali obnovné postupy  v zhode s 
predpisom LHP (VCR,DO). Počet zásahov :  v priemere 2 x za decénium 
Intenzita zásahu v predpisovej časti LHP predstavovala priemerne11%zozásob 
obnovovaných  porastov, po vykonaní obnovy  v priemere 30 %. 
Ťažbové postupy:  ťažba JMP + približovanie ŠLKT, KSK 16 + ŠLKT, priem. sklon 50%, 
terén členitý. 
Prevládajúce obnovné postupy – veľkoplošný clonný rub, dorub. 

 
Výchovné ťažby  
V porastoch nad 50 rokov LHP predpisoval intenzitu zásahu 11 % zo zásoby porastu čo je  
nepostačujúce pre potreby výchovy porastov. Skutočnosť je v priemere 19 %. Zásah sa 
vykonával v úrovni a sčasti v podúrovni (listnaté). Vzdialenosť medzi linkami 30-50 m, šírka 
liniek 2,50 m (UKT, ŠLKT) 

 
Obnova lesa  
LHP z rokov 2000 – 2009 predpisovalo obnovu lesa o výmere 15,07 ha z toho prirodzenou 
obnovou 12,44 ha (82 %), a umelou 2,63 ha (18%). 
Spôsob vykonania:  sadba štrbinová do pripravenej pôdy, plôšky o veľkosti 35 x 35 cm. 

 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
Ochrana proti burine sa prevádza v porastoch kde sa vykonávala umelá obnova, 1x ročne 
zriedka 2 x, odstraňujú sa černičie, malinčie, smlzy, po dobu, kým kultúra nespĺňala kritéria 
zabezpečenosti. 
Ochrana proti zveri sa takisto prevádza v porastoch, kde sa vykonávala umelá obnova a to 
individuálne (Cervacol Extra, Aversol, Nivus a RPZ) ako aj plošne (oplôtky pletivové hlavne 
javor, jaseň). 
Plecie ruby a výseky krov sa vykonávajú za účelom odstránenia brezy, rakyty, bazy na 
uvoľnenie kultúry. 
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Výchova prečistkami 
Predpis prerezávok: 1 až 2 x za decénium podľa stavu porastu. 
Spôsob vykonania: ihličnaté – podúroveň + vrastavé, silnejšie zásahy 
listnaté – predrastlíky, nekvalitné, úroveň, podúroveň , jemnejšie zásahy 

 
Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
Princípy prírode blízkeho obhospodarovania sa diferencovane uplatnia postupne v celom 
objekte Pro Silva Stará Huť. 

 
Obnovné ťažby  
Spôsob vykonania – skupinový a skupinovitý clonný rub. 
Postupným uvoľňovaním existujúceho PZ v skupinách o výmere max. 0,20 ha a ďalším 
vkladaním skupín dosiahnúť mozaikovitú štruktúru porastov,  2 zásahy za decénium podľa 
stavu porastu. 
Intenzita zásahu:  Prvým zásahom, ktorý má charakter prípravného rubu, sa odoberie 20% 
zásoby. Ďalšie zásahy sú vykonávané podľa potreby s ohľadom na semennú úrodu, hlavne 
v génových základniach, kde je potrebné jednotlivé fázy clonného rubu  prispôsobiť 
semenným rokom uznanej dreviny. 
Ťažbové postupy: Veľmi dôležitá činnosť pred samotnou ťažbou je technologická príprava 
pracoviska, zameraná predovšetkým na vyznačenie približovacích liniek. Ťažba sa vykonáva 
smerovou stínkou k približovacím linkám, ktoré sú od seba vzdialené cca 30 m podľa terénu. 
Kmene sa prerezávajú, aby pri približovaní boli čo najmenšie škody na stojatých kmeňoch  
alebo nárastoch mladín (je zabezpečený dôsledný náter poškodených stromov 
PELACOLOM). Približovanie sa prevádza ŠLKT alebo UKT, v niektorých porastoch, podľa 
terénu je potrebné používať kone. 

 
Výchovné ťažby  
Intenzita zásahu:  Zvýšenie intenzity ťažby aspoň  na 20 % zo zásoby porastu. 
Spôsob vykonania: úrovňové zásahy, na zabezpečenie nezávislého rastu najkvalitnejších  
stromov – kvalita korún, výchova zameraná na úpravu drevinového zloženia, stabilitu 
porastov, kvalitu produkcie – hodnotový prírastok. Vporastoch so značným poškodením 
skupín stromov lúpaním, kde v minulosti postupne vypadli plochy o výmere 1-2 áre pripraviť 
podmienky na prebudovu porastových skupín resp. prípravu na skupinovite výberkový 
spôsob hospodárenia. Doba prabudovy jednotlivých častí porastu bude od 30 do 50 rokov 
podľa stupňa poškodenia  s prihliadnutím na kvalitu zostávajúcich kmeňov.  
 
Rozčleňovanie:  20 – 30m linkami s uplatnením smerovej stínky 

 
Obnova lesa  
Prirodzená obnova úplne prevládne, umelá sa stane len doplnkovým spôsobom (cca na 
ploche do 5%). Pre zabezpečenie žiadúceho drevinového zloženia bude potrebné citlivo 
pracovať so svetlom a jednotlivé fázy skupinových clonných  rubov prispôsobiť semenným 
rokom. 
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
Mladé lesné porasty netreba chrániť proti burine a ani proti zveri. Javor, jaseň, brest – 
v odvôvodnených ojedinelých prípadoch  pestovať v oplôtkoch proti zamedzeniu škôd 
ohryzom a to až do doby druhého prerezávkového zásahu. 
Plecí rub vykonať iba v prípade podpory hospodárskych drevín BK, DB , JV , JS (odstránenie 
hraba, brezy, lipy) z dôvodu odclonenia PZ v skupinách o výšky 0,5 – 1,5 m bude 
starostlivosť o MLP minimálna. 
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Výchova prečistkami 
V listnatých porastoch – úrovňové zásahy s negatívným výberom, prvým zásahom 
zabezpečiť  odstránenie predrastlíkov a nekvalitných jedincov, čistka vhodnej intenzity 
a súčasne úprava skladby a rozmiestnenia drevín s dôrazom na podporu požadovanej 
dreviny. V rovnorodých  listntých porastoch prevažne vzniknutých z prirodzeného zmladenia 
realizovať neceloplošnú výchovu ( 70 % zasahovaná plocha),k realizácii ktorej je nevyhnutné  
rozčlenenie porastu na pracovné polia. 

 
Demonštračné objekty: 

 
Porast 1240 
Charakteristika 
1. etáž:Výmera 11,32ha, vek 105 r. zakmen. 
0,9, zast. drevín bk 85, db 15 , jednotlivo 
vtrúsený sm a hb, celková zásoba 5150 m3, 
zásoba na ha: 455m3,. 
Predpis LHP (2000-2009):  
Na J v redších skupinách bez zásahu, na 
ostat. pl. veľkoplošný clonný rub, presvetliť  2 
x za des., predpis ťažby 455 m3, obnova na 
ploche 1 ha (prirodzene)  
Vykonané: ťažba RN 475 m3 
Žiadaná zmena predpisu LHP:  
Z dôvodu nízkeho predpisu ťažby - navýšenie 
ťažby  na 1500 m3, ťažbová plocha 2,29 ha, 
intzita zásahu 29% 
Porast rozčlenený linkami, predpokladá sa 
približovanie LKT, jednotlivo, krátenými 
kmeňmi. 
Komentár: Uvoľňovaním  existujúceho 
prirozeného zmladenia v skupinách o výmere 
do 0,20 ha zabezpečíme postupné vytváranie 
mozaikovitej štruktúry porastu. Na ostatnej 
ploche porastu budeme realizovať uvoľňenie 

korún kvalitných 
jedincov BK 
a DB. 
V obnovovaných 
skupinách 
ponecháme 
kvalitné rubne 
nezrelé jedince 
za účelom 
hodnotového 
prírastku. 

             



 7 

 
 
             
Porast 1262 

Charakteristika : 
1. etáž:Výmera 9,05ha, vek 120 r. 
zakmen. 0,9, zast. drevín bk 70, db 
30,   
celková zásoba 4968 m3, zásoba na 
ha: 549 m3,. 
Predpis LHP (2000-2009):  
Na JV a na V v redšich skupinách bez 
zásahu, na otat.pl. veľkoplošný clonný 
rub, presvetliť 2x v des, predpis ťažby 
330 m3 , obnova na ploche 0,60 ha – 
prirodzene. 
Vykonaná ťažba: 
RN – 402 m3. 
Žiadaná zmena predpisu LHP:  
Z dôvodu nízkeho predpisu ťažby, 
navýšenie  ťažby na  1300 m3, 
ťažbová plocha 3,5 ha. 
Komentár:  Uvoľnením kvalitných 
jedincov BK a DB po celej ploche 

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: 
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porastu zvýšime hodnotovú 
produkciu a zároveň 
pripravujeme koruny na 
fruktifikáciu. V hlučikoch 
a skupinách uvoľňujeme 
existujúce prirodzené 
zmladenie. Ponechaním 
rubne  nezrelých stromov 
predĺžime obnovnú dobu 
a zároveň intezívnejšie 
využijeme produkčnú 
schopnosť stanovišťa. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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: 
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Porast 1232 
Charakteristika(LHP 2000-2009) 
1. etáž: Výmera 9,77 ha, vek 80 r. zakmen. 0,7, zast. drevín db 95, bk  5, celková 
zásoba 2032 m3, zásoba na ha: 208 m3,. 
Predpis LHP: Na J okraji v hust.skup.prebierka na ploche 3 ha , výška ťažby 55 m3 
Žiadaná zmena predpisu LHP. 
Prebierka na ploche 8,00 ha ,výška ťažby 240 m3, intenzita zásahu 19% 
Komentár: Uvoľňovacou prebierkou podporíme kvalitných jedincov DB,BK a 
vtrúsených drevín za účelom hodnotového prírastku, zvýšenia stability, rozmanitej 
štruktúry a drevinovej skladby porastu. 
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Porast 1259-20 

Charakteristika (LHP 2000-2009)  
1.etáž: Výmera 23,05 ha, vek 0 r., 
zakmen. 0,0. 
Predpis LHP: Holinu zalesniť, 
vyžínať, chrániť proti zveri. 
Zalesňovanie prvé 23,05 ha, z toho 
očakávané prirodzené zmladenie 
BK 9,00 ha.  
Komentár: Plocha vznikla z kalamity 
v roku 1999. V poraste sa už pred 
kalamitou nachádzalo prirodzené 
zmladenie, z ktorým sa následne 
uvažovalo pri zalesňovaní porastu. 

            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 (PORAST 1232) 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 
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Prirodzené zmladenie bolo natoľko vitálne, že v súčasnosti dosahuje výšku 1,5 – 3 
m, vysokú početnosť jedincov na ploche a vhodnú štruktúru pre realizáciu 
neceloplošnej výchovy, ktorú charakterizuje výšková vyrovnanosť, vysoký stupeň 
zápoja, prítomnosť podúrovňových zložiek a veľká početnosť kvalitných jedincov 
s ich značnou rezervou v úrovňovej vrstve. 
Nevyhnutným predpokladom uplatnenia neceloplošnej výchovy je rozčlenenie 
porastu na pracovné polia. Šírka rozčleňovacích liniek bude 1,5 – 2 m. Šírka 
pracovných polí bude vychádzať z dvojnásobku vzdialenosti budúcich rubných 
stromov, čo v rovnorodej bučine pri počte 200 ks BR – stromov predstavuje 14 m. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            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 (PORAST 1259) 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 
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Staré lúpanie jeleňou  zverou – nestabilné časti porastov. Zlom v pravo. 

 
 
Porast 1248-00 Charaktaristika  LHP ( 2000-2009) 
1. etáž: Výmera 13,25 ha, vek 55 r. zakmen. 1,0, zast. drevín  bk  80 , sm 20 celková 
zásoba 4506 m3, zásoba na ha: 340 m3,. 
Predpis LHP: Prebierka 13,25 ha , výška ťažby 750 m3 
Komentár: Uvoľňovacou prebierkou podporíme kvalitných jedincovBK,SM a 
vtrúsených drevín za účelom hodnotového prírastku, zvýšenia stability, rozmanitej 
štruktúry a drevinovej skladby porastu.Z dôvodu značného poškodenia skupín 
stromov lúpaním, kde v minulosti postupne vypadli plochy o výmere 1-2 áre pripraviť 
podmienky na prebudovu porastových skupín resp. prípravu na skupinovite 
výberkový spôsob hospodárenia. Doba prebudovy jednotlivých častí porastu bude od 
30 do 50 rokov podľa stupňa poškodenia  s prihliadnutím na kvalitu zostávajúcich 
kmeňov.  

 
 
 
 
 
 

V minulosti vypadnuté (preriedlé)  plochy o veľkosti 1-2 áre vhodné na 

vnesenie tienných drevín 
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.  

 
 

 
 
 
 
 

            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 (PORAST 1248) 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 
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P r í l o h y: 
 

Príloha č.1: Návrh  úpravy, resp. zmeny predpisu LHP v zmysle zásad 

prírode blízkeho obhospodarovania lesa. 

 

Príloha č.2: Výpočet zmeny nákladov na hospodársku činnosť z dôvodu 

zmeny v obnovných postupoch. 

 

Príloha č.3: Porastová mapa r. 2000-2009 
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Porastová mapa objektu PRO SILVA Stará Huť v mierke 1 : 21000 
 

 


