
 

 
 
 
 

Objekt PRO SILVA 

Duchonka 
LS Duchonka, OZ Prievidza 



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

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovenská republika 
 

Lesná oblasť: Považský Inovec 

Užívateľ (OZ):  Prievidza 
 

Zemepisné súradnice: 48° 40´ s. z. š.  
                                     18° 10´v.z.d.   

LHC: Topoľčany 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 400-600 m n/m 

Názov: Duchonka 
 

Prevládajúca expozícia:JZ 

Výmera:203,57 ha 
 

Priemerný sklon: 30-40% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: Mierne teplá oblasť,B6 
 

Priem. ročné zrážky v mm: 650 900 mm 
 

Geologické podložie: Svory,Ruly 
 

Priem. roč. teplota v °C: 8-9°C 

Prevládajúce pôdy: hnedá lesná pôda, 
hlinitopiesočnatá-hlinitá pôda 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: FQ,Fagetum 
tiliosum,Querceto – Fageto tiliosum 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2005 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté:DB-55%,BK-40%,JH,JM-
1%,JS1%,BT 1% 
 

I. - 40%, II. -10  %, III. - 40 %, 
IV. - 10 %, V. -  %, VI+ -  % 

ihličnaté: SM5 %,SC ,BO-1% 
 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba  
 

Plánovaný etát ročný  2,8m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP):  235 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota  98%, palivo2 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:    80 % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):0,70 

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

z toho prir. obnova  %, umelá obnova 100 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:   35 % 
 

z toho na voľ. pl.100 %, pod clonou por.       
% 

 
 



 
 
 

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 sa nachádza v pohorí Považský Inovec v užívaní OZ Prievidza,LS Duchonka. Skladá 
sa z dvoch lokalít: „Hrabov Vrch“ o výmere 82,52 ha a lokality „Hontová“ o výmere 121,05 
ha. Prvá lokalita Hrabov Vrch je tvorená porastmi vo veku  od 50 do 70 rokov. Sú to 
rovnoveké bukovo - dubové a dubovo - bukové porasty s dostatočným zastúpením kvalitných 
stromov,  ktoré z časti ešte neboli  vychovávané silnými podúrovňovými prebierkami  a kde je                                                                                                                                            
 možné uplatňovať zásady prírode blízkeho obhospodarovania lesa. Druhá lokalita 
„Hontová“,je tvorená prevažne z bukových porastov v rubnom veku,. Sú to rovnoveké 
porasty so zastúpením kvalitných sortimentov BK ojedinele aj DB.V lokalite sa nachádzajú aj 
prestarnuté a nekvalitné jedince, pod ktorými sa nachádza dostatok prirodzeného zmladenia 
buka. Na miestach ,kde už zanikli podmienky pre prirodzenú obnovu sa realizujú podsadby 
tiennych drevín hlavne jedle. V obidvoch lokalitách je cieľom skvalitňovať a zvyšovať 
porastovú zásobu prostredníctvom ťažbových zásahov vo forme pomiestneho výberu, 
dostatočné rozčlenenie porastov a postupné vytváranie vertikálnej a horizontálnej štruktúry. 
Skvalitňovaním a zvyšovaním porastovej zásoby by malo dôjsť aj k lepšiemu speňaženiu 
drevnej hmoty. 
 
 

 Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:  
 
Obnovné ťažby  
V predpisovej časti platného LHP na roky 2000- 2009 prevládajú obnovné postupy – 
veľkoplošný (VP) a maloplošný clonný (MP) rub na 2 až 3 výš.porastu 2x za decénium., 
dorub (D).,okrajový clonný rub 2x za decénium (OCR)  . 
Intenzita zásahu bola predpísaná od 5 až do 29% priemernej zásoby porastu na ha.  
Do konca roku 2005 bola väčšina zásahov zrealizovaná v takej forme a intenzite ako ju 
predpisoval LHP.Časť vyťaženej hmoty bola zrealizovaná náhodnou ťažbou z dôvodu 
vetrových kalamít. 
Z technologických postupov boli realizované: ťažba s JMP+približovanie LKT,UKT,lanovka, 
priemerný sklon porastov-45 až 55%,terén členitý. 
 

Výchovné ťažby  
V porastoch do 50 rokov bola LHP predpísaná 12% intenzita a nad 50 rokov 11% intenzita  
zásahu. V obidvoch vekových kategóriách je to nepostačujúce pre potreby porastu. 
Spôsob realizácie výchovných zásahov do konca roku 2004, bol zameraný do úrovne aj 
podúrovne o intenzite18-20% v porastoch do50 rokov, a v porastoch nad 50 rokov o intenzite 
13-18%.Porasty boli rozčlenené približovacími linkami vo vzdialenosti 40-50 m. Po realizácii 
výchovného zásahu zostali poškodené stromy v poraste neošetrené.  

 
 
Obnova lesa  
Predpis obnovy lesa LHP na roky 2000-2009,bol daný na tie časti porastu, ktoré boli 
rozvrátené vetrovou kalamitou v roku 1999.V danom objekte PRO SILVA Duchonka to bolo 
0,70 ha umelej obnovy. Spôsob vykonania – sadba jamková. 
 

 
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
V predpise LHP na roky 2000-2009, bola potrebná na umelo zalesnených častiach porastov, 
ochrana proti burine vyžínaním a ochrana proti zveri.  
 



Výchova prečistkami 
Predpis prerezávok: 1x až 2x za decénium podľa stavu porastu. 
Spôsob vykonania: ihličnaté – podúroveň + vrastavé, silnejšie zásahy 
                               listnaté – predrastlíky, nekvalitné, úroveň, jemnejšie zásahy 

 
Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
 
Zásady prírode blízkeho obhospodarovania lesa sa po schválení zmien predpisu LHP  KLÚ 
Nitra, budú realizovať v porastoch s predpisom obnovných aj výchovných ťažieb.Niektoré 
porasty sú toho času zaradené do kategórie ochranných lesov bez predpisu. V budúcom 
LHP budú ucelené časti porastu, kde prevláda hospodárska funkcia nad ochrannou 
zaradené do hospodárskych lesov s predpisom ťažby. 
 

Obnovné ťažby  
V porastoch, v ktorých už bol naplnený predpis výšky ťažby z dôvodu realizácie VCR, MCR 
alebo náhodnej ťažby, som žiadal zmenu predpisu LHP z dôvodu navýšenia výšky ťažby. 
V nich uskutočniť odclonenie vzniknutého prirodzeného zmladenia s ponechaním kvalitných 
jedincov, ktoré ešte nedosiahli cieľovú hrúbku. Cieľová hrúbka pri drevine BK je min 50 
cm,pri drevine DB min 60cm.Súčasne vykonať účelový výber zameraný na ťažbu 
prestarnutých nekvalitných jedincov, čím sa vytvoria podmienky na prirodzenú obnovu.Na 
miestach kde už zanikli podmienky na prirodzenú obnovu, je potrebné realizovať podsadby 
ťiennych drevín jedle a buka. Mozaikovým umiestňovaním rubov by malo dôjsť k diferenciácii 
porastovej štruktúry, čím by sa mala zvýšiť ekologická stabilita a trvalosť lesa. Intenzita 
zásahu -20% porastovej zásoby. 
 V ďalšom decéniu naplánovať1 až 2 zásahy . Spolu s rozčlenením porastov sú zamerané na 
zvyšovanie hodnotového prírastku a diferenciácie porastovej štruktúry, podľa potrieb porastu. 
Pred samotnou realizáciou ťažby je nutné porasty rozčleniť približovacími linkami vo 
vzdialenosti cca 40 m. Pri ťažbe používať smerovú stínku, s rozrezom surových kmeňov 
v poraste, z dôvodu minimalizácie škôd na ostávajúcich stojatých stromoch a na 
vyskytujúcom sa prirodzenom zmladení. Vo svahoch s 45-55% sklonom vykonať 
približovanie pomocou LKT a lanovky.Poškodené stromy následkom približovania je nutné 
ošetriť PELACOLOM. 
 

Výchovné ťažby  
Vo výchovných ťažbách zvýšiť intenzitu zásahu z 10%   na cca20% zo zásoby porastu. 
Zásah 1 krát za decénium. 
Spôsob vykonania: úrovňové zásahy zamerané na uvolnenie korún najkvalitnejších stromov , 
výchova zameraná na úpravu drevinového zloženia, stabilitu porastov, kvalitu produkcie. 
Použiť jemnejšie ťažbové technológie, aby nedochádzalo k poškodeniu ostávajúcich 
stojacich stromov:-ťažba s rozrezom v poraste, približovanie koňom na vývozné 
miesto(pribl.linka),približovanie s UKT len po vyznačených približovacích linkách (vo 
vzdialenosti 20-30m). Po skončení každej pracovnej  smeny je nutné vzniknuté oderky na 
stojacich stromoch zatrieť PELACOLOM. 
Na lokalite sa nachádzajú  2 až 4 árové skupiny rubne zrelých, prestarnutých ako aj  
nekvalitných jedincov, pod ktorými je dostatok prirodzeného zmladenia BK.V týchto 
skupinách, ak to umožňuje stav porastu, je možné začať s uvoľnením takýchto skupín, čím 
dôjde postupne k výškovej a vekovej rozrôznenosti porastu. 

 
Obnova lesa  
V porastoch po vetrovej kalamite z roku 1999 bola vykonaná umelá obnova lesa  pôvodnými 
drevinami buka a duba. V súčastnosti prebieha vylepšovanie zamerané na spestrenie 
drevinovej skladby  ihličnatými drevinami  jedle a smreka.V porastoch po úmyselných 
obnovných ťažbách, prevládne prirodzená obnova pôvodných drevín BK,DB,JS,JH,JM.Tam 



kde už zanikli podmienky na prirodzenú obnovu sa bude realizovať podsadba. Umelá obnova 
bude predstavovať 10% obnovovanej plochy.  

Starostlivosť o mladé lesné porasty 
Po kalamite obnovovaných porastoch už vznikla potreba vyžínania hustej černice 
a žihľavy.Plecími rubmi bude potrebné potporiť prirodzené zmladenie BK,DB,JS,BH,JH, pred 
rozrastajúcou sa rakytou ,bazou a osikou.Ochranu proti zvery vykonať chemicky – náterom 
repelentnej látky.Odclonené zmladenia a podsadby o výmere 0,10 až 0,20 ha bude potrebné 
oplotiť. 
 

Výchova prečistkami 
V mladinách vzniknutých z prirodzeného zmladenia drevin BK,DB a ich zmiešanín je možné 
použiť metódu neceloplošnej čistky.Zásah je potrebné orientovať do nadúrovne a úrovne 
s otstránením rozrastkov a predraslíkov.Taktiež je potrebné upravovať drevinovú skladbu 
v prospech cenných drevín BH,JH,CS.Intenzita zásahu by mala byť miernejšia a to 10 -16ks 

na ár,podľa potrieb porastu.Počet zásahov za decénium 2 krát. 
 
Demonštračné objekty  
 
2180 00 – Racionalizačná prebierka v poraste do 50 rokov s intenzitou zásahu 16% 
zo zásoby porastu. Uvoľňovanie korunového priestoru najkvalitnejších drevín BK,DB, 
čím sa dosiahne ich maximálny hodnotový prírastok. Rozčlenenie porastu.  
2178A00 – Racionalizačná prebierka v poraste nad50 rokov s intenzitou zásahu 20% 
zo zásoby porastu. Uvoľňovanie korunového priestoru najkvalitnejších drevín BK,DB, 
čím sa dosiahne ich maximálny hodnotový prírastok. Rozčlenenie porastu. 
2162 00 – Pomiestny výber v poraste nad 100 rokov s cieľom  
uvoľňovania korunového priestoru najkvalitnejších drevín,BK,DB, čím sa dosiahne 
ich maximálny hodnotový prírastok. Rozčlenenie porastu. Vyťaženie nekvalitných 
prestarnutých jedincov v 2 až 4 árových skupinách, pod ktorými sa nachádza 
prirodzené zmladenieBK. Vznikne diferencovaná štruktúra porastu.Na miestach ,kde 
zanikla možnosť PZ vykonať,podsadbu jd a bh. 
2185A00 – Odclonenie prirodzeného zmladenia BK po predchádzajúcom 
presvetľovacom rube, s ponechaním do budúcna perspektívnych stromov, ktoré ešte 
nedosiahli cieľovú hrúbku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Porast 2180 00 
Charakteristika(LHP 2000-2009) 
Výmera porastu je 6,72 ha, vek 50 rokov, zakmenenie 1,zastúpenie  bk 70,db 
30,celková zásoba 2246 m3,zásoba na ha 357 m3.V časti porastu bola kalamita po 
ktorej vznikla holina o výmere 0,20 ha. Predpis - prebierka  na celej ploche 
o množstve 235 m3,čo predstavuje 10% zo zásoby porastu. 
Predpis predchádzajúceho LHP (1990-1999): Prebierka 2 krát za decénium 
Vykonané (2000-2009): Na ploche 6,52 ha bola vykonaná prebierka, pričom sa 
vyťažilo 353 m3 drevnej hmoty. Zásah s intenzitou 16 % zo zásoby porastu, bol 
zameraný na podporu  korún kvalitných drevín buka a duba. Na plochu 0,20 ha, bola 

žiadaná výnimka na 
predĺženie doby 
zalesnenia do konca 
roku 2005.V roku 
2005 bolo na celej 
ploche vykázané PZ 
buka.  
Dlhodobý zámer: 
Výchova v tomto 
poraste by  mala byť 
naďalej zameraná 
na podporu 
najkvalitnejších 
jedincov  buka 
a duba. Ďalší zásah 
by mal byť 
realizovaný najskôr 
v druhej polovici 
platnosti nového 
LHP(2010-2019).V 
tých častiach 

porastu, kde sa budú nachádzať jedince BK s hrúbkou v d1/3 -50cm,bude možné 
začať postupnú obnovu na skupinách do 0,20 ha. Obnova by mala byť len z PZ. 
Týmto spôsobom by sa mal porast postupne výškovo aj vekovo rozdiferencovať, čím 
sa stane aj ekonomicky samostatným.  
 



l

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku) 
 približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku) 
                 smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy 

     určené OM             X    miesta osobitného významu 

 iné: 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok 2180 00 a ťažbovo – výchovného postupu,rozčlenenie porastu) 



 
Porast 2178A00 
Charakteristika(LHP 2000-2009) 
Výmera porastu je 12,42 ha,vek 60 rokov,zakmenenie 1,zastúpenie bk 70%,db 
30%,celková zásoba 3962 m3,zásoba na ha 319 m3.Predpis je prebierka na celej 
ploche o množstve 345 m3 čo představuje 9% zo zásoby porastu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porast 2178A00  po výchovným zásahom. 

 
Predpis predchádzajúceho LHP (1990-1999):  
Porast rozčleniť a prebierka na celej ploche o  množstve 440 m3. 
Vykonané (1990-1999): Prebierka na celej ploche .Vyťažených bolo 441 m3 drevnej 
hmoty, čo predstavovalo 19% zo zásoby porastu.  Porast bol po 40 m rozčlenený 
približovacími linkami.    
Nový predpis LHP (2000-2009): Bola podaná žiadosť na zmenu predpisu LHP, 
z dôvodu potreby vyššej intenzity zásahu ako predpisuje LHP, a to z pôvodných 9% 
na 20% zo zásoby porastu. Výška vyznačenej ťažby je až 790 m3. 
Komentár: V poraste sa začala realizovať prebierka zameraná na uvoľnenie korún 
najkvalitnejších stromov. Výchovný zásah je orientovaný do úrovne s pozitívnym 
výberom. Z dôvodu najmenšieho poškodzovania ostávajúcich stromov, je prebierka 
realizovaná technológiou kôň-UKT, s rozrezom kmeňov v poraste. 
 

Dlhodobý zámer: Výchova v tomto poraste by  mala byť naďalej zameraná na 
podporu najkvalitnejších jedincov  buka a duba. Ďalší zásah by mal byť realizovaný 
najskôr v druhej polovici platnosti nového LHP(2010-2019).Cieľom je dosiahnúť 
najväčší ekonomický efekt na najkvalitnejších jedincoch pri súčasnom zabezpečení 
trvalého lesa, tak ako v predchádzajúcom poraste. 
 



 
TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 

(náčrtok 2178A00 a ťažbovo – výchovného postupu,rozčlenenie 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: 



 
Porast 2162 00 00 
Charakteristika(LHP 2000-2009) 
Výmera porastu je 12,60 ha,vek 120 rokov,zakmenenie 0,8,zastúpenie bk 95%,db 
5%, celková zásoba 4372 m3,zásoba na ha 347 m3.Predpis je bez zásahu. 

     
2 až 4 árové skupiny prirodzeného zmladenia bk                     prestarnuté jedince 
 

 

Predpis predchádzajúceho LHP (1990-1999): Maloplošný clonný rub v pásoch . 
Založiť tri východiská obnovy.Výška ťažby 320 m3.  
Vykonané (1990-1999): Ťažba nebola zrealizovaná     

Nový predpis LHP (2000-2009): Bola podaná žiadosť na zmenu predpisu LHP, 
z dôvodu potreby ťažbového zásahu o objeme 400 m3 , zameraného na vyťaženie 
prestarnutých a chorých jedincov a na uvolnenie korún najkvalitnejších 
stromov.Jedná sa o pomiestny výber. Žiadosť už bola schválená. 

Komentár: Porast sa nachádza v druhej lokalite objektu PRO SILVA s názvom 
„Hontová. Je tvorený drevinou buk, s jednotlivo primiešaným dubom.V poraste sa 
nachádzajú rozpadavé časti pod ktorými už zanikli podmienky na prirodzenú 
obnovu.Nachádzajú sa tu   aj 2-oj až 4 árové plochy prirodzene zmladeného buka.      
Dlhodobý zámer: Zásah je zameraný na uvoľnenie korún najkvalitnejších 
jedincov,BK, a DB a na vyťaženie stromov prestarnutých a poškodených. Jedná sa 
o pomiestny výber, ktorý je zameraný na ťažbu nekvalitných, poškodených a rubne 
zrelých jedincov. V poraste sa nachádzajú  2 až 4 árové skupiny rubne zrelých, 
prestarnutých ako aj  nekvalitných stromov,pod ktorými je dostatok prirodzeného 
zmladenia BK.V týchto skupinách , ak to umožňuje stav porastu, je možné začať 
s uvoľnením takýchto skupín, čím dôjde postupne k výškovej a vekovej diferenciácii 



porastu. Na rozpadavých miestach, kde zanikli podmienky na prirodzenú obnovu sa 
vysadila jedla, ktorá bola následne ochránená proti zveri oplotkom.  

             
 
    oplotená podsadba jedle v rozpadavej časti porastu        podsadená jedla  
 
Je predpoklad, že po vykonaní ťažbového zásahu sa objavý prirodzené zmladenie 
buka,ktoré sa v druhej polovici nasledujúceho decénia bude postupne 
uvolňovať.Druhová skladba sa spestrí na miestach bez PZ podsadenou jedlou, alebo 
na vlhkejších stanovištiach ( v spodnej časti porastu) aj brestom. Z dôvodu 
minimalizácie škôd na ostávajúcich stromoch a na existujúcom prirodzenom 
zmladení je potrebné ťažbu realizovať na konci vegetačného obdobia a technológiou 
LKT,s rozrezom kmeňov v poraste. Po ťažbe je nutné poškodené stromy ošetriť 
PELACOLOM. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
 

(náčrtok 2162 00 a ťažbového   postupu,rozčlenenie porstu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            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 2185A00 
Charakteristika(LHP 2000-2009) 
 
Výmera porastu je 6,92 ha,vek 105 rokov,zakmenenie 0,8,zastúpenie bk 100%, 
celková zásoba 3038 m3,zásoba na ha 439 m3.Predpis je veľkoplošný clonný rub na 
3 výšky porastu o objeme 175 m3.Odclonenie na prirodzene obnovenej ploche 0,39 
ha. 
Predpis predchádzajúceho LHP (1990-1999): Prebierka o objeme 628 m3 na celej 
ploche s podporou kvalitných jedincov. Intenzita zásahu -14%. 
Vykonané (1990-1999): Na celej ploche bola vykonaná prebierka o objeme 696 m3.V 
roku 1999 bola vykázaná RNP o objeme 471 m3 na výmere 0,70 ha. 
Vykonané (2000-2009):Veľkoplošný clonný rub o objeme 200 m3. 

Nový predpis LHP (2000-2009): Bola podaná 
žiadosť na zmenu predpisu LHP, z dôvodu 
potreby uvolnenia existujúceho prirodzeného 
zmladenia BK.Ide o navýšenie ťažby na 644 m3. 
 
Komentár: V poraste sa po vykonanom 
presvetľovacom rube na začiatku platnosti LHP, 
nachádza dostatok prirodzeného zmladenia BK. 
Ťažba bola vykonaná technológiou  LKT-
Lanovka. Ostávajúce rubne zrelé stromy nad 
prirodzeným zmladením ostali poškodené 
a neošetrené. Z toho dôvodu , aby nedochádzalo 
k ďalšiemu znehodnoteniu drevnej hmoty je ich 
potrebné vyťažiť, čím sa uvoľní aj existujúce 
prirodzené zmladenie. 
Dlhodobý zámer:  V poraste je potrebné 
postupne uvoľňovať vzniknuté prirodzené 
zmladenie s ponechaním kvalitných jedincov 
v hornej etáži, ktoré ešte nedosiahli cieľovú 

hrúbku. Pri drevine BK je to min.50cm a pri 
drevine DB je to min.60cm.V ďalšom 
decéniu naplánovať1 až 2 zásahy 
zamerané na vyťaženie rubne zrelých 
a nekvalitných jedincov, v skupinách cca 
0,40 ha, čím sa vytvoria podmienky na 
prirodzenú obnovu. Mozaikovým 
umiestňovaním rubov by malo dôjsť 
k diferenciácii porastovej štruktúry, čím by 
sa mala zvýšiť ekologická stabilita 
a trvalosť lesa. Z dôvodu minimalizácie 
škôd na ostávajúcich stromoch a na 
existujúcom prirodzenom zmladení je 
potrebné ťažbu realizovať v zimných 
mesiacoch a technológiou LKT-Lanovka,s 
rozrezom kmeňov v poraste. Po ťažbe je 
nutné poškodené stromy ošetriť 
PELACOLOM. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy 
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(náčrtok 2185A00 a ťažbovo – obnovného postupu) 



Prílohy 
 
 
 
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 postupech 

 
Príloha č.3: Porastová mapa lokality“Hrabov Vrch“ 2000-2009 

 
 

Príloha č.4:    Porastová mapa lokality“Hontová“ 2000-2009 

 
 
 
 
 



Príloha č.3       Porastová mapa 2000-2009 

 
Lokalita „Hrabov Vrch“(82,52 ha)



Príloha č.4       Porastová mapa 2000 - 2009 
 

Lokalita „Hontová“ ( 121,05 ha) 

 


