Objekt PRO SILVA

KOLAČNO
OZ Prievidza, LS Partizánske

Vyhotovil: Branislav Pepich – OLH, Ľuboš Dodok – pestovateľ LS
Schválil: Ing. Rudolf Gábriš, vedúci lesníckej výroby
Partizánske, júl 2007

Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie
1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovenská republika

Lesná oblasť: 07 - Tribeč

Užívateľ (OZ): OZ Prievidza

Zemepisné súradnice: 48º36' s. z. š.
18º25' v.z.d.
Rozpätie nadmorskej výšky:
280 – 450 m n. m.
Prevládajúca expozícia:
S, SZ
Priemerný sklon:
25%

LHC (LUC): Partizánske
Názov: Kolačno
Výmera: 112,92 ha
1.2 Klíma, geologické podložie, pôda

Priem. ročné zrážky: 650 - 800 mm
Klimatická oblasť:
B 3 – mierne teplá
Geologické
podložie:Tribečsko-zoborský Priem. roč. teplota: 8 °C
masív, granitoidné horniny
Prevládajúce pôdy:
Rendziny a pararendziny

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: FQ, QF

Prírode blízke hospodárenie od r. 2007

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté: JH 5, HB 15, DZ 20, BK 22, JS 3
I. - 15
%, II. - 1
%, III. - 0 %,
IV. - 5
%, V. - 0 %, VI+ - 79 %
ihličnaté: SC 25, SM 10,
Podiel etážových porastov (odhadom):
2%
Zásoba 39 522 m3
Produkcia: Plánovaný etát ročný
2,32 m3/ha
z toho: úžitková hmota 98 %, palivo 2 %
Priem. zásoba (odhad z LHP):
350 m3/ha
Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:
70
%
Plánovaná obnova celkom (z LHP):
17,49 ha
Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 20
%
z toho prir. obnova 40 %, umelá obnova60 %
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

10

%

z toho na voľ. pl. 60 %, pod clonou por. 40 %

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky
Pestovanie porastovej zásoby, pred-nosť
výchovy porastu pred obnovou
Výberkové hospodárstvo, forma stromová
Ťažba podľa cieľových hrúbok jednotlivých
stromov alebo skupín
Holorubný hospodársky spôsob

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

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 je vytvorený v pohorí Tribeč, kataster obce Kolačno, Lesnej správy
Partizánske, odštepného závodu Prievidza. Objekt sa skladá z dvoch častí :
1) časť – „ Pece „ o výmere 86,77 ha a 2) časť – „ Bašty „ o výmere 26,15 ha.
Prvá lokalita „ Pece „ je vytváraná z porastov obnovných, výchovných a v malej časti
z prerezávok. Väčšou mierou sú to porasty veľmi druhovo pestré, vysoko produkčné,
hodnotné a stabilné.
V porastoch sa nachádzajú vysoko kvalitné jedince Buka, Smrekovca, Duba, Javora,
Jaseňa a Bresta, ale nachádzajú sa tu aj Brekyne.
Druhá lokalita „ Bašty „ je vytváraná zo zmiešaných porastov Smrekovca, Duba,
Brekyne, Borovice, Jaseňa, Buka, Javora. Jeden porast v objekte je už v obnove, kde
sme z časti dodržali obnovno – ťažbový postup, ale ako vidno z ťažbovej mapy
a terénu v poraste pri maloplošnom holorube sme zásah nevykonali, ale obnovu sme
riešili maloplošným clonným rubom ( jemnejším spôsobom ).
V uvedenom poraste sme v kompetencii odborného lesného hospodára vykonali dorub
v dolnej časti porastu na výmere 1 ha.( dorub nebol plánovaný v zmysle predpisu
a zákresu z ťažbovej mapy).
Druhý porast v objekte Bašty bol v decéniu 2000 – 2009 bez zásahu. Zmenami cez
Krajský úrad Trenčín bola vykonaná výchovná úrovňová prebierka.
Cieľom zámeru na vytvorenie objektu PRO SILVA je skvalitnenie a zvyšovanie
porastovej zásoby cez cielené ťažbovo – obnovné, výchovné zásahy, podporou
kvalitných jedincov, prirodzeného zmladenia, hlúčikov nárastu ( viď farebné foto ).
Ďalšou podmienkou v objekte je vytvoriť sieť približovacích liniek ( rozčlenenie
porastu ).
Cieľom výchovy je postupne vytvárať vertikálnu a horizontálnu štruktúru a vytvárať
les všetkých hrúbkových stupňov.
Uvedené opatrenia prinesú aj lepšie speňaženie drevnej hmoty, čo efektívne bude
pôsobiť na ekonomiku Lesného závodu ( aukčný výber kvalitných jedincov ).
V objekte pri výchovných zásahoch v nárastoch a mladín využívať ich autoregulačné
schopnosti.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe :
Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení LHP platného na roky 2000 – 2009 sa ako najčastejší
obnovný postup vyskytuje maloplošný holorub v menšej miere maloplošný clonný rub
– dorub. Jednoznačne to vidieť na priloženej ťažbovej mape ( v prílohe ).
Intenzita zásahov bola dosť vysoká od 35%, 65%, 100% a 35% ( v objekte sú štyri
obnovné porasty ).
Do konca roka 2006 + jar 2007 bola väčšina ťažbových zásahov vykonaná podľa
predpisu LHP a jej predpísanej intenzity.
Časť vyťaženej hmoty pochádzala z veternej a kôrovcovej kalamity.
Z ťažbovo – obnovných postupov sa využíva ťažba JMP s následným približovaním
surových kmeňov UKT a manipuláciou na odvoznom mieste.

Výchovné ťažby
Navrhovaná intenzita výchovných zásahov z platného LHP v objekte sa pohybovala na
úrovni 4 – 9 %. V porastoch do 50 rokov bola intenzita 4 % a v porastoch nad 50
rokov
intenzita 12 %, čo je nedostatočné pre potreby a stabilitu porastov.
V objekte sa nachádza šesť výchovných porastov bez predpisu v súčasnom LHP.
( Všetkých šesť porastov zmenami presúvam do výchovných ťažieb s ťažbovým
predpisom, ktorý ešte vykonám v rokoch 2008 – 2009 ).
Zámerom vo výchovných ťažbách je vykonať úrovňové uvoľňovacie prebierky o sile
intenzity 12 - 33 % ( podľa konkrétnych podmienok porastu ).

Obnova lesa
Predpísaná obnova lesa bola pri umelej obnove podľa predpisu LHP 10,30 ha
a prirodzená
obnova na výmere 7,19 ha, t.j. 60 % umelej obnovy a 40 % prirodzenej obnovy.
Umelá obnova sa vykonávala prevažne sadbou štrbinovou s ploškami.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine sa vykonávala pravidelne, minimálne 1 krát ročne.
V obnovovaných porastoch sú vysoko produkčné stanovišťa so silnou schopnosťou rastu.
V porastoch sa podľa potreby využívali autoregulačné schopnosti drevín.
Ochrana proti zveri sa vykonávala chemicky náterom ( výber a počet natretých jedincov
bol približne 4 000 kusov na hektár).
V prirodzene vzniknutých nárastoch sa vykonávali výseky ( redukcie nežiadúcich drevín,
hlavne hraba ).
Výchova prečistkami
Predpis prerezávok jeden krát za decénium 2000 – 2009.
Prerezávkové plochy vznikli po snehovej kalamite v roku 1993 – boli tam smrekové
monokultúry – bývalé lesné škôlky.
Výchovné zásahy boli vykonané v roku 2007 – máj. Zásah bol vedený do úrovne a
s intenzívnejšou redukciou hraba na podporu duba, borovice a čerešne.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu projektu PRO SILVA:
Základnou filozofiou obhospodarovania objektu PRO SILVA je hospodáriť tak aby les
a pohľad naň bol pekný, aby tam les ostal vo všetkých jeho hrúbkových triedach, hrúbkach,
v zachovaní jeho vertikálnej a horizontálnej štruktúry a nemalej miere v jeho kráse čo ocení
najmä verejnosť. Ďalšou myšlienkou objektu PRO SILVA je výchova prebierok úrovňovými
silnejšími zásahmi cca 16%, ale podľa potreby aj viac, vyhľadanie cieľových stromov,
nositeľov hmotnostného prírastku ( budovanie kostry porastu), prípravy porastov na
prirodzené zmladenie, ich podporu a v nemalej miere všímaním si v objekte cenných
listnáčov hlavne BRK, CS, JH, JS, a ine...
Obnovné ťažby:
V objekte PRO SILVA do budúcna už vôbec neplánovať MH – ale vo všetkých zostávajúcich
4 rubných porastov (v budúcom decéniu ich bude 6), dva porasty prejdu do obnovy
z prebierok. V uvedených 4 porastoch sú naplánované prevažne VCR, MCR, UV, SKCR,
z dôvodu odstránenia nekvalitných jedincov, ale vždy je prednostný zdravotný výber
v poraste, ďalej príprava na prirodzené zmladenie ( v hlúčikoch v skupinách, mozaikovite),
odcláňanie už existujúceho prirodzeného zmladenia, vytváranie diferencovanej porastovej
štruktúry (vertikálnej a horizontálnej), čím zabezpečíme ekologickú, ale aj ekonomickú
stabilitu porastov. Pri obnovných zásahoch si prednostne všímať kvalitné jedince (buka, duba,
js, jh, brk, cs) a pracovať s nimi v priestore s ich korunou (uvoľňovanie a podpora PZ).
Prihliadať na ich hrúbkový prírastok s ponechaním na cieľové hrúbky u duba minimálne 60
cm, buka min. 50 cm., smrekovca min. 50cm (využívať ich predaj pri aukciách), vytvárať
v podstate mozaikovitú štruktúru porastov a účelovým výberom, skupinovitým clonným
rubom vytvárať skupiny drevín, ktoré budú postupne vytvárať rôznovekosť týchto skupín.
V ďalšom decéniu 2010-2019 v porastoch plánovať 1 -2 zásahy, porasty rozčleniť, kde to
treba na pracovné linky 40m (porasty sú z časti obnovované a dobre prístupné). Zo zásahou
využívať UV, SkCR, využívajúc mozaikovité skupiny drevín v obnove porastu. Hľadať
spoločný cieľ lesníka a lesa, mať les stabilný, trvalý, a krásny.
Z hľadiska technologickej prípravy pracovísk rozčleniť porasty na 40m pracovné polia, tam
kde to treba, pri ťažbe používať smerovú stinku s rozrezom surových kmeňov v poraste na 2
ks, z dôvodu minimalizácie škôd na zostávajúcich stojatých stromov a prítomného
prirodzeného zmladenia. V objekte niesú lanovkové svahy, použitý bude UKT – poškodené
stromy sa ošetria chemicky PELACOLOM (bude prednostne využívaná zimná ťažba).
Výchovné ťažby - 50 rokov:
Výchovné ťažby – 50 rokov v objekte môžeme charakterizovať, ako veľmi rozmanité vysoko
produkčné a čo sa týka drevinového zloženia veľmi pestré. V týchto prebierkach čo sa týka
vyznačovania a charakteru práce do budúcna som sa zameral na kvalitné jedince v poraste
a silnejšie úrovňové zásahy (pri vyznačovaní) uvedeným opatrením chcem dosiahnuť
uvoľnenie korún kvalitných jedincov, ich stabilitu ako aj celého porastu. Intenzita zásahov je
16 – 33%. Prebierky sú na dobrých produkčných stanovištiach, s veľkou pestrosťou drevín
a vysokou bonitou. Porasty sú z časti rozčlenené už v predchádzajúcom období, na pracovné
polia, ktoré sa budú využívať aj do budúcna. Jeden porast v objekte je vyznačený metódou
cieľových stromov (CS). Cieľom v týchto porastoch je vytvoriť dostatočný počet stabilných

a kvalitných jedincov uvoľňovaním ich korún (nositelia hodnotového hmotnostného
prírastku), ich stabilizáciu koreňového systému a zdravotného výberu.
Výchovné ťažby + 50 rokov:
V prebierkach, ktoré neboli naplánované na výchovu zmenami na KÚ, plánujem výchovnú
ťažbu. Intenzita zásahov je asi do 20%. Vykonávaním prebierok úrovňových s pozitívnym
výberom. Cieľom zásahu je uvoľniť cca asi 500ks na 1 ha kvalitných jedincov, a kvalitnou
úrovňovou prebierkou stabilizovať porast, uvoľniť kvalitné jedince (vytvárať na nich
maximálny hmotnostný prírastok). Z väčšej časti porasty sú bukové, v dvoch prípadoch sú to
porasty (2042A,2116-00) pestré na drevinové zloženie, čo zakladá ich veľkú biodiverzitu
a stabilitu porastov. V dvoch uvedených porastoch (95,100 rokov) v budúcom LHP plánujem
už obnovu a to v intenciách a filozofie objektu PRO SILVA. Nachádzajú sa tam cenné
listnáče JH, JS, CS, BRK, a ine...
V poraste budovaním strednej vrstvy (postupné uvoľňovanie stromov v úrovni) dosiahnuť
neusstálu obnovu porastu, jej odolnosť proti abiotickým činiteľom (vietor a pod...)
Porasty sú rozčlenené na pracovné polia vzdialenosťou cca 40m, sú dostupné, technologický
zvládnuteľné UKT. Ťažba sa bude vykonávať s rozrezom surových kmeňov na 2ks, aby
sa minimalizovalo poškodenie (odretie) koreňových nábehov stromov. V prípade poškodenia
odreniny budú ošetrené chemicky PELACOLOM. V r. 2009 končí súčasné LHP a budúcom
decéniu tu budem pracovať, obnovovať, už len s filozofiou objektu PRO SILVA.
Obnova lesa:
Pri takto zmenených obnovných postupoch očakávam, že podiel PZ bude cca 100%, čo
v podstate vidno aj na súčasnej obnove, kde prevláda prirodzené zmladenie (pôvodne z LHP
je 40% očakávanie PZ). Porasty čo do produkčnej schopnosti, ale aj ich vitality, sú určite
schopné sa samé obnovovať a pripraviť pre ďalšiu generáciu kvalitné a odolné porasty.
V obnove ísť jednoznačne postupne odčerpávaním drevnej hmoty (aukcie, a pod.)všímaním si
rubne zrelých a hrúbkovo vysoko predajných kusov, podpora PZ a vytváranie vertikálnej
a horizontálnej štruktúry mladín ich veku a rôznych vekových tried. V obnove už sa nebude
uvažovať s formou hospodárskeho spôsobu – maloplošný holorub, ale bude už len využívanie
FHS – UV, MCR, VCR, SkCR.
Starostlivosť o mladé lesné porasty:
Pleci rub a prestrihávky vykonávať už len za účelom redukcie hustoty a úpravy drevín a ich
zloženia – využívajúc aj autoregulačné schopnosti porastu, ale aj potrebná redukcia hraba,
ktorý ma vysokú schopnosť zapĺňať priestor na ploche. Cielené uvoľňovanie vzácnych
listnáčov už vo fáze nárastu. Ochranu proti zvery vykonávať chemickým náterom cca 4 000ks
na 1ha (dostatočný počet). V prípade zmladenia SC nechávať okolo nich v priemere cca 1,5m
pôvodnú krovinu, ktorá zamedzi lúpaniu a vytĺkaniu kmienkov.
Výchova prečistkami:
V objekte PRO SILVA v mladinách z prirodzeného zmladenia drevinami SC, DB, BK,
pracovať hlavne v úrovni a nad úrovni s odstránením rozrastlíkov a predrastlíkov, zamerať sa
na uvoľnenie cenných listnáčov CS, BX, JH – intenzitou zásahu 10 – 15ks na 1ár, podľa
potreby porastu. Počet zásahov za decénium 2x, poprípade podľa potreby.
Demonštračné objekty:

2042A 00 – Úrovňová silnejšia posledná prebierka nad 50 rokov, s intenzitou zásahu 16%.
Uvoľnovanie korunového priestoru pre kvalitné jedince – podpora skupín pre PZ,
BK, DB, JH – rozčlenenie porastu a vytváranie horizontálnej a vertikálnej
štruktúry.
2042B 00 – Úrovňová racionalizačná prebierka 2x zásah za decénium, intenzitou 18%, porast
je vyznačený metódou cieľových stromov CS. Podpora kvalitných jedincov
budúcich jedincov hmotnostného a hodnotového prírastku najmä u drevín JH, JS,
CS, BRST, CS, DB, BK.
2043A 00 – Úrovňová silnejšia prebierka nad 50 rokov, na ploche 4,15ha (časť porastu)
v intenzite 16%. Uvoľňovanie kvalitných jedincov buka v úrovni, podpora PZ,
stability porastu. Porast je rozčlenený na pracovné linky.
2115 00 – Obnovný porast 105-ročný už z časti rozpracovaný, navrhnutý UV, SkCR, MCR.
Odstránenie nekvalitnejších jedincov vnášaním do porastu primerané svetlo
a postupne vytvoriť horizontálnu a vertikálnu štruktúru v poraste. Vytváraním
cieľových hrúbok, vytvoriť kostru porastu a jeho ekonomickú a ekologickú
stabilitu.
2041A 01 – Porast v obnove 95-ročný, účelový výber na ploche (časti porastu), uvoľnenie
existujúceho prirodzeného zmladenia, vytvorenie rôznovekosti, rozvrstvenie
porastu v skupinách. Podpora nositeľov hrúbkové prírastku a nositeľov kvality.
Porast 2042A 00
Charakteristika LHP 2000 – 2009:
Výmera porastu je 6,76 ha, vek 100rokov, zakmenenie 0,8 zastúpenie drevín BK 40%, DB
20%, SC 20%, CR 20%, celková zásoba je 2 542 m3 . Na 1ha je zásoba 376 m3, expoz. SZ –
15%. Porast bol bez predpisu.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP. Predpis predchádzajúceho LHP 1990 – 1999
bez zásahu.
Vykonané doteraz opatrenia v decéniu 2000 – 2009.
Náhodná ťažba r.2001 – 2006 bola 26m3.
Nový predpis LHP 2000 – 2009. Je podaná žiadosť na zmenu predpisu LHP vykonať
prebierku na celej ploche 6,76 ha vo výške ťažby 471 m3 v drevinách SM 10m3, BRZ 4m3 ,
OS 1,0m3 , HB 38m3, BK 192m3, DB 51 m3 , SC 105m3, CR 70m3 ,intenzity 18%, 1x zásah za
decénium, porast rozčleniť.
Dôvod zmeny – uvoľnenie PZ BK, JH, DB, stabilita porastu, uvoľnenie kvalitných jedincov,
nositeľov hmotnostného a kvalitatívneho prírastku. Porast pripraviť pre jeho obnovu.
Technologický postup. Výchovný zásah bude vykonaný UKT (dobrá prístupnosť k porastu).
Porast bude rozčlenený 5 približovacími linkami vzdialený od seba cca 40m (vyťažená hmota
sumárna bude aj z týchto liniek). Ťažba sa bude vykonávať s rozrezom na 2ks, s priblížením
na odvozné miesto Pece. Odreniny po približovaní sa ošetria chemicky PELACOLOM. Ťažba
sa bude prednostne vykonávať v zimných mesiacoch, dodávateľským spôsobom.
Dlhodobý zámer. V budúcom lesnom hospodárskom pláne 2010 – 2011 začať s obnovou
v skupinách, hlavne tam, kde sa už teraz nachádza PZ, tieto skupiny postupne uvoľňovať,
prinášať im postupne svetlo, a tak vytvárať mozaikovitú štruktúru v poraste. Týmto spôsobom
by sa mal porast postupne výškovo rozdiferencovať, čím sa stane aj ekonomicky
samostatným. Prednostne si všímať kvalitné jedince BK, SC, DB, je tam niekoľko kvalitných
JV a aj kvalitných BX, tieto podporovať a prednostne ich chrániť a všímať si ich. Budúcnosť
porastu vidím v jeho vysokej produkčnej schopnosti (drevná hmota a jej kvalita), v jeho
obnove 100% PZ, stability porastu, v jeho kráse pre odbornú ale aj laickú verejnosť.
Z možných rizík vidím prítomnosť HB v zmladení v poraste, ale postupnými pestovnoobnovnými zásahmi ho redukovať na primeranú mieru (autoregulačné schopnosti drevín).

Opatrenie do konca platnosti 2000 – 2009.
Vykonať prebierku v množstve a v ploche, podľa nového predpisu. Vyznačiť cieľové stromy
v poraste

Porast 2042B 00
Charakteristika LHP 2000 – 2009:
Výmera porastu je 3,79ha , vek 45 rokov, zakmenenie 0,9 , zastúpenie drevín JH 45%, HB
40%, JL 5%, BR 5%, OS 4%, BK 1%. Zásoba celého porastu je 993 m3, zásoba na 1ha 262
m3 ,expozícia SV 10%.
Predpis predchádzajúceho (súčasného LHP). Predpis predchádzajúceho LHP 1990 – 1999,
predpis prebierka na celej ploche 70 m3, intenzita 10%.
Predpis súčasného LHP 2000 – 2009. Predpis prebierka na celej ploche 3,79ha , 37m3
v intenzite 4%.
Vykonané doteraz LHP 2000 – 2009. Vykonaná prebierka na celej ploche 3,79ha v r. 2002, 82
m3, intenzita 8%,ťažba prekročená už vtedy o 104%, a v r. 2003 bola vykonaná PN vo výške
8 m3 .
Nový predpis LHP 2000 – 2009. Bola podaná žiadosť na zmenu predpisu LHP z dôvodu
nízkej intenzity a potrebnosti odčerpať z porastu ďalšiu časť drevnej zásoby, a to výchovný
zásah vykonať druhý krát vo výške 102 m3 a intenzity 10%. Spolu bude odčerpané
v uvedených dvoch zásahoch 184 m3, s intenzitou 19%. Dôvod vykonania zmeny predpisu
LHP je podpora kvalitných jedincov vzácnych listnáčov JH, JS, BRST, CS, podpora
korunového priestoru, stabilizácii koreňového systému, ale predovšetkým filozofii
hodnotového prírastkového hospodárenia.
Technologický postup. Porast je pomerne dlhý a na časti úzky. Jeho výhodou je – hraničí
s pevnou lesnou cestou. porast je rozčlenený na cca 11 pracovných liniek. Porast je dostupný
a technologický zvládnuteľný UKT s vyťahovaním na cestu, na časti porastu bude sa musieť
približovať cez porast 2041B a 2041A01. Ťažba by sa vykonávala dodávateľským spôsobom
ako aj približovanie, prednostne v zimných mesiacoch, možné odreniny po ťažbe ošetriť
chemickým prípravkom PELACOLOM.
Dlhodobý zámer. Porast je kvalitný, vysoko produkčný a drevinovo pestrý (15 drevín), čo
zakladá jeho vysokú stabilitu, ekologickú ale aj ekonomickú samostatnosť. Vďaka vzácnym
listnáčom JH, JS ich hmotnostným prírastkom, kvalite vidím aj vysokú predajnosť do
budúcna na aukciách dreva. V poraste som si vyznačil prednostne cieľové stromy. V rámci
týchto cieľových stromov som si začal vyznačovať ťažbu, a to postupným uvoľňovaním
korún kvalitných nositeľov (čím väčšia koruna, tým väčšia stabilita a prírastok). Dva zásahy
v poraste vidím ako potrebné a nutné pre potreby porastu, čo do kvalitatívnej ale aj
kvantitatívnej hodnoty (počet ks na 1ha, nositelia kvality). Pri vyznačovaní cieľových
stromov, som si vyznačil nasledovné počty CS, BK – 60ks, CS – 4ks, SC – 16ks, CR – 4ks,
SM – 3ks, BRST – 11ks, LP – 8ks, JS – 23ks, JV – 78ks, JS – 23ks, JP – 2ks, JL – 1ks, AG –
1ks, HB – 2ks, DB – 3ks, spolu je to 239 cieľových kusov. Z vyznačenej hmoty som
percentuálne vyznačil HB – 30%, JL – 20%, BR – 1%, JH – 15%, BK – 15%, SC – 0,5%, LP
– 13%, JS – 1%, OS – 2%, SM – 0,5%, čo jasne naznačuje vysoký podiel vyznačenej hmoty
hlavne v drevinách HB, JL.
Opatrenie do konca platnosti LHP 2000 – 2009.
Vykonať PU do 50r. druhý zásah v predpise, v ploche, ktorú som vyznačil.

Porast 2115 00
Charakteristika LHP 2000 – 2009.
Výmera porastu 15,54 ha , vek 105 rokov, zakmenenie 0,7 , zastúpenie drevín BK 35%, SC
34%, DB 10%, SM 9%, JH 5%, BC 4%, HB 3%, celková zásoba porastu spolu 5718 m3,
zásoba na 1ha 368 m3, obnovná doba 30r., expozícia SV 25%, intenzita 29%.
Predpis predchádzajúceho (súčasného LHP) 1990 – 1999. Predpis bol okrajový clonný rub
v pásoch šírky na 2 výšky porastu, 3 východiska obnovy. Na východe MH v pásoch šírky na
dve výšky porastu (bola tam intenzita 33%), v poraste sa uvedený zásah nevykonal.
Súčasný predpis LHP 2000 – 2009. Obnovná ťažba, ťažbová plocha 5,34ha , ťažba vo výške
2013 m3 , na SZ mal clon. rub. v pásoch šírky na 2 výšky porastu, v strede maloplošný
holorub, v pásoch šírky na 2 výšky porastu. Zalesniť, okopávať, vyžínať, chrániť proti zveri.
Očakávané zmladenie 2,78 ha. Vykonané doteraz r.2001 OU – FHS – MP 1,61 ha, r.2004 OU
– FHS – MP 0,42ha, r. 2005 OU- FHS – MP 0,10ha, r. 2006 OU- FHS – MH 0,90ha, a r.2006
OU- FHS- DO 2,60ha. V uvedenom poraste sa spracovávali aj náhodile ťažby (VT a HM),
v r. 2000 – 2007, vo výške 151 m3, úmyselnej ťažby sa vykonalo do septembra 2007 1 603
m3. Čo sa týka obnovy lesa, zalesňovania, zatiaľ sme umelú obnovu nevykonali (nebola
potrebná), na každej z uvedených ťažbových plôch, bolo dostatočné prirodzené zmladenie.
Nový predpis. Úprava predpisu nemusí byť podaná na KÚ v Trenčíne, lebo v zostávajúcich 2
rokoch 2008, 2009, ešte plánujem vyťažiť 350 m3 drevnej hmoty, a tým neprekročím určené
percento pre obnovné ťažby v m3.
Technologický postup. Porast je dobre prístupný, je tam vyznačená sieť približovacích liniek,
ktoré smerujú na OM Štalovská lúka. Ťažba, smerová stinka sa bude vykonávať
dodávateľsky, ako aj približovanie prostriedkom UKT, s rozrezom na 2ks, kde porastú
náklady cca 10 – 15%. Ťažbu vykonávať hlavne v zimných mesiacoch, možné odretia ošetriť
chemicky prípravkom PELACOL.

Dlhodobý zámer. Ako vidno z ťažbovej mapy, v obnovnom prvku na mape ako MH sme v r.
2001 vykonali FHS – MP. Na ilustrovaných foto v prílohe za popisom porastu, jasne vidno na
uvedenej ploche mohutné zmladenie javora., ale aj iných listnáčov. Je to kvalitný základ
budúcemu porastu. V r. 2008 – 2009 vykonáme vedľa vykonaného dorubu z r. 2006
maloplošný clonný rub a to vo výške cca 240 m3 (odčerpanie menej kvalitnej hmoty, vnášanie
primeraného svetla do porastu a príprava na existujúce alebo začínajúce zmladenie).V 2 časti
obnovovaného prvku na mape ako FHS – MH vykonáme ešte UV a SkCR, vo výške 110 m3,
v dolnej časti porastu (pod MH) ešte vyťažíme hraba pre podporu skupín mladín, ktoré sú tam
a potrebujú odclonenie, a tým získajú životaschopnosť. V poraste sa postupne začína vytvárať
vertikálna ale aj horizontálna štruktúra
(viď. foto) v skupinách buka. Z dlhodobého zámeru porast je vysoko produkčný s kvalitnými
jedincami BK, SC, DB, ktoré budú nositeľmi prirodzeného hodnotového hmotnostného
prírastku, a tým aj ich vysokej predajnosti v cieľových hrúbkach dub min.60cm, buk min.
50cm, smrekovec min. 50cm, a tým aj vysokého speňaženia jednotlivých kusov. Porast pri
uvedených obnovno-ťažbových zásahov stane ekologickým, ekonomicky samostatným
a nielen stálym, trvácim, ale aj krásnym pre oči laickej, ale aj odbornej verejnosti.
Opatrenia do konca platnosti LHP 2000 – 2009.
Vykonať ťažbové zásahy v množstve, ktoré som vyznačil, doznačiť sieť približovacích liniek.
Po ťažbe vykonať douhadzovanie hmoty pre záchranu existujúceho PZ.

Porast 2043A 00
Charakteristika LHP 2000 – 2009.
Výmera porastu je 8,41ha , vek 75 rokov, zakmenenie 0,8 , zastúpenie drevín BK 85%, SM
15 %, zásoba celého porastu 3 498 m3, zásoba na 1ha je 416 m3, expozícia SZ 25%, intenzita
zásahu 9%.
Predpis predchádzajúceho ( súčasného LHP)1990 – 1999. V predchádzajúcom LHP vykonať
prebierku na celej ploche, poškodené jedince vyrúbať, ŤV – 200 m3, intenzita 8%. Prebierka
bola vykonaná.
Predpis súčastného LHP 2000 – 2009. Prebierka na ploche 4,26 ha, ŤV – 149 m3, zásoba na
1ha je 416 m3, vyťažiť na 1ha 35m3, intenzita ťažby je 8%.
Vykonané doteraz. Podľa predpisu LHP prebierka na ploche 4,26 ha v r. 2001 – 2002 spolu
164m3,
intenzita 10%.
Nový predpis. Podať žiadosť na KÚ Trenčín, na zmenu predpisu LHP, vykonať
racionalizačnú úrovňovú prebierku na zostávajúcej ploche 4,15ha v množstve 280 m3,
intenzity 16%, čo považujem za dostatočné, t. j. asi 67 m3 na 1ha. Zmena sa vykonáva
z dôvodu uvoľnenia kvalitných jedincov buka, stabilizácii koreňového systému, zväčšenia
korún a možnej zväčšenej fruktifikácii jednotlivých stromov buka. Uvedený nový predpis
realizovať v r. 2009.
Technologický postup. Porast je dobre rozčlenení sieťou približovacích liniek v dostatočnom
množstve a v primeranej vzdialenosti. Porast je dostupný a zvládnuteľný pre technológiu
UKT, stinka surových kmeňov sa bude vykonávať s rozrezom na 2ks, práce sa budú
vykonávať dodávateľsky, ťažbu vykonávať jedine v zimných mesiacoch (vysoké zastúpenie
buka).
Dlhodobý zámer. V budúcom LHP 2010 – 2019 vykonať racionalizačnú prebierku aj na
ostávajúcej ploche 4,26 ha. Odstránením prednostne nekrotizujúcich bukov (zdravotný
výber), a tým aj podporiť na uvedenej ploche PZ. Spojením uvedených procesov vytvárať
postupne v poraste vertikálnu a horizontálnu štruktúru. Vytvoriť stabilný porast, s kostrou
kvalitných jedincov buka, ktoré budú zdravé, kvalitné, s veľkou korunou, a nositeľom
hodnotového a hmotnostného prírastku.
Opatrenie do konca platnosti LHP 2000 – 2009. Vykonať prebierku v množstve a ploche,
podľa zmeneného predpisu najneskôr do r. 2009.

Porast 2041A 01
Charakteristika LHP (2000 – 2009).
Výmera porastu 18,09 ha, vek 95 rokov, zakmenenie 0,6 , zastúpenie drevín SC 68%, SM
13%, BK 11%, DB 4%, HB 4%. Zásoba celého porastu je 12 281m3, zásoba na 1ha je 611m3,
intenzita zásahu 35%, expozícia SZ 10%.
Predpis predchádzajúceho (súčasného LHP) 1990 – 1999. Vykonať prebierku, poškodené
jedince vyrúbať, vek 85r., intenzita zásahu 7%.
Súčasné LHP 2000 – 2009. Na S mal. clon. rub. v pas. šir. na 2 výšky porastu dorub na
ostatnej ploche mal. holorub. v pas. šir. na 2 výšky porastu, založiť 5 východisk obnovy,
zalesniť, vyžínať, chrániť proti zveri.
Predpis ťažby OU – 4 350m3 v drevinách SC – 3 247m3, SM – 775m3, BK – 100m3, DB –
128m3, HB – 100m3, ťažbová plocha 6,40 ha, obnovná doba 30rokov, očakávané zmladenie
z ťažby 3,84 ha. Vykonané doteraz (2000 – jar 2007). Z r. 2001 DO – 1,30ha, z r. 2002 MH –
1,66ha, r. 2003 MH – 1,39ha, r. 2006 MH – 0,80ha. Časť plochy dorubu sa doťažilo v r. 2007
na jar, t. j. až po hranicu s porastom 2040B 00 (viď. nákres ťažbovej mapy). Medzi DO
a prvým vyrúbaným MH prvkom sme vykonali cielenú ťažbu HB – 35m3 ( za účelom
podpory PZ a zníženia agresivity HB v poraste),plocha sa už dorúbala na jar 2007. Medzi
prvým prvkom MH z r. 2003 a druhým prvkom MH z r. 2002 zostal porast, ktorý som MCR
presvetlil na 2x uvedená prvá časť demonštruje kvalitu porastu, aj s jej obnovou (viď foto
prednej strany objektu PRO SILVA). Z pohľadu ťažby som doteraz vyrúbal z porastu 4 056
m3 OU, RN 62 m3.
Technologický postup. Porast je dobre prístupný pre UKT, je rozčlenený z časti. Ťažba sa
bude vykonávať s rozrezom na 2ks, približovať sa bude na odvozné miesto Pece, práce sa
budú vykonávať dodávateľsky, možné odretia koreňových nábehov budú ošetrené chemicky
PELACOLOM.

Dlhodobý zámer. Z pohľadu legislatívy nieje potrebné podávať žiadosť na zmenu predpisu na
KÚ Trenčín, z dôvodu neprekročenia množstva m3 v obnovnej ťažbe. V r. 2008 – 2009
posledné dva roky platnosti LHP je potrebné v poraste vykonať minimálne na 3 prvkoch
(vyznačených v r. 2007) ťažbové zásahy, a to:
1. UV v množstve 35 m3, cieľom ťažby je podpora rozvrstvenia porastu a vytvorenie
vertikálnej a horizontálnej štruktúry v poraste, ťažbou sledujem aj podporu kvalitných
jedincov BK, DB, SC, a redukciu CR. Pod porastom sa nachádza druhá etáž, kde som
vykonal výsek HB, pre podporu drevín BK, DB, vzácne aj BX (zásah bol vykonaný
v júni 2007).
Uvedeným ťažbovo-pestovno-obnovným zásahom sledujem postupné vytváranie hlúčikov
zmladenia drevín BK, DB, ich postupné vekové rozvrstvenie, postupným nárastom do
strednej etáže, zvýšiť odolnosť porastu, jeho zapojenosť, celistvosť, a postupným
odčerpávaním stromov z hornej vrstvy vytvárať stabilné podmienky pre „možno´´ nepretržitú
obnovu. V druhej etáži sa nachádzajú aj brekyne, ktoré sme cielene odkryli a uvoľnili od
agresívneho hraba. Z pohľadu ťažby a predajnosti uvedej hmoty nemalou podmienkou je trh
a cena. V poraste sa nachádzajú kvalitné jedince BK, DB, SC, ktoré v prípade potreby je
možné predať podľa konkrétnych podmienok odberateľov aj na aukciách (aukcia dreva V.
Uherce 5 km od porastu). Pre r. 2008, 2009 uvažujem v poraste spolu vyťažiť 350 m3, t. j.
okrem uvedenej plochy (demonštračnej) ešte vyťažím na dvoch prvkoch zvyšné m3 FHS –
VCR, MCR, týmto tiež sledujem uvoľnenie kvalitných jedincov, odčerpanie nekvalitnej
hmoty ( LP, HB), podporou PZ (vytváranie postupných hlúčikov zmladenia),ale aj postupné
vytváranie strednej vrstvy v poraste.
Opatrenie do konca platnosti LHP 2000 – 2009. Vykonať ťažbové zásahy v množstve
a ploche, ako som vyznačil, doznačiť približovacie linky. Poťažbová úprava pracovísk (riešiť
v samovýrobe s občanmi),
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