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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Lesná oblasť: LO 25 – Strážovské vrchy,
podoblasť A Strážovské vrchy
Užívateľ (OZ): LSR š.p., OZ Prievidza, LS Zemepisné súradnice: 18°26
48°54
Nitrianske Rudno
LHC: Valaská Belá
Rozpätie nadmorskej výšky:
430 – 700 m.n.m
Názov: Dolné Vrchy
Prevládajúca expozícia: JZ
Krajina: Slovensko

Výmera: 330,92 ha

Priemerný sklon: 50 %

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: mierne teplý vlhký
vrchovinový charakter
Geologické podložie: Vápence a ich
spoluhorniny

Priem. ročné zrážky v mm: 800-900
Priem. roč. teplota v °C: 6-7

Prevládajúce pôdy: Rendziny a hnedé lesné
pôdy

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: 402, 410, 416

Prírode blízke hospodárenie od r. 1990

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté: bk 82 %, jh 1 %, hb 1%, lp, os, cs, I. – 12 %,
II. – 6 %,
III. – 6 %,
bh, bt, jm vtrúsene
IV. – 42 %,
V. – 17 %,
VI+ - 18%
ihličnaté: sm 13 %, bo 2 %, sc 1%, jd vtrus.

Produkcia a ťažba:

Zásoba

Plánovaný etát ročný 4 m3/ha

Priem. zásoba (odhad z LHP): 264 m3/ha

z toho: úžitková hmota 92 %,palivo 8 %

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 70 %
Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 20 %

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):
9,62 ha
z toho prir. obnova 78 %, umelá obnova 22 %

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 10 %

z toho na voľ. pl. 0 %, pod clonou por.100 %
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3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

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

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

zriedkavé
<25 %

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

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.

+
+
+

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 +
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Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Zachovanie genofondu pôvodných drevín formou ich prirodzenej obnovy, zvyšovanie podielu
prirodzenej obnovy, skvalitňovanie a zvyšovanie porastovej zásoby, vytváranie vertikálnej
a horizontálnej štruktúry, využitie prirodzenej diferenciácie lesných porastov a jej cieľavedomé
zámerné ovplyvňovanie, uplatnenie viacerých obnovných postupov a vzájomné porovnanie ich
účinnosti a efektívnosti, lepšie speňaženie drevnej hmoty, šetrenie nákladov na pestovateľskú
činnosť. Ťažbové zásahy plánovať podľa dosahovanej zásoby a objemového prírastku.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
Spôsob vykonania:
Prevládajúce obnovné postupy - maloplošný clonný rub, okrajový clonný rub, dorub.

Počet zásahov v decéniu:
1 až 2 zásahy v desaťročí.

Intenzita zásahu:
30%.

Zdôvodnenie ťažbových postupov:
Zaužívané technologické postupy: Ťažba JMP, sústreďovanie koňmi na VM , približovanie LKT
VM-OM. Priemerný sklon 50-60% členitý terén. Podiel využitia približovania koňmi 70%,
lanovkovými a harvesterovými technológiami 5%.

Výchovné ťažby
Intenzita zásahu:
8 % ťažby zo zásoby porastu na hektár, často nepostačovalo, potreby preťažby
sa riešili výnimkami cez LÚ, alebo vykázaním náhodnej ťažby.

Spôsob vykonania:
V zmiešaných porastoch u ihličnatých drevín hlavne zdravotný výber a zásah do úrovne.
V prevažne listnatých porastoch úrovňové a podúrovňové prebierky so zameraním sa aj na
čistku porastov prebierky metódou cieľových stromov.

Rozčleňovanie:
Rozčleňovanie sa vykonávalo v prerezávkach vzdialenosť liniek 30m, šírka 2 m, v predrubných
porastoch do 50 rokov to boli linky cca po 50 m, väčšinou sa využili linky z prerezávok ktoré sa
rozšírili na 4 m a tieto sa využívali aj v predrubných porastoch nad 50 rokov.

Zdôvodnenie výchovy:
Výchova sa zameriavala na zdravotný stav porastu a kvalitu produkcie.
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Obnova lesa
Predpis umelej a prirodzenej obnovy:
Plánovaná obnova prirodzená 65 %, umelá 38 %.

Spôsob vykonania:
Spôsob vykonania: sadba voľnokorennými sadenicami.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Intenzita zásahov:
OMLP umelo založených podľa potreby do 5-7 rokov, proti burine vyžínaním , proti zveri
chemicky hlavne SM, SC, JH, JS. V kultúrach sa vykonáva plecí rub na odstraňovanie liesky
a rakyty.

Výchova prečistkami
Predpis prerezávok:
Predpis prerezávok 1-2 zásahy v decéniu.

Spôsob vykonania:
Prevažujú zmiešané porasty v listnatých skupinách zásah v úrovni v ihličnatých skupinách
v podúrovni. Odstraňovanie nežiadúcich drevín a krov.

Intenzita zásahu:
V listnatých i ihličnatých porastoch od 10 do 30% v náväznosti na vek, výšku, hrúbku,
zdravotný stav a celkovú stabilitu porastu.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
(uplatnenie zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa):
Základnou myšlienkou zmeny je zmena orientácie od porastu k jednotlivému stromu.

Obnovné ťažby
Spôsob vykonania:
Používať pomiestny a účelový výber, skupinovitý a skupinový rub, výberkový rub, obmedziť
pravidelné pásové formy rubov vo svahoch pod 60% na nevyhnutné minimum) Kvalitné stromy
rúbať až po dosiahnutí cieľovej hrúbky. Zásobu porastov zvyšovať na optimálnu, pri ktorej
porasty vytvárajú najvyšší hodnotový prírastok. Dosiahnuť výberkovú alebo mozaikovú
štruktúru. Po dosiahnutí optimálnej zásoby a štruktúry určovať výšku ťažby podľa prírastku za
dobu návratu. Prednostne rúbať poškodené a choré stromy.

Počet zásahov v decéniu:
V porastoch kde je predpoklad prirodzeného zmladenia jedle zvýšiť počet zásahov v decéniu.
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Intenzita zásahu:
Bude potrebné aspoň orientačne stanoviť optimálne zásoby pre jednotlivé HSLT a výšku
ťažby určovať podľa prírastku a doby návratu.

Zdôvodnenie ťažbových postupov:
Skvalitnenie produkcie, zvýšenie hodnotového prírastku, šetrenie prirodzeného zmladenia,
zvyšovanie podielu prirodzeného zmladenia.

Výchovné ťažby
Intenzita zásahu:
Intenzita zásahu zvýšenie % ťažby zo zásoby porastu na hektár z predpisovaných 7-10% na 1520%.

Spôsob vykonania:
Úrovňové zásahy, v ihličnatých častiach aj podúrovňové, racionalizácia výchovy.

Rozčleňovanie:
Zahustenie približovacích liniek.

Zdôvodnenie výchovy:
Stabilita porastu, kvalita produkcie, vytvorenie nehomogénnej štruktúry, podpora drevín JD,
JH, JS, BH, CS.

Obnova lesa
Predpoklad umelej a prirodzenej obnovy:
Umelá obnova 5% ,prirodzená 95 %.

Zabezpečenie žiadúceho drevinového zloženia:
Drevinové zloženie ponechať na prirodzenú biodiverzitu pôvodných drevín BK, JH, JS, BH,
prípadné nezmladené miesta zalesniť SC a SM.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Intenzita zásahov:
Pri prirodzenej obnove sa podstatne zníži potreba ochrany proti burine, zveri, plecích rubov
a prestrihávok.

Výchova prečistkami
Predpis prerezávok:
11,80 ha.
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Spôsob vykonania:
Zásahy v zmysle racionalizácie

Intenzita zásahu:
Zásahy vykonávať podľa potreby porastu 1 – 2 x za decénium v ihličnatých skupinách
v podúrovni v listnatých skupinách v úrovni. V listnatých skupinách nezasahovať do
podúrovne, ponechať na autoredukciu.
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Demonštračné objekty
Porast 217 01-02
Charakteristika z LHP: 2005-2014
1. etáž: Výmera 7,53 ha, vek 110 r. zakmen. 0,9, zast. drevín sm 4, bk 66, jh 10, sc 20, bo+
2. etáž: Výmera 0,84 ha, vek 20 r., zakmen. 0,1, zast. drevín bk 90, jh 10
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 3482+0 m3, z toho na ha 416 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP: 2005-2014
Okrajový clonný rub v pásoch šírky na 2 výšky porastu, 2 zásahy v desaťročí, a na JZ
maloplošný clonný rub v pásoch šírky na 2 výšky porastu, 2 zásahy v desaťročí, založiť
5 východísk obnovy. Predpis ťažby 2 100 m3, obnova na ploche 4,54 ha (prirodzene z toho
3,60 ha), intenzita zásahu 60 %.
1. etáž
Vykonané (doteraz): ťažba MP 505 m3, ťažbová plocha 1,10 ha (0 % prirodzene)
ťažba DO 398 m3, ťažbová plocha 0,87 ha, plocha na zalesnenie 1,04 ha,
PRZ 0,54 ha (50 % prir.)
3
ťažba SA 903 m , obnova 1,97 ha, PRZ 0,54 ha (27 % prirodzene)
ochrana proti ohryzu zverou repelentami 1,00 ha
2. etáž 0
Nový predpis LHP:
Vetrovú kalamitu z 21.6.07 spracovať (na hrebeni). Na ostatnej ešte nezasiahnutej
ploche účelový výber (dosiahnuť hodnotový prírastok a odstrániť poškodené stromy).
Ťažba 2 100-903=1 197 m3, intenzita zásahu 34 %, 1 zásah v decéniu, 30 r. obnovná doba,
predpokladané obnovné zastúpenie bk 70, jh 10, sm 5, sc 5, obnova umelá 0,54 ha,
prirodzená 4,00 ha.
Technologický postup:
Ťažbu vykonať formou krátených kmeňov pri pni. Výrezy sústrediť koňmi po
približovacích linkách k približovacej ceste na VM a z VM vyviesť vyvážacou súpravou na
OM a vytriediť podľa jednotlivých sortimentov.
Dlhodobý zámer:
Účelový výber na nezasiahnutej ploche, zameraný na vystupňovanie a dosiahnutie
maximálneho hodnotového prírastku so 100%-tnou a maximálnou druhovou
prirodzenou obnovou bk 70%, jh 20%, sm 5%, sc 5% po celej ploche. Uvoľniť zdravé,
kvalitné a nádejne stromy. Pri ťažbe sa zamerať na nekvalitné, poškodené, prestárle
a rubne zrelé stromy. Vypestovať nehomogénny zdravý a stabilný porast.

9

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

2005

2005

2006
2005

2006
2005
2006

JPRL 217 01-02
Mierka 1: 5 000

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:

Účelový výber
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JPRL 217 01-02
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Porast 218A11-12
Charakteristika z LHP: 2005-2014
1. etáž: Výmera 4,70 ha, vek 125 r. zakmen. 0,7, zast. drevín bk 84, jh 8, sc 8
2. etáž: Výmera 0,53 ha, vek 20 r., zakmen. 1,0, zast. drevín bk 100
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 1 825+0 m3, z toho na ha 349 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP: 2005-2014
Okrajový clonný rub v pásoch šírky na 2 výšky porastu, 2 východiská obnovy 2 zásahy
v desaťročí. Predpis ťažby 900 m3, obnova na ploche 2,32 ha (prirodzene z toho 1,75 ha),
intenzita zásahu 49 % (intenzita sa vypočíta ako predpis ťažby/celková zásoba.
1. etáž
Vykonané (doteraz): ťažba MP 200 m3, obnova 0,52 ha (0 % prirodzene)
2. etáž: 0
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Spracovať vetrovú kalamitu, na zostávajúcej ploche účelový výber, ťažba 700 m3,
intenzita zásahu 38 %, 2 zásahy v decéniu, 40r. obnovná doba, predpokladané obnovné
zastúpenie bk 75 %, sc 5 %, sm 5 %, jh 15%, obnova umelá 0,50 ha, prirodzená 1,82
ha.
Technologický postup:
Ťažbu vykonať formou krátených kmeňov pri pni. Rozmanipulované výrezy sústrediť
koňmi po približovacích linkách k zližovacej ceste na VM a z VM vyviesť vyvážacou
súpravou na OM, vytriediť na jednotlivé sortimenty.
Dlhodobý zámer:
Účelový výber na nezasiahnutej ploche, zameraný na vystupňovanie a dosiahnutie
maximálneho hodnotového prírastku so 100%-tnou a maximálnou druhovou
prirodzenou obnovou bk 75%,jh 15%,sm 5%,sc 5% po celej ploche. Uvoľniť zdravé,
kvalitné a nádejne stromy. Pri ťažbe zamerať sa na nekvalitne, poškodené, prestárle
a rubne zrelé stromy a následne vypestovať nehomogénny zdravý a stabilný porast.
Porast 218A20
Charakteristika z LHP: 2005-2014
1. etáž: Výmera 0,28 ha, vek 35 r. zakmen. 0,8, zast. drevín bk 70, sm 30, jh+.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 25 m3, z toho na ha 89 m3/ha.
Predpis súčasného LHP: 2005-2014
Prebierka v 2. polovici platnosti LHP. Predpis prebierky 4 m3, prebierka na ploche 0,28 ha,
intenzita zásahu 16 % (intenzita sa vypočíta ako predpis ťažby/celková zásoba).
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Vykonané (doteraz): výchovná ťažba 0 m3, prebierková plocha 0,00 ha
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Prebierka v druhej polovici platnosti LHP, ťažba 8 m3, intenzita zásahu 30 %,
1 zásah decéniu.
Technologický postup:
Ťažbu vykonať formou surových kmeňov, rozčleniť porast približovacími linkami,
vyťaženú hmotu priblížiť koňmi po približovacích linkách na VM a z VM vyviesť na
OM vývoznou súpravou s roztriedením na jednotlivé sortimenty.
Dlhodobý zámer:
Zamerať sa na podporu druhovej skladby, uvoľnenie a podporu cieľových stromov .
Porast 218A30
Charakteristika z LHP: 2005-2014
Výmera 0,92 ha, vek 1 r. zakmen. 0,7, zast. drevín bk 100, jh+.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 0 m3, z toho na ha 0 m3/ha.
Predpis súčasného LHP: 2005-2014
Nezmladené miesta doplniť, chrániť proti zveri. Predpis prvého zalesňovania 0,30 ha, cs
0,05 ha, sc 0,10 ha, sm 0,15 ha, všetko umelým zalesňovaním.
Vykonané (doteraz):
prvá sadba 0,30 ha
ochrana proti burine vyžínaním 0,30 ha
ochrana proti ohryzu zverou repelentami 1,12 ha
Nový predpis LHP 2005-2014:
Ochrana proti burine vyžínaním, náterom repelentami proti ohryzu zverou.
Technologický postup:
Ochrana proti burine vyžínaním, náterom repelentami proti ohryzu zverou.
Dlhodobý zámer:
Zabezpečenie porastu so zameraním sa na druhovú skladbu, ochrana proti burine
a ohryzu zverou.
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TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

2006

JPRL 218A11-30

Mierka 1: 5 000

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:

Účelový výber

14

JPRL 218A11-12
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Porast 242 10
Charakteristika z LHP: 2005-2014
1. etáž: Výmera 1,80 ha, vek 110 r. zakmen. 0,8, zast. drevín bk 77, jx 3, sm 20
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 595 m3, z toho na ha 331 m3/ha.
Predpis súčasného LHP: 2005-2014
Maloplošný clonný rub v pásoch šírky na 2 výšky porastu, dorub pokračovať od
založených východísk. Predpis ťažby 400 m3, obnova na ploche 1,21 ha (prirodzene z toho
0,70 ha), intenzita zásahu 67 %.
Vykonané (doteraz): ťažba MP 100 m3, obnova 0,32 ha (0 % prirodzene)
ťažba DO 327 m3, obnova 0,99 ha, PRZ 0,99 ha (100 % prirodzene)
ťažba RN 56 m3, obnova 0,10 ha (0 % prirodzene)
ťažba SA 483 m3, obnova 1,41 ha, PRZ (70 % prirodzene)
Príprava pôdy pre prirodzenú obnovu 1,09 ha
prirodzené zmladenie 0,99 ha
Ochrana proti ohryzu zverou repelentami 0,5 ha
Nový predpis LHP:
Bez zásahu.
Dlhodobý zámer:
Zabezpečenie porastu so zameraním sa na druhovú skladbu, ochrana proti burine
a ohryzu zverou.
Porast 242 20
Charakteristika z LHP: 2005-2014
Výmera 1,28 ha, vek 10 r. zakmen. 1,0, zast. drevín bk 70, jh 5, js 5, sm 20, db+, sc+.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 0 m3, z toho na ha 0 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP: 2005-2014
Výchova: Prerezávka. Predpis prerezávky 1,28/1,28 ha.
Ostatná pestovná činnosť: V mladších skupinách vyžínať, chrániť proti zveri.
Vykonané (doteraz): prerezávka 0,00 ha
ochrana proti ohryzu zverou repelentami 0,80 ha
Nový predpis LHP:
Výchova: Prerezávka. Predpis prerezávky 1,28/1,28 ha.
Ostatná pestovná činnosť: V mladších skupinách vyžínať, chrániť proti zveri.
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Technologický postup:
Prerezávka koncom platnosti LHP so zameraním sa druhovú skladbu a podporu kvalitných
a cieľových stromov
Dlhodobý zámer:
Zabezpečenie porastu so zameraním sa na druhovú skladbu, ochrana proti burine
a ohryzu zverou a podporu kvalitných a cieľových stromov.
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TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

2006

2006
2006

2006

JPRL 242 10-20
Mierka 1: 5 000

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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JPRL 242 10-20
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Porast 244A10
Charakteristika z LHP: 2005-2014
1. etáž: Výmera 2,57 ha, vek 125 r. zakmen. 0,7, zast. drevín bk 90, bo 5, sm 5
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 836 m3, z toho na ha 325 m3/ha.
Predpis súčasného LHP: 2005-2014
Maloplošný clonný rub v pásoch šírky na 2 výšky porastu pokračovať od založených
východísk. Predpis ťažby 300 m3, obnova na ploche 0,92 ha (prirodzene z toho 0,55 ha),
intenzita zásahu 36 % (intenzita sa vypočíta ako predpis ťažby/celková zásoba.
Vykonané (doteraz): ťažba 35 m3, obnova 0,03 ha (0 % prirodzené zmladenie)
Nový predpis LHP:
Na zostávajúcej ploche účelový výber, ťažba 265 m3, intenzita zásahu 32 %, 1 zásah
v decéniu, 30 r obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie bk .80 %, sm 5 %, jh 15 %,
obnova umelá 0 ha, prirodzená obnova 2,57 ha
Technologický postup:
Krátky slovný popis technologického postupu, súčasťou bude technologický nákres
Ťažbu vykonať formou surových kmeňov, sústrediť koňmi po približovacích linkách
k približovacej ceste na VM a z VM vyviesť vyvážacou súpravou na OM a vytriediť na
jednotlivé sortimenty.
Dlhodobý zámer:
Účelový výber na nezasiahnutej ploche, zameraný na vystupňovanie a dosiahnutie
maximálneho hodnotového prírastku s druhovou prirodzenou obnovou bk 80%, jh 15
%,sm 5 % po celej ploche. Uvoľniť zdravé, kvalitné a nádejne stromy. Pri ťažbe
zamerať sa na nekvalitne, poškodené, prestárle a rubne zrelé stromy a následne
vypestovať nehomogénny zdravý a stabilný porast.
Porast 244 A20
Charakteristika z LHP: 2005-2014
1. etáž: Výmera 2,34 ha, vek 20 r. zakmen. 0,9, zast. drevín bk 30, sm 70, sc+, br+.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 54 m3, z toho na ha 23 m3/ha.
Predpis súčasného LHP: 2005-2014
Výchova: Prerezávka a prebierka v 2. polovici LHP. Prerezávka na ploche 2,34 ha 1 krát
v desaťročí. Predpis prebierky 15 m3, prebierka na ploche 2,34 ha, intenzita zásahu 28 %
(intenzita sa vypočíta ako predpis ťažby/celková zásoba).
Ostatná pestovná činnosť: Individuálna ochrana nádejných jedincov.

20

Vykonané doteraz
:
prerezávka 2,34 ha
hmota z prerezávky 3 m3
Nový predpis LHP:
Prebierka v 2. polovici LHP, rozčleniť, ťažba 20 m3, intenzita zásahu 35 %,1 zásah v decéniu
Technologický postup:
Krátky slovný popis technologického postupu, súčasťou bude technologický nákres
Ťažbu vykonať formou surových kmeňov, sústrediť koňmi po približovacích linkách
k približovacej ceste na VM a z VM vyviesť vyvážacou súpravou na OM a vytriediť na
jednotlivé sortimenty.
Dlhodobý zámer:
Zamerať sa na podporu druhovej skladby, uvoľnenie a podporu cieľových stromov,
ochrana náterom repelentami proti ohryzu a lúpaniu zverou.

Porast 244 A30
Charakteristika z LHP: 2005-2014
1. etáž: Výmera 4,30 ha, vek 15 r. zakmen. 0,9, zast. drevín bk 65, sc 5, sm 30, br+.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 4 m3, z toho na ha 1 m3/ha.
Predpis súčasného LHP: 2005-2014
Výchova: Prerezávka okrem redších skupín. Prerezávka na ploche 3,50 ha 1 krát
v desaťročí.
Ostatná pestovná činnosť: V mladších skupinách vyžínať, chrániť proti zveri.
Vykonané (doteraz): ochrana proti ohryzu zverou repelentami 1,20 ha
Nový predpis LH 2005-2014
Prerezávka koncom platnosti LHP
Technologický postup:
Krátky slovný popis technologického postupu, súčasťou bude technologický nákres
Prerezávka koncom platnosti LHP so zameraním sa druhovú skladbu a podporu kvalitných
a cieľových stromov a ochrana náterom repelentami proti ohryzu a lúpaniu zverou.
Dlhodobý zámer:
Uvoľniť zdravé, kvalitné a nádejne stromy. Pri výchove zamerať sa na nekvalitne,
poškodené stromy a následne vypestovať nehomogénny zdravý a stabilný porast.
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Porast 244A40
Charakteristika z LHP: 2005-2014
Výmera 0,99 ha, vek 3 r. zakmen. 0,6, zast. drevín bk 95, sm 5, ojedinele jd, bo, jh, sc
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 0 m3, z toho na ha 0 m3/ha.
Predpis súčasného LHP: 2005-2014
Výchova: vo vyspelejších skupinách prerezávka koncom LHP, v posledných 3 rokoch.
0,50/0,50 ha

Zalesnenie: holinu zalesniť 0,45 ha (sc 0,25 ha, sm 0,20 ha).
Ostatné pestovné práce: vyžínať a chrániť proti zveri.
Vykonané doteraz: ochrana proti burine vyžínaním 0,25 ha
ochrana proti ohryzu zverou 1,00 ha
Nový predpis LHP 2005-2014
Ochrana proti burine a ohryzu zverou nátermi repelentami.
Technologický postup:
Krátky slovný popis technologického postupu, súčasťou bude technologický nákres
Ochrana proti burine a ohryzu zverou nátermi repelentami.
Dlhodobý zámer:
Zabezpečenie porastu so zameraním sa na druhovú skladbu, ochrana proti burine
a ohryzu zverou a podporu kvalitných a cieľových stromov.
Prerezávka koncom platnosti LHP so zameraním sa druhovú skladbu a podporu kvalitných
a cieľových stromov a ochrana náterom repelentami proti ohryzu a lúpaniu zverou.

JPRL 244A10-40
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TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

JPRL 244A10-40
Mierka 1: 5 000

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:

Účelový výber

J

JPRL 244A10-40
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Porast 245 10
Charakteristika z LHP: 2005-2014
Výmera 5,71 ha, vek 130 r. zakmen. 0,7, zast. drevín bk 87, bo 10, cs 3, js+, bx+, sc+, sm+.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 1936 m3, z toho na ha 339 m3/ha.
Predpis súčasného LHP: 2005-2014
Maloplošný clonný rub v pásoch šírky na 2 výšky porastu, 2 východiská obnovy
presvetliť, pokračovať od založených východísk. Predpis ťažby 1 150 m3, obnova na
ploche 3,39 ha (prirodzene z toho 2,00 ha), intenzita zásahu 59 % (intenzita sa vypočíta ako
predpis ťažby/celková zásoba.
Vykonané (doteraz): ťažba MP 707 m3, ťažbová plocha 2,14 ha obnova
ťažba DO 436 m3, plocha na zalesnenie 1,28 ha obnova (30 % prir.)
ťažba RN 50 m3, ťažbová plocha 0,09 ha obnova
ťažba SA 1 139 m3, ťažbová plocha 3,51 ha plocha na zalesnenie 1,28 ha
obnova (11 % prir.)
prirodzené zmladenie 0,38 ha
Nový predpis LHP:
Vetrovú kalamitu z 21.6.07 spracovať na hrebenia a v doline. Na ostatnej ešte
nezasiahnutej ploche účelový výber (dosiahnuť hodnotový prírastok a odstrániť poškodené
stromy), ťažba 100 m3, intenzita zásahu 13 %, 1 zásah v decéniu, 30 r. obnovná doba,
predpokladané obnovné zastúpenie bk 90 %, jh 10, obnova umelá 0 ha, prirodzená
3,39 ha.
Technologický postup:
Krátky slovný popis technologického postupu, súčasťou bude technologický nákres
Ťažbu vykonať formou krátených kmeňov pri pni. Rozmanipulované výrezy sústrediť
koňmi po približovacích linkách k zližovacej ceste na VM a z VM vyviesť vyvážacou
súpravou na OM a vytriediť na jednotlivé sortimenty.
Dlhodobý zámer:
Účelový výber na nezasiahnutej ploche, zameraný na vystupňovanie a dosiahnutie
maximálneho hodnotového prírastku so 100%-tnou a maximálnou druhovou
prirodzenou obnovou bk 90%,jh 10%, po celej ploche. Uvoľniť zdravé, kvalitné
a nádejne stromy. Pri ťažbe zamerať sa na nekvalitne, poškodené, prestárle a rubne
zrelé stromy a následne vypestovať nehomogénny zdravý a stabilný porast.
Porast 245 20
Charakteristika z LHP:
Výmera 0,50 ha, vek 60 r. zakmen. 0,8, zast. drevín sm 100
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 189 m3, z toho na ha 378 m3/ha.
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Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Prebierka na ploche 0,50 ha, 10 m3, intenzita zásahu 3 %.
Vykonané (doteraz):
VÚ+ ťažba 11 m3, na ploche 0,50 ha
VN+ ťažba 69 m3
Nový predpis LHP 2005-2014
Bez zásahu.
Technologický postup:
Krátky slovný popis technologického postupu, súčasťou bude technologický nákres
Bez zásahu.
Porast 245 30
Charakteristika z LHP 2005-2014
Výmera 3,39 ha, vek 20 r. zakmen. 0,9, zast. drevín bk 70, sc 5, sm 25.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 27 m3, z toho na ha 8 m3/ha.
Predpis súčasného LHP:
Prerezávka na ploche 3,39/3,39 ha.
Vykonané doteraz: 0
Nový predpis LHP 2005-2014
Prerezávka na ploche 3,39/3,39 ha.
Technologický postup:
Prerezávka so zameraním sa druhovú skladbu a podporu kvalitných a cieľových stromov a
ochrana náterom repelentami proti ohryzu a lúpaniu zverou.
Dlhodobý zámer:
Uvoľniť zdravé, kvalitné a nádejne stromy. Pri výchove zamerať sa na nekvalitné, poškodené
stromy a následne vypestovať nehomogénny zdravý a stabilný porast.
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Porast 245 40
Charakteristika z LHP 2005-2014
Výmera 1,03 ha, vek 5 r. zakmen. 1,0, zast. drevín bk 65, js 5, sc 10, sm 20.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 0 m3, z toho na ha 0 m3/ha.
Predpis súčasného LHP 2005-2014
Prerezávka koncom LHP, v posledných 3 rokoch, na ploche 1,03/1,03 ha.
Vykonané doteraz:
Ochrana proti ohryzu zverou repelentami 0,40 ha.
Nový predpis LHP:
Prerezávka koncom LHP, v posledných 3 rokoch, na ploche 1,03/1,03 ha.
Technologický postup:
Prerezávka koncom platnosti LHP so zameraním sa druhovú skladbu a podporu kvalitných
a cieľových stromov a ochrana náterom repelentami proti ohryzu a lúpaniu zverou.
Dlhodobý zámer:
Uvoľniť zdravé, kvalitné a nádejne stromy. Pri výchove zamerať sa na nekvalitne,
poškodené stromy a následne vypestovať nehomogénny zdravý a stabilný porast.

Porast 245 50
Charakteristika z LHP 2005-2014
Výmera 2,79 ha, vek 1 r. zakmen. 1,0, zast. drevín bk 85, jh 5, sc 5, sm 5.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 0 m3, z toho na ha 0 m3/ha.
Predpis súčasného LHP 2005-2014
Vyžínať, chrániť proti zveri.
Vykonané (doteraz):
Ochrana proti burine vyžínaním 1,12 ha
Ochrana proti ohryzu zverou repelentami 4,10 ha
Nový predpis LHP:
Vyžínať, chrániť proti zveri.
Technologický postup:
Ochrana proti burine vyžínaním, náterom repelentami proti ohryzu zverou.
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Dlhodobý zámer:
Zabezpečenie porastu so zameraním sa na druhovú skladbu, ochrana proti burine
a ohryzu zverou.
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TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

2005

2006

2006

JPRL 245A10-50

2005
2006

Mierka 1: 5 000

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:

Účelový výber
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Prílohy:

č. 1 Návrh úpravy, resp. zmeny predpisu LHP v zmysle
zásad prírode blízkeho obhodpodarovania lesa PRO SILVA Dolné
Vrchy.
č. 2 Výpočet zmeny nákladov na hospodársku činnosť
z dôvodu zmeny v obnovných postupoch PRO SILVA Dolné Vrchy.
č. 3 Mapa objektu PRO SILVA Dolné Vrchy.
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