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Zápisník PRO SILVA 

 

1. Regionálne zaradenie  (zo všeobecnej časti  LHP) 
 

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovenská republika 
 

Lesná oblasť: 25 Strážovské Vrchy 

Užívateľ (OZ): Prievidza 
 

Zemepisné súradnice:48°58´s.z.š. 
                 18°33´v.zvd. 

LHC: Magura 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 
                             570 – 810 mnm 

Názov:  Hluchá dolina 
 

Prevládajúca expozícia: 
                             JZ 

Výmera: 124,13 ha 
 

Priemerný sklon: 
                             40% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: Mierne teplá  oblasť B6 
 

Priem. ročné zrážky v mm: 
                        700 – 900mm 

Geologické podložie: Ruly, magmatické žuly, 
usadené kremence 
 

Priem. roč. teplota v °C: 
                         7-8 °C 

Prevládajúce pôdy: hnedá lesná poda 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: Fpv, Ft, Ftil 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 
Neobhospodarovalo sa  

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: 51% BK 
 

I. - 15%, II. - 23%, III. - 18 %, 
IV. - 31%, V. -  9%, VI+ -4% 

ihličnaté: 41% SM, 6% BO, 2% JD, 1% SC 
 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba              32 803 m3 
 

Plánovaný etát ročný   5,48m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP):255 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota   92%,  8% palivo 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:   50% 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 
13,38 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:  40% 
 

z toho prir. Obnova 55%, umelá obnova 45% 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:   10% 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.   Kritériá prírode primeranej   

pestovateľskej techniky 

celkom 

prevládajúce 

>75 % 

veľmi 

časté 

50-75 % 

čiastočne 

prevládajúce 

25-50 % 

zriedkavé 

<25 % 

Pestovanie porastovej zásoby, 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 vyhotovenie objektu PRO SILVA 

 

    Objekt je tvorený dielcami  rôznych vekových tried  a drevinovej štruktúry. 

  Severná časť objektu je tvorená zmiešanými bukovo- borovicovými porastami. V tejto časti 

objektu je  našim hlavným cieľom upustiť od maloplošného holorubu, predpísaného lesným 

hospodárskym plánom a obnovu porastu dosiahnuť cez vyvolanie a podporu prirodzeného 

zmladenia podporou kvalitnej druhej bukovej etáže porastu. 

 Stredná časť objektu je tvorená smrekovo – bukovými  prebierkovými porastami a rubnými 

produkčnými porastami s kombináciou drevín BK-JD-SM. Tu je našim cieľom predovšetkým 

čo  najviac využiť autoregulačné procesy v prebierkach a úrovňovým zásahom zlepšiť kvalitu 

produkcie drevnej hmoty. 

  Cieľom tohto objektu je takisto posilniť stabilitu nepôvodných bukovo-smrekových porastov 

v južnej časti objektu ohrozovaných hlavne podkôrnym hmyzom a podporiť kvalitné jedince 

buka a cenných listnáčov ktoré sa tu ojedinele vyskytujú. 

 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej  praxe 

 

Obnovné  ťažby 

  V pláne hospodárskych opatrení LHP na roky 2009-2018 sú použité obnovné postupy ako 

veľkoplošný VP a maloplošný  clonný rub MP na 2výšky porastu 2x za decénium, dorub D, 

okrajový clonný rub OCR 2x za decénium. 

V predstihu pri presvetlení dolnú etáž rúbať s hornou etážou. 

Intenzita zásahov sa pohybuje v rozmedzí 45-75% 

LHP je však v prvom roku svojej platnosti, preto z predpísaných obnovných ťažieb bola 

realizovaná len minimálna časť. 

Z technologických postupov je predpoklad využitia JMP v ťažbe, LKT a konského záprahu 

v približovaní drevnej hmoty. 

 

Výchovné ťažby 

 V porastoch do 50r je predpísaná intenzita zásahov cca 16-18% 

V porastoch nad 50r je intenzita cca 5% čo je pre potreby porastu nepostačujúce.  

Doteraz bola realizovaná jedna výchovná ťažba do 50r s viac- menej úrovňovým zásahom, 

kde po vykonaní prebierky nám výsledná sila zásahu vyšla 20%, čo je cca o 6% silnejší zásah 

ako predpisuje plán. 

 

Obnova lesa 

  Predpis obnovy lesa z LHP na borovicovo- bukovej  časti objektu je cca 20% sadba 80% 

prirodzené zmladenie 

V druhej časti cca 65% sadba, 35% prirodzené zmladenie. Z toho cca BK 60%, SM 15% 

JD10%, BO10% JH 5% 

 Umelá obnova je navrhnutá jamkovou sadbou. V platnosti súčasného LHP umelá obnova 

porastu realizovaná nebola.  

 

Starostlivosť o mladé lesné porasty 

  Ochrana proti burine je v umelo založených porastoch 1x ročne po dobu 2-4rokov, až do 

následného zabezpečenia porastu. 

Proti zveri sa predovšetkým uplatňuje chemická ochrana. 

Počas platnosti súčasného LHP nebola vykonaná žiadna chemická ochrana. Vykonaný bol len 

plecí rub, za účelom odstránenia rakyty a ochrana proti burine vyžínaním. 

 



Výchova prečistkami 

Predpis prečistiek je 1 až 2x za decénium. Počas súčasného LHP však nebola vykonaná 

žiadna prečistka. 

 

 

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA 

 

   Základnou  myšlienkou obhospodarovania objektov PRO SILVA je trvalí les, čiže 

prítomnosť lesa v jeho rôznych vývojových štádiách na ploche porastu a teda aj jednoznačné 

uprednostnenie prirodzenej obnovy pred umelou a tým aj šetrenie nákladov na obnove 

porastu. Významná je tu orientácia na strom, ako na nositeľa prírastku, ktorý tento vytvára len 

pri dostatočnom rastovom priestore  a nie  na porast ako celok čo sa poväčšine uplatňovalo 

v doterajších hospodárskych postupoch. 

 

Obnovné ťažby 

 

   LHP je zatiaľ v prvom roku svojej platnosti. Preto z obnovných ťažieb v danej lokalite bola 

zrealizovaná len minimálna časť a výška ťažbového etátu je postačujúca. 

  V dvoj etážových bukovo borovicových častiach je dôležité upustiť od plánovaného 

maloplošného holorubu. Realizovať tu clonný rub s podporov kvalitných jedincov buka 

prípadne účelový výber zameraný na odstránenie rubne zrelých borovíc. Podporov druhej 

vyspelej etáže buka chceme dosiahnuť kvalitné prirodzené zmladenie, ktoré v týchto častiach 

úplne absentuje. 

  Na ostatných častiach uskutočňovať postupné odcláňanie prirodzeného zmladenia 

prehliadajúc na kvalitné jedince, ktoré ešte nedosiahli cieľovú hrúbku. Pre dosiahnutie 

rovnomerného rozmiestnenia prirodzeného zmladenia je tu potrebné druhú porastovú etáž 

tvorenú nekvalitnými rozkošatenými jedincami rúbať už v prvej fáze pri presvetlení. 

 Treba dbať aj na fakt, aby silným rozpojením porastu nedošlo k jeho nežiadúcemu 

zaburineniu. 

  Porasty zatiaľ nie su rozčlenené približovacími linkami, preto ich pred ťažbou bude nutné 

rozčleniť a počas ťažby využívať hlavne jestvujúcu sieť približovacích zvážnic.  

  V ťažbe je nutné používať smerovú stínku, s prípadným rozrezom kmeňov priamo v poraste 

kvôli minimalizácii škôd za zostávajúcom poraste a prirodzenom zmladení. V nevyhnutných 

prípadoch treba treba na približovanie využiť konský záprah. 

  Poškodené stromy je nutné ošetriť Pelacolom. 

 

Výchovné ťažby 

 

  Výchovné zásahy zamerať na úrovňovú prebierku s pozitývnym výberom s cieľom 

uvoľňovať koruny najkvalitnejším jedincom.  V porastoch do 50r je predpísaná intenzita 

zásahu cca   16-18 % čo je sčasti postačujúce. Porasty nad 50r majú predpis intenzity cca 5% 

čo je nedostačujúce preto ho navrhujem zvýšiť na 9% Treba sa tu zamerať na úrovňový zásah 

s podporov jedincov buka a cenných listnáčov. Tieto porasty sú však atakované podkôrnym 

hmyzom, preto je tu aj predpoklad výskytu náhodnej ťažby, ktorá  je zároveň  diferencuje 

porasty. 

 V týchto porastoch je predpoklad 80% využitia konského záprahu. 

 

 

 

 



Obnova lesa 

 

   Pri takomto obhospodarovaní porastov je predpoklad prirodzenej obnovy porastov cca 85% 

Umelá obnova bude realizovana len na miestach zničeného prirodzeného zmladenia alebo 

s cieľom upraviť obnovné zastúpenie drevín. 

 

 

Starostlivosť o mladé lesné porasty  

 

   Proti burine sa bude chrániť len prípadná umelá obnova. Proti zveri chrániť hlavne dreviny 

smrek, jedľa, borovica a  to chemickou ochranou nátermi repelentami ako RPZ  alebo 

Aversol. Za  účelom úpravy drevinového zloženia vykonať plecie ruby.  

 

Výchova prečistkami 

 

   Zásahy je potrebné orientovať hlavne do úrovne a nadúrovne s odstraňovaním rozrastkov 

a predrastkov – 1 prípadne 2 zásahy za decénium. Taktiež je tu možnosť upraviť drevinové 

zloženie. 

 

 

 

Demonštračné objekty 

 

Dielec 258 A 

 

Technologický nákres 

 
                    smer stínky                          postup stínky 

                    približovanie – operácia s nákladom 

                    približovanie –  operácia bez nákladov                  OM – odvozné miesto 



 

Charakteristika z LHP 

Expozícia JZ,  sklon 35%,  obnovná doba 30r 

1. Etáž: Výmera 4,19 ha, vek 85r,  zakmenenie 0,59,  zastúpenie drevín BO 100% 

2. Etáž: Výmera 1,79 ha, vek 40r,  zakmenenie 0,30,  zastúpenie drevín BK 100% 

Celková zásoba na ploche všetkých etáží činí 2195 m3  z toho 367 m3/ha 

 

Predpis súčasného LHP 

 Maloplošný holorub a maloplošný clonný rub v pásoch na 2 výšky porastu, 2 východiská 

obnovy, 2 zásahy za decénium vo výške 1450 m3  

Plocha na zalesnenie 4,04 ha z toho 1,07 ha je očakávané prirodzené zmladenie. 

 

Komentár 

 Porast zatiaľ nie je ťažbovo rozpracovaný. Nie je rozdelený približovacími linkami. 

Sprístupnený je približovacími zvážnicami a lesnou odvoznou cestou. 

 

Dlhodobý zámer  

 Upustiť od maloplošného holorubu. Obnovu realizovať maloplošným clonným rubom 

prípadne účelovým výberom rubne zrelých borovíc s podporou kvalitných jedincov buka 

v druhej porastovej etáži. Cieľom je uvoľnenie korún týchto stromov, čo prinesie jednak 

očakávané svetlo do porastu a na druhej strane umožní tvorbu mohutnejších korún schopných 

plodiť dostatočné množstvo semena potrebného na tvorbu následného porastu. 

 Z dôvodu čo najmenšieho poškodzovania ostávajúceho porastu je potrebné realizovať rozrez 

surových kmeňov priamo v poraste. Nie je možné používať metódu zberného lana. Poškodené 

stromi je nutné ošetriť náterom Pelacolu. Zostávajúce zvyšky po ťažbe spracovať v 

samovýrobe 

 

Dielec 262 

 

Technologický nákres 

 
 

                    smer stínky                          postup stínky 

                    približovanie – operácia s nákladom 

                    približovanie –  operácia bez nákladov                   OM – odvozné miesto 



Charakteristika z LHP 

Expozícia  Z,  sklon 40%,  obnovná doba 40r 

1. Etáž: Výmera 3,40 ha, vek 100r,  zakmenenie 0,55, zastúpenie drevín BK 59%, SM 20%,    

    BO 15%, JD 5% 

2. Etáž: Výmera 1,24 ha, vek 50r,  zakmenenie 0,20,  zastúpenie drevín BK 95%, SM 5% 

3. Etáž: Výmera 2,48 ha, vek 7r,  zakmenenie 0,40,  zastúpenie drevín BK 100% 

Celková zásoba na ploche všetkých etáží činí 2335 m3  z toho 328 m3/ha 

 

Predpis súčasného LHP 

 Veľkoplošný clonný rub, dorub, okrajový clonný rubv pásoch na 2 výšky porastu, 2 

východiská obnovy. Dolnú etáž rúbať v predstihu pri presvetlení. 

Plocha na zalesnenie 2,58 ha, z toho 2,05 očakávané prirodzené zmladenie. 

 

Komentár 

 Porast je ťažbovo rozpracovaný. Nerozdelený približovacími linkami , čiastočne 

sprístupnený lesnými približovacími cestami. 

  Toho času prebieha v južnej časti porastu obnovná ťažba, konkrétne dorub nad prerasteným 

prirodzeným zmladením buka s 1. stupňom naliehavosti. Táto ťažba začala ešte vo februári 

tohto roku. V apríli bola kvôli ožívajúcej vegetácii zastavená a v septembri po vyzretí 

vegetácie opätovne spustená. 

 

Dlhodobý zámer  

  V severnej borovicovo- bukovej časti podporovať hlavne jedľu a kvalitné jedince buka 

v druhej etáži a tým dosiahnuť kvalitnú fruktifikáciu . Účelovým výberom vyberať z porastu 

hlavne rubne zrelé borovice. 

  V južnej časti je naším cieľom hlavne uvoľňovanie vyspelých častí prirodzeného zmladenia 

ktoré vzniklo ako následok presvetlenia porastu kalamitnou ťažbou smreka atakovaného 

podkôrnym hmyzom. Uvoľňovaním takýchto častí môžeme porast vhodne diferencovať. 

  V menej zmladených častiach je potrebné 2. etáž rúbať ako uvádza predpis LHP a to 

v predstihu už pri presvetlovaní. 

  Vcelku treba dbať hlavne na výber rubne zrelých jedincov, zdravotný výber – odstraňovanie 

aktívnych chrobačiarov a na ekologickú stabilitu porastu. 

  Z dôvodu najmenšieho poškodzovania následného porastu musí byť v niektorých častiach 

použitý rozrez surových kmeňov priamo v poraste , prípadne použitý konský poťah 

v kombinácii s LKT. 

 

 

Dielec 265 10 

 

Charakteristika z LHP 

Expozícia SZ,  sklon 40%,  obnovná doba 40r, rubná doba 120r 

1. Etáž: Výmera 15,22 ha, vek 70r,  zakmenenie 0,80,  zastúpenie drevín BK 50%, SM 50% 

Celková zásoba predstavuje 5511 m3  z toho 362 m3/ha 

 

 

Predpis súčasného LHP 

Prebierka na ploche 11ha -1 zásah za decénium o intenzite 5% teda 200 m3 

Dlhodobý zámer  

 Je to porast s veľmi častou kalamitnou ťažbou smreka. Výchovný zásah by mal byť preto 

orientovaný hlavne do úrovne s podporou buka a cenných listnáčov, zameraný na uvoľnenie 



korún najkvalitnejších jedincov. Podpora jedincov  buka zvýši ekologickú stabilitu tohto 

nepôvodného smrekového porastu. 

   Takýto úrovňový zásah si preto vyžaduje väčšiu intenzitu zásahu oproti  pôvodnému 5% 

tnému, preto by mala byť podaná žiadosť na zmenu predpisu LHP.  

 

 

Technologický nákres 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porast 255 A00 

 

Charakteristika z LHP 

Expozícia JZ,  sklon 40%,  obnovná doba 40r, rubná doba 110r 

Výmera 7,98 ha, vek 45r,  zakmenenie 0,80,  zastúpenie drevín BK 65%, SM 20%, JS 10%, 

SC 5% 

Celková zásoba predstavuje 1669 m3  z toho 209 m3/ha 

 

 

 

                    smer stínky                          postup stínky 

                    približovanie – operácia s nákladom 

                    približovanie –  operácia bez nákladov                   OM – odvozné miesto 



Predpis súčasného LHP 

Prebierka na ploche 7,70ha- 1 zásah za decénium o intenzite 14% teda 225 m3 

Komentár  

V tomto poraste bola začiatkom roka vykonaná výchovná ťažba, pričom sa vyťažilo 324 m3  

drevnej hmoty. Výchovný zásah bol orientovaný do úrovne, zameraný bol na podporu 

a uvoľnenie korún najkvalitnejších jedincov buka a jaseňa. Výsledná sila zásahu vyšla 20% 

teda o 6% viac ako nám predpisoval LHP. Z dôvodu najmenšieho poškodenia ostávajúcich 

stromov bola prebierka realizovaná technológiou kôň – LKT, pri súčasnej výrobe  

vlákninových sortimentov na OM. 

 

 

Dlhodobý zámer  

Výchova v tomto poraste by mala byť naďalej zameraná na podporu najkvalitnejších jedincov 

buka a jaseňa. V skupinách smreka by sme sa mali zamerať hlavne na podporu zverov 

nepoškodených jedincov prípadne ich ešte mechanicky  ochrániť Polinetom. 

 Ďalší zásah by mal byť realizovaný až v platnosti ďalšieho LHP. Cieľom je dosiahnuť 

najväčší ekonomický efekt na najkvalitnejších jedincoch pri súčastnom trvalom zabezpečeni 

všetkých funkcíi lesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

                     postupoch. 

Príloha č.3:  Porastová mapa. 

Príloha č.4:  Zoznam dielcov nachádzajúcich sa v objekte PRO SILVA  Hluchá dolina. 

Príloha č.5:  Fotodokumentácia. 

 

Príloha č.3 
Porastová mapa - časť Hluchá dolina. 

 

 

 

 

 



DIELEC  VÝMERA  (ha) 
255 17,76 

258 12,57 

259 14,8 

260 10,49 

261 14,61 

262 9,47 

263 9,94 

265 15,58 

266 18,91 

SPOLU: 124,13 ha 

 

Príloha č.5 
 

Porast č.266 10 – Prirodzená obnova na miestach presvetlených kalamitnou ťažbou. 

 

 

 
 

 

 

 



 
Porast č.258 A – Borovicový porast s vyspelou druhou etážou buka . 

 

  

 
 

 

 

 



 
 

Porast č.262 – Dorub nad vyspelým zmladením buka . 

 

 

 
 

 

Porast č.262 – Prirodzené zmladenie smreka . 

 



 

 
 

 

 


