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Zápisník  PRO SILVA 
 

 
 
1. Regionálne zaradenie  (zo všeobecnej časti  LHP) 

 
1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovensko 
 

Lesná oblasť: 05 - Považský Inovec 

Užívateľ (OZ): Prievidza 
 

Zemepisné súradnice: 18°01' vých.zem.dĺž. 
                                     48°44' sever.zem.šír. 

LHC: Topoľčany 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 460–760 m n.m. 

Názov:  Saková 
 

Prevládajúca expozícia: JZ (JV 20%) 

Výmera: 156,40 ha 
 

Priemerný sklon: 40-50% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

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

Geologické podložie: svory, ruly 
 

Priem. roč. teplota v °C: 7 - 9  

Prevládajúce pôdy: rankrová pôda,       
kambizeme  
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: Fp v 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2000 

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: BK 55%, DB 5%, Ost.list. 8% 
 

I. - 32 %, II. - 27 %, III. - 0 %, 
IV. - 23 %, V. - 14 %,  VI.+ - 4% 

ihličnaté: SM 20%, SC 8%, JD 4%  
 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba  
 

Plánovaný etát ročný: 14,92 m3/ha  
 

Priem. zásoba (odhad z LHP): 447 m3/ha 
 

z toho: úžitková hmota  98 %, palivo  2 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm: 50 % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP): 38,29 ha  

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 35 % 
 

z toho prir. obnova 80 %, umelá obnova 20 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 20 % 
 

z toho na voľ. pl. 15 %, pod clonou por. 85 % 

 



 

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 

   + 

 



Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA: 
 
 

Navrhovaný objekt PRO SILVA s názvom SAKOVÁ sa nachádza v LC Kulháň 

na výmere 156,40 ha. Drevinové zloženie je tvorené v juhovýchodnej časti 

zmiešaním umelo vneseného smreka obyčajného do pôvodných bučín  

s prímesou smrekovca opadavého, severná a západná časť je tvorená 

predovšetkým bukom lesným. Stanovištne pôvodný dub zimný sa tu nachádza 

už len ojedinele, keďže bol na začiatku 20-teho storočia v období tzv. 

„smrekománie“ intenzívne ťažený a nahrádzaný smrekom. Veľký podiel na 

ťažbe duba a znižovaní jeho zastúpenia v najvyššej a najsevernejšej lokalite  

v LC Kulháň mala aj vtedajšia prevádzka sklárskej huty. Na stanovištnú 

nepôvodnosť smreka zareagovala aj zver intenzívnym lúpaním, ktorého 

dôsledkom vznikali skupiny nekvalitných a nestabilných jedincov sekundárne 

poškodzované podkôrnym hmyzom. 

V súčasnosti je väčšina porastov s vekom od 80 do 100 rokov v štádiu obnovy. 

Niektoré časti (tvorené smrekom) sú medzernaté, ovplyvnené pomiestnou 

kalamitou biotického a abiotického charakteru. 

 

Zámerom v obnovných porastoch je vytvorenie prírode blízkeho lesa 

s pestrou štruktúrou.  V prvých fázach to bude hlavne dôsledne prepracovaná 

príprava, kde základom bude rozčlenenie a sprístupnenie porastov, 

dosiahnutie prirodzenej obnovy buka na ploche 50-70% a jednotlivé, 

hlúčikové až skupinové zmiešanie smreka na ploche 30-50%. 

V nasledujúcich desaťročiach chceme zrealizovať premenu a v niektorých 

častiach aj prebudovu smrekových porastov na les zmiešaný s pestrou druhovou, 

výškovou a hrúbkovou štruktúrou. Niektoré časti budú mať v budúcnosti až  

charakter výberkového lesa, pretože sa svojou štruktúrou a ekosystémom najviac 

podobá prírodnému lesu. Prebudovu bude možné realizovať iba na častiach 

s výskytom nepoškodených smrekov zmiešaných s jednotlivým, hlúčikovým či 

skupinovým zmiešaním buka.  

Časť smrekových porastov poškodených lúpaním sa postupne rozpadne 

vplyvom sucha, vetra a biotických škodcov. Tieto porasty budú riešené ako 

príprava pestrého zmiešania na budúcu  prebudovu následného porastu 

a terajšiu premenu. Presýchavé, hrebeňové rozpadavé časti porastov sa 

doplňujú skupinami drevín slnných ako je dub a borovica. Na výsadbu vo 

vlhších častiach a ako aj  na podsadby sa použije jedľa, ktorá musí byť chránená 

oplôtkami, s čím sme už prakticky začali. Jednotlivo a v hlúčikoch sa 

vyskytujúci smrekovec zostane na ploche do ďalšej rubnej doby, resp. do 

dosiahnutia cieľovej hrúbky (70-80 cm) 

V hlúčikoch a malých skupinách sa do porastu budú vnášať cenné listnáče 

(javor, jaseň, brest horský), ojedinele oskoruša, brekyňa v nižších a suchších 

častiach aj gaštan jedlý a iné plodonosné dreviny iba cez ochranu oplôtkom.  



Dolina Saková a celý objekt je totiž v centre zimného prikrmovania zveri po 

dobu niekoľkých decénií. Bude zaujímavé nielen pozorovať vznik možných 

škôd zverou z tohto dôvodu,  ale aj realizáciu myšlienok PS a PBOL v takýchto 

náročných podmienkach. 

Zachovanie  stability smrekových porastov so zvyšujúcim sa vekom  porastov 

bude základným predpokladom pre udržateľnú pestrú štruktúru, trvalosť 

a kvalitu porastovej zásoby.  

Prvoradým predpokladom nášho zámeru bude minimalizácia rozpadu smrečín 

z dôvodu podkôrneho hmyzu. Preto je tu dôsledne uplatňovaná hygiena 

porastov, ktorej základom je ťažba a približovanie stromovou metódou 

a maximálne spracovanie biologicky aktívnej hmoty.  To aj napriek tomu, že 

v tejto lokalite je smrek nepôvodný. 

Z hospodárskeho hľadiska bude potrebné vyriešiť oddialenie RD bez znižovania 

ekonomického speňaženia a destabilizácie porastu prednostnou ťažbou 

olúpaných poškodených smrekových jedincov a stromov nestabilných 

s vysokým štíhlostným koeficientom. Prevažná časť smrekov má optimálnu 

korunu do 2/3 výšky a tým znížené ťažisko. V týchto častiach by malo byť 

bezproblémové predlžovanie RD a tvorba pestrej štruktúry. Hrubé dimenzie 

smreka zatiaľ na Slovensku nechcú dominantný odberatelia kvality III.A a B.  

O mimoriadne kvalitné kmene nadrozmerných dimenzií je záujem aj v lepšom 

zatriedení I a II kvality. Na základe požiadavky obchodného partnera na 

neďalekej píle v Závade (15 km) môžeme ako III.A,B – piliarske drevo výhodne 

predávať aj takúto prehrublú smrekovú hmotu do hrúbky 1 m.  

 

Zámerom vo výchovných porastoch nachádzajúcich sa v západnej časti 

a sú tvorené prevažne bukom bude hodnotové prírastkové hospodárstvo, ktoré 

sa realizuje silným uvoľnením korún najkvalitnejších bukov. Pestrá štruktúra 

viacetážových porastov bude súčasťou a sprievodným javom intenzívnych 

výchovných zásahov. Po presvetlení bude pod bučinami vznikať PZ buka, ale aj 

smreka z porastov na hrebeni.  

 

Popis navrhovaných opatrení v LHP (2010 – 2019) a doterajšej 
praxe:  
 
Obnovné ťažby  
V pláne hospodárskych opatrení LHP (2010 – 2019) sa najčastejšie uvádzajú obnovné 
postupy: veľkoplošný clonný rub (VCR), okrajový clonný rub (OCR) a maloplošný holorub 
(MH) 2x za decénium.  
V doterajšom obhospodarovaní (2000 – 2009) prevládali jemnejšie spôsoby - clonné ruby. 
Najčastejšie boli použité ťažbové postupy: ťažba JMP, približovanie ŠLKT a UKT.  
Vzhľadom k tomu, že sú tu v priemere 40-50 % svahy, traktorové technológie sa budú 
obmedzovať na časti s miernejšími a s kratšími svahmi  resp. v sprístupnených častiach.   

 
Výchovné ťažby 
V bukových porastoch nad 50 rokov v západnej časti objektu predpisoval LHP platný do roku 
2009 intenzitu 15% zo zásoby porastu, čo bolo nepostačujúce pre hodnotové prírastkové 



hospodárstvo. Na základe zmeny predpisu sa v porastoch vykonal zásah v intenzite 25% a 
32%. Zásah sa vykonal v úrovni silným uvoľnením korún najkvalitnejších bukov. V minulom 
decéniu boli po zmenách predpisov práve takéto intenzívne zásahy realizované. Intenzita 
výchovnej ťažby v porastoch +50 rokov  dosiahla viac ako 100 m3/ha.  
 

Obnova lesa 
LHP z rokov 2000 – 2009 predpisovalo obnovu lesa o výmere 5,65 ha z toho prirodzenou 
obnovou 1,5 ha (25 %), a umelou 4,15 ha (75 %).    
Spôsob vykonania:  sadba štrbinová do pripravenej pôdy, plôšky o veľkosti 35 x 35 cm. 
Zastúpenie drevín BK min. 60% ost. dreviny 10-40% SM, SC, JH, JD. 
 

Starostlivosť o mladé lesné porasty 
Ochrana proti burine sa prevádza v porastoch kde sa vykonávala umelá obnova, 1x ročne 
zriedka 2x, odstraňujú sa černičie, malinčie, smlzy, po dobu, kým kultúra nespĺňala kritéria 
zabezpečenosti. 
Ochrana proti zveri sa takisto prevádza v porastoch, kde sa vykonávala umelá obnova a to 
individuálne (Cervacol Extra, Aversol, Nivus a RPZ) ako aj plošne (oplôtky pletivové hlavne 
jedľa, javor, jaseň). 
Plecie ruby a výseky krov sa vykonávajú za účelom odstránenia brezy, rakyty, bazy na 
uvoľnenie kultúry. 
 

Výchova prečistkami 
Predpis prerezávok: 1 až 2 x za decénium podľa stavu porastu. 
Spôsob vykonania: 

 ihličnaté – podúroveň + vrastavé, silnejšie zásahy 

 listnaté – predrastlíky, nekvalitné, úroveň, podúroveň, jemnejšie zásahy 
 
 

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
 
Princípy a zásady prírode blízkeho obhospodarovania sa diferencovane budú uplatňovať na 
celej ploche objektu PRO SILVA SAKOVÁ. Realizácia týchto zásahov v zmysle princípov PS 
bude o to zložitejšia, že bude potrebné posúdiť uprednostnenie jednotlivých princípov TUOL 

navzájom. Ponechávanie mŕtveho dreva a biologicky aktívnej hmoty sa uplatní iba v prípade 

neohrozenia trvalosti okolitých stromov a porastov. Obnova pravdepodobne nepôvodného 
smreka na nepôvodnej lokalite (db-bk) bude do 30-50% zastúpenia tolerovaná a žiaduca. 
Zdravotný stav, kvalita, odolnosť smrečín aj s ohľadom na lúpanie v minulosti je rôzna – ale 
zväčša vyhovujúca. Z pohľadu lokality Huť – t.j. dvoch LO o výmere cca 1500 ha  takmer 
čistých bučín sú vhodné a správne hlúčikové i skupinové zmiešania smreka z PZ.  V prípade 
realizácie MH alebo rozpadu smrečín ako sa to deje na severnom Slovensku by sme museli 
rozsiahle plochy umele podsádzať alebo zalesňovať. Verím, že v správnom zmiešaní, 
výchove a hygiene smrekových porastov majú tieto šancu poskytovať drevnú hmotu a plniť 
celospoločenské funkcie v tejto lokalite ešte aj nasledujúcu generáciu. 
Medzi dôležité prvky hospodárenia v objekte bude patriť neuplatnenie plánovaných  MH. 
Stromovou technológiou dodržíme nielen hygienu porastu, ale zbližované celé koruny 
narušia vyššiu vrstvu hrabanky a vyriešia aj spolupôsobenie, ktoré je dôležité pre obnovu 
smrečín. Semeno smreka najlepšie klíči ak dopadne na minerálnu pôdu. Preto sa začne 
lepšie zmladzovať pod časťami a skupinami s prevahou buka. Bude sa jednať o tzv. 
drevinovú zámenu známu z pralesov. Problematická je v tejto lokalite nepravidelnosť zrážok 
vo vegetačnom období, čo ovplyvňuje nielen odolnosť smrečín ale hlavne odrastanie 
semenáčikov v prvých rokoch. Pri chýbajúcej vlahe sa dlhšie  rozkladá opad smreka.  
Maximálne bude potrebné podporovať pôvodný buk, ktorý je často potlačený alebo 
podúrovňový. Po uvoľnení a oslnení koruny rodí. Pre nás je dôležité že sa zmladzuje.  Po 
odrastení zmladenia vzhľadom na nízku kvalitu týchto jedincov budú vyťažené. Kvalitné 
jedince a skupiny buka budú ponechané aj po vzniknutí PZ a vytvoria etáž. Intenzita redukcie 



horných vrstiev bude záležať od jej kvality, cieľovej dimenzie kmeňov buka, ktorá by mala byť 
60-70cm a potreby PZ.   
 

 
 
Obnovné ťažby  
 
Je potrebné začať realizovať obnovné ťažby podporujúce a umožňujúce hygienu porastu, 
aby zohľadňovali technológiu ťažby v priemernej svahovosti 40-50% a ojedinele aj viac. Už 
v prvom roku LHP r. 2010 sme tu naplánovali ťažbu lanovkovou technológiou (Steyer KSK-
16) a harvestorom z OZLT v letnom období. V častiach niektorých porastov sa bude ťažba 
realizovať lomenou technológiou kone-UKT (LKT). 
Z dôvodu zvýšenia nákladov výrobného procesu po OM (KSK-16 , harvestor, kone-UKT.) 
budú dodávky dreva pri uvedených technológiách realizované odberateľom priamo z OM, 
čím sa náklady pre nás zvýšia o 3 € ale pre OZ sa zníži výroba cca o 13 €/m3 (odvoz 7 € 
a práce na ES 6 €). Celková úspora je teda 10 €/m3. 
Predpokladáme a plánujeme minimálne 70% plochy obnoviť z PZ. Pričom našou snahou 
bude obnoviť PZ porasty na 100%. Na 30% plôch predpokladáme umelé zalesňovanie. 
Umelá obnova vzniká hlavne z dôvodu rozpadu smrečín najmä v častiach – hrebeňových 
a suchých na južných stanovištiach najmä v extrémne suchých rokoch. Doplňovať budeme 
dreviny  DB, JH, JS, BO, SC v hlúčkoch až skupinách ojedinele brekyňu, oskorušu, gaštan 
jedlý a plánky z dôvodu zvýšenia úživnosti lokality zimného prikrmovania zveri. Umelá 
obnova musí byť spojená s celoplošnou ochranou oplôtkom. Na vlhkejších ale aj 
preriedených miestach budeme podsádzať JD, u ktorej sa môže v niektorých prípadoch 
realizovať individuálna ochrana.  
 
 

Výchovné ťažby 
 
Zmena prístupu bola realizovaná v minulom decéniu tým, že sa zrealizovalo hodnotové 
prírastkové hospodárstvo. Uvoľnili sa koruny najkvalitnejších bukov, nakoľko iba dva bukové 
porasty sa nachádzali v štádiu, kde sa tento spôsob dal uplatniť. Intenzita dosiahla 
maximálne hodnoty v rámci celej LS Duchonka. Zásah v porastoch bol vo výške 110/m3/ha 
čo bola 32% intenzita. Časť hmoty cca 5-7% napadla z rozčlenenia porastu linkami 
a sprístupnenie perami a výjazdmi do porastu, nakoľko doterajšie rozčlenenie bolo 
nevyhovujúce a sprístupnený nebol porast vôbec. Bez sprístupnenia zvážničkami a perami 
do porastu by sa porasty museli robiť technológiou kone - UKT. Teraz nám na to postačuje v 
týchto porastoch iba UKT. Zaujímavý bol aj ekonomický efekt. Sprístupnenie buldozérom nás 
stálo 1000€, čo zvýšilo náklady o 0,33 €/m3. Vylúčením lomenej technológie sme ale ušetrili 
3,3 €/m3 Takže celková úspora bola 3 €/m3 pri 3000 m3 vyťažených v týchto porastoch, 
pričom ide o 9000€ za dva bukové porasty. Aj po takomto intenzívnom zásahu je ďalší zásah 
naplánovaný s 20% intenzitou čo predstavuje 50m3 z ha. Realizovať sa bude až na konci 
decénia a v intenzite podľa potreby porastu. 
 
Intenzívne ťažby v ihličnatých výchovných porastoch sa nerealizovali v minulom decéniu 
z viacerých dôvodov:  

 kalamita z roku 1999, ktorá čiastočne poškodila aj tento objekt z nej vyplynul aj  
 vysoký výskyt náhodných ťažieb (vietor, sneh, hmyz) na začiatku decénia 
 nimi sa naplnil aj plánovaný predpis v porastoch 
 ohrozenia stability porastov ako aj možného zaburinenia v opakovane 

poškodzovaných častiach 
 nepripravenosť pôdy na zmladzovanie cez PZ – vysoká vrstva opadu (hrabanky) 

v hustejších častiach 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
Je potrebné ich rozdeliť na tie, ktoré vznikli z umelého zalesňovania z dôvodu náhodných 
ťažieb a tie ktoré vznikli z PZ.  
V umelom zalesňovaní sa bude vykonávať hlavne ochrana proti burine max. 1x ročne po 
ukončení vegetačného obdobia. Odstraňovať sa budú černičie, malinčie, smlzy, po dobu, 
kým to kultúra bude vyžadovať (doba zabezpečenia, 4-6 rokov)  
Ochrana proti zveri sa takisto prevádza v porastoch, kde sa vykonávala umelá obnova a to 
individuálne (Cervacol Extra, Aversol, Nivus a RPZ) Ochrana plošne (oplôtky) hlavne pre 
dreviny umelo vnášané. 
Plecie ruby a výseky krov sa vykonávajú za účelom odstránenia brezy, rakyty, bazy na 
uvoľnenie kultúry cca 2-3x do zabezpečenie kultúry. 
Plochy PZ nevyžadujú žiadnu náročnú finančnú pomoc. Prirodzené zmladenie – 
samoobnoviteľnosť porastov je prvým a základným prvkom pestrých viacetážových, 
štruktúrovaných porastov s trvaloudržateľným obhospodarovaním. Ojedinele bude potrebné 
odstrániť rozrastky buka vo vznikajúcich skupinách a hlúčikoch, resp. riešiť pomoc bukových 
hlúčikov v hustých skupinách smreka. V prípade prehustlých nárastov smreka bude potrebné 
tieto riediť do výšky 50 cm krovinorezom odstraňovaním z liniek širokých 1m na striedavých 
poliach. Toto opatrenie by sa nemuselo realizovať ak nám zostane dostatočný počet jedincov 
materského porastu potrebných na tienenie vznikajúcich nárastov aby sa mohol uplatniť 
významný prvok – autoregulácia.   
 

Výchova prečistkami 
Predpis prerezávok: 1x za decénium podľa stavu porastu ako aj jeho vzniku. Výnimočne 2x, 
ak vznikol z PZ a je ohrozený preštíhlením, resp. vplyvom prirodzenej autoregulácie bol 
oslabený  rozpadom materského porastu. 
Spôsob vykonania: 
Ihličnaté časti – ťažbou jedincov podúrovňových a vrastavých riešime stabilitu v skupinách 
rovnovekých a rovnorodých smrekových mladín. V častiach porastov s pestrejšou a väčšou 
výškovou diferenciáciou smreka v mladinách sa bude intenzita zásahu zmenšovať. Prístup  
k zásahu a cieľ bude odlišný. Rozvrstvením mladiny bude jej stabilita vyriešená a cieľom 
zásahu bude podpora kvality, zdravotný stav a udržiavanie výškovej diferenciácie. Jedľa 
bude mať podporu na úkor smreka a buka aj pri individuálnom výskyte, vzhľadom na malý 
výskyt a umelé vnášanie do porastov. 
Listnaté časti - zásah do úrovne (rozrastky, poškodené, dvojáky) do podúrovne bez zásahu! 
V zmiešaných porastoch podporiť tvorbu hlúčikov jednotlivých drevín = zlacnenie výroby. 
Podporovať budeme druhy vzácne a ojedinele sa vyskytujúcich drevín ako brekyňa 
a oskoruša, gaštan jedlý. 



Demonštračné objekty 

 
JPRL  1269 
 

drevina 
Taxačné charakteristiky v r. 2000 Taxačné charakteristiky v r. 2009 
výška v m d1,3 v cm objem v m3 výška v m d1,3 v cm objem v m3 

SM 26 34 0,95 31 38 1,42 

BK 22 28 0,61 22 29 0,66 

 
Výmera 15,43 ha, vek 90 r. zakm. 0,7 , zast. Drevín SM 80, BK 20,oj. HB,CS,BR    
celková zásoba 6896 m3, zásoba na ha: 447 m3. 
Predpis LHP 2000-2009: prebierka, 213 m3, vykonané: ťažba PN 979 m3 

Predpis LHP 2010-2019: MCR 2 zás.v des. 
Technológia: kôň-UKT, LKT, rozrez SM+približovanie celých stromov, BK krátené kmene. 
Komentár: Prevažne smrekový porast s nepôvodným SM s prímesou drevín BK, HB, CS, 
BR, zmiešanie jednotlivé až skupinové. V poraste presvetlené miesta po roztrúsenej 
kalamite, následne podsadené JD (ochránené oplôtkami) a cennými listnáčmi JV,JS 
(ochrana individuálna). V hlúčikoch a skupinách nachádzajúce sa prirodzené zmladenie je 
postupne uvoľňované odstraňovaním HB a nekvalitných jedincov SM a podporované 
uvoľnením korún kvalitných jedincov BK ale aj SM po celej ploche. Dôležité je tu dbať na 
porastovú hygienu, približovaním celých stromov SM, čím taktiež zraňujeme pôdu 
a podporujeme ďalšie zmladzovanie na minerálnej pôde. 
 
 
 
 

 



 

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

          určené OM             X    miesta osobitného významu 

 iné: 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES (JPRL 1269) 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

 
 
 
 

  
 

 
 



JPRL 1267 

 

drevina 
Taxačné charakteristiky v r. 2000 Taxačné charakteristiky v r. 2009 
výška v m d1,3 v cm objem v m3 výška v m d1,3 v cm objem v m3 

SM 25 30 0,72 29 37 1,25 

BK 25 27 0,64 23 31 0,79 

DB 23 27 0,52 22 31 0,67 

 
Výmera 13,20 ha, vek 80 r. zakm. 0,73 , zast. Drevín SM 53, BK 39, DB 8, HB 
celková zásoba 4912 m3, zásoba na ha: 372 m3. 
Predpis LHP 2000-2009: prebierka, 270 m3, vykonané: ťažba PN 674 m3 

Predpis LHP 2010-2019: MCR 2 zás.v des. 
Technológia: lanovka Steyer KSK-16, LKT, rozrez SM+približovanie celých stromov, BK 
krátené kmene 
Komentár: Porast zmiešaný jednotlivo až skupinovo je na začiatku obnovy. Rôznorodý 
s prevahou nepôvodného SM. V roku 2010 začatá obnova lanovkovou technológiou 
odstraňovaním HB, nekvalitných a poškodených jedincov SM a uvoľňovanie korún kvalitných 
jedincov BK a DB, v hustejších SM častiach vykonané presvetlenie a podpora odrastania 
prirodzeného zmladenia SM a BK. 
 

 
 
 

 
 



 

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

          určené OM             X    miesta osobitného významu 

 iné: 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES (JPRL 1267) 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

 
 
 
 

  
 

 
 



JPRL 1268 
 

drevina 
Taxačné charakteristiky v r. 2000 Taxačné charakteristiky v r. 2009 
výška v m d1,3 v cm objem v m3 výška v m d1,3 v cm objem v m3 

SM 25 30 0,72 32 40 1,62 

BK 24 29 0,72 24 36 1,13 

SC 26 32 0,73 35 39 1,49 
 
Výmera 11,78 ha, vek 90 r. zakm. 0,67 , zast. Drevín SM 88, BK 7, SC 5 
celková zásoba 5739 m3, zásoba na ha: 487 m3. 
Predpis LHP 2000-2009: MH, 375 m3, vykonané: ťažba RN 1069 m3 

Predpis LHP 2010-2019: MCR 2 zás.v des. 
Technológia: Harvestor+VKS, výroba 4 a 5m výrezov, vršiaky=biomasa 
Komentár: Porast s prevažným zastúpením SM s prímesou BK, miestami skupinky SC. 
Nerovnomerne vyspelý s medzerami po vetrovej a lykožrútovej kalamite. Plochy následne 
podsadené JD a cennými listnáčmi JH,JS (ochránené oplôtkami). Na niektorých častiach DB 
a BO. V roku 2010 bol vykonaný zásah harvestorom na celej ploche vo forme presvetlenia 
a uvoľnenia prirodzeného zmladenia SM a BK. Postupným uvoľňovaním prirodzeného 
zmladenia a vytváraním skupín a hlúčikov po celej ploche dosiahnuť výškovo aj priestorovo 
diferencovaný porast a následne realizovať prebudovu na výberkový spôsob hospodárenia. 
V porastoch s dominantným zastúpením SM sa ako účinná obrana proti hmyzím škodcom 
uplatňuje metóda ležiacich SM lapákov. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

          určené OM             X    miesta osobitného významu 

 iné: 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES (JPRL 1268) 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

 
 
 
 

  
 

 
 



JPRL 1275 
 

drevina 
Taxačné charakteristiky v r. 2000 Taxačné charakteristiky v r. 2009 
výška v m d1,3 v cm objem v m3 výška v m d1,3 v cm objem v m3 

BK 23 26 0,55 26 30 0,83 

SM 25 32 0,81 29 36 1,19 

 
Výmera 21,52 ha, vek 80 r. zakm. 0,80 , zast. Drevín BK 60, SM 40, celková zásoba 9232 
m3, zásoba na ha: 429 m3. 
Predpis LHP 2000-2009: Prebierka, 790 m3, vykonané: Prebierka+PN, 1204 m3 
Predpis LHP 2010-2019: Prebierka, 400 m3 (zmena predpisu) 
Technológia: lanovka Steyer KSK-16, LKT, rozrez SM+približovanie celých stromov, BK 
krátené kmene, výroba 4 a 5m výrezov 
Komentár: Porast pred začiatkom obnovy je veľmi rôznoveký, miestami staršie jedince BK. 
Južná časť je tvorená prevažne SM, v severnej zmiešanie BK a SM. V r. 2011 je plánovaná 
ťažba lanovkovou technológiou v severnej časti. Predpis LHP 2010-2019 určuje prebierku 
s intenzitou 4% čo je pre daný porast nepostačujúce. Na základe požadovanej zmeny 
predpisu bude objem navýšený na 1500 m3. Silná úrovňová (uvoľňovacia) prebierka bude 
prvou fázou, pričom sa uvoľní už miestami existujúce prirodzené zmladenie SM a BK. 
Druhou fázou bude skupinová obnova, príp. jednotlivý a hlúčikový výber. Postupným 
uvoľňovaním prirodzeného zmladenia a vytváraním skupín a hlúčikov po celej ploche 
dosiahnuť výškovo aj priestorovo diferencovaný porast a následne realizovať prebudovu na 
výberkový spôsob hospodárenia. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

          určené OM             X    miesta osobitného významu 

 iné: 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES (JPRL 1275) 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

 
 
 
 

  
 

 
 



 
JPRL 1281 (1280) 
 

drevina 
Taxačné charakteristiky v r. 2000 Taxačné charakteristiky v r. 2009 
výška v m d1,3 v cm objem v m3 výška v m d1,3 v cm objem v m3 

BK 21 23 0,39 23 28 0,64 

SC 22 26 0,41 25 29 0,58 

 
Výmera 16,64 ha, vek 70 r. zakm. 0,70 , zast. Drevín BK 90, SC 10, oj. SM, HB, DB, CS 
celková zásoba 4492 m3, zásoba na ha: 270 m3. 
Predpis LHP 2000-2009: Prebierka, 840 m3, vykonané: Prebierka, 2054 m3 (Zmena 
predpisu) 
Predpis LHP 2010-2019: Prebierka, 605 m3 
Technológia: UKT, BK krátené kmene, výroba 4 a 5m výrezov 
Komentár: Porast s prevažným zastúpením BK, pri hrebeni skupinka SC, ojedinele sa 
vyskytujúci SM, HB, DB a CS. V roku 2008 a 2009 bola vykonaná prebierka na základe 
zmeny predpisu s intenzitou zásahu 32% za účelom hodnotového prírastkového 
hospodárstva, ktoré sa realizovalo silným uvoľnením korún najkvalitnejších BK. Dôležitou 
podmienkou realizácie bolo sprístupnenie porastu zvážnicami a perami, čo sa prejavilo aj na 
ekonomickom efekte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

          určené OM             X    miesta osobitného významu 

 iné: 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES (JPRL 1281) 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 

 
 
 
 

  
 

 
 



P r í l o h y: 
 
 

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

prírode blízkeho obhospodarovania lesa. 

 

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

zmeny v obnovných postupoch. 

 

Príloha č.3: Porastová mapa LHP 2010 – 2019 



Príloha č. 3 Porastová mapa LHP 2010 – 2019 


