Objekt PRO SILVA

STARÁ HORA
OZ Trenčín
LS Dubodiel
LHC Patrovec

Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovenská republika

Lesná oblasť: 05 Považský Inovec

Užívateľ (OZ): Trenčín
LHC: Patrovec

Zemepisné súradnice: 18º 03' 16''
48º 44' 56''
Rozpätie nadmorskej výšky: 360 – 937m n.m.

Názov: Stará Hora

Prevládajúca expozícia: J,JV,V

Výmera: 107,34 ha

Priemerný sklon: 30%

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: C 1 – mierne chladná

Priem. ročné zrážky v mm: 70 mm

Geologické podložie: kryštalické bridlice

Priem. roč. teplota v °C: 6,5°C

Prevládajúce pôdy:
hnedá lesná pôda
mezotrofná skeletnatá slabohumózna

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

Prírode blízke hospodárenie od r. 2008

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté: Bk32%, Db25%, Js2%, Jv2%, Jl1%, I. %,
II. %,
III. - 10 %,
Hb8%, Ol1%
IV. - 25%,
V. - 40 %,
VI+ - 25%
ihličnaté: Sm28%, Smc1%
Podiel etážových porastov (odhadom):
5%
Zásoba: 68 733 m3
Plánovaný etát ročný 10,86 m3/ha
Priem. zásoba (odhad z LHP): 437m3/ha

z toho: úžitková hmota 95%, palivo 5%

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 40%
Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 55%

Plánovaná obnova celkom (z LHP v
ha):22,29
z toho prir. obnova 37%, umelá obnova 63 %

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 5%

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

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

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

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

+
+
+
+
+
+

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:
Na základe doterajších skúseností pri obhospodarovaní porastov na LHC Patrovec v lokalite
Stará Hora, ktorá bola v minulosti atakovaná vetrovými kalamitami, sme sa rozhodli zmeniť
prístup k obhospodarovaniu týchto porastov. Zámerom je vytvoriť stabilné, pestré porastové
zmesi, ktoré budú plniť funkcie hospodárskych lesov pri minimalizácii nákladov na ich
obhospodarovanie a zároveň vo zvýšenej miere aj spĺňať požiadavky na mimoprodukčné
funkcie lesov.
Domnievame sa, že aj napriek vysokému zastúpeniu nepôvodného smreka v porastoch je
možné pri zmenenom hospodárení dosiahnuť v budúcnosti podiel prirodzenej obnovy takmer
100%, minimalizovať náklady na starostlivosť o MLP a pri tom všetkom zabezpečiť vysokú
produkciu kvalitnej drevnej hmoty za predpokladu vysokej bezpečnosti produkcie. Toto by
sme chceli dosiahnuť úpravami predpisov maloplošných holorubov a veľkoplošných clonných
rubov na maloplošné clonné ruby, skupinové, resp. skupinovité clonné ruby, predlžovaním
rubných dôb, vnášaním jedle ktorá tu chýba do obnovovaných a aj predrubných porastov
a zmenou intenzity a spôsobu vykonania výchovných zásahov. Cieľom bude vytvorenie
zmiešaných porastov so zastúpením duba, buka, cenných listnáčov a jedle s prímesou
smreka, príp. borovice, v ktorých sa na malých plochách budú striedať rôzne rastové fázy
jednotlivých drevín, s hojným výskytom rôznych druhov fauny a prízemnej flóry, teda lesy
podobné prírodným.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
V predpise platného LHP prevláda maloplošný holorub – v porastoch so zastúpením smreka,
veľkoplošný clonný rub – v porastoch prevažne dubových a v menšej miere maloplošný
clonný rub. Predpisy zväčša stanovujú dva zásahy za desaťročie. Tvar obnovných prvkov sú
pásy, striedavo umiestnené. Intenzita zásahov sa pohybuje cez 40%. Používanými ťažbovodopravnými technológiami sú JMP, UKT a kone (najmä vo výchove). V bučinách s hrubšími
dimenziami boli v minulosti využívané aj LKT.

Výchovné ťažby
Pri výchovách porastov do 50 rokov sú predpísané ťažby na dva krát za decénium
s intenzitou okolo 15 až 18%. Výchova sa zameriavala na zdravotný výber a kombinovaný
úrovňový a podúrovňový zásah. Prebierky nad 50 rokov dosahovali intenzitu zásahu do 10%.
Zásah bol podobne orientovaný do podúrovne aj úrovne. Predpis LHP bol vo väčšine
porastov postačujúci, v niektorých dielcoch počítame s požiadaním o zmenu predpisu,
nakoľko nám predpis naplnila náhodná ťažba a zásahy chceme vykonať silnejšie, hlavne
v úrovni.

Obnova lesa
Predpis umelej obnovy v platnom LHP sa pohybuje okolo 70-80%. V skutočnosti je však
podiel prirodzenej obnovy vyšší, keď dosahuje až 50%. Umelá obnova bola vykonávaná
voľnokorenným sadbovým materiálom.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
V dôsledku použitia holorubov a prudkého odcloňovania nárastov pri dvojfázových VCR
vzniká vzápätí potreba starostlivosti o MLP. Ide najmä o ochranu proti burine a zveri a plecie
ruby.

Výchova prečistkami
V navrhovanom objekte Pro Silva sa nenachádzajú dielce s predpisom prečistky.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
(uplatnenie zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa):
Obnovné ťažby
V porastoch, ktoré sú rozpracované maloplošnými holorubmi chceme na nezasiahnutých
plochách vytvoriť skupiny a rozdiferencovať tak porast. Jedná sa zväčša o dielce
s dominantným zastúpením smreka, avšak s dostatočným počtom kvalitných jedincov buka
rovnomerne rozmiestnenými na ploche, a preto skupiny budeme umiestňovať v okolí týchto
stromov a na miestach, kde už prirodzená obnova tejto dreviny nastupuje. Ďalším zámerom
je vytvorenie predstihových skupín jedle, kde za pomoci predsadby chceme do porastov
prinavrátiť jedľu. Bude to na miestach, kde chýba dostatočný počet kvalitných listnáčov.
S ďalšou obnovou sa počká kým jedľa neodrastie. V dubinách v nižšej nadmorskej výške
chceme s obnovou pokračovať podobne, na miestach s výskytom prirodzeného zmladenia
zakladať skupiny, v ktorých sa najskôr odstráni podúroveň hrabu aby jeho obnova
nepotláčala obnovu duba a s časti buka. Pri clonných ruboch chceme použiť viac ako len dve
jeho fázy, samozrejme diferencovane podľa stavu a potreby jednotlivých skupín. Na
skupinách budú ponechané najkvalitnejšie jedince najmä duba, za účelom dopestovania
hrubých, kvalitných sortimentov. Predpísaná intenzita ťažby nám v podstate vyhovuje,
pretože vytvorením skupín na ploche porastu nedôjde k preťažbe, a najmä v skupinách jedle
nepočítame s ich rozšírením do konca platnosti LHP. V niektorých dielcoch bude potrebné
vykonať rozčlenenie. Približovanie chceme vykonávať pomocou UKT, príp. s koňom, pri
použití sortimentovej metódy.

Výchovné ťažby
Výchovu chceme orientovať na silnejšie úrovňové zásahy s podporou listnáčov na úkor
smreka, dopestovanie kvalitných korún, priaznivého pomeru koruny a kmeňa, štíhlostného
koeficientu a v starších porastoch na prípravu pre ich obnovu. V dielci 239 chceme na
plochách vzniknutých kalamitou vytvoriť predstihové skupiny jedle.

Obnova lesa
V objekte predpokladáme s využitím umelej obnovy len na už vzniknutých obnovných
prvkoch, kalamitných plochách a pri vytvorení predstihových skupín jedle. Pri uplatňovaní
nami navrhnutých spôsobov obnovy pri drevinách BK, DB, SM a cenných listnáčoch,
uvažujeme len s prirodzenou obnovou.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Z dôvodu vyššieho stavu zveri na lokalite chceme skupiny jedle oplocovať a nastupujúcu
prirodzenú obnovu a nárasty cenných listnáčov chrániť mechanicky, resp. chemicky.

Výchova prečistkami
S výchovou prečistkami uvažujeme až neskôr, pretože existujúce kultúry a nárasty ešte
nedosiahli fáze mladiny.

Demonštračné objekty
Porast 186A
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 10,66 ha, vek 105 r. zakmen. 0,9, zast. drevín db 90, bk 9, hb 1
2. etáž: Výmera 1,19 ha, vek 3 r., zakmen. 0,6, zast. drevín db 90, bk 5, hb 5
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 4670 m³, z toho na ha 394 m³/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Veľkoplošný clonný rub v pásoch, šírka na 3 výšky por., založiť 5 východísk obnovy, 2
zásahy v desaťročí, využiť prirodzené zmladenie. Nezmladené miesta doplniť, vyžínať,
chrániť proti zveri. Podrast vysekať. Predpis ťažby 2273 m³ na ploche 5,19 ha, obnova lesa
2,31 ha, z toho 1,27 prirodzená.
Vykonané (doteraz):
Ťažba dreva- OÚ 766 m³, RN 43 m³.
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Skupinovitý clonný rub 16 východísk obnovy, ťažba 1464 m³, intenzita zásahu 48,67%, 3-4
zásah(y) v decéniu, 50-ročná obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie db 70, bk 15,
hb 15, obnova umelá 0 ha, prirodzená 3,00 ha
Technologický postup:
Stínka bude vykonávaná JMP smerom von zo skupín, v poraste sa stromy budú manipulovať
na krátené kmene, ktoré budeme sústreďovať pomocou UKT po vyznačených približovacích
linkách.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

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:

Dlhodobý zámer:
Zámerom je rozdiferencovanie porastu, dosiahnuť na malej ploche striedanie skupín s rôznym
vekom a hrúbkou, dosiahnuť hodnotový prírastok na najkvalitnejších duboch a dopestovanie
silných sortimentov dreva pre lepšie speňaženie. Cieľom je aj minimalizácia nákladov na
pestovnú činnosť
Foto: dielec 186A

Porast 237 10
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 5,59 ha, vek 80 r. zakmen. 0,9, zast. drevín SM 58, bk 42,
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 2879m³, z toho na ha 515 m³/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Na severe maloplošný holorub v pásoch, šírka na dve výšky porastu, založiť ďalšie tri
východiská obnovy na juhu po zabezpečení obnovy pokračovať od založených východísk,
dva zásahy v desaťročí. Zalesniť, vyžínať, chrániť proti zveri. Predpis ťažby 1300 m³ na
ploche 2,54 ha, obnova lesa 2,54 ha, z toho 2,54 umelá.
Vykonané (doteraz):
Ťažba dreva- RN 351 m³.
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Skupinovitý clonný rub 9 východísk obnovy, ťažba 950 m³, intenzita zásahu 45,15%, 3
zásah(y) v decéniu, 40-ročná obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie bk 80, jh 5,
sm 15, obnova umelá 0 ha, prirodzená 1,80 ha
Technologický postup:
Stínka bude vykonávaná JMP smerom von zo skupín šikmo smerom na linky, v poraste sa
stromy budú manipulovať na krátené kmene, podľa potreby až na sortimenty, ktoré budeme
sústreďovať pomocou UKT po vyznačených približovacích linkách. V strmšej časti porastu
použijeme kombináciu kôň/UKT.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

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:

Dlhodobý zámer:
Zámerom je premena drevinového zloženia porastu, dosiahnuť na malej ploche striedanie
skupín s rôznym vekom a hrúbkou, teda štruktúru porastu blízku skupinovej forme
výberkového lesa. Cieľom je aj zníženie nákladov na pestovnú činnosť, ktoré by sa mali
obmedziť len na ochranu proti zveri a neskôr na výchovu.
Foto: dielec 237 10

Porast 238 10
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 8,73 ha, vek 75 r. zakmen. 0,9, zast. drevín SM 80, bk 20,
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 4793 m³, z toho na ha 549 m³/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Na severe maloplošný holorub v pásoch, šírka na dve výšky porastu, založiť ďalšie tri
východiská obnovy na juhu po zabezpečení obnovy pokračovať od založených východísk,
dva zásahy v desaťročí. Zalesniť, vyžínať, okopávať, chrániť proti zveri. Predpis ťažby 1900
m³ na ploche 3,55 ha, obnova lesa 3,55 ha, z toho 3,55 umelá.
Vykonané (doteraz):
Ťažba dreva- OÚ 1027 m³ ,RN 366 m³. Obnova lesa- umelá 0,96 ha.
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Skupinovitý clonný rub 9 východísk obnovy, ťažba 950 m³, intenzita zásahu 45,15%, 3
zásah(y) v decéniu, 40-ročná obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie bk 80, jh 5,
sm 15, obnova umelá 0 ha, prirodzená 1,80 ha
Technologický postup:
Stínka bude vykonávaná JMP smerom von zo skupín šikmo smerom na linky ktoré povedú
krajom existujúcich obnovných prvkov, v poraste sa stromy budú manipulovať na krátené
kmene, podľa potreby až na sortimenty, ktoré budeme sústreďovať pomocou UKT po
vyznačených približovacích linkách.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

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:

Dlhodobý zámer:
Dlhodobým zámerom je premena drevinového zloženia porastu a obrátenie pomeru
ihličnatých a listnatých drevín. Predsadbou jedle a očakávaným náletom javora s jaseňom
vytvoriť pestrejšiu zmes a dosiahnuť na malej ploche striedanie skupín s rôznym vekom
a hrúbkou. V dlhšom časovom horizonte by sme sa chceli pokúsiť na niektorých častiach
porastu vytvoriť skupinovú formu výberkového lesa a cez ňu následne aj jednotlivú stromovú.
V pestovnej činnosti chceme ušetriť náklady na ochranu proti burine, plecí výsek brezy
a obmedziť sa len na ochranu proti zveri a neskôr na výchovu.
Foto: dielec 238 10

Porast 239
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 8,06 ha, vek 75 r. zakmen. 0,9, zast. drevín SM 50, bk 50,
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 3982 m³, z toho na ha 494 m³/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
V hustejších skupinách na severe a západe prebierka, rozčleniť. Predpis ťažby 300 m³,
intenzita 7,53%.
Vykonané (doteraz):
Ťažba dreva- VÚ 201 m³, PN 136 m³.
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Prebierka za účelom prebudovy porastu, ťažba 100 m³, predsadba jedle 0,20 ha v skupine,
spolupôsobenie pri prirodzenej obnove.
Technologický postup:
Stínka bude vykonávaná JMP smerom na približovacie linky, v poraste sa stromy budú
manipulovať na krátené kmene, ktoré budeme sústreďovať pomocou UKT po vyznačených
približovacích linkách. Jedľa bude zasadená jamkovou sadbou do skupiny, pre
spolopôsobenie pri PO narušíme vrstvu hrabanky na plôškach v miestach, kde v budúcnosti
predpokladáme založenie východísk obnovy.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

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:

Dlhodobý zámer:
Podobne ako v predchádzajúcich porastoch, aj tu je zámerom úprava štruktúry porastu a jej
priblíženie sa výberkovému lesu. Našou predstavou je tu v horizonte 50-70 rokov vytvoriť
výberkový les s jeho jednotlivou stromovou formou. Pri uvolňovaní zápoja počítame
s náletom cenných listnáčov. Na najkvalitnejších bukoch chceme dosahovať hodnotový
prírastok.
Foto: dielec 239

Objekt Pro Silva Stará Hora

