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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: 05 Považský Inovec 

Užívateľ (OZ): Trenčín 
 

Zemepisné súradnice: 18º 05' 06'' 
                                     48º 48' 10'' 

LHC: Patrovec 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 340– 550 m n.m. 

Názov: Dubodiel 
 

Prevládajúca expozícia: V,JV 

Výmera: 102,60 ha 
 

Priemerný sklon: 25% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: C 1 – mierne chladná 

 
Priem. ročné zrážky v mm: 65mm 
 

Geologické podložie: kryštalické bridlice 
 

Priem. roč. teplota v °C:  7°C 

Prevládajúce pôdy: hnedá lesná pôda 
mezotrofná skeletnatá slabohumózna 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: 
 FQ, QF 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2009 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: 59%Db, 26%Bk, 1%Hb, 1%Ol  
 

I. -   %, II. - 6 %, III. - 1 %, 
IV. - 47%, V. - 33%, VI+ - 13% 

ihličnaté: 7%Sc, 5%Sm, 1%Bo  
 

Podiel etážových porastov (odhadom):  
                  0% 

Zásoba 30237m3 
 

Plánovaný etát ročný        18 m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP): 295 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota   90 %, palivo  10 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm: 39 % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):1,03 

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

z toho prir. obnova 60%,  
           umelá obnova 40 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:  6 % 
 

z toho na voľ. pl.0 %, 
           pod clonou por.100 % 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 vytvorenie objektu PRO SILVA: 
 
Zámerom na vytvorenie objektu PRO SILVA je vytvorenie pestrých porastových 
zmesí s dominantným zastúpením duba a buka v štruktúre blížiacej sa prírodnému 
lesu s využitím potenciálu svetlostného prírastku najmä u duba a tým zvýšenie 
ekonomickej efektivity hospodárenia pri zvýšenej stabilite porastov. 
Tento zámer chceme dosiahnuť cez dôsledné uplatňovanie pozitívneho výberu pri 
výchovných zásahoch, rozdiferencovaním štruktúry porastov na viaceré vrstvy 
prípadne etáže, predržaním najkvalitnejších jedincov duba v obnovných porastoch za 
dosiahnutím zvýšeného podielu cenných sortimentov vyšších hrúbkových tried 
a využitia prirodzenej obnovy ako sprievodného javu hospodárskych opatrení ako 
dominantného spôsobu obnovy porastov. Uplatňovaním týchto zásad hospodárenia 
chceme v neposlednom rade zvýšiť estetickú hodnotu krajiny a zároveň využiť 
zvýšený odolnostný potenciál lesa so štruktúrou blízkou prírodnému lesu, ako 
garanciu vysokej bezpečnosti produkcie. 
Výsledkom tohto plánovaného zámeru by malo byť dosiahnutie      

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:  
 
Obnovné ťažby  
 
V navrhovanom objekte sa nachádza len jediný dielec  s predpisom OÚ ťažby, ako 
predčasnej obnovy s využitím MCR v pásoch s dvomi zásahmi v desaťročí. Intenzita 
zásahu dosahuje takmer 60%. Používanými ťažbovo – dopravnými technológiami sú 
JMP a UKT.  
 
Výchovné ťažby  
 
Vo výchovných úmyselných ťažbách do 50 rokov predpisuje LHP zásahy prevažne dva krát 
za decénium s intenzitou od 12 do 16%.  Výchova bola uplatňovaná najmä cez negatívny 
výber za účelom vytvorenia jednovrstvových homogénnych porastov. Vo výchovných 
ťažbách nad 50 rokov predpisy dosahujú intenzitu do 5 až 8%, čo vo väčšine porastov 
nevyhovuje skutočným potrebám výchovy a museli byť riešené cez zmeny predpisov LHP. 
Zásahy sú orientované viacej na pozitívny výber a kombináciu úrovňového a podúrovňového 
zásahu. 

 
Obnova lesa  
 
Obnova je  plánovaná na 1,03 ha, z čoho prirodzená tvorí 60%. Nakoľko OÚ ťažba nebola 
zatiaľ realizovaná, sa obnova lesa nerealizovala. 
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
 
V objekte PRO SILVA Dubodiel sa nenachádzajú porasty v rastových fázach, ktoré by 
vyžadovali starostlivosť o MLP.  
 
Výchova prečistkami 
 
Na vytvorenom objekte Pro Silva sa nenachádzajú porasty v rastových fázach, kde by bolo 
potrebné vykonať prečistky.  

 
 



Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
(uplatnenie zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa): 
 
Obnovné ťažby  
 
Nakoľko väčšina porastov zaradených do objektu sa nepribližuje svojim vekom 
začiatku obnovy, budeme sa sústreďovať pri uplatňovaní zásad prírode blízkeho 
obhospodarovania lesa najmä na predlžovanie obnovnej doby jednotlivých porastov. 
Už pri posledných takz. uvoľňovacích prebierkach vytvoríme perspektívne 
východiská skupinovej a skupinovitej obnovy za účelom diferenciácie štruktúry 
porastov. Z toho vyplýva, že v budúcnosti chceme obnovné ťažby realizovať cez 
skupinové resp. skupinovité clonné ruby, kde chceme uplatniť viacero fáz clonného 
rubu podľa potrieb konkrétnej skupiny. Odoberanie drevnej hmoty materského 
porastu zo skupín riadené podľa rubnej doby chceme nahradiť ťažbou len technicky 
a hodnotovo zrelých jedincov, príp. vyslovene nežiaducich  z hľadiska ďalšieho 
vývoja porastu. V porastoch so zložitejšími terénnymi podmienkami budeme nútení 
s prihliadnutím na možnosti ťažbovo – dopravných technológií uplatniť MCR 
v pásoch. Nakoľko do konca platnosti LHP zostávajú len dva roky, budeme sa na 
obnovné ťažby sústreďovať až v ďalšom decéniu a obmedzíme sa len na 
diferenciáciu porastových štruktúr. Pri tvorbe nového LHP sa budeme snažiť 
dosiahnuť predpísanú intenzitu ťažby do 25%. Technológia ťažby bude JMP a 
približovanie UKT metódou krátených SKM príp. sortimentovou. 
 
 
Výchovné ťažby  
 
Vzhľadom na doterajšie nízke intenzity zásahov sa budeme snažiť v procese tvorby nového 
LHP dosahovať intenzity zásahov až do 20% s cieľom vytvorenia štruktúry porastov blízkej 
prírodnému lesu. Orientácia zásahu bude do úrovne s uplatnením výlučne pozitívneho 
výberu. Tým zabezpečíme najmä hodnotový prírastok na najkvalitnejších jedincoch duba 
a buka, rovnomernú tvorbu korún, zvýšený prísun svetla a tým vytvorenie ďalších vrstiev 
porastu a teda zvýšenie celkovej stability lesa ako celku. 

 
Obnova lesa 
 
Pri obnove lesa počítame so 100%-ným podielom prirodzenej obnovy. Súčasné drevinové 
zloženie plne vyhovuje stanovišťu, preto nie je potrebné ani umelé vnášanie ďalších drevín 
do porastov. 

 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
 
Uplatnením hore uvedených postupov dosiahneme minimalizáciu potreby vykonávania 
starostlivosti o MLP. Využitím viacerých fáz clonného rubu zabránime zaburineniu a naša 
starostlivosť sa preto obmedzí len na plecie ruby, kde budeme potláčať nástup hraba 
a prípadné prestrihávky. 

 
Výchova prečistkami 
 
Nakoľko sa rastové fázy mladín v objekte Pro Silva nevyskytujú a nie je v dohľadnej dobe 
predpoklad ich výskytu, s vykonávaním výchovy prečistkami zatiaľ neuvažujeme. 

 



Demonštračné objekty  
 

Porast 294B00 

 

Charakteristika z LHP:  

Výmera 9,50 ha, vek 105 r., zakmen. 0,8, zast. drevín bk 20, db 70, sm 5, sc 5  

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 3678 m³, z toho na ha 387 m³/ha. 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Bez zásahu. 

Vykonané (doteraz): ťažba- PN 17 m³.  

Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje): 

 Vo vyspelejších častiach SCR, 5 východísk obnovy predĺženie obnovnej doby, vytvoriť 

podmienky kvalitným dubom pre svetlostný prírastok. Na ostatnej ploche prebierka. Jeden 

zásah do konca platnosti LHP (2011). Ťažba 220 m³, intenzita zásahu 6%. 

 

Technologický postup:  

Jednotlivé stromy budeme pri stínke orientovať smerom von zo skupín na približovacie cesty, 

ktoré sa v dielci nachádzajú v dostatočnej hustote. Na sústreďovanie využijeme UKT, 

približovať budeme krátené surové kmene.  Na ploche skupín potlačením rýchlejšie rastúceho 

hraba podporíme prirodzenú obnovu duba, naopak na ostatnej ploche ho využijeme pre 

zakrytie kmeňov kvalitných dubov ktorým podľa potreby vytvoríme dostatočný priestor pre 

rast.  

 

 

            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 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 



Dlhodobý zámer:  

Našim zámerom je začať v dielci skupinovú formu obnovy. Najmä dub je v poraste veľmi 

kvalitný a dosahuje už hrúbky zaujímavé pre aukcie dreva. Túto kvalitu chceme udržať 

dlhodobo a zásobu odoberať s dôrazom nie na vek porastu ale na zrelosť jednotlivých dubov, 

prípadne s prihliadnutím na vývoj cien dreva na trhu. V súčasnosti nie sú ceny na želanej 

úrovni a preto sme zvolili jemnejší zásah ktorým sa budeme snažiť viac-menej podporiť 

existujúcu kvalitu a to najcennejšie z porastu zatiaľ ušetriť, prípadne uvoľňovacou prebierkou 

podporiť prírastok na kvalite. Uplatnením spomínaných zásad chceme vytvoriť štruktúru 

porastu podobnú prírodnému lesu s výhľadom dodávok cenných dubových výrezov na čo 

najdlhšie obdobie. 

 
Foto: dielec 294B00 

 

 
 

 

Porast 294A00 

 

Charakteristika z LHP:  

Výmera 8,14 ha, vek 70 r., zakmen. 0,8, zast. drevín bk 30,  db 65, sm 5  

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 2271 m³, z toho na ha 279 m³/ha. 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Na JZ 1/3 prebierka v 2. ½ platn. LHP, nádejné jedince podporovať. Predpis ťažby 25 m³. 

Intenzita zásahu 1,1%. 

Vykonané (doteraz): ťažba PN 16 m³.  

Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje): 

Na JZ ½ prebierka, úrovňový zásah s pozitívnym výberom, nádejné jedince podporovať. 

Predpis ťažby 185 m³. Intenzita zásahu 8%. 



Technologický postup:  

Smerová stínka na približovacie linky, manipulovať budeme na krátené kmene, príp. až na 

sortimenty, aby sa minimalizovalo poškodenie zostávajúceho porastu. Približovanie bude 

realizované UKT.  

 

 

 
 

 

Dlhodobý zámer:  

Hospodárske opatrenia budeme vykonávať za účelom rozdiferencovania porastovej štruktúry 

pre dosiahnutie stavu porastu podobnému prírodnému lesu cez podporu kvalitných dubov, 

pestovanie súmerných kvalitných korún, podporu hodnotového prírastku a stability a podporu 

spodnej vrstvy porastu. Vzhľadom na to, že do konca platnosti LHP zostávajú len dva roky, 

sme sa s prihliadnutím na stav porastu rozhodli že na ostatnej ploche nebudeme vykonávať 

žiadne hosp. opatrenia a do tejto časti porastu vstúpime až  po obnove LHP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            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 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 



Foto: Dielec 294A 

 

 
 

 

Porast 302 

 

Charakteristika z LHP:  

Výmera 3,46 ha, vek 40 r., zakmen. 0,9, zast. drevín bk 85, sc 10, sm 5  

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 682 m³, z toho na ha 197 m³/ha. 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Prebierka zač. platnosti LHP v prvých 3 r., pošk. jedince vyrúbať, nádejné jedince 

podporovať. Ťažba 71 m³, intenzita zásahu 10%. 

Vykonané (doteraz): ťažba- VÚ 75 m³.  

 

Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje): 

Prebierka, druhý zásah, pozitívny výber orientovaný do úrovne, ťažba 90 m³, intenzita zásahu 

spolu s prvým zásahom 24%. 

 

Technologický postup:  

Stínka vykonávaná JMP, krátené SKM budeme približovať pomocou koňa na VM, z VM 

približovanie pomocou UKT. 

 

 

Dlhodobý zámer:  

Vybudovanie stabilného porastu cez uvolnenie korún kvalitných jedincov (štíhlostný 

koeficient), do budúcna možnosť pestovania kvalitných sortimentov buka. Drevinu buk 

podporíme na úkor menej kvalitných smrekov príp. smrekovca. Ponechaním spodnej vrstvy 

porastu rozdiferencovať jeho štruktúru. 

 



 
 

 

Porast 297 

 

Charakteristika z LHP:  

Výmera 1,45 ha, vek 70 r., zakmen. 0,8, zast. drevín bk 10, db 90  

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 346 m³, z toho na ha 238 m³/ha. 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Bez zásahu 

Vykonané (doteraz):  

Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje): 

Prebierka, ťažba 50 m³, intenzita zásahu 14,5%. 

Technologický postup:  

Stínka pomocou JMP, približovanie UKT metódou krátených kmeňov. 

 

 

            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 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 



 
 

Dlhodobý zámer:  

Podobne ako v dielci č. 294A00 podpora kvalitných dubov, ktoré budú nositeľmi kvality 

stability a produkcie hodnotných sortimentov. Postupné vytvorenie ďalších vrstiev porastu, 

prípadné využitie hraba pre kryciu funkciu. Dosiahnutie priaznivého pomeru dĺžky koruny 

a hrúbky kmeňa, vytvorenie rovnomerných, kvalitných korún ako predpokladu vysokého 

prírastku a stability.  

                                                                                                 Foto: dielec 297               

 

            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 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 


