Objekt PRO SILVA

Langáč
LS Košeca, OZ P.Bystrica

Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

Kraj Trenčín, OLÚ P.Bystrica

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Lesná oblasť:25 A

Krajina:
Slovenská republika
Užívateľ (OZ):
P.Bystrica
LHC:
Dubnica
Názov:
GZ Langáč
Výmera: 301,11 ha

Zemepisné súradnice:18º11“-14“
48º55“-56“
Rozpätie nadmorskej výšky:
300-700 m.n.
Prevládajúca expozícia:
S, SV,SZ
Priemerný sklon:
50%

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť:
Mierne teplá , vlhká
Geologické podložie:
Vápenec, dolomity
Prevládajúce
rendziny

pôdy:

Priem. ročné zrážky v mm:
800-850
Priem. roč. teplota v °C:
8
Hnedé

lesné

pôdy,

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: 311, 410,310,317,392 Prírode blízke hospodárenie od r. 2007
Drevinové zloženie :

Zaradenie do vekových tried (odhadom):

listnaté: BK 60, JS10,JH 10,DB2,HB2, BT1
ihličnaté:SM 10, SC1, BO4

I. -18 %,
II. - 4%,
IV. - 26%,
V. - 15 %,
Produkcia a ťažba:

Zásoba 91278 m3

Plánovaný etát ročný 7,8m3/ha

III. - 13 %,
VI+ - 24%

Priem. zásoba (odhad z LHP):303

m3/ha

z toho: úžitková hmota 90%,palivo10%

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm 55

%

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):
41,13 ha
z toho prir. obnova 80%, umelá obnova 20%

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:30 %
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 15

%

z toho na voľ. pl. 40 %,
60%

pod

clonou

por.

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

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

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

+
+
+
+
+

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 ( Langáč):
Génová základňa je zriadená v roku 2007 z dôvodu zachovania pôvodných
porastov, ktorá zahŕňa: ochranu genetickej diverzity, zachovania genofondu buka
lesného, javora horského, javora mliečneho, jaseňa štíhleho, bresta horského,
k čomu je potrebné podriadiť spôsob hospodárenia. Prírodné pomery v danej oblasti
umožňujú cielene hospodáriť so 100%-ným podielom prirodzeného zmladenia pri
zachovaní genetickej diverzity. Tento zámer chceme dosiahnuť formou ich
prirodzenej obnovy, zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy a zvyšovania porastovej
zásoby, využitie viacerých semenných rokov, skvalitňovanie vytváranie vertikálnej a
horizontálnej štruktúry, cieľavedomé ovplyvňovanie drevinového zloženia, 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. Pri obnovách v čo najväčšej miere zaviesť výberkový spôsob hospodárenia,
na zlepšenie porastovej štruktúry nasledného porastu ponechať ako zvyšky
pôvodného porastu jedince alebo malé skupiny 1. etáže, najmä bk js, jv, bh.
Územie je sprístupnené odvoznou cestou Dubnica – Jankov laz – Langáč
a údolnou cestou v areáli ZVS a.s. Holding. Dôležité však bude niektoré porasty
sprístupniť resp. dokončiť sprístupnenie, aby sa dalo v porastoch pracovať v
pracovných poliach.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení na roky 2003 – 2012 prevládajú v predpise
obnovných ťažieb hlavne, okrajový clonný rub, maloplošná obnova podrastným
spôsobom a ojedinele dorub, so zásahmi 1 až 2 x za decénium spôsob vykonania
forma: maloplošný clonný rub, okrajový clonný rub na striedavých pásoch na dve
výšky porastu a doruby po zabezpečení obnovy u MH dolná etáž s hornou, počet
zásahov v decéniu 2, intenzita zásahu: priemerne 20-33 % ťažby zo zásoby porastu
na hektár.
Vhodnými ťažbovými postupmi chceme docieliť pestrejšie zastúpenie drevín.
V porastoch s 80% zmladením BK podporiť prirodzené zmladenie JS, JH, BH, DB
príp. CS, MK
Ťažbové postupy : Ťažba JMP + približovanie UKT(LKT), sklon 45 - 60%,
približovanie koňmi 25 %, lanovky 5%, harvester 3 %
intenzita zásahu OÚ je 22 % ťažby zo zásoby porastu na ha
V ťažbových postupoch prevláda podiel približovania UKT 60%, koňmi 20%, Lanovky
5%, harvesterové technológie 1%
Výchovné ťažby
intenzita zásahu 5 - 20%, na ťažby 50 + rokov, čo je nízky predpis, do 50 r. intenzita
zásahov od 11 – 30%,preťažby zatiaľ neboli riešene. Zásahy v úrovni, bez uplatnenia
metódy cieľových stromov
V prebierkach treba dopracovať rozčlenenie nakoľko nie sú v dostatočnej miere
vytvorené pracovné polia. Výchova bola zameraná na zdravotný výber, zasahy
v podúrovni.

Obnova lesa
LHP počíta s 60%prirodzenou obnovou z toho 80 % Bk, 10% JS,10% JH.
Umelá obnova formou jamkovej sadby DB 60 %, SM 10% ,JD 10%, Bor 10%, SC
10% . Plán počíta s 50% krytokorennými sadenicami.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Starostlivosť o mladé lesné porasty sa orientuje na ochranu proti burine a zveri.
V poslednom období sa začínajú vykonávať aj plecie ruby a prestrihávky v intervale 1
až 2 krát za decénium. Vysoké stavy zveri zvyšujú potrebu ochrany proti zveri.
Výchova prečistkami
Predpis prerezávok je prevažne 2x za des. Zásahy sa vykonávajú v úrovni
s intenzívnym výberom aj v podúrovni tzv. pucovky. V úrovni je zásah vykonávaní
s intenzitou 10-20 % v podúrovni 50-70%

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Obnovné ťažby
Spôsob vykonania jednotlivý výber, skupinové a skupinovito clonné ruby, interval 2
až 3 x za decénium.
V posledných rokoch dochádza k častejším opakovaniam semenných rokov
s agresívnm nástupom prirodzenej obnovy BK, JH, JS, BH. Toto je potrebné využiť
na prebudovu rovnovekých porastov na rôznoveké a tým aj viacvrstvové. Na toto
využijeme účelový, skupinovitý a skupinový rub. V niektorých porastoch je vývoj
porastov vhodný pre mozaikovité ruby. V rozpracovaných porastoch formou
pravidelných pásov prejdeme na účelový výber s ponechaním materských stromov
Týmto spôsobom docielime pestrejšie prirodzené zmladenie.
Intenzita zásahov ako už bolo uvedené, bude závisieť od zmladzovaných drevin, od
20-30% ťažby zo zásoby porastu na hektár.
Ťažbové postupy dôležitou súčasťou je aj technologická príprava pracovisk
zameraná na smerovú stínku a vyznačovanie približovacích liniek. Pokiaľ si stav
porastu vyžaduje je potrebné prikročiť pri približovaní hmoty ku kráteniu kmeňov, aby
nedochádzalo k poškodzovaniu prirodzeného zmladenia, ale hlavne zostávajúcich
kmeňov u ktorých budeme sledovať kvalitu a prírastok.

Výchovné ťažby
Spôsob vykonania zásah v úrovni porastu zameraný na uvolnenie korún, podporiť
svetlom zmladenie ako i kvalitne jedince v strednej vrstve
Výchovné ťažby -50 rokov orientovať na likvidáciu nekvalitných stromov.
Výchovné zásahy 50 + rokov zamerať na rozvoľnenie porastov s uprednostnením
cieľových stromov. Využiť svetlostný prírastok a zlepšiť kvalitu prudukcie drevnej

hmoty. Cielene dosiahnuť pestrejšie druhové zloženie a podporovať výškovú
diferenciaciu s cieľom vytvoriť viacvrstvový rôznoveký porast.( prebudova).
Intenzita zásahu podľa stavu porastu zásahy na úrovni cca 15 % zo zásoby porastov
Rozčlenenie porastov nutné zahustenie linkami vo vzdialenosti 30 m, vytvoriť
pracovné polia.
Približovanie kone, UKT, resp. ich kombinácia tak, aby dochádzalo k minimálnemu
poškodeniu zostávajúcich jedincov.
zdôvodnenie výchovy ako už bolo spomenuté, dosiahnuť pestrejšie druhové zloženie
a podporovať výškovú diferenciaciu s cieľom vytvoriť viacvrstvový rôznoveký porast.

Obnova lesa
predpis umelej obnovy je 30 % a prirodzenej obnovy 70 % Cieľom je dosiahnuť 90 95 % prirodzenej obnovy. Po doterajších skúsenostiach je možné zmenenými
obnovnými postupmi dosiahnuť cieľ v horizonte 5-15 rokov. Umelo bude potrebné do
porastov vnášať DB. Z tohto dôvodu je potrebné zachovať určité percento umelej
obnovy.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Doteraz plánovaná starostlivosť bola hlavne proti burine a zveri. Plecie ruby v
v predpisoch LHP neboli plánované..
Cieľom je znížiť potrebu ochrany proti burine a zveri. Zamerať sa na plecie ruby
a prestrihávka v nárastoch s prirodzenej obnovy. Uprednostniť cenné listnáče
a podporiť JH, JS, BH, ČR, MK interval zásahu prispôsobiť vývoju porastov min. 2
krát za desaťročie.
Výchova prečistkami
Vykonanie pôvodných predpisov LHP prevažne dodržať. Zamerať sa na uvoľnenie
vtrúsených cenných drevín. Zásah orientovať do úrovne. Podúroveň podľa možností
ponechať ako výplň porastov za účelom zabránenia škodám zverou najmä lúpaniu.
Porasty po predchádzajúcich prestrihávkach doformovať prerezávkovými zásahmi
zameranými na druhovú pestrosť s uprednostňovaním budúcich cieľových stromov.
Intenzitu a interval prispôsobiť vývoju porastu. Výchovné zásahy budú
uskutočňované pozitívnym výberom v úrovni porastu.

Demonštračné objekty
Porast 14 00
Charakteristika z LHP:
Výmera 8,40ha, vek 100 r. zakmen. .0,8, zast. drevín SM 1, BK 90,HB3,JS3,JH3. Vtrúsene
BH, DB, SC
Celková zásoba na ploche: 3855m3, z toho na ha 459 m3/ha.
Predpis LHP:
Maloplošný clonný rub v pásoch širka na 2 výšky porastu, 3 východiská obnovy 2 zásahy
v desaťročí.
Predpis ťažby 1300 m3 2,83 ha Prirodzená obnova z toho 2,23 ha, intenzita zásahu 34%
Vykonané (doteraz): ťažba 1489 m3, obnova 3,16 ha, prirodzená obnova 100%
Porast rozpracovaný maloplošným cloným rubom v pásoch na 2 výšky porastu.
Dlhodobý zámer:
Ďalšia obnova sa bude vykonávať uvolňovaním kvalitných jedincov dreviny BH, JH, JS,
ktoré budú prednostne uvoľňované, ťažba 100 m3, intenzita zásahu 3 % , 1 zásah v decéniu,
obnovná doba nepretžitá, predpokladané obnovné zastúpenie bk 60, jh 10, sm 10, js 10, BH
10, prirodzená obnova 0,22 ha. .
Ťažba bude vykonávaná JMP smerovou stínkou.
Približovanie sa uskutoční UKT. prípade potreby metódou krátených kmeňov.

náčrtok dielca

Porast 18 00
Charakteristika z LHP:
Výmera 19,17.ha, vek 95 r. zakmen. 0,8, zast. drevín BK 88, JS5, JH4, hb3.
Celková zásoba na ploche 8339 m3, z toho na ha 435 m3/ha.
Predpis LHP:
Maloplošný clonný rub v pásoch,šírka na 2 výšky porastu 3 východiská 2 zásahyv desaťročí,
predpis ťažby 2300m3, obnova na ploche 5,29 ha (prirodzene z toho 4,19 ha), intenzita
zásahu 28.%.
Vykonané : ťažba 1028 m3, obnova 1,80 ha (100% prirodzene)
Porast je rozpracovaný, pokračovať v obnove porastu uvolňovaním kvalitných jedincov BK,
JS, JH, pod porastom sa nachádza 100% prirodzené zmladenie bk, js, jv, . Obnova porastu
bude zameraná na podporu prirodzeného zmladenia a následne vytvorenie strednej vrstvy .
pri obnove budu podporované najkvalitnejšie jedince za účelom hmotového a hodnotového
prírastku.
Nový predpis LHP: začať prebudovu porastu,vykonať jednotlivý výber, ťažba 500 m3,
intenzita zásahu .15 %, 2 zásahy do konca decénia predpokladané obnovné zastúpenie BK 70,
SC 10, JS 10, JH 10, obnova prirodzená 1,15ha
Technologický postup:
Ťažba bude vykonaná JMP, približovanie koňmi a UKT. Pokiaľ to bude potrebné vykonávať
krátenie kmeňov, aby sa zabránilo poškodeniu zmladenia. V poraste je potrebné dokončiť
rozčlenenie.

náčrtok JPRL

Porast 28 01
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 11,85ha, vek 105 r. zakmen.0,7, zast. drevín bk95, sm 4, jh 1,
2. etáž: Výmera 5,08ha, vek 3 r., zakmen. 0,6, zast. drevín bk .80, jh10, js10
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 6857m3, z toho na ha 405m3/ha.
Predpis) LHP:
Maloplošný clonný rub v pásoch, šírka na 2 výšky porastu, založiť 3 východiska obnovy, 2
zásahy za desaťročie predpis ťažby 2400 m3, obnova na ploche 4,15 ha (prirodzene 2,65
ha), intenzita zásahu 100.%.
Vykonané (doteraz): Obnovná úmyselná ťažba, porast rozpracovaný v 3 východiskách
maloplošným clonným rubom, 1 východisko dorub, ťažba 1715 m3, obnova 0 ha
Nový predpis: Pokračovať v obnove porastu účelovým výberom s intenzitou 20%, za účelom
rozvrstvovania porastu a dosahovania maximálnych prírastkov u vybratých jedincov.
Vykonať ťažbu 600 m3, intenzita zásahu 20%, 2 zásahy v decéniu, predpokladané obnovné
zastúpenie bk 70, Db10, jh 10, js 10, obnova prirodzená 1,48ha.
V druhej etáži navrhujem jeden výchovný zásah - prestrihávku na ploche 2,50 ha za účelom
drevinového zloženia.
Technologický postup:
Ťažba bude vykonaná JMP, približovanie UKT, pokiaľ to bude potrebné, vykonávať krátenie
kmeňov, aby sa zabránilo poškodeniu zmladenia. Porast rozčleniť na pracovné polia.

náčrtok JPRL

Porast 29A00
Charakteristika z LHP:
Výmera 6,94ha, vek 90 r. zakmen. 0,8, zast. drevín BK 90, DB 8, JS 1, SC 1. Ojedinele BH,
SM, JP
Celková zásoba na ploche: 2833m3, zásoba porastu na ha 408 m3/ha.
Predpis: prebierka, hlavne na SZ 1/3, vyjednotiť trsy. Objem ťažby 150 m3, na ploche 6,94
intenzita zásahu 5%
Vykonané (doteraz): ťažba 0 m3, 0 ha
Návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Vykonať prebierkou prebudovu porastu, ťažba 250 m3, intenzita zásahu 9%,
1 zásah v decéniu, nepretržitá obnova, predpokladané obnovné zastúpenie BK 75,DB 10 JS
10, BH 50., obnova umelá 0.ha, prirodzená 2.ha
Technologický postup:
Ťažba v poraste bude vykonaná JMP, približovanie koňmi a UKT

náčrtok JPRL

Porast 51 b 10
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 11,07ha, vek 110 r. zakmen. 0,6, zast. drevín bk 95, db 3, js 2,
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 3919 m3, z toho na ha 354 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Dorub, okrajový clonný rub v pásoch šírka na 2 výšky porastu, založiť 3 východiska obnovy
predpis ťažby 2500 m3, obnova na ploche 7,10 ha, prirodzene z toho 6,20 ha, intenzita zásahu
31.% , predpokladaný počet zásahov 2.
Vykonané : ťažba 1300 m3, obnova 2,50 ha (100% prirodzene)
Nový predpis LHP:
Porast rozpracovaný dorubom v ďalšom období prejsť na výberkový rub skupinový
ťažba 800 m3, intenzita zásahu 20%, 2 zásahy do konca decénia, obnovná doba nepretžitá,
predpokladané obnovné zastúpenie bk 80, jh10, js10, prirodzená 0,60ha
Technologický postup:
Ťažba v poraste bude vykonaná JMP, približovanie UKT
Dlhodobý zámer:
Trvalo obnovovať porast s využitím prirodzenej obnovy pôvodných drevín. Vytvoriť viac
vrstvový porast, zvýšiť svetlostný prírastok hlavne strednej vrstvy. Zvýšiť a urýchliť
produkciu porastu. Materiál z prirodzeného zmladenia využívať na obnovu okolitých
porastov.

náčrtok JPRL

Vypracoval: Ivan Kobza – OLH
Skontroloval: Ing.Juraj Buzalka – pestovateľ LS
Schválil :
Ing Radovan Mikas- vedúci výroby OZ
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