
Prírode blízke pestovanie lesa 

 
 

 
 

 
Objekt PRO SILVA 

 

Gachové 
 
 
 
 

Lesy SR š. p. Banská Bystrica 

OZ Považská Bystrica 

LS Považská Bystrica 

LO Priesečné 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Vyhotovil: Ing. Karol Mušák 
 
Považská Bystrica, august 2010 
 
Schválil: Ing. Radovan Mikas, vedúci lesníckej výroby 



Z histórie 

Dolina Petrovská bola v minulosti majetkom baróna Poppera a jeho rodiny 

a obhospodarovaná nemeckým lesníckym personálom. Pôvodné porasty karpatskej zmesi s 

výrazným podielom cenných listnáčov, najmä javora horského, veď sa nachádza 

v Javorníkoch, boli rúbané veľkoplošnými holorubmi, potom prebiehalo dvojročné poliarenie 

a následne boli zakladané smrekové monokultúry, v niektorých prípadoch nemeckej 

proveniencie a ako spevňovacia drevina bola použitá duglaska tisolistá. Porasty nemeckého 

pôvodu možno poznať podľa kvality drevnej suroviny, spôsobu rastu, pomalšieho 

vyvetvovania, slabšieho prírastku i nižšej odolnosti voči škodlivým činiteľom. V mnohých 

prípadoch tieto porasty, pri súčasnej obnove programu starostlivosti o lesy, navrhujeme na 

rekonštrukciu. Objekt Pro Silva je v lokalite odľahlej, v minulosti nesprístupnenej a preto 

chránenej pred fenoménom takéhoto hospodárenia.. Porasty sú z veľkej časti tvorené 

drevinami pôvodnej genetickej línie s vyšším podielom smreka, s výnimkou údolných, 

v ktorých možno pozorovať znaky nemeckého vplyvu. Je to najmä prímes duglasky, ktorej 

proveniencia bola veľmi vhodne zvolená, pretože sa veľmi dobre adaptovala daným 

podmienkam a v týchto porastoch je uznanou pre zber LRM kategórie A.  

Objekt Pro Silva Gachové je zameraný na dopestovanie stabilných a vysokoprodukčných 

lesných porastov prírode blízkym spôsobom využitím prirodzených procesov a má slúžiť 

i ako návod pre budúce generácie. 

Obr. č. 1: Pohľad na porasty objektu Pro Silva. 

 



 

Zápisník PRO SILVA 

 

 

1. Regionálne zaradenie  (zo všeobecnej časti  LHP) 
 

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovenská republika 
 

Lesná oblasť: 23 Javorníky 

Užívateľ (OZ): Považská Bystrica 
 

Zemepisné súradnice: 18˚28˝; 49˚18˝ 
                                     18˚29˝; 49˚17˝ 

LHC: Starovec 
LUC: Ostatné lesy na LHC Starovec 
 

Rozpätie nadmorskej výšky:  
                                 400 – 980 m n. m. 

Názov: Gachove 
 

Prevládajúca expozícia: S, V 

Výmera: 347,89 ha 
 

Priemerný sklon: 40 % 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: C 1 – mierne chladná 
 

Priem. ročné zrážky v mm: 1050 mm 
 

Geologické podložie: treťohorný flyš 
 

Priem. roč. teplota v °C: 5,2 ˚C 

Prevládajúce pôdy: hnedá lesná pôda 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: AF nst., Ft 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: BK 20, JH (BH, JS) 5 
 

I. -  17%,  II. -   7%, III. - 14 %, 
IV. - 18%, V. - 37%, VI+ -  7% 

ihličnaté: SM 60, DG 10, JD 5 
 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba  
 

Plánovaný etát ročný      20 m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP): 409 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota  95%, palivo 5% 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:     70% 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 10% 
 

z toho prir. obnova 50%, umelá obnova 50% 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:  20% 
 

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

 
 
 
 



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 Uznané pre zber LRM kat. B 

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: 
 
Objekt PRO SILVA na lesnej správe Považská Bystrica bol zriadený za účelom pestovania 

prírode blízkych lesov, vyznačujúcich sa stabilitou a odolnosťou, dobrým zdravotným stavom 

a vysokou produkčnou schopnosťou, pri minimálnych vstupoch a výraznom využívaní 

autoregulačných procesov. Je zameraný na pestovanie porastových zmesí smreka obyčajného, 

jedle bielej a buka lesného s prímesou cenných listnáčov ako sú jaseň štíhly, javor horský či 

brest horský. Ďalším cieľom je i prirodzená obnova duglasky tisolistej, ktorá i keď je 

introdukovanou drevinou, našla v tejto lokalite vhodné podmienky, čo sa prejavuje rastom – 

dimenziou a odrastajúcim prirodzeným zmladením, ktoré sa objavuje na plochách po 

holoruboch či porastových okrajoch. Zároveň ju možno považovať za významný stabilizačný 

prvok týchto porastov, vďaka odolnosti voči vetru, snehu i biologickým škodcom. 

Hlavným zmyslom je citlivejším prístupom v ťažbových zásahoch, zvýšením podielu 

prirodzenej obnovy, čiastočnou úpravou drevinového zloženia na úkor smreka a pestovaním 

porastovej zásoby zabezpečiť produkciu kvalitnej drevnej suroviny i plnenie všetkých 

ostatných funkcií lesa. 

  

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:  
 
Obnovné ťažby  
Podľa LHP ( 2001 – 2010 ) sa obnova v prevažnej miere uskutočňovala a uskutočňuje 

okrajovými a maloplošnými clonnými rubmi s dvoma zásahmi za decénium ( teda na 

striedavých pásoch ). Ďalším častým obnovným postupom je maloplošný holorub v pásoch či 

klinoch. 

Ťažba sa uskutočňuje motomanuálne prostredníctvom JMP a sústreďovanie dreva kolesovými 

traktormi – UKT, LKT. Na strmých svahoch sa využívajú i lanovkové systémy ( do 5% 

z celkového objemu ťažby.  

Z dôvodu nižšieho poškodenia ostávajúceho materského i následného porastu, členitosti 

terénu i sklonu, sa vo výraznej miere používajú konské záprahy, t. j. kombinovaný spôsob 

sústreďovania dreva, kde nedokončené sústreďovanie KZP tvorí 60% z celkového objemu 

ťažby. 

 
Výchovné ťažby  
Výchovné zásahy v porastoch do 50 rokov sú spravidla navrhované ako prebierka 2 krát, 

s ohľadom na drevinové zloženie, s uplatňovaním negatívneho zdravotného výberu, pretože 



porasty boli v predchádzajúcich decéniách, na začiatku obnovy kompaktných lesných 

komplexov, v značnej miere poškodzované zverou, najmä lúpaním, pri intenzite 8 – 10 %. 

Porasty s vekom nad 50 rokov sú vychovávané prebierkami 1 krát za decénium pri nízkej 

intenzite 6 – 8 %, čo predstavuje približne 25 – 30 m3/ha, ktorá je s ohľadom na rastový 

potenciál týchto porastov veľmi nízka a z dôvodu nízkeho predpisu išlo vždy o slabé 

podúrovňové zásahy zamerané na odstránenie silne zdravotne poškodených jedincov. Slabé 

podúrovňové zásahy spôsobili preštíhlenie smrekových porastov, zníženie štíhlostného 

koeficientu a následnú rozsiahlu vrcholcovú kalamitu, ktorej spracovanie bolo pomalé, čím sa 

vytvorili vhodné podmienky pre sekundárneho škodcu – podkôrny hmyz, hlavne lykožrúta 

smrekového. Spracovanie kalamity spomaľovalo i slabé sprístupnenie a rozčlenenie porastov. 

 
Obnova lesa  
Pri uplatňovaní podrastového hospodárskeho spôsobu je predpísaný 50 % podiel prirodzenej 

obnovy a 50 % podiel obnovy umelej. V obnovnom zastúpení dominuje buk  40%, ďalej 

smrek 30%, jedľa 20% a 10% pripadá na ostatné dreviny – smrekovec, javor horský, jaseň 

štíhly a brest horský. V umelej obnove sa používa výhradne jamková sadba a voľnokorenné 

sadenice, pri ktorej je ujatosť 90 – 95%. Na zvýšenie podielu prirodzenej obnovy sa 

v presvetľovacích ruboch sporadicky vykonávala príprava pôdy. 

 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
Starostlivosť o MLP pozostáva z vyžínania vykonávanom raz ročne na plochách založených 

umelou obnovou po dobu 5 – 6 rokov, pričom vďaka jamkovej sadbe je o jeden rok posunuté. 

Proti zveri sa používa náter repelentami. Ochraňované sú všetky žijúce sadenice, pretože tlak 

zveri je na týchto plochách veľmi intenzívny. Náter sa opakuje až do odrastenia terminálnych 

výhonkov z dosahu zveri. Veľmi dobre sa osvedčil aj náter sadeníc v snehových jamách pred 

ich jesenným zalesňovaním. Na juhozápadných expozíciách voľných plôch je nevyhnutný 

minimálne jeden plecí rub a výsek krov na potlačenie liesky, na ostatných brezy. Prestrihávky 

v MLP boli v predchádzajúcich rokoch značne zanedbávané (finančné dôvody).   

 
Výchova prečistkami 
Predpis prerezávok je 1 až 2 krát za decéniu s ohľadom na drevinové zloženie. Pri ihličnanoch 

je zásah orientovaný do podúrovne s pozitívnym výberom jedle a duglasky, pri listnáčoch sa 

zasahuje v úrovni negatívnym výberom. Súčasťou všetkých zásahov je aj zdravotný výber 

a u listnáčov i tvarový orez. 

 
 



Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
 

Neustále sa zvyšujúci podiel náhodných ťažieb poukazujúci na nestabilitu a slabú odolnosť 

našich lesov a porastov, s ním súvisiaci vysoký podiel umelej obnovy a následnej 

starostlivosti bez využívania prírodných procesov, viedol a vedie k zmene postojov 

k obhospodarovaniu lesa. Princíp rúbaňového hospodárstva s uplatňovaním holorubov 

a následné pestovanie rovnorodých, rovnovekých a monokultúrnych porastov je cesta proti 

prírode, proti prirodzenému vývoju, ktorý by sa mal skôr využívať v náš prospech, v prospech 

spoločnosti. 

Základnou myšlienkou Pro Silva je trvalá existencia lesa, s druhovou a priestorovou 

štruktúrou blízkou, respektíve približujúcou sa prirodzenej. Iba ten neustále plní všetky svoje 

funkcie. 

Základom fytotechniky je teda úprava drevinového zloženia v prospech stanovištne vhodných 

drevín a následné pestovanie korún, čo sú dva základné prvky stability. Primerane veľká 

koruna je zárukou dostatočne veľkého koreňového systému, ktorý je stabilizačným prvkom 

i jedným z činiteľov produkcie drevnej suroviny.  

Tieto zásady možno uplatniť len upustením od systému schematických rubov a použitím 

účelového výberu, skupinovite clonného rubu či skupinového holorubu s nižšou intenzitou 

výberu a predĺžením obnovnej doby. Každý porast a jedinec, ktorý ho tvorí, si vyžaduje 

individuálny prístup, pretože ich stav, význam i podmienky v ktorých sa nachádzajú, sú 

špecifické a nejednotné. 

Takýto prístup by mal viesť k vytváraniu a pestovaniu prírode blízkeho lesa, s vysokým 

produkčným potenciálom, stabilitou i odolnosťou, pri súčasnom znížení nákladov na pestovnú 

činnosť. 

 
Obnovné ťažby  
Podobne ako v mnohých iných oblastiach i v tejto lokalite boli smrekové enklávy poškodené 

kalamitou. Uvoľnené miesta začal veľmi rýchlo zapĺňať zmladzujúci sa buk, v menšej miere 

smrek a jedľa. Zaujímavosťou je i zmladenie duglasky. Tieto akoby hlúčiky sú základom 

ďalších obnovných ťažieb. Je potrebné zakladať i nové skupiny, v ktorých podľa druhu 

drevín, ktoré chceme prirodzene zmladiť, postupujeme buď clonne ( tienne) alebo holorubne 

(smrek, duglaska) a pokračovať v začatej obnove porastov. Veľkosť kotlíkov maximálne 0,10 

ha. Pri spontánne sa objavujúcom zmladení pracovať i s ním. Pri zásahoch použiť pozitívny 

výber drevín, ktorých prirodzené zmladenie je žiadúce a samozrejmosťou je odstraňovanie 



akýchkoľvek poškodených, chradnúcich či chorých jedincov, ktoré ohrozujú ďalší vývoj 

porastov. 

Viac o postupoch a spôsoboch obnovy i výchovy, technologickej príprave i asanačných 

prácach v charakteristikách a popisoch demonštračných objektov. 

 
Výchovné ťažby  
Úlohou prebierok je podpora hmotovej produkcie podnecovaním výškového a hrúbkového 

prírastku a vytváranie akostného dreva. Ďalej zvyšovanie odolnosti porastu proti škodlivým 

činiteľom a zlepšenie porastového prostredia.  

V porastoch s vekom do 50 rokov je potrebné uplatňovať silné podúrovňové prebierky 

moderného ponímania, teda podľa potreby zasiahnuť i do úrovne, kde odstraňujeme tvarove 

nevyhovujúce jedince, čím zvyšujeme kvalitu, pretože klasická podúrovňová prebierka sa 

podobá iba periodickému samozrieďovaniu porastov. 

V porastoch starších ako 50 rokov sa vo výchove prechádza na kombinované ( voľné ) 

prebierky, kedy sa odstraňujú stromy zo všetkých výškových a hrúbkových tried, ktoré sú 

vhodné pre zmiešané porasty. Základom je pozitívny úrovňový výber  spolu s pozitívnym 

podúrovňovým výberom v rámci ktorého sa podúroveň prerieďuje. Samozrejmosťou je výber 

zdravotný. Touto fytotechnikou vytvárame vhodnú respektíve priaznivú vertikálnu štruktúru, 

pričom pri náhodnom vypadnutí stromov vyšších výškových tried zostáva dostatok jeho 

náhradníkov. 

Poslednou fázou výchovy sú uvoľňovacie prebierky, ktoré vystupňujú objemovú produkciu 

vysokokvalitného dreva a pripravia porast na nasledujúcu fázu obnovy. 

Súčasťou výchovy vo všetkých rastových fázach porastov je dôsledné rozčlenenie na 

pracovné polia sieťou približovacích liniek, vhodne umiestnených s ohľadom na reliéf terénu 

aby poškodenie zostávajúcich stromov bolo čo najmenšie, spolu s pracnosťou a energetickou 

náročnosťou. Šírka pracovných polí by mala byť, z dôvodu väčších sklonov na týchto 

lokalitách, 40 metrov. S rozčlenením je vhodné začať už v štádiu nárastov. 

 
Obnova lesa  
Pri vhodne zvolených obnovných postupoch je predpoklad zvýšenia podielu prirodzenej 

obnovy na 70 – 80%. V umelej obnove je treba používať vyspelé sadenice jedle, smrekovca 

a cenných listnáčov, najmä bresta a javora horského. Významnú úlohu bude zohrávať 

príprava pôdy pre prirodzené zmladenie. 

 
 
 



Starostlivosť o mladé lesné porasty 
Uvoľňovaním dostatočne odrasteného prirodzeného zmladenia odpadne vo veľkej miere 

ochrana vyžínaním, ktoré sa bude vzťahovať iba na umelú obnovu. Pri ochrane proti zveri 

bude vhodné použiť individuálnu ochranu jedle, duglasky, smrekovca a cenných listnáčov 

a v prirodzenom zmladení použiť chemickú ochranu bodovo, podľa požadovaného sponu, 

pretože v týchto podmienkach je aj toto zverou značne atakované. V MLP bude potrebné vo 

väčšej miere vykonávať prestrihávky na predchádzanie škodám snehom, na zníženie 

konkurenčného tlaku a negatívne zasiahnuť hlavne do expanzívneho sa zmladzujúceho buka. 

Jednou z možností racionalizácie je pri prvých zásahoch využiť schematický výber. 

K podsadbám treba pristupovať opatrne a dôraz klásť skôr na prirodzené procesy. 

 
Výchova prečistkami 
Po kvalitne vykonaných prestrihávkach sa prečistky posunú do vyššieho veku a je predpoklad 

jedného zásahu za decénium. Je potrebné ich vykonať s vyššou intenzitou a hlavne pri 

ihličnanoch zasiahnuť do podúrovne, pri skupinkách listnáčov zásah orientovať do úrovne 

a prevádzať aj tvarový orez. Tu je posledná možnosť výraznejšieho ovplyvnenia drevinovej 

skladby – pozitívny výber deficitných drevín. 

Obr. č. 2: Pôvodné drevinové zloženie porastov v Javorníkoch. 

 
 



Demonštračné objekty : 
 
Dielec 105. 

                                                                                                                             

Charakteristika LHP – ( 2001 – 2010). 

1.etáž: Výmera: 3,86 ha, vek: 120r., zakmenenie: 7, zast. drevín: bk 50, sm 50, jd 10, 

             jh 10    

2.etáž: Výmera: 1,66 ha, vek: 20r., zakmenenie: 3, zast. drevín: bk 100 

Celková zásoba na ploche všetkých etáží 2 546 m3, z toho na ha  461 m3/ha.  

Predpis súčasného LHP 

Okrajový clonný rub v pásoch široký na dve výšky porastu, dorub na dve výšky porastu, 

maloplošný holorub v pásoch na dve výšky porastu, pokračovať od založených východísk, na 

J založiť ďalšie dve východiská obnovy, pomiestna príprava pôdy, postupovať na JZ, dva 

zásahy za decénium. 

Ťažba obnovná: bk 760 m3, sm 690 m3, jh 140 m3, jd 210 m3. 

Ťažbová plocha: 2,73 ha 

Plocha na zalesnenie: 2,50 ha 

Obnovné zastúpenie: bk 40, sm 30, jd 20, sc 10. 

Zalesňovanie: bk 1,30 ha, sm 1,00 ha, jd 0,10 ha, sc 0,10 ha. 

Vykonané do r. 2010 

MH + DO na ploche 2,10 ha v objeme 1 133 m3, MP na ploche 0,31 ha v objeme 134 m3, RN 

na ploche 0,40 ha v objeme 163 m3. Celková plocha na zalesnenie 2,81 ha ( sm 1,11 ha, jd 

0,58 ha, bk 0,11 ha, jh 0,70 ha, pz sm 0,31 ha), ochrana kultúr proti burine na ploche 2,80 ha, 

ochrana proti zveri chemická 2,80 ha. 

Navrhované opatrenia 

Z dôvodu už započatej obnovy, sa v ďalším období využije už existujúce sprístupnenie. 

Novou bude hrebeňová približovacia cesta, ktorá skráti približovaciu vzdialenosť a zníži 

poškodenie materského i následného porastu 

V tomto poraste sa bude pokračovať so započatou obnovou, pričom je potrebné citlivo 

uvoľniť existujúce odrastené prirodzené zmladenie ( sm-jd-bk) a na ostatnej ploche uplatniť 

skupinovite clonný obnovný rub s dlhšou obnovnou dobou 40 rokov, ktorým sa budú vytvárať 

vhodné podmienky pre vznik a odrastanie prirodzeného zmladenia. Uplatnením pozitívneho 

výberu pre ihličnany možno ovplyvniť obnovné zastúpenie drevín v prospech smreka a jedle 

na úkor expanzívne sa zmladzujúceho buka.    

Ťažba obnovná: 300 m3 na ploche 0,26 ha pri intenzite 20 %. 



Z pestovných činností to bude príprava pôdy pre prirodzené zmladenie, intenzívna ochrana 

proti zveri pri smreku a jedli a na uvoľnených plochách do polovice platnosti programu 

starostlivosti o les vykonanie prestrihávky za účelom redukcie početnosti a koncom platnosti 

prvá prerezávka s negatívnym výberom buka spolu so zdravotným výberom. 

Druhú etáž treba ponechať bez zásahu, s výnimkou úpravy etáže po vykonaní ťažby. 

Týmito postupmi by sa mala vytvoriť nepravidelná výšková štruktúra hlúčikov a skupín, 

s optimálnym drevinovým zložením, stabilitou i produkčnou funkciou. 

 

Obr. č. 3: Odrastajúce prirodzené zmladenie čakajúce na uvoľnenie. 

 
 
 

 

 



Obr. č. 4: Skupina buka vyvíjajúca sa pod clonou materského porastu. 

 
 
 
 
 
Obr. č. 5:  Štruktura porastu s naplánovaným clonným rubom 

 



Dielec 116 10. 
                                                                                                                             

Charakteristika LHP – ( 2001 – 2010). 

Výmera: 10,45 ha, vek: 85r., zakmenenie: 8, zast. drevín: sm 95, dg 5, 

             Ojedinele bk, jh 

Celková zásoba 5 581 m3, z toho na ha  534 m3/ha.  

Predpis súčasného LHP 

Maloplošný clonný rub v pásoch široký na dve výšky porastu, založiť tri východiská obnovy 

dva zásahy v decéniu. Zalesniť, vyžínať, chrániť proti zveri 

Ťažba obnovná: sm 2180 m3, dg 120 m3. 

Ťažbová plocha: 4,30 ha 

Plocha na zalesnenie: 4,30 ha 

Obnovné zastúpenie: bk 30, sm 50, jd 10, bo 10. 

Zalesňovanie: bk 1,80 ha, sm 2,00 ha, jd 0,50 ha, očakávané zmladenie sm 2,00 ha 

Vykonané do r. 2010 

OÚ MP na ploche 1,36 ha v objeme 729 m3, RN na ploche 1,35 ha v objeme 924 m3. 

zalesňovanie na ploche 0,10 ha ( sm 0,02 ha, bk 0,08 ha ) a odhlásené prirodzené zmladenie 

smreka 0,20 ha. Ochrana proti zveri chemická na ploche 0,10 ha. 

Navrhované opatrenia 

Tento porast je rozpracovaný maloplošnými clonnými rubmi podľa predpisu pôvodného LHP. 

Pod clonou materského porastu sa veľmi dobre zmladzuje smrek. Po opakovanej náhodnej 

ťažbe, kde škodlivými činiteľmi bol vietor i podkôrny hmyz, na uvoľnených plochách, 

ktorých výmera nedosahuje hranicu produktívnej holiny, došlo k prirodzenému zmladeniu 

duglasky, ktoré sa objavilo i na priľahlých odkrytých plochách. Túto skutočnosť je potrebné 

využiť a ďalej usmerňovať. 

Navrhovaným obnovným postupom je kombinácia skupinovitého holorubu nepravidelného 

tvaru a účelového výberu. Skupiny budú založené od juhu ( proti prevládajúcemu smeru 

vetra). Priemer skupín 0,5 – 1 výška materského porastu, podľa stavu daného miesta 

i sprístupnenia. Týmto spôsobom sa uvoľní existujúce prirodzené zmladenie smreka 

i duglasky a nepravidelný, zvlnený okraj je zárukou ich ďalšieho zmladzovania. V blízkosti 

približovacích liniek a ciest je možnosť ponechania najkvalitnejších jedincov duglasky ako 

výstavkov, čím sa zabezpečí vysoká hodnotová produkcia drevnej hmoty. Na zostávajúcej 

časti porastu možno uplatniť účelový výber s 10% intenzitou na podporu prirodzeného 

zmladenia buka, ktorý je tu deficitnou drevinou. 



Cieľom je nielen prirodzená obnova a zachovanie duglasky v týchto porastoch, ale 

i vytvorenie rôznovekej a rôznorodej štruktúry následného porastu. 

Ťažba obnovná: 1400 m3 na ploche 2,30 ha s intenzitou 25 % 

V prípade nezmladených miest alebo miest poškodených ťažbou bude vhodná umelá obnova 

jedle. Nutná bude i ochrana proti zveri hlavne pri duglaske a jedli z umelej obnovy. Podľa 

ďalšieho vývinu porastu, na konci decénia, prestrihávka za účelom redukcie početnosti.  

Obr. č. 6: Prirodzené zmladenie duglasky.  

 
 
 

Obr. č. 7: Tieto jedince budú tvoriť kostru budúceho porastu. 

 
 

 

 

 



Dielec 99 00. 
                                                                                                                             

Charakteristika LHP – ( 2001 – 2010). 

Výmera: 7,71 ha, vek: 70r., zakmenenie: 8, zast. drevín: sm 90, bk 10, 

             ojedinele jd, jh 

Celková zásoba 2 999 m3, z toho na ha  389 m3/ha.  

Predpis súčasného LHP 

Prebierka na celej ploche porastu. Ťažba výchovná sm 220 m3. Prebierková plocha 7,71 ha 

Vykonané do r. 2010 

VÚ + 50 na ploche 7,71 ha v objeme 242 m3, PN v objeme 148 m3. 

Navrhované opatrenia 

Prvým dôležitým krokom pri ďalšom obhospodarovaní tohto porastu je sprístupnenie 

približovacou cestou a rozčlenenie na pracovné polia o šírke 40 m.  

Výchovným zásahom bude silná úrovňová prebierka s pozitívnym výberom, zameraným na 

jedince s kvalitnou korunou i kmeňom, bez poškodenia či zhrubnutého prízemku, dobre 

vyvetvených, ktoré sú základom budúcej produkcie. Prostredníctvom uvoľnenia korún sa 

vystupňuje svetlostný prírastok a podporí fruktifikácia. Touto úpravou porastového prostredia 

sa vytvoria i vhodné podmienky pre nástup a odrastanie prirodzeného zmladenia, ktoré sa na 

časti porastu v štádiu semenáčikov už nachádza. Cieľom je teda skvalitnenie produkcie, 

príprava porastu na nadchádzajúcu obnovu a v nasledujúcich decéniách postupná ťažba rubne 

zrelých stromov, respektíve ťažba stromov požadovaných dimenzií. 

Prebierka na celej ploche, t. j. 7,71 ha, v objeme 460 m3 sm s intenzitou 15 %. 

Obr. č. 8: Štruktúra porastu 99 00 pred uvoľňovacou prebierkou. 

 



 

Dielec 101A00. 
                                                                                                                             

Charakteristika LHP – ( 2001 – 2010). 

Výmera: 7,29 ha, vek: 50r., zakmenenie: 9, zast. drevín: sm 65, bk 35, 

             ojedinele jd, jh 

Celková zásoba 1 983 m3, z toho na ha  272 m3/ha.  

Predpis súčasného LHP 

Prebierka 2 krát na celej ploche porastu, prvý zásah do ½ platnosti LHP. Ťažba výchovná sm 

170 m3, bk 30 m3. Prebierková plocha skutočná  7,29 ha, násobná 14,58 ha 

Vykonané do r. 2010 

VÚ - 50 na ploche 7,29 ha v objeme 157 m3 sm. 

Navrhované opatrenia 

Podobne ako v predchádzajúcom poraste je v rámci technologickej prípravy pracoviska 

potrebné sprístupnenie približovacou cestou a rozčlenenie na pracovné polia široké 20 m. 

Šírka 20 m je v dôsledku veku porastu a jeho výšky. 

Základom výchovy bude prebierka s pozitívnym úrovňovým výberom orientovaným na 

podporu najlepších úrovňových zložiek porastu. To je možné uskutočniť pomocou celkového, 

ale pozvoľna nastupujúceho rozpojenia korunovej vrstvy úrovňových stromov. Tvrdá 

eliminácia nekvalitných jedincov je neúčelná. Postoj k nim treba zaujať cez ich vzťah 

k nádejným stromom. Odstrániť treba hlavne tie, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú od seba 

kvalitnejšie jedince. Životaschopnú podúroveň, pozitívne pôsobiacu na nádejné stromy 

a celkový stav porastového prostredia, je potrebné ponechať. Budúce rubné stromy sa vopred 

nevyznačia, ale pri každom zásahu opätovne prehodnotia a podporia. Interval zásahu, 

vzhľadom na vek a stav porast ( nedôsledne vykonané prerezávky, v ktorých sa neodstránili 

nekvalitné jedince buka, sú následkom veľkého počtu viackmenných jedincov), voliť 

v nasledujúcom decéniu 3 - 4 roky pričom je žiaduce, aby sa pred každým zásahom zápoj 

doplnil. Výberom je treba čiastočne ovplyvniť drevinové zloženie v prospech javora horského 

a jedle, teda zasiahnuť hlavne do buka a smreka.  

Cieľom je dopestovanie hrubých sortimentov vysokej kvality. 

Prebierka 3 krát na celej ploche, t. j. 7,29 ha, v objeme 400 m3 ( 300 m3 sm, 100 m3 bk), 

s intenzitou 20 %. 

 

 
 
 



 
 
Obr. č. 9 a 10: Porast 101A00 tvoria jedince rôznej kvality. 

 

 
 



 
 Porastová mapa objektu Pro Silva Gachove s vyznačením jeho hranice 
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