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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: 34 B Žiar

Užívateľ (OZ): OZ Žilina

Zemepisné súradnice:

LHC: Horná Štubňa

Rozpätie nadmorskej výšky: 640 -

Názov: Chrenovské lazy

Prevládajúca expozícia: J,JV,S,SV

Výmera: 287,15 ha

Priemerný sklon: 20%

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: chladná oblasť

Priem. ročné zrážky v mm: 850 mm

Geologické podložie:
kryštalinikum, granodiority

Priem. roč. teplota v °C: 6,4

Prevládajúce pôdy:

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: AF n. st.
Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté: 33 %

Prírode blízke hospodárenie od r. 2011
% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):

ihličnaté: 67 %

I. %,
II. IV. - %,
V. Produkcia a ťažba:

Zásoba

Plánovaný etát ročný

Priem. zásoba (odhad z LHP): 385 m3/ha

z toho: úžitková hmota 99

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 5,47

60 %

%,
%,

III. VI+ -

%,
%

900
%,

m3

palivo 1 %

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

z toho prir.obnova 38 %,umelá obnova 62 %

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

z toho na voľ. pl. 50 %,pod clonou por. 50 %

10 %

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

Pestovanie porastovej zásoby, prednosť 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

zriedkavé
<25 %

+
+
+
+
+
+

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:
Objekt vytvorený na zachovanie genofondu pôvodných drevín (smrek, buk,
smrekovec, jedľa) formou ich prirodzenej obnovy, skvalitnenie a zvyšovanie
porastovej zásoby, vytváranie vertikálnej a horizontálnej štruktúry, cieľavedomé
ovplyvňovanie drevinového zloženia, využitie prirodzenej diferenciácie lesných
porastov a jej cieľavedomé zámerné ovplyvňovanie, uplatnenie viacerých obnovných
a výchovných postupov a vzájomné porovnanie ich účinnosti a efektívnosti, lepšie
speňaženie drevnej hmoty, šetrenie nákladov na pestovateľskú činnosť.
Hlavným cieľom v tomto objekte PRO SILVA je prebudovať rovnoveké a rovnorodé
porasty smreka a buka na stabilné lesy s vertikálnou a horizontálnou štruktúrou,
schopnými trvale produkovať rubne zrelé stromy.
Objekt má výmeru 287,15 ha

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení LHP na roky 2006 – 2015 sú navrhované
najčastejšie nasledovné obnovné postupy: MCR, OCR- 2 zásahy v decéniu, DO, MH.
Intenzita zásahu sa pohybuje od 29 do 100%.
Z ťažbovo obnovných postupov prevláda najmä ťažba JMP, približovanie ŠLKT POM, s príležitostným využitím koní na prípravu hmoty na lok. VM pri presvetľovacích
ruboch. V por. 508 00 bola úspešne použitá v prvom zásahu MCR(presvetlenie na
troch východiskách) harvestorová technológia.
Výchovné ťažby
Navrhovaná intenzita zásahov sa pohybuje na úrovni 2 až 7 % v prebierkach na 50
rokov, čo je na vek porastov 70-75 rokov nepostačujúci zásah. Pre veľmi malý
predpis sú zásahy orientované takmer výlučne do podúrovne(najmä zdravotný
výber), pretože väčší zásah do úrovne porastu znamená prekročenie predpisu ťažby.
Práce sú vykonávané prevažne klasickou technológiou a to: ťažba dreva JMP,
sústreďovanie na lokalitu VM koňmi a približovanie na OM ŠLKT alebo UKT. Ako
príklad uvediem por. 509, kde bola na prebierku a následnú snehovú kalamitu
úspešne nasadená harvestorová technológia. Rozčlenenie porastov na klasickú
technológiu je postačujúce no pre harvestorové technológie nie.
Obnova lesa
Predpis umelej a prirodzenej obnovy bol v pomere 50% umelej a 50% prirodzenej
obnovy. Spôsob vykonania umelej obnovy je jamková sadba u ihličnanov a štrbinová
sadba u listnáčov(s prípravou alebo bez, podľa zaburinenia). Používa sa výlučne
voľnokoreňový sadbový materiál.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine sa vykonáva v kultúrach vzniknutých umelou obnovou
1xročne, odstraňuje sa černičie, malinčie, smlz a to po dobu kým kultúra nespĺňa
kritéria zabezpečenia.
Ochrana proti zveri sa vykonáva prevažne v kultúrach vzniknutých umelou
obnovou, individuálne chemicky(Cervacol) 1x ročne.
Plecie ruby a výseky krov sa vykonávajú za účelom odstránenia liesky a brezy na
uvolnenie sadeníc, s intenzitou podľa potreby, min. 1x do zabezpečenia kultúry.

Výchova prečistkami
Predpis prerezávok je prevažne 1x za decénium. Zásahy v listnatých mladinách sú
orientované do úrovne a nadúrovne
a to odstránením nekvalitných
jedincov(rozrastlíky). V ihličnatých mladinách sa zásahy orientujú prevažne do
úrovne(poškodené jedince zverou) a odstránenie neperspektívnych vrastavých
jedincov do úrovne. V úrovni podpora kvalitných „kostrových“ stromov. Rozčlenenie
porastov je nedostatočné.
Sila zásahu sa pohybuje na úrovni 30%.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Hlavnou úlohou vytvoreného objektu PRO SILVA je prebudova rovnorodých
a rovnovekých porastov smreka a buka na prírode blízky les. Na to je predovšetkým
potrebná zmena prístupu k obhospodarovaniu lesov, smerujúca k obnoveniu
prírodnej porastovej štruktúry, zvyšovaniu ekologickej stability, skvalitneniu
porastovej zásoby a neposlednom rade k racionalizácii pestovaťeľských nákladov.
Hlavným cieľom je trvalá produkcia rubne zrelých stromov pri zachovaní všetkých
ostatných mimoprodukčných funkcií lesov.
Obnovné ťažby
Neuplatňovať klasický podrastový spôsob v pásoch, ktorého výsledkom je znovu
les vekových tried. Predĺžiť obnovnú dobu na min. 50 rokov s perspektívou
nepretržitej obnovnej doby. Uplatňovať jemnejšie obnovné postupy (jednotlivý výber,
účelový výber, skupinový clonný rub a pod.) s menšou intenzitou na celej ploche
porastu. Min. 2 zásahy v decéniu. Ťažba kvalitných, zdravých stromov až po
dosiahnutí rubnej zrelosti t.j. cieľovej hrúbky nie cieľového veku !
Ťažbovo obnovné postupy:
- pri presvetľovacích a uvoľňovacích ruboch rozčleniť porasty(ak neboli)
- v priaznivých terénnych podmienkach nasadiť harvestorovú technológiu
- „klasická“ realizácia ťažby a približovania: smerová stínka k približovacím
linkám s rozrezom kmeňa v pracovnom poli, vyťahovanie k linkám (v prípade
potreby použitie koní), približovanie ŠLKT (UKT) po linkách k približovacím
cestám a na OM.
- pri stínke a približovaní klásť dôraz predovšetkým na ochranu ostatných
stromov(poškodené stromy ošetriť) a prirodzeného zmladenia(zničené
odstrániť).
Výchovné ťažby
V rastovej fáze žrďovina vytypovať cca 200 cieľových stromov na ha tieto
podporovať odstraňovaním obmedzujúcich stromov, najmä poškodených zverou.
Zároveň vytypovať tzv. náhradníkov t.j. vitálne stromy, zdravé s perspektívou vytvoriť
druhú porastovú vrstvu a nahradiť v prípade potreby cieľové stromy.
V rastovej fáze dospievajúca kmeňovina je možné začať s ťažbou rubne zrelých
stromov. Odstránením nekvalitných jedincov z úrovne dosiahneme viacero
pozitívnych stimulov pre porast. Predovšetkým je to podpora ostatných kvalitných
jedincov v úrovni (vytvorenie priestoru pre rozvoj korún), zároveň v takto
presvetlených miestach dostáva priestor druhá porastová vrstva(tzv. náhradníci)

a nastupuje tu aj prirodzené zmladenie. V bukových porastoch je potrebné odstrániť
všetky rozrastlíky ešte pred rozvrstvením porastu, z dôvodu menších škôd na
spodných vrstvách porastu. V takto vzniknutých plôškach je predpoklad nástupu
prirodzeného zmladenia a postupné vypĺňanie medzipriestoru. Tieto skupiny budú
základom skupinovej clonnej obnovy a postupne štrukturálneho rozvrstvenia porastu.
Doporučujem zvýšiť intenzitu zásahov vo fáze dospievajúcej kmeňoviny na 1520%, z dôvodu silnejších úrovňových prebierok a technologickej prípravy na
obnovu(nedostatočné rozčlenenie).
Hlavným cieľom výchovy porastov v objekte PRO SILVA
je prebudova
rovnorodých a rovnovekých porastov na prírode blízky les a príprava na jeho
nepretržitú obnovu a produkciu kvalitných rubne zrelých stromov.
Obnova lesa
Pri hore uvedených výchovných a obnovných postupoch možno očakávať podiel
prirodzenej obnovy na úrovni 95-100%. Umelú obnovu využívať len výnimočne na
úpravu drevinového zloženia.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochranu MLP proti burine vykonávať len výnimočne na otvorených plochách, pod
materským porastom nie je potrebná.
Ochranu MLP proti zveri vykonávať len na drevinách náchylných na ohryz(JD,
SMC, DG, ost. cenné listnáče) aj z prirodzenej obnovy, z dôvodu zachovania
pestrosti drevinového zloženia. V prípade nezníženia vysokých stavov jelenej zveri
v danej lokalite, bude potrebné chrániť aj dve hlavné dreviny(SM, BK).
Plecí rub a hlavne prestrihávky robiť za účelom redukcie počtu a úpravu
drevinového zloženia v nárastoch smreka a buka(podpora ost. drevín).
Výchova prečistkami
Tento výchovný zásah v prírode blízkom lese sa takmer nevykonáva. Nástrojom
výchovy je tu clona materského porastu počas dlhej(nepretržitej) obnovnej doby,
prírodný výber v samočinných procesoch redukcie počtu a samočistenia kmeńov,
vďaka postupnému dávkovaniu rozptýleného svetla, cez ťažbu rubne zrelých
stromov.
V už existujúcich mladinách zásahom hlavne do úrovne vytvárať rastový priestor
budúcim cieľovým stromom, v podúrovni zásahom podporiť menej zastúpené
dreviny, zvyšovať stabilitu porastov. Rozčlením porastov ich pripraviť na výchovné
a obnovné zásahy.
V smrečinách uvoľňovať koruny najkvalitnejším stromom, jedným zásahom
vyčistiť podúroveň a silným zásahom do úrovne dôsledne rozpojiť zápoj korún,
z dôvodu zvýšenia stability porastu, podporovať primiešané dreviny(aj v podúrovni),
intenzita zásahu 40-50%, jeden zásah v decéniu.
V bučinách zásahom do nadúrovne odstrániť nekvalitné predrastlíky a zásahom
do úrovne odstrániť rozrasttlíky, uvoľniť kvalitné jedince , do podúrovne zásadne
nezasahovať(ponechať na autoredukciu),intenzita zásahu 30-40%, dva zásahy
v decéniu.

Demonštračné objekty
Porast 508
Charakteristika z LHP:
Výmera 11,19 ha, vek 80 r., zakmen. 0,83, zast. drevín sm 85, sc 10, bo 5, ojedinele
bk, br.
Kategória lesa – H, tvar lesa – V, PS 41115, obnovná doba 30 r., expozícia JZ, sklon
30%.
Celková zásoba na ploche: 6983 m3, z toho na ha 624 m3/ha.

Predpis súčasného LHP :
Obnovná ťažba 2000 m3 na ploche 3,20 ha. Maloplošný clonný rub v pásoch, šírka
na 2 výšky porastu (60 m), 2 zásahy v decéniu, založiť 3 východiská obnovy, po
ťažbe zalesniť. Intenzita zásahu 29 %. Obnova na ploche 3,20 ha, z toho očakávané
prirodzené zmladenie 1,60 ha

Vykonané doteraz :
Ťažba obnovná úmyselná, založené 3 východiská obnovy, MCR, š. na 2 výš.
porastu, 1. zásah v decéniu. Vyťažené 330 m3 dreva, ťažbová plocha 0,51 ha
(vypočítaná).
Ťažba rubná náhodná sústredená (PH, VT), vyťažené 467 m3 na ploche 0,65 ha
(zmeraná).
Ťažba rubná náhodná rozptýlená (SN,PH,VT),vyťažené 565 m3, ťaž. pl. 0,37 ha
(výpočtom).
Celková ťažba 1362 m3 na ploche 1,53 ha, t.j. 68 % z predpisu LHP.

Návrh zmeny predpisu LHP:
MCR, JV na ploche nezasiahnutej predchádzajúcim zásahom, ťažba 2800 m3,
intenzita zásahu 40 %, 2 zásahy v decéniu, 50 r. obnovná doba, predpokladané
obnovné zastúpenie SM 50% , BK 40 %, SC 10%, obnova umelá 0,50 ha (SC),
prirodzená 4,00 ha (SM, BK)

Technologický postup:
Vzhľadom na dostatočné rozčlenenie a priaznivé terénne podmienky navrhujem
nasadenie harvestorovej technológie, ktorá už bola úspešne použitá pri 1. zásahu
MCR a pri spracovaní roztrúsenej snehovej kalamity. Použiť sortimentovú metódu,
výroba sortimentov na približovacích linkách a následný vývoz na OM. (optimálne
nasadenie strednej výkonovej kategórie harvestora a vývoznej súpravy).
V ojedinelých
prípadoch bude nutné postupovať klasickou metódov(ťažba
nadrozmerných bukových rozrasttlíkov), ťažba JMP, rozrez pri pni, priblíženie
k linkám (kone), sústreďovanie na OM po približ. linkách a cestách (ŠLKT, UKT).

Dlhodobý zámer:
Rovnoveký a takmer rovnorodý, jednovrstvový porast tvorený z 85 % smrekom. V SV
časti vysoké zastúpenie nekvalitných bukových rozrastlíkov (nepopísané v LHP).
V tejto časti navrhujem odstrániť jednotlivým výberom nekvalitné buky, ponechať len
kvalitné jedince ako genetický základ pre prirodzené zmladenie, ktoré nastúpi na

uvoľnených plochách. Na ostatnej smrekovej časti budú odstánené MCR a JV
nekvalitné, poškodené jedince na podporu a uvolnenie korún najkvalitnejších
stromov, čím sa zvýši stabilita porastu. Na odclonených plôškach je vysoký
predpoklad nástupu PZ ako základ pre vznik druhej vrstvy porastu pri predĺženej
obnovnej dobe na min. 50 rokov. Na presvetlených okrajoch porastu je už teraz
vitálne PZ smreka a buka , ktoré zasahuje 30-40 m do porastu, aj na odclonených
miestach po predchádzajúcich ťažbách je vysoký podiel PZ. Pri realizácii jednotlivého
výberu uplatňovať nasledovné poradie: zdravotný výber, kvalitatívny výber (kvalita
koruny a kmeňa), druhový výber, ťažba rubne zrelých stromov (cieľové hrúbky).
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:

Foto
porastu

Porast 521B
Charakteristika z LHP:
Výmera 14,47 ha, vek 70 r., zakmen. 0,80, zast. drevín sm 60, sc 20, bk 15, jx 5.
Kategória lesa – H, tvar lesa – V, PS 41119, obnovná doba 30 r., expozícia SV, sklon
25 %.
Celková zásoba na ploche: 6916 m3, z toho na ha 478 m3/ha.

Predpis súčasného LHP :
Prebierka na ploche 11,60 ha/ 330 m3, okrem redších skupín na J ¼ a na SV okraji.
Intenzita zásahu 5%

Vykonané doteraz :
Predrubná náhodná ťažba (SN,PH), roztrúsená s splňujúca charakter prebierky: 221
m3/ 6 ha
Výchovná úmyselná ťažba 50+ :172 m3/ 5,60 ha
Celková ťažba: 393 m3/11,60 ha, prekročený predpis o 12 %

Návrh zmeny predpisu LHP:
Prebierka s charakterom prebudovy na celej ploche porastu 14,47ha vo výške 900
m3, intenzita zásahu 13 %. Doplniť rozčlenenie porastu.
Technologický postup:
Rozčleniť porast na pracovné polia široké 40-50 m. Doporučujem klasickú ťažbovú
technológiu: ťažba JMP s rozrezom kmeňov v pracovnom poli na min. 2 kusy,
vyťahovanie koňom k približovacím linkám, približovanie po linkách na OM (ŠLKT,
UKT)
Napriek priaznivým terénnym podmienkam nedoporučujem harvesterovú technológiu
z dôvodu takmer celoplošného výskytu prirodz. zmladenia a nárastov 0,5-1 m výšky.
Dlhodobý zámer:
Charakteristické pre daný dielec je až 80% pokrytie prirodzeným zmladením smreka
a nachádzajúce sa takmer rovnomerne po celom poraste s výškov do 1 m. Pomerne
dobrá hrúbková diferenciacia a bohato zastúpené prirodzené zmladenie smreka sú
dobrým základom pre výškovú diferenciaciu, ktorá v dôsledku predchádzajúciich
výchovných zasahov smerujúcich do podúrovne v poraste chýba.
Výchovný zásah presunúť do úrovne materského porastu, ktorý bude mať charakter
zdravotného výberu zameraného na odstraňovanie hnilobou poškodených jedincov.
Zredukovať počet stromov nad vyspelejšími skupinami prirodzeného zmladenia
odobratím niekoľkých rubne zrelých jedincov, nepripustiť však ich úplné odclonenie
z dôvodu značného početu tenších zdravých stromov v úrovni, na ktorých sa ešte
môže realizovať hrúbkový prírastok.

Foto
porastu

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:

Porast 533
Charakteristika z LHP:
Výmera 10,78 ha, vek 75 r., zakmen. 0,80, zast. drevín bk 70, sm 30.
Kategória lesa – H, tvar lesa – V, PS 41170, obn. doba 40 r. exp. SV, sklon 40 %.
Celková zásoba na ploche: 4683 m3, z toho na ha 438 m3/ha.
Stredná kmeňovina, na S a SZ při doline smreková časť, na ostatnej ploche bučina,
miestami nekvalitná (hrubé rozrastlíky),ojedinele DG,SC,JD,JH.

Predpis súčasného LHP :
Prebierka na ploche 10 ha/ 300 m3, okrem redších skupín na SV.
Intenzita zásahu 6 %.

Vykonané doteraz :
Výchovná úmyselná ťažba 50+ : 10 ha / 325 m3
Predrubná náhodná roztrúsená (VT): 126 m3
Celková ťažba: 451 m3, prekročený predpis o 51 %.

Návrh zmeny predpisu LHP:
Prebierka s charakterom prebudovy na celej ploche porastu 10,78 ha vo výške 800
m3, intenzita zásahu 17 %. Doplniť rozčlenenie porastu.
Technologický postup:
Rozčleniť porast na pracovné polia široké 40-50 m. Doporučujem klasickú ťažbovú
technológiu: ťažba JMP s rozrezom kmeňov v pracovnom poli na min. 2 kusy,
vyťahovanie koňom k približovacím linkám, približovanie po linkách na OM (ŠLKT,
UKT). Z dôvodu terénnych podmienok (sklon 40 %) a vysoký podiel listnatej hmoty
nie možné nasadiť harvestorovú technológiu.
Dlhodobý zámer:
Porast je tvorený dvomi časťami, na S 1/3 pri doline je čisto smreková časť, v J časti
je porast tvorený čistým bukom, zmiešanie týchto drevín je ojedinelé, len na hranici
týchto častí. Podiel prirodzeného zmladenia v smrečine je do 5 % (chýba svetlo),
v bučine po okrajoch a v presvetlenejších častiach je to 30-40 %. Preto treba aj
k zásahom do porastu pristupovať rozdielnym spôsobom.
Výchovný zásah v smrečine presunúť do úrovne materského porastu, ktorý bude
mať charakter zdravotného výberu zameraného na odstraňovanie poškodených
jedincov, podporovať v úrovni najkvalitnejšie jedince a to rozpojením ich korún.
V podúrovni šetriť každého zdravého, nádejného jedinca tzv. náhradníka, ktoré budú
základom pre ďalšie vrstvy porastu a tým bude naštartovaná jeho výšková
diferenciácia. Na takto jemne presvetlených miestach dôjde zároveň k nástupu
prirodzenej obnovy.
V bučine orientovať zásah do úrovne, predovšetkým treba odstrániť z úrovne všetky
nekvalitné stromy ako sú dvojáky, rozrastlíky a poškodené jedince. V úrovni
podporovať najkvalitnejšie jedince a to vytvorením priestoru pre rast ich korún.
V podúrovni taktiež šetriť nádejné, kvalitné jedince s potenciálom vytvorenia
štrukturálne diferencovaného porastu. Na mierne odclonených plochách po
odstránených nekvalitných jedincoch z úrovne je veľký predpoklad nástupu a rozvoja
prirodzenej obnovy.

Foto porastu

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:

Porastová mapa objektu PRO SILVA Chrenovské lazy.

