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Zápisník PRO SILVA 
 

1. Regionálne zaradenie 

 
1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovenská republika 
 

Lesná oblasť: 33A – Stredné Beskydy 

Užívateľ (OZ):OZ Námestovo 
 

Zemepisné súradnice: 49 st. 35min.N, 19 st. 
26 min. E 

LHC (LUC): Oravská Polhora 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 
790 – 1330 m n.m. 

Názov: Borsučie 
 

Prevládajúca expozícia: 
JZ 

Výmera: 697,44 ha 
 

Priemerný sklon:  
30% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: 
C2 chladná horská oblasť 

Priem. ročné zrážky:1200-1400 mm 
 

Geologické podložie: 
Treťohorný flyš s prevahou pieskovcov 

Priem. roč. teplota:4,2°C 
 

Prevládajúce pôdy: 
Hnedá lesná pôda - oglejená 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov:  FA,AF 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2011 

Drevinové zloženie podľa jednotlivých drevín: Zaradenie do vekových tried : 
listnaté:bk11 , jx 1 
 

I. - 16%,    II. –35,5%,   III. -  11,80 %, 
IV. - 16 %, V. -  1 %, VI -  11,70 % VII – 8 % 

ihličnaté:sm80,jd8 
 

Podiel etážových porastov : 
108,25 hat.j.15,52 %                     

Zásoba165 797 m3 
 

Od roku 2005 neboli vykonane žiadne 
úmyselné ťažby 
Produkcia:  Plánovaný etát ročný 43,05m3/ha 
doteraz vykonaná ťažba - kalamitou 44,9 
m3/ha 

Priem. zásoba: 
267m3/ha 

Predpis:30030m3 vykonané 31324,86 m3 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:       34  % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP): 
28,7 ha z toho sadba 22,96 ha PZ 5,74 ha 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:    61   % 
 

 
Doteraz vykonané  

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:         5 % 
 

27,61ha z toho sadba 24,24 ha, podsadba 
0,65 ha PZ 2,72 ha 
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3.Kritériá prírode primeranej 

pestovateľskej techniky 

celkom 

prevládajúce 

>75 % 

veľmi 

časté 

50-75 % 

čiastočne 

prevládajúce 

25-50 % 

zriedkavé 

<25 % 

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 
 

   + 

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  Slabá  odolnosť voči imisiám najmä vyššie polohy 

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko + 
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Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA: 
 

Objekt je založený za účelom zachovania kvalitného genofondu  pôvodných drevín,  

maximálneho využitia produkčného potenciálu drevín smrek, jedľa, buk s maximálnym 

využitím rastového priestoru, ktoré zabezpečia ekologickú stabilitu jednotlivých porastov. 

Pôvodnú na 85% jednovrstvovú štruktúru rovnovekých porastov výškovo aj hrúbkovo 

rozdiferencovať. Ďalšou úlohou je zabezpečiť maximálnu možnú prirodzenú obnovu 

pomocou jemnejších foriem hospodárenia, s podporou umelej obnovy za účelom vnášania  

buka, jedle, javora horského a bresta horského do smrekových monokultúr. Zámerom je 

naštartovať, a neskôr aj využívať, prirodzené autoregulačné procesy, ktoré pozitívne vplývajú 

na porastovú zásobu a kvalitu produkcie. 

 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe: 
 

Obnovné ťažby  

V navrhovaných obnovných postupoch v zmysle platného PSL sa vyskytuje 

maloplošný holorub na 2 výšky porastu, prevažuje podrastový hospodársky spôsob, z jeho 

foriem okrajový clonný rub v dvojfázovom prevedení. V menšej miere je predpísaná 

nepretržitá obnova najmä vo vyšších nadmorských výškach. Z ťažbovo - obnovných postupov 

sa využíva ťažba JMP s následným približovaním LKT.  

 

Výchovné ťažby  

Navrhovaná intenzita zásahu z platného PSL sa pohybuje na úrovni 3 – 5%. V r. 2004 

a 2005 bolo územie postihnuté rozsiahlymi vetrovými / november 2004/ a snehovými 

vrcholcovými kalamitami / december 2005/, ktoré spôsobili odsun plánovaných výchovných 

zásahov ,  najmä v porastoch nad 50 rokov na úkor spracovanej kalamity. Z doteraz 

spracovanej kalamity sa intenzita výberu pohybuje na úrovni 10 %. Z hľadiska spôsobu 

vykonania išlo o podúrovňové zásahy so zdravotným výberom zamerané na zvýšenie stability 

porastu. Porasty sú zväčša rozčlenené na pracovné polia o šírke 40 – 50 m. 

 

Obnova lesa  

Predpísaná obnova lesa je v pomere 82 % umelá a 18 % prirodzená, z toho smrek 36 

%, jedľa 22,6%, buk 36%. Sc 3% Jx 0,5 %. Umelá obnova lesa sa vykonáva prevažne 

jamkovou sadbou v menšej miere štrbinovou sadbou. 

 

Starostlivosť o mladé lesné porasty 

Ochrana proti burine sa prevádza v umele založených kultúrach raz ročne po dobu 3 až 

4 rokov v závislosti od stanovištia. Proti zveri sa chráni najmä jedľa chemickým náterom. 

V prirodzene vzniknutých nárastoch sa vykonáva prestrihávka za účelom redukcie ich hustoty 

a úpravy drevinového zloženia. 

 

Výchova prečistkami 

Predpis prerezávok je prevažne 2 x za decénium, pričom zásahy sú vedené najmä 

v podúrovni, na  konci výchovy mladín sa presúvajú viac do úrovne. Priemerný počet 

jedincov pred prvou prebierkou je 1800 -2000 ks/ha. 
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Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
 

Základnou myšlienkou zmeny doterajšieho obhospodarovania na “prírode blízke 

hospodárenie“, je prechod od prevládajúcich jednovrstvových homogénnych  lesov 

k viacvrstvovým nerovnovekým lesom. Takýto zámer sa tiahne od výchovy  mladín až po 

obnovu porastov.  Základom je zmena orientácie od porastu ako celku k jednotlivému stromu, 

ako nositeľovi prírastku, ktorý môže tento prírastok vytvoriť len na existujúcej hmote 

v najväčšom množstve vtedy, keď ma na to potrebný rastový priestor. Pre takýto les je 

charakteristické trvalé pokrytie pôdy bez otvárania porastu. 

 

Obnovné ťažby  

Rubná zrelosť sa v súčasnosti posudzuje  podľa veku obnovovaných porastov 

z ohľadom na celkový priemerný prírastok dreviny, bonitu a zakmenenie. Pri takto plošnom 

chápaní obnovy porastu zväčša na obnovných prvkoch sú predmetom obnovy aj jednotlivé 

jedince dreviny, ktoré kritéria rubnej zrelosti celého porastu nespĺňajú. Z hľadiska 

hodnotového by malo dôjsť k obnove v čase kulminácie najmä hrúbkového prírastku, čo ale 

samo o sebe nemusí zaistiť aj najvyššiu ekonomickú realizáciu na trhu s drevom. Z doteraz 

uvedeného vyplýva, že filozofia a stratégia hospodárenia by sa mala opierať o tieto atribúty: 

   A:Hodnota – cieľová hrúbka dreva, ktorú je možné v danom čase čo najlepšie zrealizovať 

na trhu s drevom. 

   B:Zásoba – podľa možnosti hospodárením zvyšovať zásobu 

   C:Stabilita – odolnosť voči vetrovým a snehovým kalamitám 

   D:Úrodnosť pôdy – pestovanie stanovištne vhodných drevín 

Predpokladom k splneniu týchto atribútov je hrúbková a výšková diferenciácia 

porastu, prítomnosť prirodzeného zmladenia, dostatok stabilných, zdravých a prirastavých 

jedincov v hornej vrstve. Z hľadiska obnovných postupov využívať spôsoby orientujúce sa na 

jednotlivý strom – účelový výber, prípadne skupinu stromov – maloplošný skupinový rub. 

Rubné porasty LO Borsučie boli v predchádzajúcich decéniach rozpracované clonnou 

obnovou, po vetrových kalamitách sú na mnohých miestach rozpojené, pričom na týchto 

miestach došlo k nástupu prirodzenej obnovy, ktorá predstavuje okolo 95 % rozlohy porastov. 

Postupným jemným odcláňaním / 50 – 100 m3/ha / s dobou návratu 2 až 3 krát za 12 rokov 

odstraňovať prednostne  všetky poškodené jedince / kalamitou, zverou, približovaním a pod. / 

bez ohľadu na to, či sú v úrovni , alebo podúrovni, čím dôjde k posilneniu celkovej stability 

porastov. V ďalších zásahoch podľa potreby odstraňovať rubne zrelé jedince jednotlivo 

prípadne dorubom v skupinách nad  následným porastom. V zapojených častiach porastov 

zabrániť zaburineniu predčasným silným rozpojením hornej vrstvy . Z hľadiska 

technologickej prípravy nebude toto možné zrealizovať bez dôkladného rozčlenenia porastov 

na 40 – 50 m pracovné polia. Zo strany dodávateľov prác dbať na dodržanie smerovej stínky, 

smerové približovanie metódou krátených surových kmeňov, v nevyhnutých prípadoch 

využiť na prípravu drevnej hmoty režijné záprahy, dôsledná poťažbová úprava pracovísk 

a asanácia poškodených stojatých stromov. 

 

Výchovné ťažby  

Všetky výchovné zásahy v porastoch do rastovej fázy kmeňoviny musia zabezpečiť, 

aby sa do uvedenej fázy dostal dostatočný počet maximálne stabilných a kvalitných jedincov. 

V zmysle tohto v porastoch do 50 rokov sa bude vykonávať výchova  cieľových stromov 

v úrovni ich uvoľňovaním teda pôjde o pozitívny výber. V podúrovni sa bude vykonávať 
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negatívny zdravotný vyber.. Pri  výchove sa bude využívať metóda cieľových stromov /  cca. 

200-400 ks/ha / pri ktorých sa uplatní úrovňová prebierka.. Zdravá podúroveň bude šetrená 

tak aby sa dosiahla diferenciácia porastu. Intenzita zásahov by sa mala pohybovať na úrovni 

30 %. Technologická príprava porastov je zhodná s postupom opísaným v predchádzajúcej  

časti, ale s podstatne vyšším množstvom prípravy drevnej hmoty režijným záprahom / 90-

100% /. 

 

Obnova lesa  

Pri takto zmenených postupoch možno očakávať podiel prirodzenej obnovy na úrovni 

70%. Na miestach kde nie možnosť prirodzenej obnovy jd  a bk sa bude realizovať predsadba 

týchto drevín. 

 

Starostlivosť o mladé lesné porasty 

Proti burine chrániť len prípadnú umelú obnovu, proti zveri chrániť len jedľu. Plecí 

rub a prestrihávku robiť za účelom redukcie hustoty a úpravy drevinového zloženia.  

 

Výchova prečistkami 

Vykonávať prevažne 1 zásah sa decénium, v odôvodených prípadoch 2 zásahy za 

decénium , zásahom sledovať redukciu počtu jedincov a úpravu drevinového zloženia. Zásahy 

vykonávať hlavne v úrovni, v podúrovni zasiahnuť len negatívnym zdravotným výberom. 
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Demonštračné objekty : 

 
Dielec 110a11 

 

Charakteristika PSL – ( 2005 – 2014). 

1.PS: Výmera:  1etáž 6,43 ha, vek 120r,  zakmenenie 7,zast. drevín sm 91,jd7,bk 2 

 2. etáž 2,76 ha. vek 15,zakmenenie 3,zast. drevín jd,55 sm 40, bk 5 

Zásoba na celej ploche je 4623 m3. Hektárová zásoba 1 etáže je 503 m3. 

 

Predpis súčasného PSL. 

1.PS: okrajový clonný rub na ploche 4,80 ha vo výške 3000 m3, dva zásahy v desať., intenzita 

zásahu 38 %, prvé zalesnenie na ploche 4,80 ha / sm 2,30 ha, jd 1,50 ha, bk1,00 ha z toho PZ 

sm 0,50 ha,jd 0,10 ha, bk 0,10 ha/. 

 

Evidencia: 

Vykonané do r. 2010:  ťažba RN -  795 m3, ťažbou 

vznikla plocha na zalesnenie 0,47 ha prvé zalesňovanie 

0,30 ha, PZ 0,17 ha. 

Návrh zmeny predpisu PSL. 

Účelový výber na celej ploche porastu5,96 ha vo výške 

860 m3, intenzita zásahu 20 %.Vzhľadom na 

prekročený decenálny etát v rámci lesného celku, 

nebude možné realizovať žiadne úmyselné zásahy do 

konca platnosti PSL. 

  

Dlhodobý zámer. 

Porast je takmer na 95% zmladený jedlou a 

smrekom okrem podmačaných častí, ktoré sa 

nachádzajú hlavne v prvom východisku obnovy. 

Prirodzené zmladenie môžeme rozdeliť do troch 

výškových štádií . Prvé s výškou  nad 2 m, ktoré je 

popísané ako terajšia druhá etáž, druhé s výškou od 0,5 do 1m a tretie štádium tvoria 

semenáčiky zastúpených drevín. Toto zmladenie vzniklo po realizácií presvetľovacích rubov 

a kalamít v minulom období, v menšej miere sa tu nachádzajú odrastené podsadby. Pôvodne 

navrhovaný okrajový clonný rub zmeniť na účelový výber nad uvedenými skupinami ťažbou 

rubne zrelých jedincov. Ako prvé by sa výberom uvoľnili nárasty nad 2m aby sa ešte viac 

podporila výšková diferenciácia následného porastu. 

 

Opatrenia do konca platnosti PSL. 

Do konca decénia sa zamerať predovšetkým  na včasné spracovanie aktívnych 

chrobačiarov a vetrovej kalamity aby sa čo najdlhšie udržala clona materského porastu, ktorá 

priaznivo vplýva na autoregulačné procesy následného porastu. V prípade povolenia orgánu 

štátnej správy LH na vykonanie naliehavej ťažby sa bude postupovať podľa dlhodobého 

zámeru. Stínka bude vykonaná JMP s rozrezom. Do približovacích liniek bude hmota 

pripravená pre UKT poťahmi. V odrastených skupinách následného porastu vykonať ochranu 

proti obhryzu a lúpaniu cca 400ks/ha. V odclonených skupinách z titulu kalamity vykonať 
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prerezávku. Zásah vykonať v hornej úrovni s podporou budúcich rubných stromov a čo 

najväčšieho počtu života schopných stromov vo všetkých úrovniach. 

 

Dielec 110a20 

 

Charakteristika PSL – ( 2005 – 2014). 

2.PS: Výmera: 4,79 ha, vek 30r.,  zakmenenie 8, zast. drevín sm 90, bk 5, jx 5Celková zásoba 

je 594 m3. Hektárová zásoba je 124 m3.  

 

Predpis súčasného PSL. 

2.PS: prebierka 1 krát na celej výmere dielca vo výške 120 m3, intenzita zásahu 20 % 

 

Evidencia: 

Bez zásahu 

 

Dlhodobý zámer. 

V poraste je po predchádzajúcich zásahoch 

takmer úplne odstránená podúroveň,  je pomerne 

hrúbkovo a výškovo vyrovnaný na určitých miestach 

výrazne poškodený zverou. Je tu potrebné označiť 

zdravé úrovňové alebo nadúrovňové jedince, tieto 

ochrániť proti zveri a výchovne im pomáhať 

odstranením jedného alebo dvoch obmedzujúcich 

jedincov. Postupne zlúčiť porastové skupiny 2 a 3 do 

väčšieho celku, tento technologicky sprístupniť, 

vytvoriť čiastkové pracovné polia. 

 

Opatrenia do konca platnosti PSL. 

V poraste je potrebné vykonať prebierku 

o intenzite 30%. Výchovu zamerať na uvoľňovanie  cieľových stromov 200 ks/ha 

v úrovni( pozitívny výber). Zdravá podúroveň, ak sa ešte nájde, bude šetrená tak aby sa 

dosiahla aspoň čiastočná diferenciácia porastu. Cieľové stromy označiť páskou a vykonať 

ochranu proti obhryzu zverou. Tieto stromy podporiť odstranením jedného alebo dvoch 

obmedzujúcich jedincov v úrovni. Porast je potrebné rozčleniť na pracovné polia o šírke 40-

50m tak aby boli zjazdné pre UKT a nadväzovali na rozčlenenie iných porastových skupín. 

 

Dielec 110a30 

 

Charakteristika PSL – ( 2005 – 2014). 

3.PS: Výmera: 4,63 ha, vek 20r.,  zakmenenie 9, zast. drevín sm 85, JD 10, bk 5. Celková 

zásoba je 93 m3. Hektárová zásoba je 20 m3.  

 

Predpis súčasného PSL. 

3.PS: prerezávka 2 krát na celej výmere dielca, prvý zásah do ½ platnosti LHP.  
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Evidencia: 

Bez zásahu 

Dlhodobý zámer. 

Porast je pomerne dobre hrúbkovo a výškovo diferencovaný. Vzhľadom k tomu, že 

v tomto decéniu nebol vykonaný ani jeden výchovný zásah, nebola odstránená podúroveň 

porastu. V kompetencii OLH je vykonať úpravu predpisu PSL. Navrhujeme tu vykonať 

štrukturalizačnú  prebierku a postupne zlúčiť porastové skupiny 2 a 3 do väčšieho celku, tento 

technologicky sprístupniť, vytvoriť čiastkové pracovné polia. 

 

Opatrenia do konca platnosti PSL. 

V poraste je potrebné vykonať štrukturalizačnú prebierku. Výchovu zamerať na 

uvoľňovanie  cieľových stromov 200 ks/ha v úrovni( pozitívny výber). V podúrovni sa bude 

vykonávať negatívny zdravotný vyber. Zdravá podúroveň bude šetrená tak aby sa dosiahla 

diferenciácia porastu. Cieľové stromy označiť páskou a vykonať ochranu proti obhryzu 

zverou. Tieto stromy podporime odstranením jedného alebo dvoch obmedzujúcich jedincov v 

úrovni. Porast je potrebné rozčleniť na pracovné polia o šírke 40-50m tak aby boli zjazdné pre 

UKT a nadväzovali na rozčlenenie iných porastových skupín. 
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Dielec 118 11 

 

Charakteristika PSL – ( 2005 – 2014). 

1.PS: Výmera:  1etáž 4,89 ha, vek 120r,  zakmenenie 7, zast. drevín sm 74, bk 14, jd 12   

 2etáž 2,10 ha, vek 15,zakmenenie 3, zast. drevín bk 50, jd 40, sm 10   

Zásoba na celej ploche je 3679 m3. Hektárová zásoba 1 etáže je 526 m3.  

 

Predpis súčasného PSL. 

1.PS: okrajový clonný rub  v pásoch, šírka na dve výšky porastu, dve východiská obnovy, 

postupovať na západ, na ploche 2,10 ha vo výške 1680 m3, intenzita zásahu 46 %, prvé 

zalesnenie na ploche 1,20 ha /sm 0,60 ha, jd 0,36 ha, bk 0,24 ha/. 

 

Evidencia: 

Vykonané do r. 2010:  ťažba RN -  1698 m3, ťažbou 

vznikla plocha na zalesnenie 0,84 ha prvé zalesňovanie 

0,60 ha, PZ 0,24 ha. 

Návrh zmeny predpisu LHP. 

Účelový výber v kombinácií so skupinovitým clonným 

rubom na celej ploche porastu 4,05 ha vo výške 664 

m3, intenzita zásahu 20 %. 

Vzhľadom na prekročený decenálny etát v rámci 

lesného celku, nebude možné realizovať žiadne 

úmyselné zásahy do konca platnosti PSL. 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobý zámer. 

Porast je takmer na 95% zmladený bukom a jedlou s prímesou smreka. V hornej etáži 

sa nachádzajú kvalitné jedince smreka a buka. Účelový výber by mal mať charakter 

zdravotného výberu zameraného na odstraňovanie hnilobou poškodených jedincov. 

Zredukovať počet stromov  nad vyspelými skupinami  druhej etáže odobratím niekoľkých 

rubne zrelých jedincov smreka a tým podporiť hodnotovú produkciu na kvalitných bukoch 

hornej etáže, ktoré nedosahujú požadované dimenzie. Pôvodne navrhovaný okrajový clonný 

rub zmeniť na účelový výber v kombinácií so skupinovitým clonným rubom nad uvedenými 

skupinami ťažbou rubne zrelých jedincov. 

 

Opatrenia do konca platnosti PSL. 

Do konca decénia sa zamerať predovšetkým  na včasné spracovanie aktívnych 

chrobačiarov a vetrovej kalamity aby sa čo najdlhšie udržala clona materského porastu, ktorá 

priaznivo vplýva na autoregulačné procesy následného porastu. V prípade povolenia orgánu 

štátnej správy LH na vykonanie naliehavej ťažby sa bude postupovať podľa dlhodobého 

zámeru.  Stínka bude vykonaná JMP s rozrezom. Do približovacích liniek bude hmota 

pripravená pre UKT poťahmi. V odrastených skupinách následného porastu vykonať ochranu 
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proti obhryzu a lúpaniu cca 400ks/ha. V odclonených skupinách z titulu kalamity vykonať 

prerezávku. Zásah vykonať v hornej úrovni s podporou budúcich rubných stromov a čo 

najväčšieho počtu života schopných stromov vo všetkých úrovniach. 

 

Dielec 118 20 

 

Charakteristika PSL – ( 2005 – 2014). 

2.PS: Výmera: 8,10 ha, vek 25 r.,  zakmenenie 9, zast. drevín sm 80, bk 10, jd 5, jx 5. Celková 

zásoba je 655 m3. Hektárová zásoba je 81 m3.  

 

Predpis súčasného PSL. 

2.PS: v mladších skupinách prerezávka, prebierka v druhej polovici platnosti LHP, na ostatnej 

ploche prebierka dva krát, prvý zásah do jednej polovice platnosti LHP, 2,00 ha prerezávky, 

prebierka vo výške 200 m3, intenzita zásahu 40 %  

 

Evidencia: 

Bez zásahu 

 

Dlhodobý zámer. 

 

V poraste je po predchádzajúcich zásahoch čistočne odstránená podúroveň,  je 

pomerne hrúbkovo a výškovo vyrovnaný na určitých miestach výrazne poškodený zverou. Je 

tu potrebné označiť zdravé úrovňové alebo nadúrovňové jedince, tieto ochrániť proti zveri 

a výchovne im pomáhaťodstranením jedného alebo dvoch obmedzujúcich jedincov.Postupne 

zlúčiť porastové skupiny 2 a 3 do väčšieho celku, tento technologicky sprístupniť,vytvoriť 

čiastkové pracovné polia. 

 

Opatrenia do konca platnosti PSL. 

V poraste je potrebné vykonať prebierku o intenzite 30%. Výchovu zamerať na 

uvoľňovanie  cieľových stromov 200 ks/ha v úrovni( pozitívny výber). V podúrovni sa bude 

vykonávať negatívny zdravotný vyber.. Zdravá podúroveň bude šetrená tak aby sa dosiahla 

diferenciácia porastu. Cieľové stromy označiť páskou a vykonať ochranu proti obhryzu 

zverou. Tieto stromy podporime odstranením jedného alebo dvoch obmedzujúcich jedincov v 

úrovni. Porast je potrebné rozčleniť na pracovné polia o šírke 40-50m tak aby boli zjazdné pre 

UKT a nadväzovali na rozčlenenie iných porastových skupín. 

 

Dielec 118 30 

 

Charakteristika PSL – ( 2005 – 2014). 

3.PS: Výmera: 3,95 ha, vek 15r.,  zakmenenie 10, zast. drevín sm 60, JD 25, bk 15. Celková 

zásoba je 12 m3. Hektárová zásoba je 3 m3.  

 

Predpis súčasného PSL. 

3.PS: prerezávka 2 krát na celej výmere dielca, prvý zásah do ½ platnosti LHP.  
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Evidencia: 

Bez zásahu 

Dlhodobý zámer. 

Porast je pomerne dobre hrúbkovo a výškovo diferencovaný. Vzhľadom k tomu, že 

v tomto decéniu nebol vykonaný ani jeden výchovný zásah, nebola odstránená podúroveň 

porastu. V severozápadnej časti pri hrebeni je poškodený snehovým polomom. V kompetencii 

OLH je vykonať úpravu predpisu PSL. Navrhujeme tu vykonať štrukturalizačnú  prebierku a 

postupne zlúčiť porastové skupiny 2 a 3 do väčšieho celku, tento technologicky sprístupniť, 

vytvoriť čiastkové pracovné polia. 

 

Opatrenia do konca platnosti PSL. 

V poraste je potrebné vykonať štrukturalizačnú prebierku. Výchovu zamerať na 

uvoľňovanie  cieľových stromov 200 ks/ha v úrovni( pozitívny výber). V podúrovni sa bude 

vykonávať negatívny zdravotný vyber.. Zdravá podúroveň bude šetrená tak aby sa dosiahla 

diferenciácia porastu. Cieľové stromy označiť páskou a vykonať ochranu proti obhryzu 

zverou. Tieto stromy podporime odstranením jedného alebo dvoch obmedzujúcich jedincov v 

úrovni. V severozápadnej časti spracovať kalamitu.  Porast je potrebné rozčleniť na pracovné 

polia o šírke 40-50m tak aby boli zjazdné pre UKT a nadväzovali na rozčlenenie iných 

porastových skupín. 
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Dielec 119 11 

 

Charakteristika PSL – ( 2005 – 2014). 

1.PS: Výmera:  1 etáž 4,22 ha, vek 115r.,  zakmenenie 7, zast. drevín sm 79, bk 13, jd 8   

 2 etáž 1,81 ha, vek 15,zakmenenie 3, zast. drevín bk 40, jd 35, sm 25   

Zásoba na celej ploche je 2940 m3. Hektárová zásoba 1 etáže je 488 m3.  

 

Predpis súčasného PSL. 

1.PS: okrajový clonný rub  v pásoch, šírka na dve výšky porastu, dve východiská obnovy, 

postupovať na severozápad, na ploche 2,08 ha vo výške 1550 m3, intenzita zásahu 53 %, prvé 

zalesnenie na ploche 1,25 ha /sm 0,62 ha, bk 0,40, jd 0,23 ha/. 

 

Evidencia: 

Vykonané do r. 2010:  ťažba RN -  888 m3, ťažbou vznikla plocha na zalesnenie 0,84 ha, prvé 

zalesňovanie 0,44 ha, PZ 0,40 ha. 

Návrh zmeny predpisu LHP. 

Účelový výber v kombinácií so skupinovitým clonným rubom na celej ploche porastu 3,38 ha 

vo výške 830 m3, intenzita zásahu 28 %. 

Vzhľadom na prekročený decenálny etát v rámci lesného celku, nebude možné realizovať 

žiadne úmyselné zásahy do konca platnosti PSL. 

 

Dlhodobý zámer. 

Porast je takmer na 95% zmladený bukom a jedlou s prímesou smreka. V hornej etáži 

sa nachádzajú kvalitné jedince smreka a buka. Účelový výber by mal mať charakter 

zdravotného výberu zameraného na odstraňovanie hnilobou poškodených jedincov. 

Zredukovať počet stromov  nad vyspelými skupinami  druhej etáže odobratím niekoľkých 

rubne zrelých jedincov smreka a tým podporiť hodnotovú produkciu na kvalitných bukoch 

hornej etáže, ktoré nedosahujú požadované dimenzie. Pôvodne navrhovaný okrajový clonný 

rub zmeniť na účelový výber v kombinácií so skupinovitým clonným rubom nad uvedenými 

skupinami ťažbou rubne zrelých jedincov 

 

Opatrenia do konca platnosti PSL. 

Do konca decénia sa zamerať predovšetkým na včasné spracovanie aktívnych 

chrobačiarov a vetrovej kalamity aby sa čo najdlhšie udržala clona materského porastu, ktorá 

priaznivo vplýva na autoregulačné procesy následného porastu. V prípade povolenia orgánu 

štátnej správy LH na vykonanie naliehavej ťažby sa bude postupovať podľa dlhodobého 

zámeru. Stínka bude vykonaná JMP s rozrezom. Do približovacích liniek bude hmota 

pripravená pre UKT poťahmi. V odrastených skupinách následného porastu vykonať ochranu 

proti obhryzu a lúpaniu cca 400ks/ha. V odclonených skupinách z titulu kalamity vykonať 

prerezávku. Zásah vykonať v hornej úrovni s podporou budúcich rubných stromov a čo 

najväčšieho počtu života schopných stromov vo všetkých úrovniach. 
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Dielec 119 20 

 

Charakteristika PSL – ( 2005 – 2014). 

2.PS: Výmera: 4,67 ha, vek 30 r.,  zakmenenie 10, zast. drevín sm 75, bk 15, jd 5, jx 5. 

Celková zásoba je 668 m3. Hektárová zásoba je 143 m3.  

 

Predpis súčasného PSL. 

2.PS: prebierka dva krát, prvý zásah do polovice platnosti LHP, prebierka vo výške 160 m3, 

intenzita zásahu 24 %  

 

Evidencia: 

Bez zásahu 

 

Dlhodobý zámer. 

V poraste je po predchádzajúcich zásahoch takmer úplne odstránená podúroveň,  je 

pomerne hrúbkovo a výškovo vyrovnaný na určitých miestach výrazne poškodený zverou. Je 

tu potrebné označiť zdravé úrovňové alebo nadúrovňové jedince, tieto ochrániť proti zveri 

a výchovne im pomáhať odstranením jedného alebo dvoch obmedzujúcich jedincov.Postupne 

zlúčiť porastové skupiny 2 a 3 do väčšieho celku, tento technologicky sprístupniť, vytvoriť 

čiastkové pracovné polia 

 

Opatrenia do konca platnosti PSL. 

V poraste je potrebné vykonať prebierku o intenzite 30%. Výchovu zamerať na 

uvoľňovanie  cieľových stromov 200 ks/ha v úrovni( pozitívny výber). Zdravá podúroveň, ak 

sa ešte nájde,  bude šetrená tak aby sa dosiahla aspoň čiastočná diferenciácia porastu. Cieľové 

stromy označiť páskou a vykonať ochranu proti obhryzu zverou. Tieto stromy podporíme 

odstránením jedného alebo dvoch obmedzujúcich jedincov v úrovni. Porast je potrebné 

rozčleniť na pracovné polia o šírke 40-50m tak aby boli zjazdné pre UKT a nadväzovali na 

rozčlenenie iných porastových skupín. 

 

Dielec 119 30 

 

Charakteristika PSL – ( 2005 – 2014). 

3.PS: Výmera: 4,02 ha, vek 20r.,  zakmenenie 9, zast. drevín sm 70, JD 15, bk 15,Celková 

zásoba je 100 m3. Hektárová zásoba je 25 m3.  

 

Predpis súčasného PSL. 

3.PS: prerezávka 2 krát na celej výmere dielca, prvý zásah do ½ platnosti LHP.  

 

Evidencia: 

Bez zásahu 
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Dlhodobý zámer. 

Porast je pomerne dobre hrúbkovo a výškovo diferencovaný. Vzhľadom  ktomu, že 

v tomto decéniu nebol vykonaný ani jeden výchovný zásah, nebola odstránená podúroveň 

porastu. V severozápadnej časti pri hrebeni je poškodený snehovým polomom. V kompetencii 

OLH je vykonať úpravu predpisu PSL. Navrhujeme tu vykonať štrukturalizačnú  prebierku a 

postupne zlúčiť porastové skupiny 2 a 3 do väčšieho celku, tento technologicky sprístupniť, 

vytvoriť čiastkové pracovné polia. 

 

Opatrenia do konca platnosti PSL. 

V poraste je potrebné vykonať štrukturalizačnú prebierku. Výchovu zamerať na 

uvoľňovanie  cieľových stromov 200 ks/ha v úrovni( pozitívny výber). V podúrovni sa bude 

vykonávať negatívny zdravotný vyber.. Zdravá podúroveň bude šetrená tak aby sa dosiahla 

diferenciácia porastu. Cieľové stromy označiť páskou a vykonať ochranu proti obhryzu 

zverou. Tieto stromy podporime odstranením jedného alebo dvoch obmedzujúcich jedincov v 

úrovni. V severozápadnej časti spracovať kalamitu.   Porast je potrebné rozčleniť na pracovné 

polia o šírke 40-50m tak aby boli zjazdné pre UKT a nadväzovali na rozčlenenie iných 

porastových skupín. 
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