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Schválil: Ing. František Poleta, - vedúci  výrobno – technického úseku           

            OZ Námestovo 

V Námestove, 15. máj 2011 



Zápisník PRO SILVA 

1. Regionálne zaradenie  (zo všeobecnej časti  LHP) 

 
1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovenská republika 
 

Lesná oblasť: 33A – Stredné beskydy 

Užívateľ (OZ): Námestovo 
 

Zemepisné súradnice: 

LHC: Paráč 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 700-1100 m.n.m. 

Názov: Požehov 
 

Prevládajúca expozícia: S,SV 

Výmera: 456,12 ha 
 

Priemerný sklon: 20 – 30 % 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: C1 – mierne chladná 
 

Priem. ročné zrážky v mm: 1100 
 

Geologické podložie: treťohorný flyš 
 

Priem. roč. teplota v °C: 4,6 

Prevládajúce pôdy: hnedá lesná pôda - 
zglejená 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: FA, Fap 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2002 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: 5 
 

I. – 10 %, II. - 21  %, III. - 9  %, 
IV. -  25 %, V. -  13  %, VI+ - 22 % 

ihličnaté: 95 
 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba  145 908 
 

Plánovaný etát ročný                   7 m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP): 320 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota  97 %, 3 palivo % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm: 80 % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 
42,42 

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

z toho prir. obnova  47  %, 53 umelá 
obnova  % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 5 % 
 

z toho na voľ. pl. 11 %, pod clonou por. 
89  % 

 
 
 
 
 
 

 

 



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. 

Demonštračný objekt bol vytvorený so zámerom na realizáciu metódy ťažby cieľových 

hrúbok úspešne realizovanú  už niekoľko desaťročí v kláštorných lesoch rakúskeho mesta 

Schlägl . Hlavným cieľom je pomocou tejto metódy zabezpečiť prestavbu súčasného 

smrekového lesa na pôvodný prírode blízky les. V modelových porastoch každej rastovej fázy 

zachytiť súčasný stav drevinového zloženia a priestorovej štruktúry a v pravidelných 

časových intervaloch porovnávať vývoj týchto parametrov vplyvom uplatňovania 

hospodárskych postupov podľa spomenutej metódy. 

 

Popis navrhovaných opatrení z platného PSL a doterajšej praxe. 

Obnovné ťažby. 

Z obnovných postupov sa najviac používa maloplošný clonný rub v dvojfázovom prevedení. 

Intenzita obnovnej ťažby je cca. 29 – 32%. Priemerná zmladzovacia doba(čiastková obnovná 

doba) je 6-7 rokov, dynamika a intenzita obnovnej ťažby sa neprispôsobuje vznikajúcim 

náletom a nárastom, tieto sú predčasne odclonené, pozitívny a priaznivý vplyv materského 

porastu sa naplno nevyužíva, dochádza k deformácií podstaty podrastového hospodárskeho 

spôsobu. 

Výchovné ťažby. 

Hrúbková nivelizácia predrubných porastov je výsledkom systematickej podúrovňovej 

výchovy s nízkou intenzitou.(5-7%). 

Obnova lesa. 

Prevláda umelá obnova , na obnovných prvkoch sú vykonávané predsadby jedle a buka. 

Starostlivosť o mladé lesné porasty. 

Územie demonštračného objektu je zimným stanovišťom zveri, preto treba venovať zvýšenú 

pozornosť ochrane kultúr proti zveri, otvorené obnovované plochy tento tlak zveri ešte viac 

znásobujú. Ochrana proti burine sa vykonáva raz ročne po dobu 3 až 4 rokov. 

Výchova prečistkami. 

Prečistky sú vykonávané prevažne 2x za decénium pomerne intenzívnymi zásahmi 

zameranými na redukciu hustoty mladín. 

 

 

 



Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu Pro Silva. 

Alarmujúci nelichotivý stav smrečín na Slovensku vedie lesného hospodára k zamysleniu, ako 

tento stav riešiť. Všeobecne prijatým riešením je prestavba rovnorodých a rovnovekých 

porastov na druhovo zmiešané, štruktúrované prirodzené lesy. Metóda ťažby cieľových 

hrúbok môže byť pomysleným mostom medzi súčasným a cieľovým stavom prírode blízkeho 

lesa. 

Výchova prečistkami. 

Cieľom navrhovaného obhospodarovania porastov je využiť dlhodobý vplyv materského 

porastu a zapojiť do výchovy mladín prirodzene prebiehajúce procesy autoredukcie 

a samoregulácie. V zmysle tohto by mal   podiel a pracnosť  prečistiek dlhodobo klesať , 

prvotnú výškovú diferenciáciu pod materským porastom v rámci dlhej zmladzovacej 

doby(20-30r.) by doplnilo umelé odstránenie poškodených jedincov po nepravidelnom 

maloplošnom odclonení a podpora kvalitných úrovňových jedincov. 

V mladinách na otvorenej ploche je cieľom posilňovať najmä statickú stabilitu mladín 

úrovňovými zásahmi v prospech perspektívnych jedincov hornej vrstvy, v pod úrovni je to 

podpora a zachovanie primiešaných drevín. 

Výchovné ťažby. 

Základom metódy ťažby cieľových hrúbok je štrukturalizačná prebierka, v rámci ktorej sa 

vytypuje a trvale označí 150 až 200 ks kvalitných jedincov hornej úrovne, v blízkosti ktorých 

sa v prvej fáze odstráni jeden prípadne dva najviac obmedzujúce stromy. V druhej fáze sa 

v pod úrovni výchovne pomôže rovnakému počtu stromov, ako stromom druhej kategórie 

a súčasne sa v medzi priestoroch zašetruje každý podúrovňový jedinec, ktorý nebráni 

výchovnému cieľu hospodára. 

V rovnovekých porastoch vo veku nad 50 rokov pôjde o presun časti výchovného zásahu do 

úrovne v rámci uvoľňovacej prebierky  o výške ťažbovej intenzity okolo 13 – 15%, 

vystupňovanie produkcie na najkvalitnejších stromoch hornej vrstvy s cieľom zabezpečiť  

prirodzený vznik , ochranu a prirodzenú diferenciáciu následného porastu. 

Obnovné ťažby. 

Základom obnovy porastov bude podrastový hospodársky spôsob s predĺženou obnovnou 

dobou(50-60rokov), v rámci ktorého sa zvolí individuálny prístup ku každému rubne zrelému 

stromu o cieľovej hrúbke 50 cm. Zdravotným výberom a ťažbou stromov cieľovej hrúbky 

o intenzite 18-20%  formou jednotlivého a nepravidelného hlúčikového clonného rubu sa 

celý vývoj a diferenciácia následného porastu bude uskutočňovať v dlhej zmladzovacej dobe 

pod vplyvom materského porastu. 



Na technologicky neprístupných miestach sa bude uplatňovať maloplošný clonný rub cez 

plošné obnovné prvky v minimálne trojfázovom prevedení. 

Obnova lesa. 

Navrhnutý výchovný a obnovný postup bude viesť k zvýšeniu podielu prirodzenej obnovy na 

60-70%, umelá obnova sa bude prevádzať formou predsadieb v hlúčikovom zmiešaní ako 

nástroj nepriamej premeny drevinového zloženia. 

Starostlivosť o mladé lesné porasty. 

Celá starostlivosť bude spočívať v ochrane jedle proti poškodeniu zverou a pomiestnej 

sporadickej ochrane predsadieb proti burine. 

 

DEMONŠTRAŇÉ  OBJEKTY. 

Pre praktické uplatnenie metódy ťažby cieľových hrúbok sme vybrali modelové porasty 

každej rastovej fázy v ktorých sme v spolupráci s pracovníkmi NLC zistili počiatočné 

parametre štruktúry (drevinové zloženie, zásobu, zakmenenie, počet stromov na ha, stav 

náletu a nárastu) s cieľom v pravidelných intervaloch napr. pri obnove PSL sledovať 

a porovnávať zmenu štruktúry lesných porastov v dôsledku realizovaných hospodárskych 

opatrení. V každom modelovom poraste sme zhodnotili doterajší stav hospodárenia, súčasný 

stav lesného porastu a navrhli hospodárske opatrenia na roky 2012 – 2021. 

 

Dielec 104a00. 

Charakteristika doterajšieho hospodárenia: 

 

LHP dielec vek výmera zakm. Zásoba BP BP tab. Zásoba tab. CBP CBP tab.

m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha % slovný popis m3/ha %

1969 - 1978 14 d 65 16,22 0,9 516 30 5,8 prebierka 2x 30 5,8 VÚ

4 0,7 PN

Spolu: 34 6,5

104a00 75 16,4 0,9 524 8 80 596 42 125 39 7,4 prebierka 33 6,3 VÚ

1979 - 1988 5 1 PN

Spolu: 38 7,3

1989 - 1991

1992 - 2001 104a00 85 15,82 0,8 533 9 70 666 47 122 bez zásahu 32 6 RN

104a00 95 15,41 0,8 585 52 55 721 84 100 195 33 OCR 45 7,7 OÚ

2002 - 2011 56 9,6 RN

Spolu: 111 17,3

2011 104a00 105 15,41 0,7 671 86 49 770 197 92

Vykonané hos. opatreniaPlánované hos. opatrenia



Vývoj hospodárskych opatrení za uvedené obdobie, najmä intenzita ťažby dreva za obdobie 

platnosti LHP potvrdzuje všeobecne zaužívaný spôsob obhospodarovania porastov a to, že 

výchovnými opatreniami založenými na výbere stromov najmä v podúrovňovom postavení 

pri nižšej intenzite ťažby dreva, boli tieto porasty pripravované na obnovu holorubným 

hospodárskym spôsobom, pretože cieľom výchovy bolo dosiahnuť vo veku rubnej doby 

pokiaľ možno čo najviac rubne zrelých stromov v rovnakom čase.  Preto často krát boli 

porasty tesne pred začiatkom obnovy ponechávané bez zásahu , pretože ešte množstvo 

stromov nedosahovalo rubné dimenzie. Ak v čase obnovy porastu dôjde k zmene na 

podrastový hospodársky spôsob, tento sa potom vyznačuje skracovaním čiastkových 

obnovných dôb, vysokou intenzitou ťažby dreva , skorým odcláňaním náletov , vysokým 

podielom umelej obnovy, následné porasty sú minimálne výškovo diferencované a smerujú 

k rovnovekosti. 

Súčasný stav: 

 

 

Pri pohľade na tabuľku štruktúry obnovy vidieť dostatočné zmladenie vhodnej drevinovej 

štruktúry, ktoré dáva primeraný  priestor na postupnú obnovu porastu. 

Návrh hospodárskych opatrení na roky 2012 – 2021. 

Technologická príprava dielca : 

  V obnovnej ťažbe dreva pokračovať jednotlivým clonným 

rubom po celej ploche s možnosťou kombinácie 

s hlúčikovým clonným rubom v objeme 130 m3/ha. 

Prednostne ťažiť rubne zrelé jedince o hrúbke min. 50 cm 

a zdravotne poškodené stromy. V častiach bez dostatočnej 

obnovy vykonať predsadbu jedle a buka v hlúčikovom 

zmiešaní.  

 

JPRL vek(LHP) drevina zast.(%) d1,3(mm) H(m) HSLT bonita priem.objem(m3) m3/ha G(m2)/ha N/ha Zakmenenie G tab m3/ha tab

104A00 110 SM 100 400 35,3 605 34 1,94 670,93 45,42 345 7,152 63,50 920

obnova: semenaciky nálet-do 0,5mnárast 0,5-1,3m nad 1,3m výšky

počet na HA-1: 18590 4180 430 30

po drevinách

SM 18580 3000 100

JD 10 870 40

JB 250 130

BK 60 140 30

JH 10

VR 10



Dielec 120 00. 

Charakteristika doterajšieho hospodárenia : 

 

Doterajšie hodnotenie stavu lesa odhaľuje podhodnotenie skutočnej zásoby dreva na 1 ha 

lesného porastu čomu zodpovedala aj stanovená intenzita ťažby dreva. Vetrová kalamita 

spôsobila na niektorých častiach  presvetlenie porastu a mohutný nástup prirodzenej obnovy 

smreka. Porast bol doteraz vychovávaný ako typická rovnoveká monokultúra smreka 

s nepatrnou prímesou iných drevín na mnohých miestach značne poškodená obhryzom zveri. 

Súčasný stav: 

 

 

LHP dielec vek výmera zakm. Zásoba BP BP tab. Zásoba tab. CBP CBP tab.

m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha % slovný popis m3/ha %

17 g 35 15,39 0,9 102 20 20 prebierka 24 24 VÚ

1969 - 1978 28 27 PN

Spolu: 52 51

120 00 45 15,93 0,9 276 174 117 219 226 161 44 16 prebierka2x 39 14 VÚ

1979 - 1988 20 7 PN

Spolu: 59 21

120 00 55 15,93 0,8 346 70 105 324 129 155 6 2 prebierka 7 2 VÚ

1989 - 1991 11 3 PN

Spolu: 18 5

120 00 60 15,93 0,8 386 40 25 349 58 39 bez zásahu 10 3 PN

1992 - 2001

Spolu: 10 3

120 00 70 15,91 0,8 448 62 76 425 72 124 20 4 prebierka 20 4 VÚ

2002 -2011 41 9 PN

Spolu: 61 13

2011 120 00 80 15,91 0,8 585 137 67 492 198 114

Plánované hos. opatrenia Vykonané hos. opatrenia

JPRL vek(LHP) drevina zast.(%) d1,3(mm) H(m) HSLT bonita priem.objem(m3) m3/ha G(m2)/ha N/ha Zakmenenie G tab m3/ha tab

120_00 80 SM 100 350 30,5 605 34 1,27 582,30 45,53 458 8,001 56,90 724

80 BK + 250 16,1 605 18 0,77 1,85 0,16 2 0,045 34,70 247

50 OS + 370 29,6 605 26 1,05 0,84 0,09 1 0,023 37,50 394

spolu 100 584,99 45,77 461 8,069

obnova: semenáčiky nálet-do 0,5mnárast 0,5-1,3 nad 1,3m výšky

počet na ha 53550 52910 3400 20

po drevinách

SM 53540 51860 3270 5

JD 10 70 5

JB 790 60

BK 150 65 15

JH 40

VR



Prítomnosť následného porastu ako reakcia na kalamitné presvetlenie, primeraný vek a stav 

materského porastu umožňuje pristúpiť k jeho prestavbe na trvalo etážový porast. 

Návrh hospodárskych opatrení na roky 2012 – 2021. 

Technologická príprava dielca: 

 

Predĺžením obnovnej doby na 70 rokov začať 

prestavbu dielca jednotlivým výberom po celej ploche 

o intenzite 70 m3/ha na dva zásahy. V prvej fáze 

ozdraviť porast ťažbou zverou poškodených jedincov, 

v druhej fáze uvoľniť vybraný počet (150 ks) 

najkvalitnejších jedincov približne o hrúbke stredného 

kmeňa, začať nepriamu premenu drevinového zloženia 

predsadbou jedle, buka a bresta v hlúčikovom 

zmiešaní. 

 

 

Dielec 126b00. 

Charakteristika doterajšieho hospodárenia : 

 

 

LHP dielec vek výmera zakm. Zásoba BP BP tab. Zásoba tab. CBP CBP tab.

m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha % slovný popis m3/ha %

17 d1 5 2,68 0,8

1969 - 1978 17 d2 0 8,67

17 c 85 12,48 0,6 455

126b00 10 13,33 0,9

1979 - 1988

1989 - 1991 126b00 20 13,33 0,9

126b00 25 13,33 1 64 35 54,7 prebierka 2x 32 50 VÚ

1992 - 2001 4 6 PN

Spolu: 36 56

126b00 35 13,43 1 200 136 133 197 172 168 40 20 prebierka2x 20,5 10 VÚ

2002 - 2011 31 15,5 PN

51,5 25,5

2011 126b00 45 13,43 0,94 355 155 122 319 206,5 168

Plánované hos. opatrenia Vykonané hos. opatrenia



V dielci boli vykonané štyri prebierkové zásahy, prvé tri ako typicky podúrovňové 

s negatívnym výberom , štvrtý ako úrovňový zásah s pozitívnym výberom v prospech 

vybraných cieľových stromov. Dosiahnutá intenzita ťažby dreva zodpovedala skutočným 

potrebám porastu. 

Súčasný stav: 

  

 

 

Dostatočná hrúbková diferenciácia porastu ( od 6 cm do 42 cm) umožňuje vykonať v ďalšom 

období štrukturalizačnú prebierku s cieľovou minimálne dvojvrstvovou výstavbou. 

 

Návrh hospodárskych opatrení na roky 2012 – 2021. 

Technologická príprava dielca: 

  

 

Štrukturalizačná prebierka o intenzite 70 m3/ha (20%)   

vykonaná v dvoch zásahoch. 

 

JPRL vek drevina zast.(%) d1,3(mm) H(m) HSLT bonita priem.objem(m3) m3/ha G(m2)/ha N/ha Zakmenenie G tab m3/ha tab

126_B0 45 SM 98 206 19,7 605 34 0,32 347,26 38,71 1075 8,961 43,20 376

30 (JD) + 103 7,7 605 28 0,03 0,18 0,06 7 0,026 22,90 70

45 BK 1 191 14,1 605 26 0,24 3,38 0,46 14 0,162 28,60 190

45 JX 1 174 15,4 605 16 0,16 4,09 0,62 25 0,270 23,00 145

spolu 100 354,92 9,419

obnova: semenáčiky nálet-do 0,5m nárast 0,5-1,3 nad 1,3m výšky

počet na HA-1: 4357 279 164 100

po drevinách

SM 4357 43 36 7

JD 7 14

JB 7 7

BK 157

JH

VR 50 71

JX 71 71



 

 

Dielec 123 20. 

  

 

Dielec je po ukončenej výchove mladín v rámci ktorej 

boli vykonané dva prerezávkové zásahy. 

 

 

 

Súčasný stav: 

 

   

  

V predchádzajúcich výchovných opatreniach bola zredukovaná najmä stredná a spodná 

vrstva dielca, čo sa prejavilo úbytkom zastúpenia primiešaných drevín. Napriek tomu sa 

v spodnej vrstve nachádza ešte dostatočný počet jedincov, ako dôsledok prirodzeného 

vzniku porastu a prebiehajúcej autoredukcie. Aj keď vývoj tejto časti porastu je závislý na 

dostatku prenikajúceho svetla cez hornú vrstvu, jeho ďalší osud ponechávame na prirodzený 

proces odumierania bez zásahu človeka. Výchovné opatrenia sú presunuté do vrchnej vrstvy 

porastu v ktorej bolo vyvetvených a proti zveri označených 199 ks jedincov prvej kategórie, 

ktoré už teraz dávajú obraz o budúcej drevinovej skladbe porastu. 

JPRL vek(LHP) drevina zast.(%) d1,3(mm) H(m) HSLT bonita priem.objem(m3) m3/ha G(m2)/ha N/ha Zakmenenie G tab m3/ha tab

123_20 25 SM 86 142 12,1 605 40 0,09 119,66 22,00 1295 6,789 32,40 180

JD 2 112 9,1 605 34 0,05 2,44 0,56 53 0,239 23,40 83

BK 12 113 10,5 605 34 0,05 17,38 3,67 337 1,622 22,60 110

spolu 100 139,48 26,22 1684 8,649

obnova: semenáčikynálet-do 0,5m nárast 0,5-1,3 nad 1,3m výšky

počet na HA: 4300 4860 1480 790

po drevinách

SM 3800 3690 1030 130

JD 500 1160 390 320

JB

BK 10 60 330

JH 10

VR



Tab.4: zastúpenie drevín medzi vyznačenými cieľovými stromami v JPRL 123_2 /. 

drevina počet zastúpenie 

SM 138 69 % 

BK 46 23 % 

JD 12 6 % 

JH 3 2 % 

spolu 199 100 % 

 

Návrh hospodárskych opatrení na roky 2012 – 2021. 

Štrukturalizačná prebierka v objeme 25 m3/ha ( 18%). 

 

Dielec 123 30. 

Mladina, ktorá vznikla z väčšej časti z prirodzenej obnovy dorubom materského porastu. 

Vek 15 rokov, drevinové zloženie: sm 60, bk 30, jd 10 

Mladina je na mnohých miestach prirodzene výškovo rozdiferencovaná s tromi základnými 

výškovými vrstvami. Bola v nej vykonaná prestrihávka na časti plochy za účelom redukcie 

hustoty. V ďalšom obhospodarovaní bude výchova smerovať k posilneniu stability 

úrovňových jedincov v primeranom  rozostupe a k  zachovaniu zastúpenia primiešaných 

drevín. Spôsob vykonania zásahu uvádzame na nasledovných náčrtoch: 

 

 

 

Stav pred zásahom: 

 

 

 

 



Po zásahu: 

 

 

 

Tradičná prerezávka. 
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