Objekt PRO SILVA

Bartková
LS Polomka, OZ Beňuš
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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovensko

Lesná oblasť:46 Ca

Užívateľ (OZ): Beňuš
LHC: Polomka

Zemepisné
súradnice:48°55’SŠ;19°49’19°56’ VD
Rozpätie nadmorskej výšky:725-1275mnm

Názov: Bartková

Prevládajúca expozícia:JZ

Výmera: 276,98 ha

Priemerný sklon:30%

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

Priem. ročné zrážky v mm:800

Geologické podložie: ruly amfibolity

Priem. roč. teplota v °C:6°C

Prevládajúce pôdy: hnedé lesné pôdy

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných
piceosum

typov:

Fageto

Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté: 19% - BK-15%,JH-4%

abieto Prírode blízke hospodárenie od r. 2006

% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):

ihličnaté: 81 % - SM-70%,JD-10% SC-1%

I. -2 %,
II. - 4 %,
IV. - %,
V. %,
Produkcia a ťažba:

Zásoba 100 468 m3

Plánovaný etát ročný 6,9

III. - 5 %,
VI+ -89

%

m3/ha

Priem. zásoba (odhad z LHP):474

m3/ha

z toho: úžitková hmota 85

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:59

%

Plánovaná obnova celkom (z LHP v
ha):15,15
z toho prir. obnova 45
%,
umelá
obnova
55%
z toho na voľ. pl. 100 %, pod clonou por.
%

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:38 %
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:3

%

%,15 palivo %
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3.

Kritériá prírode
pestovateľskej techniky

primeranej

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

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

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

zriedkavé
<25 %

+
+
+
+
+

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 +
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Úvod
Trvalosť ťažby „výberkovo“ sa datuje v roku 1400, kde ťažba sa zabezpečovala
stanovením najnižšej hrúbky ťažených stromov.
Začiatok riadneho hospodárenia v lesoch z literatúry koncom 17. a začiatkom 18.
storočia, kedy sa začína používať výber ako spôsob formovanie štruktúry lesov. Oblasť
Švajčiarska využíva model hájených lesov, kde lesníci obhospodarovali lesy výberom ako
spôsob formovania štruktúry lesov. Zo vznikom drevospracujúceho priemyslu vznikla
koncepcia lesa vekových tried. Nadobudnuté skúsenosti prakticky za storočie viedli
k postupným zmenám v koncepcií obhospodarovania lesov.
Návrat k výberkovému hospodáreniu cez prvé prebierky a prirodzenú obnovu,
ustúpenie od vekových tried. Výberkový les pre svoju trvalú vyváženú, dlhodobú harmóniu
najlepšie zabezpečuje rast pôvodných drevín. Podrastový hospodársky spôsob forma
maloplošná, výberkový hospodársky spôsob, výberkový les predstavuje model prírode
blízkeho obhospodárenia lesa.

Zámer na vytvorenie projektu Pro SILVA:
Vytvorený projekt PRO Silva bude zriadený na mieste génovej základne lesnej
dreviny smreku obyčajného. Na výmere 211,83 ha, kde vypúšťam dočasne dielec 2 00 a 3 00
o výmere 24,70 ha, tieto dielce boli zlikvidované vetrovou kalamitou zo dňa 19. 11. 2004
a však postupne budú priradené do

projektu PRO SILVA. Mimo génovej základne

zaraďujem dielce na LO Vŕšky o výmere 65,15 ha, celkovo 276,98 ha. Postupne objekt PRO
Silva rozširovať na celú LO Vŕšky, tým zabezpečiť kvalitným genofondom autochtónnych
drevín. Porasty umelo založené prebudovať s prirodzenou obnovou na prírode blízky les.
Cielené ovplyvňovanie stavby lesa, vytvorenie vertikálnej a horizontálnej štruktúry porastu,
prirodzená diferenciácia lesných porastov na úplné prevládnutie prirodzenej obnovy
s následným šetrením nákladov na pestovateľskú činnosť.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe
V pláne hospodárskych opatrení z roku 1994 - 2003 najčastejšie používaný
maloplošný holorub, maloplošný clonný rub a dorub, poškodené jedince vyrúbať. Počas
platnosti LHP sa predpísané obnovené postupy dodržiavali, počet zásahov v priemere 1-2x za
decénium.
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Intenzita zásahov: VÚ – 50r

15-18 m³ na ha

VÚ + 50r

25-40 m³na ha

OÚ m3 podľa výpočtu plochy a hektárovej zásoby obnovovaného porastu
Kalamita 42% z ročnej ťažby
Ťažbové postupy: ťažba JMP
-

približovanie kone + traktor

-

približovanie lanovkou

-

manipulácia JMP, procesor

-

spracovanie kalamity harvestor

-

použitie koní 21%

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO Silva:
Princípy prírode blízkeho obhospodarovania sa z lokality GZ Bartková rozšíriť na
plochu celého LO Vŕšky.

Obnovné ťažby
Spôsob vykonania – účelový výber, výberkový rub.
Pri prebudove na výberkový spôsob stačí jeden zásah na decénium, v ďalšom štádiu
jeden až dva zásahy za decénium podľa stavu porastu.
Intenzita zásahu: Prvým zásahom, ktorý má charakter prípravného rubu, sa odoberie
20% zásoby. Ďalšie zásahy sú vykonávané podľa potreby a sú orientované na zvyšovanie
prírastku, na úpravu zásoby na 1ha, alebo zmenu štruktúry porastu.
Ťažbové postupy: Veľmi dôležitá činnosť pred samotnou ťažbou je technologická
príprava pracoviska, zameraná predovšetkým na vyznačenie približovacích liniek a liniek
s úpravou terénnych nerovností („pierok“). Ťažba sa vykonáva smerovou stínkou
k približovacím linkám, ktoré sú od seba vzdialené cca 40m (+/- 10m) podľa terénu. Kmene
sa prerezávajú, aby pri približovaní boli čo najmenšie škody na stojatých kmeňoch, alebo
nárastoch mladín (je zabezpečený dôsledný náter poškodených stromov PELACOLOM).
Približovanie sa prevádza ŠLKT, v niektorých porastoch, podľa terénu je potrebné používať
kone, hlavne v prvých zásahoch pri prebudovaní na výberový spôsob, kde je pomerne veľa
tenšej hmoty.

Výchovné ťažby:
Intenzita zásahu: Zvýšenie % ťažby aspoň na 15% zo zásoby porastu.
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Spôsob vykonania: úrovňové zásahy, na zabezpečenie nezávislého rastu stromov –
kvalita korún, výchova zameraná na úpravu drevinového zloženia, stabilitu porastov, kvalitu
produkcie. Výberkovým rubom vykonávať ťažbu v hornej a strednej etáži.
Rozčleňovanie: 20 – 30 m linkami s uplatnením smerovej stínky.

Obnova lesa:
Prirodzená obnova úplne prevládne, umelá sa stane len doplnkovým spôsobom (cca na
ploche do 5%). Pre zabezpečenie žiadúceho drevinového zloženia bude potrebné citlivo
pracovať so svetlom tak, aby agresívny buk úplne neprevládol a vytvorili sa podmienky aj pre
obnovu jedle a smreka. Ojedinelú obnovu borovice podporovať silnými plecími rubmi
v ostatných drevinách, rovnako likvidovať pomiestne husté zmladenia buka tieniace
konkurenčne slabší smrek a jedlu.

Starostlivosť o mladé lesné porasty:
Jedľu, buk, smrek vo výberkovom spôsobe netreba chrániť proti burine ani proti zveri.
Plecí rub a prestrihávku robiť za účelom redukcie počtu jedincov, stability a úpravy
drevinového zloženia.

Výchova prečistkami:
V ihličnatých porastoch – prvým zásahom vyčistiť podúroveň (až 50% redukciou
jedincov, ďalšie zásahy realizovať v úrovni.
V listnatých porastoch – prvým zásahom zabezpečiť odstránenie predrastlíkov
a nekvalitných jedincov, jemne zasiahnuť aj v podúrovni, ďalšie zásahy v úrovni.

Časový harmonogram realizácie navrhovaných zmien v dielcoch pro SILVA.
Dielec

2007

2008

2009

2010

2011

1300
1600

2012

2013

poznámka
sprac. po kalamite

25

4A 00

70

4300

15

500

sprac. po kalamite

600

sprac. po kalamite

700

500

800

200

900

200

1000

spracované
kalamitou
175

7

11A 00

240

11B 00

20

12A 00

50

12B 00

27

12C 00

100

1300
1400

400
150

15A 00

700

1700

350

1800

350

38A 00

250

39A 00

300

95 01

800

97 00

540

98 00

370

100A 00

300

101 00

80

102A 00

270

102B 00

170

111 20

200

spolu

1075

532

1400

1050

1065

630

1100

6852

Demonštračný objekt
Porast 1B00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Jednoetážový porast: výmera 5,7 ha
Vek: 75 rokov
Zakmenenie: 0,8
Zastúpenie drevín: sm 50, sc 35, bo 10, jv 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Prebierka 3 ha 45m3, intenzita zásahu 15m3 / ha
Poškodené jedince vyrúbať
Vykonané: 49 m3 – prebierka a 7m3 PN
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka okrem redších skupín na juhu 1x v decéniu. V množstve 70m3 na ploche 4,8 ha,
intenzita zásahu 15m3 / ha
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Návrh na prebudovu porastu:
Prvé zásahy orientovať do rozčlenenia porastu na vzdialenosť 40 – 50 m, postupne
pokračovať so zdravotným a negatívnym výberom, jednotlivé hustejšie skupiny ostávajú
oddelené presvetlenými skupinami, do ktorých zatiaľ nezasahujeme. V uvoľnených skupinách
nasleduje prirodzené zmladenie, ďalšie skupiny sa otvárajú negatívnym výberom. Doba
prebudovy porastu je 50-100 rokov podľa intenzity zásahu. Ťažba kvalitných stromov nastáva
po dosiahnutí cieľovej hrúbky spravidla 60-70cm.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
V poraste na S časti sa nachádza prirodzené
zmladenie sm, bk, pomiestne na celej ploche
porastu. Porast je čiastočne rozčlenený.
V poraste je spracovaná kalamita smreka.

Zámer:
Objekt bude vytvorený na mieste genovej
základne lesnej dreviny smreka obyčajného pre
zachovanie genofondu, zvýšenie podielu
prirodzenej
obnovy,
skvalitňovanie
a zvyšovanie porastovej zásoby, postupne porast
pretvárať vertikálnu a horizontálnu štruktúru,
šetrenie nákladov na pestovateľskú činnosť.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú
stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.

Porast 1G00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 0,79 ha,
Vek: 35 rokov
Zakmenenie: 0,9
Zastúpenie drevín: sm 80, sc 15, bk 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Prerezávka na celej ploche porastu.
Vykonané v roku 1995 prerezávka.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka na celej ploche 0,79 ha 15m3 intenzita zásahu 20m3/ha
Návrh na prebudovu porastu:
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Prvé zásahy orientovať do rozčleňovania porastu, venovať sa podúrovňovej zložke,
vykonávať maximálne možné silné zásahy, s cieľom vytvoriť čo najsilnejšie koruny od jednej
tretiny do jednej polovice, za účelom dosiahnutia stabilného porastu a v budúcnosti dobrých
prírastkov.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast
z časti
rozčlenený,
prechádza
z prerezávkovej do prebierkovej fázy, vytvorený
umelou obnovou.

Zámer:
Vytvorenie horizontálnej a vertikálnej štruktúry
porastu, skvalitňovanie, zvyšovanie drevnej
zásoby prechodom porastu na účelový výber,
úplné
prevládnutie
prirodzenej
obnovy
s následným šetrením nákladov.

Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú
stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.

Porast 4A00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Jednoetážový porast: výmera 7,16 ha
Vek: 70 rokov
Zakmenenie: 0,8
Zastúpenie drevín: sm 75, sc 20, bk 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Prebierka na ploche 1,5 ha, intenzita zásahu 7,3 m3/ha
Predpis ťažby: 11m3
Vykonané 10m3, PN 40m3
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Na severozápadnej časti porastu prebierka 1x v decéniu
Predpis ťažby 70m3 na ploche 3,5 ha
Intenzita zásahu 20m3 na ha, tj. 4,2%
Návrh na prebudovu porastu:
Prvé zásahy orientovať do rozčlenenia porastu na vzdialenosť 40 – 50 m, postupne
pokračovať so zdravotným a negatívnym výberom, jednotlivé hustejšie skupiny ostávajú
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oddelené presvetlenými skupinami, do ktorých zatiaľ nezasahujeme. V uvoľnených skupinách
nasleduje prirodzené zmladenie, ďalšie skupiny sa otvárajú negatívnym výberom. Doba
prebudovy porastu je 50-100 rokov podľa intenzity zásahu. Ťažba kvalitných stromov nastáva
po dosiahnutí cieľovej hrúbky spravidla 60-70cm.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
V poraste vo východnej časti sa nachádza prirodzené zmladenie smreka a buka. Porast nieje
rozčlenený, postihnutý sústredenou kalamitou západnej a severnej časti porastu, na ostatnej
ploche roztrúsená kalamita. Ide o strednú kmeňovinu, rôznoveký porast, staršia časť na juhu,
mladšia na severe.
Zámer:
Zámerom na uplatnenie rozčleňovacích liniek je priblížiť drevnú hmotu k linkám a po linkách
s čo najnižším poškodením prirodzeného zmladenia a zvýšenie stability porastu. Rozčlenenie
sa vykoná po spádnici na šírku pracovných polí 40 až 60 m.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku k linkám, približovanie vykonávať koňom
a ŠLKT. Približované kmene prerezávať v poraste na sortimenty, aby nedošlo k poškodeniu
stojacích stromov.

Porast 4B00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 0,64ha
Vek 25 rokov
Zakmenenie: 0,9
Zastúpenie: sm 75, sc 20, bk 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
V mladších skupinách prečistka, vo vyspelejších prebierka v druhej polovici decénia okrem
redších skupín.
Vykonané: v roku 1999 prerezávka 0,35 ha, prebierka 0,15 ha.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka na celej ploche porastu 0,64 ha – 15m3, intenzita zásahu 23 m3/ha
Návrh na prebudovu
porastu:
Prvé zásahy orientovať do
rozčleňovania
porastu,
venovať sa podúrovňovej
zložke,
vykonávať
maximálne možné silné
zásahy, s cieľom vytvoriť
čo najsilnejšie koruny od
jednej tretiny do jednej
polovice,
za
účelom
dosiahnutia
stabilného
porastu
a v budúcnosti
dobrých prírastkov.
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Komentár k súčasnému stavu porastu:
Ihličnatá prebierková žrďovina rôznoveká ojedinelí výskyt jd, jb, br, rozčlenená, dobrý
zdravotný stav.
Zámer:
Vytvorenie horizontálnej a vertikálnej štruktúry porastu, skvalitňovanie, zvyšovanie drevnej
zásoby prechodom porastu na účelový výber, úplné prevládnutie prirodzenej obnovy
s následným šetrením nákladov.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.

Porast 5 00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 10,65 ha
Vek 80 rokov
Zakmenenie: 0,8
Zastúpenie: sm 95, sc 4, bk 1
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Kalamitu spracovať v množstve 15m3.
Vykonané. Spracovaná kalamita 147 m3.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
V hustejších skupinách prebierka na ploche 6 ha / 180m3, intenzita 30m3 / ha
Návrh na prebudovu porastu:
Využiť spolupôsobenie prirodzeného zmladenia pri obnove. Postupne vytvárať bioskupinky
pod materským porastom a kalamitných plochách. Postupný prechod na prírode blízke
obhospodarovanie.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast po spracovaní sústredenej kalamity na Z v ostatnej časti spracovaná rozptýlená
kalamita, pod porastom prirodzené zmladenie sm, bk, jb. Haluzina a zbytky po ťažbe na
ploche po kalamite uhodená.
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Zámer:
V prvej fáze využiť semenný
rok,
vytvárať
plôšky
spolupôsobenia, podporovať
zmladzujúce sa dreviny
a umožniť drevinám dostať
sa do podúrovní, postupne
vytvoriť tretiu etáž, v ďalšej
fáze dosiahnuť prírodný les.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne
používať smerovú stínku
k linkám,
šetrné
približovanie
krátených
sortimentov ŠLKT + kone.

Porast 6 00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 17,11 ha
Vek 85 rokov
Zakmenenie: 0,9
Zastúpenie: sm 90, bk 10
Predpis
predchádzajúceho LHP
(1994 – 2003)
Kalamitu spracovať 50
m3.
Vykonané.
Spracovaná
kalamita 918 m3.
Nový predpis LHP (2004
– 2013)
OCR v pásoch na dve
výšky porastu, založiť dve
východiská obnovy, dva
zásahy v decéniu.
Pomiestna príprava pôdy,
nezmladené
miesta
doplniť, vyžínať, chrániť
proti zveri.
Návrh na prebudovu porastu:
Využiť spolupôsobenie prirodzeného zmladenia pri obnove. Postupne vytvárať bioskupinky
pod materským porastom a kalamitných plochách. Postupný prechod na prírode blízke
obhospodarovanie.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast po spracovaní rozptýlenej a sústredenej kalamity, haluzina uhodená – oslobodené
existujúce prirodzené zmladenie, plochy umelo zalesnené, po celej ploche porastu výskyt
prirodzeného zmladenia.
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Zámer:Zachovanie genofondu smreka ale aj umelo založených častí porastu. Prebudova
porastu na prírode blízky les.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.

Porast 7 00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 13,09 ha
Vek 75 rokov
Zakmenenie: 0,9
Zastúpenie: sm 80, bk 15, sc 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Kalamitu spracovať 32 m3.
Vykonané. Spracovanie kalamity 181 m3.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka 1x v decéniu na celej ploche porastu 13,09 ha – 500 m3, intenzita zásahu 38 m3 na
ha.
Návrh na prebudovu porastu:
Prvé zásahy orientovať do rozčlenenia porastu na vzdialenosť 40 – 50 m, postupne
pokračovať so zdravotným a negatívnym výberom, jednotlivé hustejšie skupiny ostávajú
oddelené presvetlenými skupinami, do ktorých zatiaľ nezasahujeme. V uvoľnených skupinách
nasleduje prirodzené zmladenie, ďalšie skupiny sa otvárajú negatívnym výberom. Doba
prebudovy porastu je 50-100 rokov podľa intenzity zásahu. Ťažba kvalitných stromov nastáva
po dosiahnutí cieľovej hrúbky spravidla 60-70cm.
Komentár k súčasnému
stavu porastu:
Porast
po
spracovaní
rozptýlenej a sústredenej
kalamity na západnej časti
porastu, haluzina uhodená
– oslobodené existujúce
prirodzené
zmladenie,
plochy umelo zalesnené,
po celej ploche porastu
výskyt
prirodzeného
zmladenia.
Zámer:
Porast
rozčleniť.
Zachovanie
genofondu
smreka ale aj umelo založených častí porastu. Prebudova porastu na prírode blízky les.

14

Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.

Porast 8 00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 11,36 ha
Vek 75 rokov
Zakmenenie: 0,9
Zastúpenie: sm 60, bk 30, sc 5, jh 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Kalamitu spracovať, prebierka okrem redších skupín na ploche 5,5 ha 37 m3. Intenzita zásahu
3m3/ha.
Vykonané. Prebierka 5,5 ha 43 m3
Kalamita 42m3.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka na celej ploche porastu 1,36 ha 455 m3, intenzita zásahu 40 m3/ ha 1x v decéniu.
Návrh na prebudovu porastu:
Prvé zásahy orientovať do rozčlenenia porastu
na vzdialenosť 40 – 50 m, postupne pokračovať
so
zdravotným
a negatívnym
výberom,
jednotlivé hustejšie skupiny ostávajú oddelené
presvetlenými skupinami, do ktorých zatiaľ
nezasahujeme.
V uvoľnených
skupinách
nasleduje prirodzené zmladenie, ďalšie skupiny
sa otvárajú negatívnym výberom. Doba
prebudovy porastu je 50-100 rokov podľa
intenzity zásahu. Ťažba kvalitných stromov
nastáva po dosiahnutí cieľovej hrúbky spravidla
60-70cm.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast po spracovaní rozptýlenej a sústredenej
kalamity, haluzina uhodená – oslobodené
existujúce prirodzené zmladenie, plochy umelo
zalesnené, po celej ploche porastu výskyt
prirodzeného zmladenia.

Zámer:
Porast rozčleniť. Zachovanie genofondu smreka ale aj umelo založených častí porastu.
Prebudova porastu na prírode blízky les.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.
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Porast 9 00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 18,57 ha
Vek 75 rokov
Zakmenenie: 1
Zastúpenie: bk 35, sm 30, jh 10, sc 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Prebierka okrem redších skupín na výmere 9,5 ha v množstve 20 m3, intenzita zásahu 21 m3 /
ha.
Vykonané. Prebierka 9,5 ha 60 m3, kalamita 153 m3.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka na celej výmere porastu 18,57 ha, 855 m3. Intenzita zásahu 46 m3/ha 1x v decéniu.
Návrh na prebudovu porastu:
Prvé zásahy orientovať do rozčlenenia porastu
na vzdialenosť 40 – 50 m, postupne pokračovať
so
zdravotným
a negatívnym
výberom,
jednotlivé hustejšie skupiny ostávajú oddelené
presvetlenými skupinami, do ktorých zatiaľ
nezasahujeme.
V uvoľnených
skupinách
nasleduje prirodzené zmladenie, ďalšie skupiny
sa otvárajú negatívnym výberom. Doba
prebudovy porastu je 50-100 rokov podľa
intenzity zásahu. Ťažba kvalitných stromov
nastáva po dosiahnutí cieľovej hrúbky spravidla
60-70cm.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast po spracovaní rozptýlenej a sústredenej
kalamity, haluzina uhodená – oslobodené
existujúce prirodzené zmladenie, plochy umelo
zalesnené, po celej ploche porastu výskyt
prirodzeného zmladenia.
Zámer:
Porast rozčleniť. Zachovanie genofondu smreka ale aj umelo založených častí porastu.
Prebudova porastu na prírode blízky les.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.
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Porast 10 00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 7,5 ha
Vek 80 rokov
Zakmenenie: 0,9
Zastúpenie: sm 95, sc 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Prebierka okrem redších skupín, poškodené jedince vyrúbať na ploche 3 ha v množstve 15
m3, intenzita zásahu 5m3 na ha.
Vykonané 3 ha, 15 m3 prebierka, 263 m3 kalamita.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka v hustejších skupinách na výmere 5 ha 175 m3, intenzita zásahu 35m3 na ha 1 x
v decéniu.
Návrh na prebudovu porastu:
Prvé zásahy orientovať do rozčlenenia porastu
na vzdialenosť 40 – 50 m, postupne pokračovať
so
zdravotným
a negatívnym
výberom,
jednotlivé hustejšie skupiny ostávajú oddelené
presvetlenými skupinami, do ktorých zatiaľ
nezasahujeme.
V uvoľnených
skupinách
nasleduje prirodzené zmladenie, ďalšie skupiny
sa otvárajú negatívnym výberom. Doba
prebudovy porastu je 50-100 rokov podľa
intenzity zásahu. Ťažba kvalitných stromov
nastáva po dosiahnutí cieľovej hrúbky spravidla
60-70cm.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast po spracovaní rozptýlenej a sústredenej
kalamity, haluzina uhodená – oslobodené
existujúce prirodzené zmladenie, plochy umelo
zalesnené, po celej ploche porastu výskyt
prirodzeného zmladenia.
Zámer:
Porast rozčleniť. Zachovanie genofondu smreka ale aj umelo založených častí porastu.
Prebudova porastu na prírode blízky les.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.
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Porast 11A00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 13,49 ha
Vek 80 rokov
Zakmenenie: 0,8
Zastúpenie: sm 65, sc 30, bk 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Prebierka okrem redších skupín, poškodené jedince vyrúbať na ploche 5,55 ha v množstve
55m3, intenzita 10 m3 na ha.
Vykonané. Prebierka 5,55 ha, 59 m3, kalamita 541 m3.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka okrem redších skupín na juhovýchode porastu, na ploche 8 ha 241 m3, intenzita
zásahu 30 m3/ha.
Návrh na prebudovu porastu:
Využiť spolupôsobenie prirodzeného zmladenia pri obnove. Postupne vytvárať bioskupinky
pod materským porastom a kalamitných plochách. Postupný prechod na prírode blízke
obhospodarovanie.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast po spracovaní sústredenej kalamity na
Z v ostatnej časti spracovaná rozptýlená
kalamita, pod porastom prirodzené zmladenie
sm, bk, jb. Haluzina a zbytky po ťažbe na ploche
po kalamite uhodená.
Zámer:
V prvej fáze využiť semenný rok, vytvárať
plôšky
spolupôsobenia,
podporovať
zmladzujúce sa dreviny a umožniť drevinám
dostať sa do podúrovní, postupne vytvoriť tretiu
etáž, v ďalšej fáze dosiahnuť prírodný les.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú
stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.
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Porast 11B00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 1,08 ha
Vek 30 rokov
Zakmenenie: 0,9
Zastúpenie: jh 60, sm 30, bk 10
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Vo vyspelejších skupinách prebierka na ploche 0,25 ha v množstve 2m3, intenzita zásahu
6m3/ha. Prerezávka na ploche 0,05 ha. Kroviny vysekať.
Vykonané. Prerezávka 0,05 ha, prebierka 0,25 ha 2m3.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka v 2. polovici decénia okrem redších skupín na juhu plocha 0,80ha 10m3, intenzita
zásahu 15m3/ha
Návrh na prebudovu porastu:
Prvé zásahy orientovať do rozčleňovania porastu, venovať sa podúrovňovej zložke,
vykonávať maximálne možné silné zásahy, s cieľom vytvoriť čo najsilnejšie koruny od jednej
tretiny do jednej polovice, za účelom dosiahnutia stabilného porastu a v budúcnosti dobrých
prírastkov.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast z časti rozčlenený, prechádza z prerezávkovej do prebierkovej fázy, vytvorený umelou
obnovou.

Zámer:
Vytvorenie horizontálnej
a vertikálnej
štruktúry
porastu,
skvalitňovanie,
zvyšovanie drevnej zásoby
prechodom porastu na
účelový
výber,
úplné
prevládnutie prirodzenej
obnovy
s následným
šetrením nákladov.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne
používať smerovú stínku
k linkám, šetrné približovanie krátených sortimentov ŠLKT + kone.
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Porast 12A00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 3,64 ha
Vek 70 rokov
Zakmenenie: 0,8
Zastúpenie: sm 65, sc 25, bo 10
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Kalamitu spracovať v množstve 5m3.
Vykonané. Kalamita 5m3.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka okrem redších skupín na severovýchode 1/3 porastu na ploche 2,50 ha 50m3,
intenzita zásahu 20m3/ha
Návrh na prebudovu porastu:
Využiť spolupôsobenie prirodzeného zmladenia pri obnove. Postupne vytvárať bioskupinky
pod materským porastom a kalamitných plochách. Postupný prechod na prírode blízke
obhospodarovanie.

Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast po spracovaní sústredenej kalamity na
Z v ostatnej časti spracovaná rozptýlená kalamita,
pod porastom prirodzené zmladenie sm, bk, jb.
Haluzina a zbytky po ťažbe na ploche po kalamite
uhodená.
Zámer:
V prvej fáze využiť semenný rok, vytvárať plôšky
spolupôsobenia, podporovať zmladzujúce sa
dreviny a umožniť drevinám dostať sa do
podúrovní, postupne vytvoriť tretiu etáž, v ďalšej
fáze dosiahnuť prírodný les.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku
k linkám,
šetrné
približovanie
krátených
sortimentov ŠLKT + kone.
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Porast 12B00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 2,15 ha
Vek 35 rokov
Zakmenenie: 0,8
Zastúpenie: jd 50, sm 35, bk 5, sc 5, br 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Prebierka okrem redších skupín na ploche 2,5 ha v množstve 88 m3, intenzita zásahu
35m3/ha, poškodené jedince vyrúbať.
Vykonané. Prebierka 2,5 ha, 80m3.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
V mladších skupinách na severe prerezávka, v hustejších skupinách na juhovýchode
prebierka, na ploche 1 ha 27m3, intenzita zásahu 25m3/ha. Rozčleniť.
Návrh na prebudovu porastu:
Prvé zásahy orientovať do rozčleňovania
porastu, venovať sa podúrovňovej zložke,
vykonávať maximálne možné silné zásahy,
s cieľom vytvoriť čo najsilnejšie koruny od
jednej tretiny do jednej polovice, za účelom
dosiahnutia stabilného porastu a v budúcnosti
dobrých prírastkov.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast
z časti
rozčlenený,
prechádza
z prerezávkovej do prebierkovej fázy, vytvorený
umelou obnovou.

Zámer:
Vytvorenie horizontálnej a vertikálnej štruktúry
porastu, skvalitňovanie, zvyšovanie drevnej
zásoby prechodom porastu na účelový výber,
úplné
prevládnutie
prirodzenej
obnovy
s následným šetrením nákladov.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.
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Porast 12C00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 4,06 ha
Vek 70 rokov
Zakmenenie: 0,8
Zastúpenie: sm 70, sc 30
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Bez zásahu.
Vykonané. Kalamita 5m3.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Na JZ časti porastu v hustejších skupinách prebierka na ploche 2,50ha 50m3. Intenzita zásahu
20m3 na ha.
Návrh na prebudovu porastu:
Prvé zásahy orientovať do rozčlenenia porastu
na vzdialenosť 40 – 50 m, postupne pokračovať
so
zdravotným
a negatívnym
výberom,
jednotlivé hustejšie skupiny ostávajú oddelené
presvetlenými skupinami, do ktorých zatiaľ
nezasahujeme.
V uvoľnených
skupinách
nasleduje prirodzené zmladenie, ďalšie skupiny
sa otvárajú negatívnym výberom. Doba
prebudovy porastu je 50-100 rokov podľa
intenzity zásahu. Ťažba kvalitných stromov
nastáva po dosiahnutí cieľovej hrúbky spravidla
60-70cm.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
Objekt bude vytvorený na mieste genovej
základne lesnej dreviny smreka obyčajného pre
zachovanie genofondu, zvýšenie podielu
prirodzenej obnovy, skvalitňovanie a zvyšovanie
porastovej zásoby, postupne porast pretvárať
vertikálnu a horizontálnu štruktúru, šetrenie
nákladov na pestovateľskú činnosť.
Zámer:
Objekt bude vytvorený na mieste genovej základne lesnej dreviny smreka obyčajného pre
zachovanie genofondu, zvýšenie podielu prirodzenej obnovy, skvalitňovanie a zvyšovanie
porastovej zásoby, postupne porast pretvárať vertikálnu a horizontálnu štruktúru, šetrenie
nákladov na pestovateľskú činnosť.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.
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Porast 13 00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 14,11 ha
Vek 75 rokov
Zakmenenie: 0,9
Zastúpenie: sm 80, sc 10, bk 5, jd 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Prebierka okrem redších skupín na ploche 7ha v množstve 91 m3, intenzita zásahu 13m3/ha.
Vykonané. Prebierka 7 ha 83m3, kalamita 234 m3.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka redších skupín na výmere 10 ha 400 m3, intenzita zásahu 40m3/ha.
Návrh na prebudovu porastu:
Prvé zásahy orientovať do rozčlenenia porastu
na vzdialenosť 40 – 50 m, postupne pokračovať
so
zdravotným
a negatívnym
výberom,
jednotlivé hustejšie skupiny ostávajú oddelené
presvetlenými skupinami, do ktorých zatiaľ
nezasahujeme.
V uvoľnených
skupinách
nasleduje prirodzené zmladenie, ďalšie skupiny
sa otvárajú negatívnym výberom. Doba
prebudovy porastu je 50-100 rokov podľa
intenzity zásahu. Ťažba kvalitných stromov
nastáva po dosiahnutí cieľovej hrúbky spravidla
60-70cm.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
V poraste na S časti sa nachádza prirodzené
zmladenie sm, bk, pomiestne na celej ploche
porastu. Porast je čiastočne rozčlenený.
V poraste je spracovaná kalamita smreka.
Zámer:
Objekt bude vytvorený na mieste genovej
základne lesnej dreviny smreka obyčajného pre
zachovanie genofondu, zvýšenie podielu prirodzenej obnovy, skvalitňovanie a zvyšovanie
porastovej zásoby, postupne porast pretvárať vertikálnu a horizontálnu štruktúru, šetrenie
nákladov na pestovateľskú činnosť.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.
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Porast 14 00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 10,35 ha
Vek 75 rokov
Zakmenenie: 0,9
Zastúpenie: sm 45, bk 40, jh 10, sc 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Prebierka okrem redších skupín na ploche 5 ha, v množstve 115 m3, intenzita zásahu
25m3/ha.
Vykonané. Prebierka 131 m3 5 ha, kalamita 21 m3.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka na celej ploche porastu 10,35 ha 350 m3, intenzita zásahu 34 m3/ha.
Návrh na prebudovu porastu:
Prvé zásahy orientovať do rozčlenenia porastu
na vzdialenosť 40 – 50 m, postupne pokračovať
so
zdravotným
a negatívnym
výberom,
jednotlivé hustejšie skupiny ostávajú oddelené
presvetlenými skupinami, do ktorých zatiaľ
nezasahujeme.
V uvoľnených
skupinách
nasleduje prirodzené zmladenie, ďalšie skupiny
sa otvárajú negatívnym výberom. Doba
prebudovy porastu je 50-100 rokov podľa
intenzity zásahu. Ťažba kvalitných stromov
nastáva po dosiahnutí cieľovej hrúbky spravidla
60-70cm.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
V poraste na S časti sa nachádza prirodzené
zmladenie sm, bk, pomiestne na celej ploche
porastu. Porast je čiastočne rozčlenený.
V poraste je spracovaná kalamita smreka.
Zámer:
Objekt bude vytvorený na mieste genovej
základne lesnej dreviny smreka obyčajného pre zachovanie genofondu, zvýšenie podielu
prirodzenej obnovy, skvalitňovanie a zvyšovanie porastovej zásoby, postupne porast pretvárať
vertikálnu a horizontálnu štruktúru, šetrenie nákladov na pestovateľskú činnosť.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.
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Porast 15A00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 15,49 ha
Vek 75 rokov
Zakmenenie: 0,9
Zastúpenie: sm 70, bk 25, sc 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Prebierka okrem redších skupín na ploche 7,5 ha v množstve 98 m3, intenzita zásahu
13m3/ha, poškodené jedince vyrúbať.
Vykonané. Prebierka 7,5 ha 97 m3, kalamita 141 m3.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka na celej výmere porastu 15,49 ha 700m3, intenzita zásahu 45 m3/ha
Návrh na prebudovu porastu:
Prvé zásahy orientovať do rozčlenenia porastu
na vzdialenosť 40 – 50 m, postupne pokračovať
so
zdravotným
a negatívnym
výberom,
jednotlivé hustejšie skupiny ostávajú oddelené
presvetlenými skupinami, do ktorých zatiaľ
nezasahujeme.
V uvoľnených
skupinách
nasleduje prirodzené zmladenie, ďalšie skupiny
sa otvárajú negatívnym výberom. Doba
prebudovy porastu je 50-100 rokov podľa
intenzity zásahu. Ťažba kvalitných stromov
nastáva po dosiahnutí cieľovej hrúbky spravidla
60-70cm.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
V poraste na J časti sa nachádza kalamita
sústredená a rozptýlená po celom poraste.
Prirodzené zmladenie sm, bk, pomiestne na celej
ploche porastu. Porast je čiastočne rozčlenený.
V poraste je spracovaná kalamita smreka.

Zámer:
Objekt bude vytvorený na mieste genovej základne lesnej dreviny smreka obyčajného pre
zachovanie genofondu, zvýšenie podielu prirodzenej obnovy, skvalitňovanie a zvyšovanie
porastovej zásoby, postupne porast pretvárať vertikálnu a horizontálnu štruktúru, šetrenie
nákladov na pestovateľskú činnosť.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.
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Porast 17 00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 10,82 ha
Vek 75okov
Zakmenenie: 0,9
Zastúpenie: sm 65, sc 25, bk 10
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Prebierka okrem redších skupín na ploche 5 ha v množstve 60m3, intenzita zásahu 12m3/ha.
Poškodené jedince vyrúbať.
Vykonané. Prebierka 5 ha 59m3, kalamita 124 m3.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka na celej výmere porastu, v množstve 351 m3, intenzita zásahu 32 m3/ha.
Návrh na prebudovu porastu:
Prvé zásahy orientovať do rozčlenenia porastu na vzdialenosť 40 – 50 m, postupne
pokračovať so zdravotným a negatívnym výberom, jednotlivé hustejšie skupiny ostávajú
oddelené presvetlenými skupinami, do ktorých zatiaľ nezasahujeme. V uvoľnených skupinách
nasleduje prirodzené zmladenie, ďalšie skupiny sa otvárajú negatívnym výberom. Doba
prebudovy porastu je 50-100 rokov podľa intenzity zásahu. Ťažba kvalitných stromov nastáva
po dosiahnutí cieľovej hrúbky spravidla 60-70cm.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
V poraste na Z časti sa nachádza kalamita sústredená a rozptýlená po celom poraste.
Prirodzené zmladenie sm, bk, pomiestne na celej ploche porastu. Porast je čiastočne
rozčlenený. V poraste je spracovaná kalamita smreka.
Zámer:
Objekt bude vytvorený na mieste genovej základne lesnej dreviny smreka obyčajného pre
zachovanie genofondu, zvýšenie podielu prirodzenej obnovy, skvalitňovanie a zvyšovanie
porastovej zásoby, postupne porast pretvárať vertikálnu a horizontálnu štruktúru, šetrenie
nákladov na pestovateľskú činnosť.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.

Porast 18 00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 11,40 ha
Vek 55 rokov
Zakmenenie: 0,9
Zastúpenie: sm 40, bk 35, sc 10, jd 5, bo 5, jh 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Prebierka okrem redších skupín na výmere 6 ha v množstve 114 m3, intenzita zásahu 19 m3/
ha.
Vykonané. Prebierka 6 ha 123 m3.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
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Prebierka na celej výmere porastu v množstve 350 m3, intenzita zásahu 31m3/ha.
Návrh na prebudovu porastu:
Prvé zásahy orientovať do rozčlenenia porastu na vzdialenosť 40 – 50 m, postupne
pokračovať so zdravotným a negatívnym výberom, jednotlivé hustejšie skupiny ostávajú
oddelené presvetlenými skupinami, do ktorých zatiaľ nezasahujeme. V uvoľnených skupinách
nasleduje prirodzené zmladenie, ďalšie skupiny sa otvárajú negatívnym výberom. Doba
prebudovy porastu je 50-100 rokov podľa intenzity zásahu. Ťažba kvalitných stromov nastáva
po dosiahnutí cieľovej hrúbky spravidla 6070cm.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast
čiastočne
rozčlenený,
zmiešaný.
V poraste sa nachádza nespracovaná rozptýlená
kalamita. Lanovkový terén, výchova cieľové
stromy.
Zámer:
Objekt bude vytvorený na mieste genovej
základne lesnej dreviny smreka obyčajného pre
zachovanie genofondu, zvýšenie podielu
prirodzenej
obnovy,
skvalitňovanie
a zvyšovanie porastovej zásoby, postupne porast
pretvárať vertikálnu a horizontálnu štruktúru,
šetrenie nákladov na pestovateľskú činnosť.
Technologický postup:
Ťažba JMP, smerová stínka k linkám,
približovanie z porastu lanovkou, prípadne
koňmi, krátené sortimenty v poraste, kvôli
zníženiu opotrebovania stojacich stromov,
používať Pelacol.

Porast 38A00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 8,75 ha
Vek 75 rokov
Zakmenenie: 0,8
Zastúpenie: sm 50, bk 25, sc 10, js 10, jh 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Prebierka okrem redších skupín na výmere 6 ha v množstve 78 m3, intenzita zásahu 13m3/ha.
Poškodené jedince vyrúbať.
Vykonané. Prebierka 6 ha 76 m3, kalamita 39 m3.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka na celej ploche porastu v množstve 250m3, intenzita zásahu 29 m3/ha.
Návrh na prebudovu porastu:
Rozčleniť porast linkami vzdialenosť 40m, silný zásah, znížiť zakmenenie o jeden až dva
stupne. Cieľom je podpora – uvoľnenie budúcich cieľových stromov od konkurenčného tlaku
uvoľňovaných susediacich úrovňových stromov v korunovom priestore. Zámerom je zrýchliť
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rast zostávajúcich jedincov a zabezpečiť vyšší
objemový prírastok už v mladších štádiách rastu.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast po spracovaní rozptýlenej kalamity,
čiastočne rozčlenený približovacími linkami,
rovnoveký po celej ploche hlúčkovité prirodzené
zmladenie.
Zámer:
Zvyšovanie prirodzenej obnovy, využitie
semenných rokov, skvalitňovanie a zvýšenie
porastovej zásoby, cieľavedomé využívanie
prirodzenej obnovy na výškovú diferenciáciu
porastu, uplatňujeme obnovné postupy na
prebudovu lesa na prírodný les.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú
stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.

Porast 39A00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 11,82 ha
Vek 70 rokov
Zakmenenie: 0,9
Zastúpenie: bk 60, sm 30, js 5, sc 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Prebierka okrem redších skupín na ploche 8 ha
v množstve 80m3, intenzita zásahu 10m3/ha,
nádejné jedince podporovať.
Vykonané. Prebierka 8 ha 86m3, kalamita 53m3.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka okrem redších skupín smreka na JV na
ploche 10 ha 300m3, intenzita zásahov 30m3/ha.
Návrh na prebudovu porastu:
Rozčleniť porast linkami vzdialenosť 40m, silný
zásah, znížiť zakmenenie o jeden až dva stupne.
Cieľom je podpora – uvoľnenie budúcich
cieľových stromov od konkurenčného tlaku
uvoľňovaných susediacich úrovňových stromov
v korunovom priestore. Zámerom je zrýchliť rast
zostávajúcich jedincov a zabezpečiť vyšší
objemový prírastok už v mladších štádiách rastu.
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Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast po spracovaní rozptýlenej kalamity, čiastočne rozčlenený približovacími linkami,
rovnoveký po celej ploche hlúčkovité prirodzené zmladenie.
Zámer:
Zvyšovanie prirodzenej obnovy, využitie semenných rokov, skvalitňovanie a zvýšenie
porastovej zásoby, cieľavedomé využívanie prirodzenej obnovy na výškovú diferenciáciu
porastu, uplatňujeme obnovné postupy na prebudovu lesa na prírodný les.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.

Porast 95 01
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 7,49 ha
Vek 95 rokov
Zakmenenie: 0,8
Zastúpenie: sm 56, bo 29, sc 11, bk 4
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Bez zásahu.
Vykonané. Kalamita 31 m3.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
MCR v pásoch na dve výšky porastu na S dorub,
na JZ MH v pásoch na dve výšky porastu, založiť
dve východiská obnovy, 2 zásahy v decéniu.
Nezmladené miesta doplniť, na JZ zalesniť,
vyžínať, chrániť proti zveri.
Návrh na prebudovu porastu:
Umožní naštartovať proces prirodzenej obnovy na
celej ploche porastu zásahmi jemnejšej intenzity
a nahradiť pásové presvetľovacie ruby silnejšej
intenzity. Zároveň umožní zlepšiť kvalitu
produkcie zvýšením prírastku na zostávajúcich
vitálnych, kvalitných jedincoch.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast na S strane zasiahnutý kalamitou, kalamita
spracovaná. Čiastočne rozčlenený rôznoveký,
zmiešaný, jednotlivo alebo skupinkách zastúpená
borovica hlavne v strede porastu.
Zámer:
Celoplošná
prebudova
porastu
účelovým
výberom, dĺžka obnovnej doby 50-100 rokov
podľa intenzity zásahu, dosiahutie výškovo
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diferencovaného prirodzeného zmladenia, zvýšiť hrúbkové prírastky, cieľová hrúbka porastu
60-70 cm, zvýšiť kvalitu a zdravotný stav.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.

Porast 97 00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 18,53 ha
Vek 50 rokov
Zakmenenie: 0,9
Zastúpenie: sm 45, bk 30, jh 10, js 10, sc 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Prebierka na celej ploche v množstve 740 m3, intenzita zásahov 40m3/ha.
Vykonané. Prebierka 18,46 ha 696 m3, kalamita 40.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka okrem redších skupín na S pri ceste na ploche 18 ha 540 m3, intenzita zásahov
30m3/ha.
Návrh na prebudovu porastu:
Rozčleniť porast linkami vzdialenosť 40m, silný
zásah, znížiť zakmenenie o jeden až dva stupne.
Cieľom je podpora – uvoľnenie budúcich
cieľových stromov od konkurenčného tlaku
uvoľňovaných susediacich úrovňových stromov
v korunovom priestore. Zámerom je zrýchliť
rast zostávajúcich jedincov a zabezpečiť vyšší
objemový prírastok už v mladších štádiách
rastu.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast na S po spracovaní plošnej a ostatnej
ploche porastu rozptýlenej kalamity, čiastočne
rozčlenený približovacími linkami, rovnoveký
po celej ploche hlúčkovité prirodzené
zmladenie.
Zámer:
Zvyšovanie prirodzenej obnovy, využitie
semenných rokov, skvalitňovanie a zvýšenie
porastovej zásoby, cieľavedomé využívanie
prirodzenej obnovy na výškovú diferenciáciu
porastu, uplatňujeme obnovné postupy na
prebudovu lesa na prírodný les.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.
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Porast 98 00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 13,67 ha
Vek 50rokov
Zakmenenie: 0,8
Zastúpenie: sm 50, bk 30, jh 10, sc 5, js 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Prebierka v prvej polovici decénia na ploche 2 ha, v druhej polovici decénia na ploche 13,75
ha v množstve 510 m3, intenzita zásahu 37 m3/ha.
Vykonané. Prebierka
1995 2 ha 85 m3
2000 13,75ha 369 m3
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka na celej výmere porastu v množstve 371 m3, intenzita zásahu 27 m3/ha.
Návrh na prebudovu porastu:
Rozčleniť porast linkami vzdialenosť 40m, silný zásah, znížiť zakmenenie o jeden až dva
stupne. Cieľom je podpora – uvoľnenie
budúcich cieľových stromov od konkurenčného
tlaku uvoľňovaných susediacich úrovňových
stromov v korunovom priestore. Zámerom je
zrýchliť
rast
zostávajúcich
jedincov
a zabezpečiť vyšší objemový prírastok už
v mladších štádiách rastu.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast na S po spracovaní plošnej a ostatnej
ploche porastu rozptýlenej kalamity, čiastočne
rozčlenený približovacími linkami, rovnoveký
po celej ploche hlúčkovité prirodzené
zmladenie.
Zámer:
Zvyšovanie prirodzenej obnovy, využitie
semenných rokov, skvalitňovanie a zvýšenie
porastovej zásoby, cieľavedomé využívanie
prirodzenej obnovy na výškovú diferenciáciu
porastu, uplatňujeme obnovné postupy na
prebudovu lesa na prírodný les.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú
stínku k linkám, šetrné približovanie krátených sortimentov ŠLKT + kone.
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Porast 100A00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 11,07 ha
Vek 60 rokov
Zakmenenie: 0,8
Zastúpenie: sm 50, bk 40, jh 10
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Prebierka na celej ploche porastu 395 m3, intenzita zásahov 31 m3/ha. Dokončiť rozčlenenie.
Vykonané. Prebierka 362 m3, prebierka na celej výmere porastu v množstve 361 m3.
Intenzita zásahu 27 m3/ha.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka na celej výmere porastu v množstve 360 m3, intenzita zásahu 27 m3/ha.
Návrh na prebudovu porastu:
Prvé zásahy orientovať do rozčlenenia porastu na vzdialenosť 40 – 50 m, postupne
pokračovať so zdravotným a negatívnym výberom, jednotlivé hustejšie skupiny ostávajú
oddelené presvetlenými skupinami, do ktorých zatiaľ nezasahujeme. V uvoľnených skupinách
nasleduje prirodzené zmladenie, ďalšie skupiny
sa otvárajú negatívnym výberom. Doba
prebudovy porastu je 50-100 rokov podľa
intenzity zásahu. Ťažba kvalitných stromov
nastáva po dosiahnutí cieľovej hrúbky spravidla
60-70cm.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast po spracovaní rozptýlenej a sústredenej
kalamity, haluzina uhodená – oslobodené
existujúce prirodzené zmladenie, plochy umelo
zalesnené, po celej ploche porastu výskyt
prirodzeného zmladenia.
Zámer:
Porast rozčleniť. Zachovanie genofondu smreka
ale aj umelo založených častí porastu.
Prebudova porastu na prírode blízky les.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú
stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.

Porast 101 00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 5,56 ha
Vek 60 rokov
Zakmenenie: 0,8
Zastúpenie: sm 80, bk 15, jh 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
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Prebierka na celej ploche porastu v množstve 165 m3, intenzita zásahu 30 m3/ha.
Vykonané. Prebierka 181 m3.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka v 2. polovici decénia okrem redších skupín na ploche 4 ha 80 m3, intenzita zásahov
20 m3/ha.
Návrh na prebudovu porastu:
Prvé zásahy orientovať do rozčlenenia porastu na
vzdialenosť 40 – 50 m, postupne pokračovať so
zdravotným a negatívnym výberom, jednotlivé
hustejšie
skupiny
ostávajú
oddelené
presvetlenými skupinami, do ktorých zatiaľ
nezasahujeme. V uvoľnených skupinách nasleduje
prirodzené zmladenie, ďalšie skupiny sa otvárajú
negatívnym výberom. Doba prebudovy porastu je
50-100 rokov podľa intenzity zásahu. Ťažba
kvalitných stromov nastáva po dosiahnutí cieľovej
hrúbky spravidla 60-70cm.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast po spracovaní rozptýlenej a sústredenej
kalamity, haluzina uhodená – oslobodené
existujúce prirodzené zmladenie, plochy umelo
zalesnené, po celej ploche porastu výskyt
prirodzeného zmladenia.
Zámer:
Porast rozčleniť. Zachovanie genofondu smreka
ale aj umelo založených častí porastu. Prebudova
porastu na prírode blízky les.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.

Porast 102A00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 8,92 ha
Vek 50 rokov
Zakmenenie: 0,8
Zastúpenie: bk 40, sm 35, jh 15, jd 10
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Na S polovici porastu v hustejších skupinách prebierka, plocha 4 ha 80m3, intenzita zásahov
20 m3/ha.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka na celej ploche porastu v množstve 271 m3, intenzita zásahov 30m3/ha.
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Návrh na prebudovu porastu:
Prvé zásahy orientovať do rozčleňovania porastu, venovať sa podúrovňovej zložke,
vykonávať maximálne možné silné zásahy, s cieľom vytvoriť čo najsilnejšie koruny od jednej
tretiny do jednej polovice, za účelom dosiahnutia stabilného porastu a v budúcnosti dobrých
prírastkov.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast z časti rozčlenený, prechádza z prerezávkovej do prebierkovej fázy, vytvorený umelou
obnovou.
Zámer:
Vytvorenie horizontálnej a vertikálnej štruktúry porastu, skvalitňovanie, zvyšovanie drevnej
zásoby prechodom porastu na účelový výber, úplné prevládnutie prirodzenej obnovy
s následným šetrením nákladov.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.

Porast 102B00
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 6,12 ha
Vek 30 rokov
Zakmenenie: 0,9
Zastúpenie: jd 40, sm 40, bk 15, jh 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
Prečistka, prebierka v 2. polovici decénia na ploche 4 ha v množstve 20 m3, intenzita zásahov
5m3/ha.
Vykonané. Prečistka 4,50 ha, prebierka 4,0ha 27 m3.
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka na celej ploche porastu v množstve 170 m3, intenzita zásahu 28 m3/ha.
Návrh na prebudovu porastu:
Prvé zásahy orientovať do
rozčleňovania porastu, venovať sa
podúrovňovej zložke, vykonávať
maximálne možné silné zásahy,
s cieľom vytvoriť čo najsilnejšie
koruny od jednej tretiny do jednej
polovice, za účelom dosiahnutia
stabilného porastu a v budúcnosti
dobrých prírastkov.
Komentár k súčasnému stavu
porastu:
Porast
z časti
rozčlenený,
prechádza z prerezávkovej do
prebierkovej
fázy,
vytvorený
umelou obnovou.
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Zámer:
Vytvorenie horizontálnej a vertikálnej štruktúry porastu, skvalitňovanie, zvyšovanie drevnej
zásoby prechodom porastu na účelový výber, úplné prevládnutie prirodzenej obnovy
s následným šetrením nákladov.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.

Porast 111 20
Charakteristika (LHP 2004 – 2013)
Výmera: 6,42 ha
Vek 35 rokov
Zakmenenie: 0,9
Zastúpenie: sm 55, bk 20, jh 20, jd 5
Predpis predchádzajúceho LHP (1994 – 2003)
V mladších skupinách prerezávka 3 ha, vo vyspelejších prebierka na ploche 2,5 ha, v 2.
polovici decénia prebierka na výmere 5,50 ha.
Vykonané.
Prebierka
1997 2,5 ha 28 m3
Prerezávka
1997 3,0 ha
Prebierka
2003 5,50 ha 96 m3
Nový predpis LHP (2004 – 2013)
Prebierka na celej ploche porastu v množstve 200 m3, intenzita zásahu 28 m3/ha. Dokončiť
rozčleňovanie porastu.
Návrh na prebudovu porastu:
Prvé zásahy orientovať do rozčleňovania
porastu, venovať sa podúrovňovej zložke,
vykonávať maximálne možné silné zásahy,
s cieľom vytvoriť čo najsilnejšie koruny od
jednej tretiny do jednej polovice, za účelom
dosiahnutia stabilného porastu a v budúcnosti
dobrých prírastkov.
Komentár k súčasnému stavu porastu:
Porast
z časti
rozčlenený,
prechádza
z prerezávkovej do prebierkovej fázy, vytvorený
umelou obnovou.
Zámer:
Vytvorenie horizontálnej a vertikálnej štruktúry
porastu, skvalitňovanie, zvyšovanie drevnej
zásoby prechodom porastu na účelový výber,
úplné
prevládnutie
prirodzenej
obnovy
s následným šetrením nákladov.
Technologický postup:
Pri ťažbe dreva zásadne používať smerovú
stínku k linkám, šetrné približovanie krátených
sortimentov ŠLKT + kone.
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