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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina:Nízke Tatry

Lesná oblasť: 36b

Užívateľ (OZ):Beňuš

Zemepisné súradnice:19 045,

LHC:Beňuš

Rozpätie nadmorskej výšky: 500-800

Názov:Drakšiar

Prevládajúca expozícia: V,JZ

Výmera:289,24

Priemerný sklon:35%

-

480 50,

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť:CHladná

Priem. ročné zrážky v mm: 700 mm

Geologické podložie:

Priem. roč. teplota v °C: 6,50 C

Prevládajúce pôdy:hnedá lesná pôda

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov:511
Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté:bk – 7%, jx – 3%

Prírode blízke hospodárenie od r.1994
% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):

ihličnaté:sm -73%,jd – 17%

I. -46 %,
II. - 20 %,
IV. -5 %,
V. - 8 %,
Produkcia a ťažba:30325

III. - 10 %,
VI+ - 11

Zásoba 105 877

Plánovaný etát ročný 188 m3/ha

%

Priem. zásoba (odhad z LHP):331

m3/ha

z toho: úžitková hmota 96%, 4 % palivo

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 27

%

Plánovaná obnova celkom (z LHP v
ha):27,64
z toho prir. obnova 65
%,35%
umelá
obnova
%
z toho na voľ. pl. 95 %, pod clonou por.
5%

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:15 %
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:58

%

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

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

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

zriedkavé
<25 %

+
+
+
+

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

+
+
+

Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina:Nízke Tatry

Lesná oblasť:46Ca

Užívateľ (OZ):Beňuš

Zemepisné súradnice:19044, 48051,

LHC:Beňuš

Rozpätie nadmorskej výšky:750 - 1250

Názov:Tajch

Prevládajúca expozícia:J,JZ

Výmera:120,96ha

Priemerný sklon:45%

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť:Chladná

Priem. ročné zrážky v mm: 730 mm

Geologické podložie

Priem. roč. teplota v °C: 6,50 C

Prevládajúce pôdy:hnedá lesná pôda

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov:511,611
Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté:
bk – 23%, jh – 14%, JX – 1%
ihličnaté: sm – 56%, jd – 14%

Prírode blízke hospodárenie od r.2005
% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
I. -25 %,
II. - 32 %,
IV. - 0 %,
V. - 0 %,
Produkcia a ťažba:18269

Zásoba 32432 m3

III. - 18 %,
VI+ -25 %

Plánovaný etát ročný 232

m3/ha

Priem. zásoba (odhad z LHP):257

m3/ha

z toho: úžitková hmota 95

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:29

%

Plánovaná obnova celkom (z LHP v
ha):20,19
z toho prir. obnova 55%, umelá obnova 45 %

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:13 %
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:60

%

z toho na voľ. pl. 95 %,
5%

%,5

pod

palivo %

clonou

por.

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

veľmi
časté
50-75 %

celkom
prevládajúce
>75 %

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

Pestovanie porastovej zásoby, pred-nosť
výchovy porastu pred obnovou

zriedkavé
<25 %

+

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

+
+
+
+
+
Génová základňa pre sm, jd, bo

+

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

+
+
+
+
Relatívne odolný voči imisiám

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

Úvod
Projekt Pro Silva Drakšiar sa nachádza na úpätí Nízkych Tatier na výmere 289,24
ha.
Charakter porastov, ktoré sú jeho súčasťou bol dlhodobo formovaný generáciami
lesníkov rozdielne v závislosti od ich sprístupnenia.
Porasty v doline Maková sú veľmi dobre prístupné, následkom čoho majú umelo
namiešanú štruktúru s vysokým zastúpením smreka. Vďaka vysokým stavom zveri ešte
koncom 80 - tych rokov minulého storočia sú mnohé z nich, hlavne umelo založené
smrekové monokultúry, značne poškodené. Vo veľkej miere sú ohrozované i vetrovými
kalamitami.
Porasty v doline Veľký Drakšiar sa vyznačujú pomerne neskorým sprístupnením.
Obnova sa tu uskutočňovala clonnými rubmi v úmyselne nepravidelných tvaroch
(Gayerov clonný rub). Pri ťažbe sa podarilo zachovať pomerne veľa pôvodnej etáže.
Mimoriadne sa tu darí hlavne jedli bielej, ktorá upúta dominantným postavením už od
štádia žrďkovín. Problematickou je buková etáž, ktorá je väčšinou netvárna; rozrastavá
a predrastavá. Je zachovaná v rôzne veľkých skupinách, pričom platí, že čím je skupina
menšia, tým je menej kvalitná.
Projekt Pro Silva Tajch sa taktiež nachádza v Nízkych Tatrách na výmere 120,96
ha. Ide o objekt, kde sa len začína s prírode blízkym hospodárením
Za najdôležitejšie zásady pri ďalšom obhospodarovaní týchto GZ pokladám:
Obnovné ťažby
Pri prebudove na výberkový spôsob hospodárenia v zásade vykonať len jeden zásah
v rámci decénia a to v porastoch poškodzovaných kalamitou koncom decénia (JPRL
198, 199) a v porastoch stabilných s ohľadom na semenný rok. Ďalšie zásahy
naplánovať podľa potrieb pri obnove LHP a uplatniť v nich nepravidelnú intenzitu
v rámci porastu s ohľadom na skupinky zmladenia, strednú vrstvu, zaburinenie, svetlo,
atď. a súčasne sa zamerať na podporu hrúbkového a výškového prírastku kvalitných
jedincov.
Pri prechode na jemnejší spôsob hospodárenia uplatniť nižšiu intenzitu zásahov
s ohľadom na zakmenenie v jednotlivých JPRL. Zároveň však bude potrebné vytvoriť
v porastoch efektívnu sieť približovacích liniek v odstupovej vzdialenosti 30 – 50 m.
Navrhované obnovné ťažby uskutočniť v zimných mesiacoch v závislosti od snehovej
prikrývky.
Nemenej dôležité je i zvoliť správnu technológiu. Je nutné dôsledne uplatňovať
smerovú stínku a metódu krátených kmeňov bez použitia zberného lana. Efektívna je
i metóda sortimentov vyrábaných priamo na pni. Vhodné je pri tom použiť i vyvážaciu
súpravu, ktoré je schopná kmeň postupne poťahovať a po prerezaní na daný sortiment
na linke naložiť na seba a vyviesť z porastu. Cieľom je čo najmenej poškodiť kmene
zostávajúcich stromov a upevniť tak ďalšiu stabilitu porastov.

Výchovné ťažby
Výchovné ťažby realizovať podľa skutočných potrieb porastov s ohľadom na ich
prebudovu na výberkový hospodársky spôsob. Z podúrovne neodstraňovať kvalitné
jedince a snažiť dosiahnuť čo najväčšiu hrúbkovú a výškovú diferenciáciu porastov.
U kvalitných jedincov podporovať vytváranie kvalitných korún, ako predpoklad pre
zabezpečenie prirodzenej obnovy a vytvorenie ďalších etáží. Pri nedostatku listnáčov

ponechať aj menej kvalitné jedince týchto drevín pre zabezpečenie stability porastov. Pri
výchove porastov realizovať jeden výchovný zásah za decénium. Porasty rozčleniť
efektívnou sieťou približovacích liniek s ohľadom na použitú techniku a technológiu
a s ohľadom na ich prebudovu na výberkový hospodársky spôsob.
Obnova lesa
Jednou zo základných priorít v tejto GZ je vylúčiť umelú obnovu lesa s čiastočnou
výnimkou listnatej zložky ako prostriedku na vnesenie stability do prevažne
smrekových monokultúr. Listnaté dreviny vysádzať na kalamitou postihovaných
plochách v skupinách o minimálnej rozlohe 0,03 ha a to v prípade porastov 196, 198,
199. Na plochách ponechať v primeranej miere i menšie bukové rozrastlíky, ktoré
v počiatočnej fáze plnia hlavne tieniacu funkciu pre jedľu. Postupne ich podľa potreby
odstraňovať.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
V podmienkach GZ Drakšiar je jedným z najväčších problémov vysoká živnosť
pôd. Pri nadmernom odkrytí pôdneho pokryvu okamžite dochádza k prudkému rastu
hlavne ostružiny malinovej, ktorú vyžínaním vlastne len množíme. Nastáva stav, keď
zmladenie odumiera z dôvodu zatienenia alebo dokonca stiahnutia pod burinu. Preto sa
regulácia svetla ukazuje ako základný predpoklad úspešného zmladzovania následného
porastu. Vzniknutý nárast treba v týchto podmienkach minimálne 2 x ročne ochrániť
vyžínaním proti burine.
Plecie ruby a prerezávky treba zameriavať na výber tých najkvalitnejších jedincov.
Pri uvoľňovaní nárastov, ktoré sú väčšinou prehustlé je nutné ich postupné
prerieďovanie so zachovaním nepravidelného sponu.
Lokality silne atakované zverou treba chrániť proti ohryzu a lúpaniu aj keď ide
o prirodzené zmladenie.
Cieľom všetkých hospodárskych opatrení je dosiahnuť podobnú štruktúru porastov,
ako je napríklad v porastoch 235 b, 237, 238, ktoré sú rôznorodé, s dostatkom
náhradných kvalitných stromov, výškovo a hrúbkovo diferencované, s vyšším podielom
pôvodnej jedľovej zložky.

GÉNOVÁ ZÁKLADŇA VEĽKÝ DRAKŠIAR

Porast 196
Charakteristika (LHP 2003 – 2013)
1.etáž : Výmera 10,70 ha, vek 100 r., zakmenenie 0,8, zastúpenie sm 100 %
1.etáž : Výmera 2,67 ha, vek 10 r., zakmenenie 0,5 zastúpenie sm 100 %
Priemerná zásoba všetkých etáží spolu: 728 m3/ha
Predpis LHP (2003-2013):
Maloplošný clonný rub, veľkoplošný clonný rub -dorub, predpis ťažby 3 780 m3, obnova na
ploche 4,38 ha (z toho plánované prirodzené zmladenie 3,41 ha)
Vykonané:
Spracovaná kalamita -1 234 m3, vzniknutá plocha na zalesnenie 1,90 ha, z toho na ploche
1,20 ha zaevidované prirodzené zmladenie
Návrh hospodárskych opatrení :
Porast má rôznorodý charakter. JZ časť má vďaka svojej štruktúre všetky predpoklady odolať
vetrovým kalamitám a postupne prejsť na výberkový hospodársky spôsob, a preto tu bude
realizovaný
stromový účelový rub - 120 m3. Porast v strede rozdeliť jednou linkou.
Predpokladané obnovné zastúpenie drevín: sm 100%, bez umelej obnovy. OD-nepretržitá.
Ako výchovný zásah bude uplatnená výberková prečistka.
Komentár:
Porast bol rozvrátený viacerými kalamitami v roku už od roku 1994. Po každej kalamite došlo
k spontánnemu nárastu prirodzeného zmladenia po okrajoch kalamitnej plochy. Snahou
hospodára bolo aby ŠLKT dodržali určené trasy pre približovanie dreva. Časť drevnej hmoty
sa ťahala stromovou metódou, časť spracovali harvestori. Ako najlepšia sa ukázala stromová
metóda.
JZ časť bola najmenej postihovaná kalamitami. Zmladenie je na celej ploche tejto časti a je
v rôznom štádiu vývoja, od nárastu až po tenkú kmeňovinu. Je predpoklad postupného
plynulého prechodu na výberkový hospodársky spôsob, s pridruženou úlohou bariéry proti
vetru.
Technologický postup:
Najskôr vyrúbať linku - vytiahnúť stromovou metódou. Potom smerová stínka do centrálnej
linky, manipulácia priamo na vývoznej linke - ŠLKT alebo koňom. Technológia je drahšia,
náročná na skúsenosť ťažbárov. Náročné je aj následné uhadzovanie haluziny.

Porast 220
Charakteristika (LHP 2003 – 2013):
1.etáž: Výmera 3,81 ha, vek 115 r., zakmenenie 0,7, zastúpenie drevín: sm 53%, jd 35%, jl 7,
bk 5%
2. etáž: Výmera 1,63ha, vek 10 r., zakmenenie 0,6,zastúpenie drevín:sm 40% , bk 40%, jd
20%
Priemerná zásoba všetkých etáží spolu: 584 m3/ha
Porast je uznaný pre zber semena jd a sm.
Predpis LHP (2003 – 2013):
Na severe a na západe maloplošný clonný rub na ostatnej ploche veľkoplošný clonný rub dorub, objem ťažby - 3177 m3, obnovné zastúpenie - sm 40%, bk 30%, jd 20%, jh 10%,
obnova na ploche 3,81 ha /z toho predpokladané prirodzené zmladenie 2,54 ha/
Vykonané:
Spracovaná kalamita -200m3 (2005), maloplošný clonný rub – dorub - 600 m3(január 2006)
Návrh hospodárskych opatrení :
Na zbytok porastu uplatniť stromový účelový rub s predpokladom prechodu na výberkový
hospodársky spôsob. Ako výchovný zásah bude uplatnená výberková prečistka.
Predpokladané obnovné zastúpenie drevín - jd 40%, bk 30%, sm30%.
Komentár:
Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov predpokladám každoročnú kalamitu
v rozsahu okolo 100 m3. Postihuje väčšinou poškodené smreky (vietor, podkôrnik).
Zámerom je kalamitu spracovať tak, aby nedošlo k nadmernému poškodeniu etáží.
Technologický postup:
1) kalamita malého rozsahu: P- OM kôň (sortimenty)
2) kalamita veľkého rozsahu: P – VM kôň, VM – OM ŠLKT ( krátené kmene)
3) stromový účelový rub - kombinácia predchádzajúcich spôsobov

.

Porast 235
Charakteristika (LHP 2003 – 2013)
1. etáž: Výmera 3,38 ha, vek 130 r., zakmenenie 0,5, zastúpenie drevín sm 56%, jd 39%, bk
5%
2. etáž: Výmera 2,70 ha, vek 30 r., zakmenenie 0,4, zastúpenie drevín bk 50%, jd 30%, sm
20%
3. etáž : Výmera 0,67 ha, vek 10 r., zakmenenie 0,5, zastúpenie drevín sm 40%, jd 40%, bk
20%
Priemerná zásoba všetkých etáží spolu: 573 m3/ha.
Porast je uznaný pre zber semena jd a sm.
Predpis LHP (2003-2013):
Maloplošný skupinovitý clonný rub na šírku jednej výšky stromu (350 m3), východiská
obnovy umiestňovať po ploche nepravidelne. V druhej etáži použiť princíp výberkovej
prebierky (20 m3).
Vykonané:
Spracovaná kalamita v rozsahu 45 m3, príprava pôdy pre prirodzené zmladenie -2,38 ha.
Návrh hospodárskych opatrení :
Južná polovica porastu je dostatočne presvetlená kalamitou. V severnej časti porastu
navrhujeme vykonať stromový účelový rub koncom za účelom vzniku 3. etáže. V 2. etáži
vykonať výchovný zásah v 1. polovici platnosti LHP na základe princípu výberkovej
prebierky. Podľa potreby a semenných rokov vykonávať spolupôsobenie pri prirodzenej
obnove a následnú starostlivosť o vzniknuté nárasty. Realizáciou jednotlivých hospodárskych
opatrení podporovať podľa potreby malé skupinky bk ako stabilizačného faktora porastu.

Technológia:
Porast je podmáčaný, preto navrhujeme novú technológiu a to hŕbkovanie dreva do
približovacích liniek železným koňom, ktorý svojími gumenými pásmi prakticky
nepoškodzuje pôdny kryt, ani prirodzené zmladenie a trasa jeho pohybu nie je širšia ako 1 m.
Ide o metódu výroby sortimentov pri pni.

Porast 236 b
Charakteristika (LHP 2003 – 2013)
1. etáž: Výmera 0,42 ha, vek 130 r., zakmenenie 0,6, zastúpenie drevín sm 95%, jd 30%, bk
20%
2. etáž: Výmera 0,21 ha, vek 40 r., zakmenenie 0,6, zastúpenie drevín jd 50%, bk 25%, sm
25%
3. etáž: Výmera 0,07 ha, vek 10 r. zakmenenie 0,3 zastúpenie drevín jd 40%, sm 30%, bk
30%
Priemerná zásoba všetkých etáží spolu: 664 m3/ha.
Porast uznaný pre zber jd a sm.
Predpis:
Jednotlivý výberkový rub, využiť prirodzené zmladenie, v 2. etáži prebierka.
Vykonané:
Spracovaná kalamita 50m3.V 2006 výnimočne povolený výrub na ukážkovej ploche 50 x 100
m, úprava etáže, prebierka na výberkovom princípe.
Návrh hospodárskych opatrení :

Jednotlivým výberkovým rubom odstrániť rubne zrelé a zdravotne poškodené jedince na
ostávajúcej ploche porastu. Na ostávajúcej časti 2. etáže dokončiť prebierku na výberkovom
princípe. Podľa potreby porastu a očakávanej úrody semena sm a jd vykonať spolupôsobenie
pri prirodzenej obnove a následne zabezpečiť starostlivosť o vzniknuté nárasty.
Komentár:
V 2. etáži sa nachádzajú zverou poškodené smreky a rozrastlíky buka. Výchovný zásah musí
byť zameraný na ich odstránenie a podporu kvalitných jedincov buka a jedle. Vzhľadom na
nedostatočný počet kvalitných jedincov 2. etáže sa treba pri vykonávaní akéhokoľvek druhu
ťažby zamerať na ich zachovanie v kvalitnom stave.
Technologia:
Smerovú stínku dohodnúť osobitne pri každom strome vyslovene ohľadom na zachovanie
kvalitnej 2. etáže. Smer stínky poznačiť na kmeni stromu. Približovanie vykonať železným
koňom sortimentačnou metódou, v tomto prípade priamo na OM. Pri predchádzajúcich
zásahoch takto nedošlo prakticky k žiadnemu väčšiemu poškodeniu následného porastu.

Porast č. 237
Charakteristika (LHP 2003 – 2013)
1.etáž:Výmera 0,52 ha, vek 140 r., zakmenenie 0,4, zastúpenie drevín sm 42%, jd 36%, bk
14%, jl 8%
2.etáž:Výmera 0,78 ha, vek 35 r., zakmenenie 0,6, zastúpenie drevín bk 30%, jd 30%, sm
30%, jl 10%
Priemerná zásoba všetkých etáží spolu: 423 m3/ha
Predpis LHP (2004-2013):

V strede maloplošný holorub v páse na 2 výšky porastu, na ostatnej ploche maloplošný
clonný rub - dorub na 2 výšky porastu - 543 m3. Intenzita zásahu 100%. Obnova na ploche
0,52 ha (z toho 0,35 prirodzené zmladenie).
Vykonané:
Rubná náhodná ťažba -50 m3.
Návrh hospodárskych opatrení :
Kalamita zasiahla porast na 40 % plochy, na zvyšnej časti porastu bude realizovaný
stromový účelový rub. Predpoklad. obnovné zastúpenie drevín: sm 50%, jd 20%, bk 10%,jl
20% , bez umelej obnovy. OD-nepretržitá.
Komentár:
Porast postihnutý kalamitou v roku 1994.Ostalo jeho torzo. Štruktúra porastu ho predurčuje,
aby bol zaradený ako výberkový les. Stanovište je veľmi podmáčané, tu sa nachádza jelša
sivá, ktorá má ojedinelé parametre. Jedľa biela v strednej vrstve má veľkú dynamiku rastu.
Technologický postup:
Rozpracovanie porastu linkami je nereálne pre jeho zamokrenie. Smerovú stínku smerovať do
krajov porastu. Približovanie: 1. etáž - ŠLKT predĺženým lanom, kmeňová metóda
2.etáž - P – OM – kôň.

Porast 238
Charakteristika (LHP 2003 — 2013):
1 .etáž: Výrnera 1,35 ha, vek 140 r., zakmenenie 0,6, zastúpenie drevín jd 46%, srn 45%, bk
9%
2.etáž: Výrnera 0,58 ha, vek 40 r., zakrnenenie 0,3, zastúpenie drevín bk 40%, jd 30%, srn
30%
Priernerná zásoba všetkých etáží spolu: 686 m3!ha

Predpis LHP(2003-2014):
Vel’koplošný clomý rub - domb 1251 m3. Nezmiadené miesta doplniť, očakávané prirodzené
zmiadenie 0,87 ha. Po fažbe vyrúbať poškodené jedince 2. etáže.
Vykonané:
Spracovanie kalamity 141 rn3. Zalesnené 0,05 ha.
Návrh hospodárskych opatrení:
Uplatniť stromový účelový rub s predpokladorn prechodu na výberkový hospodársky spósob.
Ako výchovný zásah bude uplatnená výberková prečistka. Predpokladané obnovné zastúpenie
drevín -jd 50%, bk 30%, srn 20%.
Konientár:
Jedná sa o porast postibnutý kalamitou v 1994 r. Torzo porastu, ktorý sa zachoval postihuje
každý rok jednotlivá kalamita formou vývratov a naklonencov, ktoré spracovávame už viac
rokovjernnejším spősobom (rozrez, srnerová stinka).
Svojírn tvarom, ojedinelou štruktúrou je predurčený na výberkový les. Zvlášť jedla je
výnimoěná svojírni parametrami hlavne v 2.etáži.
Technologický postup: Rubnú ťažbu vykonat’ v zimnom období - ŠLKT s rozrezom, bez
zberného lana. Približovanie vo výchovách vykonať zásadne koňom.

GÉNOVÁ ZÁKLADŇA TAJCH

Porast 308
Charakteristika (LHP 2003 – 2013)
1. etáž: Výmera 5,62 ha, vek 120 r., zakmenenie 0,6 ha, zastúpenie drevín sm 71%, jd 27%,
bk 2%
2. etáž: Výmera 3,74 ha, vek 15 r., zakmenenie 0,5 ha, zastúpenie drevín bk 45%,jd 25%, jh
20%, sm 10%
Priemerná zásoba všetkých etáží spolu: 499 m3/ha.
Porast uznaný pre zber semena sm.
Predpis LHP:
Na juhovýchode maloplošný holorub na striedavých pásoch na 2 výšky porastu, na ostatnej
ploche maloplošný clonný rub v pásoch na 2 výšky porastu. Porast dorúbať.
Vykonané:
Spracovaná kalamita 615m3.
Návrh hospodárskych opatrení :
Vykonať stromový účelový rub s predpokladom prechodu na výberkový hospodársky spôsob.
Porast rozdeliť linkami vzdialenými od seba cca 40 – 45m. Ako výchovný zásah bude v 2.
etáži uplatnená výberková prečistka. Predpokladané obnovné zastúpenie drevín – sm 50%, bk
25%, jd 25%.
Charakteristika:
Jedná sa o vysoko kvalitný porast, pomerne stabilný s priaznivými stanovištnými
podmienkami pre vznik novej a zachovanie existujúcej rôzne vyspelej spodnej etáže.
Technológia:
Vhodne vedenou smerovou stínkou smerovať drevo k linkám, metóda krátených kmeňov bez
zberného lana do liniek. Ťažbu vykonať v zásade v zimnom období, s pokryvom snehu. Začať
výrubom liniek.

