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Zápisník PRO SILVA 
 

1. Regionálne zaradenie   

 
1.1 Lokalizácia a geografická situácia 

 

 

Krajina: Nízke Tatry 

 

Lesná oblasť: 46Ca 

Užívateľ (OZ): OZ Beňuš 

 

Zemepisné súradnice: 19°44´   48°51´ 

LHC (LUC): Beňuš  

 

Rozpätie nadmorskej výšky:750 – 1250 m n.  m. 

                                  
Názov: Tajch 

 

Prevládajúca expozícia: J, JZ 

                                   
Výmera: 120,96 ha  

 

Priemerný sklon: 45 % 

                               

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 

 

 

Klimatická oblasť: chladná 

      

Priem. ročné zrážky: 730 mm 

                                

Geologické podložie: 

        

Priem. roč. teplota:  6,5 °C                                  

Prevládajúce pôdy: hnedá lesná pôda 

        

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 

 

 

Skupina lesných typov:  511, 513, 611 

 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2005 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 

jednotlivých drevín):  

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: BK 14 %, JH 6 %, JX 1 % I. -    25   %,    II. - 32  %,   III.   - 18  %, 

IV. -        %,   V. -       %,   VI+ - 25  % 

ihličnaté: SM 56 %, JD 23 % 

 

Podiel etážových porastov (odhadom): 

            25     %                     

Zásoba   32 432 m3    

 

Produkcia:  Plánovaný etát ročný  

    232  m3/ha  

Priem. zásoba (odhad z LHP): 257 m3 

                    

z toho: úžitková hmota  95  %, palivo 5  % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:     29    % 

 

Plánovaná obnova celkom (z LHP): 

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

 

z toho prir. obnova 55 %, umelá obnova 45 %      

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:      58       % 

 

z toho na voľ. pl. 95  %, pod clonou por.  5 %      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Génová základňa pre sm  

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 
 

Zámerom vytvorenia objektu na mieste génovej základne je pomôcť genofondu pôvodných 

drevín zachovať pôvodný lesný ekosystém a uváženým  pestovaním vytvoriť prírode blízky 

les, zvýšiť podiel prirodzenej  obnovy. Znížiť náklady na zalesňovanie a ostatnú  pestovanú 

činnosť. Zvýšiť produkciu drevnej hmoty a ekonomické  zhodnotenie 

 

Projekt PRO SILVA sa nachádza na úpätí Nízkych Tatier na výmere 120,96 ha .Tvoria ho 

komplex porastov  č.305 až 313. Lesné porasty sa nachádzajú severne od obce Braväcovo 

v nadmorskej  výške 720 až 1220 m n m. Severovýchodná hranica projektu prechádza po 

hrebeni, východná dolinou potoka Hucová, južná okrajom LPF a severozápadná po hrebeni 

potoka Snoža a Tajch.  

 

Veková štruktúra   

V západnej polovici sú staršie, rubne zrelé porasty.  Vo východnej polovici sú mladé porasty. 

V génovej základni chýbajú porasty stredných vekových tried. Postupnou  prebudovou 

a obnovou sa zvýši podiel mladších porastov a veková štruktúra bude časom vyrovnanejšia 

s rovnakým zastúpením všetkých vekových tried. 

 

Drevinové zloženie 

Priemerné zastúpenie smreka  v materskom poraste je približne 56% jedľa 23%  a 14% buk , 

javor 6%, jelša 1% . 

V následnom poraste resp. zmladení je podiel smreka len 3%, jedli 19%, buka až  67%, javora 

10% a jarabiny 1%.   

 

Obnovné ťažby 

Za najdôležitejšie zásady pri ďalšom obhospodarovaní týchto Génových Základní pokladám  

pri prebudove na výberkový spôsob hospodárenia v zásade vykonať len jeden zásah v rámci 

decénia a to v porastoch poškodzovaných kalamitou. Ďalšie zásahy  v porastoch naplánovať 

pri obnove LHP.  

Pri prechode na jemnejší spôsob hospodárenia uplatniť nižšiu intenzitu zásahov podľa 

skutočného stavu jednotlivých JPRL. Zároveň však bude potrebné vybudovať v porastoch 

efektívnu sieť približovacích  liniek (pracovné polia) v dostupnej vzdialenosti 30 až 50 m. 

Dbať na smerovú stínku, uplatňovať rozrezovanie kmeňov v porastoch a tým minimalizovať 

odery stromov a koreňových nábehov . Pri oderoch stromy ošetriť Pelacolom. Porasty ktoré 

sú neprístupné približovať lanovkovou technológiou, vo väčšej miere využívať približovanie 

pomocou koní. 

 

Výchovné ťažby 

Výchovné ťažby realizovať podľa skutočného stavu a potrieb porastu. V ihličnatých 

porastoch sa zamerať sa redukovanie počtu jedincov a takto vytvárať priestor na tvorbu 

kvalitnejších korún stromov. V listnatých porastoch odstrániť predrastlíky, potom pracovať 

v úrovni.  

 



 

 

 



Demonštračné objekty 
 

Porast 308 
 

Charakteristika z LHP (2004 - 2013 

1. etáž: Výmera 5,62ha , vek 120 r., zakmenenie 0,6, zastúpenie drevín sm 71%, jd 27%, 

bk 2%. 

2. etáž: Výmera 3,74 ha, vek 15r., zakmenenie 0,5, zastúpenie drevín bk 45%, jd 25%, jh 

20%, sm 10%. 

Priemerná zásoba všetkých etáži 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 1870 m3. 

 

 

Návrh hospodárskych opatrení: 

Nakoľko je porast rozvrátený kalamitou, navrhujem na začiatok vykonať výberkový účelový 

rub, porast rozdeliť linkami vzdialenými od seba 40 až 45 m. Keďže sa jedná o porast 

postihovaný kalamitou, navrhujem čo najskôr po zabezpečení následnej generácie  porast 

dorúbať, aby sa dosiahol požadovaný ekonomický efekt, ktorý sa značne zníži keď sa bude 

spracovávať kalamitné drevo, ktoré by taktiež poškodilo veľké množstvo zabezpečeného 

porastu a pri smerovej stínke je možné toto poškodenie eliminovať.  

Predpokladané obnovné zastúpenie drevín: sm 40%, bk 30%, jd 30%. 

 

Charakteristika: 

Jedná sa o porast postihnutý kalamitou. Torzo porastu, ktorý sa zachoval, postihuje každý rok 

jednotlivá kalamita formou vývratov a zlomov, ktorá je spracovaná priebežne každý rok. 

Podmienky stanovišťa sú priaznivé pre vznik novej etáže. 



 

Technológia: 

Vhodne vedenou smerovou stínkou smerovať drevo k linkám, použiť metódu krátených 

kmeňov bez obežného lana do liniek. Ťažbu vykonať v zásade v zimnom období, s pokrývkou 

snehu. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porast 309 

 
Charakteristika z LHP (2004 – 2013) 

1. etáž: Výmera 6,92 ha, vek 115r., zakmenenie 0,7, zastúpenie drevín sm 79%, jd 13%, 

bk 7%, JH 1% 

2. etáž: Výmera 2,97 ha, vek 10r., zakmenenie 0,4, zastúpenie drevín bk 40%, jh 30%, jd 

25 %, sm 5% 

Priemerná zásoba všetkých etáži 650 m3. 

Porast uznaný pre zber semena sm, jd 

 

 

 

Predpis LHP: 

Na JZ maloplošný clonný rub v páse 

šírky na 2 výšky porastu, na ostatnej 

ploche maloplošný clonný rub v pásoch 

šírka dorub na striedavých pásoch šírka 

na 1 výšky porastu. Nezmladené miesta 

doplniť, vyžínať, chrániť proti zveri. 

Šírka obnovných prvkov 60 m. 

 

Vykonané: 

Spracovaná kalamita 788 m3. 

 
 

 

 

 

Návrh hospodárskych opatrení: 

Porast je postihnutý vetrovou a podkôrnikovou kalamitou. Kalamita je spracovávaná 

priebežne každý rok. V poraste navrhujem vykonať dorub previsu, porast sprístupniť linkami 

vzdialenými od seba 40 až 45 m. Jednotlivým výberom rubne zrelých stromov s hrúbkou nad 

50 cm postupne uvoľňovať a odcloňovať prirodzené zmladenie s dôrazom na výškovú, 

prípadne aj vekovú diferenciáciu. Obnovná doba vzhľadom na vysoký vek porastu a možné 

riziko rozvrátenia kalamitami 20 rokov, za tento čas postupne uvoľňovať následný porast. 

Snažiť sa o zvýšený podiel jedle, buka, poprípade javora. Predpokladané obnovné zastúpenie 

drevín: sm 40 %, jd 20 %, bk 30 %, jh 10 %.  

 

Charakteristika porastu: 

Jedná sa o kvalitný porast s vhodnými stanovištnými podmienkami, v súčasnosti postihnutý 

vetrovou a podkôrnikovou kalamitou. 

 



 

 

 

 

 

Technológia: 

Vhodne vedenou smerovou stínkou vykonať 

dorub previsu. Použiť metódu krátených 

kmeňov, rozrez vykonať v poraste a dbať na 

čo najmenšie poškodenie prirodzeného 

zmladenia a etáže. Prirodzené zmladenie 

prestrihať. 

 

 
 

 

 

 

Porast 312 

 
Charakteristika z LHP (2004 – 2013) 

 

1. etáž: výmera 10,40 ha, vek 115 r., zakmenenie 0,8, zastúpenie drevín sm 39%, bk 34 

% jd 22%, jh 5% 

2. etáž: výmera 2,60 ha, vek 15r., zakmenenie 0,5, zastúpenie drevín bk 80%, jh 20 % 

Priemerná zásoba všetkých etáži spolu 573 m3. 

 

Predpis LHP: 

Veľkoplošný clonný rub v pásoch šírky na 3 výšky porastu. Dorub – založiť 3 východiská 

obnovy. Nezmladené miesta doplniť, vyžínať, chrániť proti zveri. 

Vykonané: 

Spracovaná kalamita 279 m3. 

 

 

 



 

 

Návrh hospodárskych opatrení: 

Porast rozčleniť sieťou približovacích 

liniek vzdialených od seba 40 – 45 m. 

Jednotlivým výberkovým rubom 

vyťažiť rubne zrelé a zdravotne 

poškodené jedince. Predpoklad 

obnovného zastúpenie drevín: sm 30%, 

bk 40% jd 25%, jh 5%. 

 

 

 

 

Charakteristika porastu:  

Jedná sa o vysoko kvalitný a stabilný porast rôzneho zmiešania jednotlivcov až skupín. 

Prirodzené zmladenie sa nachádza na celej ploche porastu s vyšším zastúpením  buka. 

 

Technológia: 

Najskôr vyrúbať linky, vytiahnuť stromovou metódou. Následne vykonať smerovú stínku do 

liniek výberkovým spôsobom, použiť technológiu P –VM: kôň VM –OM: ŠLKT, odstrániť 

poškodené jedince. Ako výchovný zásah použiť výberkovú prečistku. 

 

 

 

 



Porast 313 

 
Charakteristika z LHP (2004 – 2013) 

 

1. etáž: výmera 5,17 ha, vek 115 r., zakmenenie 0,7, zastúpenie drevín sm 60%, jd 28%, 

bk 12% 

2. etáž: výmera 2,22 ha, vek 20 r., zakmenenie 0,5, zastúpenie drevín bk 100% 

Priemerná zásoba všetkých etáži spolu: 689 m3. 

 

 

 

Predpis LHP: 

Maloplošný clonný rub v páse šírky dorub 

na 2 výšky porastu, založiť tiež 2 

východiská obnovy, nezmladené miesta 

doplniť, vyžínať, chrániť proti zveri. 

 

Vykonané: 

Spracovaná kalamita 1215 m3. 

 

 
 

 

Návrh hospodárskych opatrení: 

Porast rozčleniť sieťou približovacích liniek, vzdialenosť medzi jednotlivými linkami 40 – 45 

m. Keďže je porast málo postihovaný kalamitami, použiť výberkový rub jednotlivý, ťažiť 

rubné zrelé a zdravotne poškodené jedince, postupne odcloňovať následný porast a dosiahnuť 

výškovú diferenciáciu, snažiť sa o nepretržitú obnovnú dobu. Zámerom na uplatnenie rubu je 

skvalitnenie a zvýšenie zásob v poraste, zvýraznenie hrúbkovej a výškovej diferenciácie. 

Celkovým rozvoľnením porastu sa podporí existujúce prirodzené zmladenie a vyvolá nástup 

ďalšieho. Predpoklad obnovného zastúpenie drevín: sm 30%, bk 45% jd 25%. 

 

 

Charakteristika porastu: 

Jedná sa o stabilný porast len mierne poškodený kalamitami.  Porast je uznaný pre zber 

semena sm. 

 

Technológia: 

V ťažbovom procese je dôležitá smerová stínka, následné približovanie ŠLKT/ UKT, 

miestami koňmi. Metóda sortimentov na približovacích a rozčleňovacích linkách. Ťažbovú 

činnosť prevádzať v zimnom období. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


