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Zápisník PRO SILVA 
 
1. Regionálne zaradenie   
 

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovensko 
 

Lesná oblasť: 46D, 39 

Užívateľ: OZ Beňuš 
 

Zemepisné súradnice: 48°54´S, 20°11´V 

LHC: Telgárt 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 1000 -1275 

Názov: Mištová 
 

Prevládajúca expozícia: V 

Výmera: 100,85 ha 
 

Priemerný sklon: 40% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: horské klimatické pásmo 
 

Priem. ročné zrážky v mm: 1200 
 

Geologické podložie: kryštalicko 
druhohorné pásmo 
 

Priem. roč. teplota v °C: 2 

Prevládajúce pôdy: podzol 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: FA, Fa-p 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2011 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom):  

listnaté:0 
 

I. - 3%,       II. - 1%, III. - 0%, 
IV. - 96%,  

ihličnaté: Sm 96, Sc 4 
 

Podiel etážových porastov (odhadom): 
                  11 %                     

Zásoba 40781 m3 
 

Plánovaný etát ročný  3,3 m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP): 404 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota 60%, palivo 40% 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm: 62% 
 

Plánovaná obnova celkom: 5,49 ha 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 34% 
 

z toho prir. obnova 51%, umelá obnova 49% 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 4% 
 

z toho na voľ. pl. 40%, pod clonou por. 60     
% 
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3.   Kritériá prírode primeranej   
pestovateľskej techniky 

celkom 
prevládajúce 

>75 % 

veľmi 
časté 

50-75 % 

čiastočne 
prevládajúce 

25-50 % 

zriedkavé 
<25 % 

Pestovanie porastovej zásoby, 
prednosť výchovy porastu pred 
obnovou 

   + 

Výberkové hospodárstvo, forma 
stromová 

   + 

Ťažba podľa cieľových hrúbok 
jednotlivých stromov alebo skupín 

   + 

Holorubný hospodársky spôsob 
 

   + 

Prirodzená obnova 
 

  +  

Umelá obnova na voľnej ploche alebo 
pod clonou porastu 

  +  

Vertikálna štruktúra porastu, vertikálne 
členenie na malých plochách 

   + 

Horizontálna štruktúra porastu 
(medzery, skupiny ap.) 

  +  

Porasty prispôsobené ako biotopy pre 
zver 

   + 

Ochrana lesa bez nasadenia chemikálií 
 

   + 

Poznámky  

4.  Kritériá drevinového zloženia 
 

    

Autochtónne dreviny, pôvodné na 
stanovišti 

+    

Nepôvodné, ale stanovištne 
prispôsobené dreviny 

   + 

Zmiešané lesy, možnosti tvorby 
zmiešaných lesov 

   + 

Zriedkavé dreviny (bh, mk, bx, cs ap.) 
 

   + 

Prirodzene sprievodné dreviny pri 
výstavbe lesa (jb, br, os, vr) 

   + 

Poznámky  

5.  Kritériá zabezpečenia  
     Biodiverzity 

    

Staré a mŕtve drevo stojace a ležiace 
 

   + 

Biodiverzita flóry – prízemnej vegetácie 
 

   + 

Biodiverzita fauny, hlavne prítomnosť 
avifauny (vtákov) 

   + 

Spontánne dynamické  vývojové 
procesy (sukcesie s br, bo ap.) 

   + 

Historické pestovateľské formy (napr. 
nízke lesy) s ohľadom na biodiverzitu 

   + 

Poznámky  

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

Zvyšovanie ekologickej stability vytváraním vertikálnej a horizontálnej štruktúry. Zachovanie 

genofondu dreviny smrek, formou prirodzenej obnovy. Zvyšovanie podielu prirodzenej 

obnovy. Využitie viacerých semenných rokov na zber v porastoch 219  00, 220A00 uznaných 

pre zber, fenotypovej klasifikácie IIA, IIB. Cieľavedomé ovplyvňovanie drevinového 

zloženia, zvyšovanie prirodzenej diferenciácie lesných porastov a  šetrenie nákladov na 

pestovateľskú činnosť. Zvyšovanie porastovej zásoby. 

 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:  
 

 

Obnovné ťažby  

 

V pláne hospodárskych opatrení LHP platného na roky 2004 až 2013 sa ako najčastejší 

obnovný postup vyskytuje okrajový clonný rub s podsadbou chýbajúcich drevín, jeden až dva 

zásahy za decénium. Náhodné ťažby spôsobené vetrovou smršťou (2004) sú následne 

zvyšované podkôrnym hmyzom, preto sa obnovné postupy obmedzujú na rýchle spracovanie 

drevnej hmoty a asanáciu zvyškov po ťažbe. Z dôvodu vysokého objemu náhodnej ťažby  (už 

v roku 2010 prekročený desaťročný etát o 11%) sú zastavené úmyselné ťažby a tým hospodár 

stráca hlavný nástroj na cieľavedomé ovplyvnenie obnovy porastu. V ťažbe sa používa stínka 

JMP s vyťahovaním a hŕbkovaním koňmi (ojedinele železné kone) a následným 

približovaním UKT a LKT. V nedostupných terénoch sa používajú lanové dopravné 

zariadenia. Sklon je v priemere 40% v značne členitom teréne.  

 

Výchovné ťažby  

 

Cieľ výchovy zameraný na kvalitu a životnosť. V nárastoch silne pozitívne prečistky 

udržiavať zápoj, častejšie mierne zásahy. V dospievajúcich porastoch podpora cieľových 

stromov s veľkými korunami, zdravotný výber. Vo všetkých vybraných porastoch potrebné 

dokončiť rozčlenenie. Vzhľadom na vetrovú smršť (2004) boli zastavené všetky výchovné 

zásahy nad 50 rokov. Časť náhodnej ťažby predrubnej splnila výchovný účel prebierok. 

Výchovná ťažba do 50 rokov počas spracovania kalamity (2004) pozastavená. Z hľadiska 

spôsobu vykonania išlo hlavne o podúrovňové zásahy so zdravotným výberom zamerané na 

zvýšenie stability porastu. 

 
Obnova lesa  

 

Predpis prirodzenej obnovy bol 51 % čo sa vzhľadom na vysoký objem náhodnej ťažby 

nedarí dosiahnuť. Výška prirodzenej obnovy za posledné obdobie je 8-11 % najčastejšie 

smrek, jarabina vtáčia v nižších polohách aj buk. Nástupu prirodzeného zmladenia zabraňuje 

aj súvislé malinčie a čučoriedie. Umelá obnova lesa sa vykonáva jamkovou sadbou. Pri 

umelej obnove sa používajú voľnokorenné aj krytokorenné sadenice v jarnom aj jesennom 

období. 

 

Starostlivosť o mladé lesné porasty 

 

Ochrana proti burine ručným vyžínaním sa vykonáva  v umele založených kultúrach raz ročne 

v závislosti od množstva a agresivity nastupujúcej buriny. Proti zveri sa ochraňuje ojedinele, 

najmä jedľa a listnáče chemickým náterom (CERVACOL EXTRA) terminálneho púčiku. 



6 
 

V mladých lesných porastoch sa vykonávajú prerezávky sa účelom redukcie ich hustoty 

a úpravy drevinového zloženia, v kultúrach sa prevádza plecí rub na odstraňovanie 

nežiaducich drevín. 

 

Výchova prečistkami 

 

Predpis prerezávok je prevažne 2 x za decénium , zásahy sú vedené v úrovni aj  v podúrovni , 

podľa hustoty, zdravotného stavu, drevinového zloženia, veku a osobitných podmienok   

konkrétnych vychovávaných porastov. Intenzita zásahu je 2500-4500 ks/ha. 

 

 

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
 

Obnovné ťažby  

Hlavným cieľom je vytvoriť hrúbkovú a výškovú diferenciáciu porastu ako predpoklad vyššej 

stability. Ďalším cieľom je podporovanie silných jedincov v hornej vrstve a tým zvyšovať 

prítomnosť prirodzeného zmladenia. Preto musíme ako obnovné postupy používať účelový 

výber a clonný rub. Rubné porasty boli v minulosti poškodzované vetrom, hmyzom 

a imisiami, čo spôsobilo zníženie zakmenenia a rozpojenie hlavnej vrstvy porastu. Vo 

vzniknutých medzerách došlo sčasti k prirodzenému zmladeniu a sčasti k zaburineniu 

malinčím ale hlavne čučoriedím. Prirodzené zmladenie treba podporiť uvoľňovaním hornej 

vrstvy porastu hlavne odstraňovať poškodené jedince. Podľa množstva a hustoty 

nastupujúceho prirodzeného zmladenia porast včas dorúbať.  Pri porastoch nepoškodených 

kalamitou s ešte nezačatou obnovou je potrebné najskôr vykonať presvetľovací rub a vytvoriť 

podmienky pre plodivosť a následnú prirodzenú obnovu. V nasledujúcom zásahu odstraňovať 

rubne zrelé jedince jednotlivo prípadne v skupinách tak aby sme zabránili zaburineniu 

porastov.  

Technológia ťažby: je nutné dokončiť rozčlenenie porastov na pracovné polia 40 – 50m,  

dodržanie smerovej stínky, metóda približovania krátených surových 

kmeňov prípadne až výrezov, na vyťahovanie z porastov použiť kone 

z vývozného miesta UKT tak aby nedošlo k poškodzovaniu prirodzeného 

zmladenia ani stojatých stromov, následne uhádzať haluzinu a asanovať 

proti hmyzu. 

 

Výchovné ťažby  

V porastoch do 50 rokov silné podúrovňové prebierky s negatívnym výberom. Neskôr 

v prebierkach nad 50 rokov zásah úrovňový s pozitívnym výberom za účelom zabezpečenia 

dostatočného počtu kvalitných jedincov so silnými korunami pre dosiahnutie počtu  cieľových 

stromov 500-600ks/ha. Vzhľadom na vysoké zastúpenie smreka je potrebné vo výchove 

podporovať primiešané hospodárske dreviny sc, jd, jh. Pri prebierkach nad 50 rokov vykonať 

aj rozčlenenie porastov približovacími linkami.   

 

Obnova lesa  

Podiel prirodzenej obnovy je súčasne na úrovni 8-11%, navrhnuté obnovné postupy sú 

zamerané na zvýšenie na úroveň aspoň 50 %, Vzhľadom na zmiešanie porastov je potrebné 

dopĺňať sc, jd, jh na zabezpečenie žiaduceho drevinového zloženia. Pretože sú porasty 

zaburinené dôležitou časťou je aj príprava pôdy, ktorú treba vykonať v semenných rokoch. 
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Starostlivosť o mladé lesné porasty 

Proti burine chrániť vyžínaním až do zabezpečenia najmä jedince doplnené umelou obnovou 

(sc, jd, jh). Proti zveri chrániť najmä jedľu a javor ktorý vznikol umelou obnovou. 

  

 

Výchova prečistkami 

Podľa potreby je potrebné vykonať 1 – 2 zásahy za decénium, vzhľadom na redukciu počtu 

jedincov a úpravu drevinového zloženia. 

 

Demonštračné objekty  
Porasty 217, 218, 219, 244 

 

Porast 217 

 

Charakteristika z LHP: (2004-2014) 

1. etáž: Výmera 13,38ha, vek 80 r. zakmen. 7, zast. drevín sm 100,  

 

Celková zásoba na ploche všetkých etáži: 5419 m3, z toho na ha   405 m3/ha. 

Predpis súčasného LHP: Bez zásahu 

 

Vykonané do r. 2011: Ťažba predrubná náhodná vo výške 405 m3, vznik holiny 0,15 ha, 

prirodzené zmladenie smrek 0,15 ha,  

 
 

Návrh zmeny predpisu LHP:  

Na ploche s výskytom PZ vykonať dorub, na ostatnej ploche presvetľovací rub vo výške 600 

m3 intenzita zásahu 11%, 1 zásah v decéniu, obnovnú dobu zvýšiť na 40 rokov, vykonať 

pomiestnu prípravu pôdy narušením súvislej vrstvy čučoriedia, očakávať prirodzené 

zmladenie smreka a dopĺňať smrekovcom, predpokladané obnovné zastúpenie sm 90% sc 

10%, obnova umelá cca 6,38ha, obnova prirodzená 7,00ha. 

 

Dlhodobý zámer:  

Využiť existujúce prirodzené zmladenie smreka takmer 1/3, uvoľniť dorubom. Po vyrúbaní 

drevnú hmotu čo najskôr odviesť z porastu aj z odvozného miesta, haluzinu uhádzať 

a chemicky ošetriť proti následnému rozširovaniu podkôrneho hmyzu. Prirodzené zmladenie 

smreka doplniť smrekovcom, následne ochraňovať proti zveri podľa potreby vyžínať.  
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Na ostatnej ploche vykonať celoplošne presvetľovací rub, pozitívny výber úrovňový, ako 

predpoklad plodivosti najkvalitnejších jedincov. Každé novovzniknuté prirodzené zmladenie 

uvoľniť dorubom podľa stanoveného technologického postupu.  

Porast je potrebné sprístupniť cestou popri potoku ktorého koryto je potrebné upraviť. 

V poraste dokončiť rozčlenenie približovacími linkami. 

 

Technologický postup:  

Stínka JMP, vyťahovanie koňmi a hŕbkovanie na sústreďovacie linky, približovanie UKT na 

odvozné miesto.  

 

 

 
 

            smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy 
 približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku) 
 približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku) 

          určené OM             X    miesta osobitného významu 

 iné: 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 
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Porast 218 

 

Charakteristika z LHP:  

1. etáž: Výmera 16,27ha, vek 80 r. zakmen. 7, zast. drevín sm 100  

 

Celková zásoba na ploche všetkých etáži: 6589 m3, z toho na ha   405 m3/ha. 

Predpis súčasného LHP: Bez zásahu. 

 
 

Návrh zmeny predpisu LHP:  

Na ploche vykonať presvetľovací rub vo výške 800 m3 intenzita zásahu 12%, 1 zásah 

v decéniu, obnovnú dobu zvýšiť na 40 rokov, vykonať pomiestnu prípravu pôdy narušením 

súvislej vrstvy čučoriedia, očakávať prirodzené zmladenie smreka a dopĺňať smrekovcom, 

predpokladané obnovné zastúpenie sm 90% sc 10%, obnova umelá cca 8,00ha, obnova 

prirodzená 8,27ha. 

 

Dlhodobý zámer:  

Uvoľňovať existujúce prirodzené zmladenie smreka vo V časti porastu, účelovým rubom 

rubne zrelých jedincov, tieto postupne odcláňať a tým porast výškovo aj hrúbkovo 

rozdiferencovať. Po vyrúbaní drevnú hmotu čo najskôr odviesť z porastu aj z odvozného 

miesta, haluzinu uhádzať  a chemicky ošetriť proti následnému rozširovaniu podkôrneho 

hmyzu. Prirodzené zmladenie smreka doplniť smrekovcom, následne ochraňovať proti zveri 

podľa potreby vyžínať.  



10 
 

Na ostatnej ploche vykonať celoplošne presvetľovací rub, pozitívny výber úrovňový, ako 

predpoklad plodivosti najkvalitnejších jedincov. Každé novovzniknuté prirodzené zmladenie 

uvoľniť účelovým rubom podľa stanoveného technologického postupu.  

V poraste dokončiť rozčlenenie približovacími linkami. 

 

Technologický postup:  

Stínka JMP, vyťahovanie koňmi a hŕbkovanie na sústreďovacie linky, približovanie UKT na 

odvozné miesto.  

 

 

 

 
 

 

            smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy 
 približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku) 
 približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku) 

          určené OM             X    miesta osobitného významu 

 iné: 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 
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Porast 219 

Charakteristika z LHP:  

1. etáž: Výmera 14,54ha, vek 85 r. zakmen. 7, zast. drevín sm 100  

Celková zásoba na ploche všetkých etáži: 6659 m3, z toho na ha   458 m3/ha. 

Porast uznaný pre zber semena fenotypovej kategórie IIA. 

 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Okrajový clonný rub v pásoch širokých na 2 výšky porastu. Založiť 2 východiská obnovy 

postupovať na SZ. Pomiestna príprava pôdy, nezmladené miesta doplniť, vyžínať, chrániť 

proti zveri.  

Vykonané (doteraz): 

Spracovanie vetrovej a podkôrnikovej náhodnej ťažby vo výške 491 m3, na ploche 0,30ha. Na 

danej ploche sa vykonáva (jar. 2011) umelá obnova smrekom 700ks. 

 
 

Návrh zmeny predpisu LHP:  

Na ploche vykonať presvetľovací rub vo výške 500 m3 intenzita zásahu 8%, 1 zásah 

v decéniu, obnovnú dobu zvýšiť na 40-50 rokov, vykonať pomiestnu prípravu pôdy 

narušením súvislej vrstvy čučoriedia, očakávať prirodzené zmladenie smreka a dopĺňať 

smrekovcom, predpokladané obnovné zastúpenie sm 90% sc 10%, obnova umelá cca 7,00ha, 

obnova prirodzená 7,54ha. 

 

Dlhodobý zámer:  

Porast je sčasti rozvrátený kalamitou (hmyz) preto sa intezita presvetľovacieho rubu znižuje 

na 8% (500 m3). Uvoľňovaním najkvalitnejších jedincov úrovňovým pozitívnym výberom 

podporiť plodivosť. 

Vykonaním prípravy pôdy v semenných rokoch zvyšovať pravdepodobnosť prirodzeného 

zmladenia. Ťažbové zásahy vykonávať tiež v semenných rokoch v jesenných mesiacoch 

v spolupráci Semenoles Liptovský Hrádok. Obnovnú dobu predĺžiť na 40-50 rokov pre 

využitie väčšieho počtu semenných rokov a zachovanie genofondu smreka. Každé 

novovzniknuté prirodzené zmladenie uvoľniť dorubom podľa stanoveného technologického 

postupu. 

V poraste dokončiť rozčlenenie približovacími linkami. 

 

Technologický postup:  

Stínka JMP, približovanie UKT na odvozné miesto.  

 



12 
 

 
Porast 244a 

Charakteristika z LHP:  

1. etáž: Výmera 9,99ha, vek 85 r. zakmen. 7, zast. drevín sm 100 

2. etáž: Výmera 1,11ha, vek 20 r. zakmen. 1, zast. drevín sm 30, jd 15, bk 15, jh 40 

 

Celková zásoba na ploche všetkých etáži: 4751 m3, z toho na ha   428 m3/ha. 

 

Predpis súčasného LHP:  

1. etáž: Bez zásahu 

2. etáž: Prerezávka koncom platnosti LHP v posedných 3 rokoch. 

            smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy 
 približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku) 
 približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku) 

          určené OM             X    miesta osobitného významu 

 iné: 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 
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Vykonané (doteraz): 

1. etáž: Spracovanie vetrovej a imisnej náhodnej ťažby vo výške 139 m3, na ploche 0,03 ha. 

zalesnené jx,  

2. etáž: Bez zásahu 

 
 

Návrh zmeny predpisu LHP:  

Obnovnú dobu zvýšiť na 40 rokov, vykonať pomiestnu prípravu pôdy narušením súvislej 

vrstvy čučoriedia, očakávať prirodzené zmladenie smreka a dopĺňať javorom horským a 

smrekovcom, predpokladané obnovné zastúpenie sm 85%, jh 10%, sc 5%, obnova umelá 

5,50ha, obnova prirodzená 5,6ha. 

 

Dlhodobý zámer:  

Začiatkom nastavajúceho decénia začať s obnovou prvej etáže presvetľovacím rubom. 

V druhej etáži odstrániť oplôtky a vykonať prerezávku. Po odstránení zničeného oplôtku 

nádejné jedince ochraňovať proti lúpaniu zverou.  
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            smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy 
 približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku) 
 približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku) 

          určené OM             X    miesta osobitného významu 

 iné: 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES 
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu) 
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Hranice porastov objektu Mištová  
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