
 
 

 
 

Objekt  PRO  SILVA 

D O B R O Č 
LS  K R Á M , OZ Čierny Balog 

 
 
 
 

 



Zápisník PRO SILVA 
 
1. Regionálne zaradenie  (zo všeobecnej časti  LHP) 
 

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina:  Slovenská republika 
 

Lesná oblasť:  38 – Veporské vrchy 

Užívateľ (OZ): Čierny Balog 
 

Zemepisné súradnice:   48°41´ s.z.š. 
                                      19°41´ v.z.d. 

LHC:                Dobroč 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 760 – 1005 m 

Názov:             GZ Dobroč   
 

Prevládajúca expozícia:   S, S-Z 

Výmera:           312,46 ha    
 

Priemerný sklon:              30% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť:    chladná 
 

Priem. ročné zrážky v mm:  905 mm 
 

Geologické podložie:  bioditický granodiorit 
                                    až kremenný diorit 

Priem. roč. teplota v °C:        4-5° C   

Prevládajúce pôdy:   hnedá lesná pôda 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2006 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): sm 57%, jd 10% 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: bk 26%, +jh, +js, +bth 
 

I. -    5 %, II. - 10  %, III. - 10 %, 
IV. -20 %, V. - 20 %, VI+ - 35% 

ihličnaté: sm 57%, jd 10% 
 

Produkcia a ťažba:   

Zásoba :   151 910 m3 
 

Plánovaný etát ročný           7,8 m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP):486 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota       95%,   palivo5 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:  60 % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):4,84 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 20 % 
 

z toho prir. obnova 80%, umelá obnova 20 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:      20  % 
 

z toho na voľ. pl. 60%, pod clonou por. 40 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.   Kritériá prírode primeranej   
pestovateľskej techniky 

celkom 
prevládajúce 

>75 % 

veľmi 
časté 

50-75 % 

čiastočne 
prevládajúce 

25-50 % 

zriedkavé 
<25 % 

Pestovanie porastovej zásoby, pred-
nosť výchovy porastu pred obnovou 

  +  

Výberkové hospodárstvo, forma 
stromová 

   + 

Ťažba podľa cieľových hrúbok 
jednotlivých stromov alebo skupín 

   + 

Holorubný hospodársky spôsob 
 

   + 

Prirodzená obnova 
 

  +  

Umelá obnova na voľnej ploche alebo 
pod clonou porastu 

  +  

Vertikálna štruktúra porastu, vertikálne 
členenie na malých plochách 

  +  

Horizontálna štruktúra porastu 
(medzery, skupiny ap.) 

  +  

Porasty prispôsobené ako biotopy pre 
zver 

 +   

Ochrana lesa bez nasadenia chemikálií 
 

 +   

Poznámky  

4.  Kritériá drevinového zloženia 
 

    

Autochtónne dreviny, pôvodné na 
stanovišti 

 +   

Nepôvodné, ale stanovištne 
prispôsobené dreviny 

  +  

Zmiešané lesy, možnosti tvorby 
zmiešaných lesov 

  +  

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

   + 

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

   + 

Poznámky  

5.  Kritériá zabezpečenia  
     Biodiverzity 

    

Staré a mŕtve drevo stojace a ležiace 
 

  +  

Biodiverzita flóry – prízemnej vegetácie 
 

 +   

Biodiverzita fauny, hlavne prítomnosť 
avifauny (vtákov) 

 +   

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

   + 

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

   + 

Poznámky  

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko + 

 
 
 
 
 
 



Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA: 

 
Génová  základňa sa nachádza v západnej časti Slovenského Rudohoria , 
geografická časť Veporské vrchy , v doline Brôtovo , 5 km od čiernobalockej osady 
Dobroč. 
Objekt  génovej základne tvorí komplex porastov č.125 až 133 a 173 až 189 o 
celkovej výmere 312,46 ha .Jadro GZ tvorí NPR Dobročský prales (porasty 
126,127,132,184,185  a 186 ) o celkovej výmere 100,44 ha. 
Ochranné pásmo tvoria porasty 125,128 až 131 ,133,183,187 až 189 o výmere 
103,85 ha.Zostavajúce porasty GZ  173 až 182  boli pričlenené k GZ v roku 2006 
a nachádzajú sa  severovýchodne od NPR Dobročský prales.Výmera pričlenených 
porastov je 108,17 ha. 
Poslaním GZ je zachovanie genofondu smreka obyčajného a jedle bielej,ktoré  sa 
vyznačujú vysokou vitalitou a dobrou prispôsobivosťou. 
Hlavným zámerom je zastabilizovať, spevniť , rozdiferencovať vertikálny zápoj 
a priblížiť sa štruktúrou k prírodnemu lesu s prebiehajúcou hospodárskou 
činnosťou.Toto je možné zjemnením ťažbových zásahov bez narušenia trvalého 
a kompaktného celku. 

 
 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:  
 
Obnovné ťažby  

V pláne hospodárskych opatrení  LHP z roku 1996 – 2005  sa najčastejšie uvádzali 
obnovné postupy okrajový clonný rub (OCR) , maloplošný clonný rub (MCR)  a dorub (DO).  
Počet zásahov :  v priemere 2x za decénium 
Intenzita zásahu v predpisovej časti LHP predstavovala 30 – 100 % zo zásob obnovovaných  
porastov. 
Ťažbové postupy:  ťažba JMP + približovanie LKT, použitie koní 20%, priem. sklon 20%, terén 
mierne členitý. 
Prevládajúce obnovné postupy - maloplošný clonný rub, okrajový clonný rub, dorub. 

 
Výchovné ťažby  

V porastoch do 50r. LHP predpisoval  intenzitu zásahu 6 – 10 % zo zásoby porastu, čo 
bolo nepostačujúce pre potreby porastov. Skutočnosť bola v priemere 10%. Zásah sa 
vykonával v úrovni (listnaté) aj podúrovni (ihličnaté), uplatňovala sa metóda cieľových 
stromov. Vzdialenosť medzi linkami 40-60m, šírka liniek 2,5 – 3 m (pre ŠLKT, približovanie 
nahŕbkovaného dreva).  

 
Obnova lesa  
 LHP z rokov 2006-2015 predpisuje v objekte obnovu lesa o výmere 4,84 ha, z toho 
prirodzenou obnovou 3,80 ( 80 % ). Spôsob vykonania: jamková sadba, , pomiestna príprava 
pôdy pre prirodzenú obnovu. 

 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
 Ochrana proti burine sa prevádza v porastoch kde sa vykonávala umelá obnova, 1x 
ročne , po dobu, kým kultúra nespĺňala kritéria zabezpečenia. Ochrana proti zveri sa takisto 
prevádza v porastoch, kde sa vykonávala umelá obnova a to individuálne (hlavne mechanická 
– staniol, chemická - Cervacol),  
Plecie ruby a výseky krov sa vykonávajú za účelom odstránenia brezy, liesky, rakyty, jarabiny 
na uvoľnenie kultúry. 

 
 
 
 
 



Výchova prečistkami 
Predpis prerezávok: 1x až 2x za decénium podľa stavu porastu. 
Spôsob vykonania: ihličnaté – podúrovňové ,  vrastavé, silnejšie zásahy 
                               listnaté – likvidácia predrastkov, rozrastkov a nekvalitných jedincov, 
v úrovni  jemnejšie zásahy 

 
Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
 
 
Obnovné ťažby  
 
Je potrebné sa zamerať sa na : 
1. sieť približovacích liniek, zvážnic, ciest a odvozných miest 
2.zdravotný a kvalitatívny výber 
3. rozdiferencovanie porastu 
4. práca so svetlom 
Spôsob vykonania – účelový výber, výberkový rub, skupinovitý clonný rub. 
Pri prebudove na výberkový spôsob stačí 1 zásah na decénium, v ďalšom štádiu 1 až 2 
zásahy za decénium podľa stavu porastu. 
Intenzita zásahu:  Prvým zásahom, ktorý má charakter prípravného rubu, sa odoberie 25% 
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.  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 
PELACOLLOM). Približovanie sa prevádza ŠLKT, v niektorých porastoch, podľa terénu je 
potrebné používať kone, hlavne v prvých zásahoch pri prebudovaní na výberkový les, kde je 
pomerne veľa tenkej hmoty. 
   
 

Výchovné ťažby  
 
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 – 30m linkami s uplatnením smerovej stínky 

 
 
Obnova lesa  
 

Prirodzená obnova prevládne, umelá sa stane len doplnkovým spôsobom alebo po 
kalamitách(cca na ploche do 10%). 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.  
 
 
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 silno redukovať podúroveň , ale zachovať 
rozdiferencovanie porastu,  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.  

D e m o n š t r a č n é    o b j e k t y: 
 
Porast 228: 
Charakteristika /LHP 2006-2015/ 
l. etáž:  Výmera: 5,89 ha, vek: 115 rokov, zakmenenie: 0,59, zastúpenie drevín: sm 
84%, 
jd  7%, bk  8%, jh  1%, celková zásoba 5248 m3,  535 m3/ha 
2.etáž: Výmera: 1,96 ha, vek 35 r., zakmenenie 0,20, zastúpenie drevín: bk  60%, 
jh  20% , js  l0%, sm  10% 
3. etáž: Výmera: 1,96ha, vek 10 r., zakmenenie: 0,40, zastúpenie drevín  bk   55%, jh  
20%, 
sm  15%, js  10% 
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 556 m3/ha. 
Predpis LHP: 
Maloplošný clonný rub – šírka na 2 výšky porastu, dorub 5 východísk obnovy, ťažba 
3500 m3 ihlič., 
200 m3 list, /75,5 %/. 
Vykonané: úprava predpisu – hospodársky spôsob výberkový , jednotlivý a skupinový 
rub na celej ploche  1358 m3  ( 24%) ťažba. 
Ťažba sa zamerala hlavne na zdravotný výber rubne zrelých stromov a pri listnatých 
na košaté buky v 2.etáži. Zámerom úpravy predpisu bolo uvolnenie existujúceho 
prirodzeného zmladenia, podporiť vytvorenie PZ sm a hlavne jd, kde je cieľ aspoň 
10%, podporu prírastku 2.etáže a rubne nezrelých jedincov, ktoré by pri doruboch 
vypadli. Hlavným cieľom bolo zachovanie celistvosti porastu a tým zníženie rizika 
vetrových polomov tohto porastu aj susedných. Dlhodobý cieľ je prebudovanie na 
výberkový les. 
 
 

 



 
 
 
Porast 227 a 

 
Charakteristika /LHP 2006 – 2015/ 
l. etáž – výmera 1,97 ha, vek 105 rokov, zakmenenie 0,51, zastúpenie drevín: sm – 
77, jd – 11, 
bk – 8, jh – 2, js – 2, celková zásoba 12824 m3, na 1 ha 464 m3. 
2. etáž – výmera 0,79 ha, vek 30, zakmenenie 0,20, zastúpenie drevín: bk – 65, sm – 
15, 
jh – 15, js – 5. 
3. etáž: výmera 1,17 ha, vek 10, zakmenenie 0,40, zastúpenie drevín: bk-60, jh -20, 
sm – 10, 
Js – 5, jd – 5, celková zásoba na ploche všetkých etáží 494 m3/ha. 
Predpis LHP: 
Maloplošný clonný rub v pásoch širky na 2 výšky porastu, dorub – 5 východísk 
obnovy. 
Ťažba 1400 m3, ihličnatej 1320, list. 80 /77 %/.  
Vykonané: úprava predpisu – hosposdársky spôsob výberkový ,jednotlivý a skupinový 
rub na celej ploche. Ťažba 704 m3 ihlič.,  
48 m3 list /41 %/.  Ťažba zameraná na uvoľnenie 2. etáže – listnaté skupiny 
s priemernou výškou 13 m 
a presvetlenie za účelom zmladenia sm a jd a odstránenie košatých bukov. Keďže je 
porast situovaný na J a JV, dorubom  by vznikli veľké straty na zmladení jedle 
a z časti aj smreka, či už spálou, alebo 
atraktivitou pre zver. 
Dlhodobým zámerom je ponechanie zvyšku porastu s predstavou na výberkový les. 
 



 

 
 
 
 

 

 
 



Porast 192 
 
Charakteristika /LHP 2006 – 2015/ 
l. etáž: výmera 5,31 ha, vek 105 rokov, zakmenenie 0,75, zastúpenie drevín: sm – 97, 
jed -2, bk – 1, 
celková zásoba 5829 m3, 716 m3/ha 
2. etáž: výmera – 2,83 ha, vek 15 rokov, zakmenenie 0,40 
 
Predpis LHP: maloplošný clonný rub  v pásoch šírky na 2 výšky porastu dorub, založiť 
1 východisko  
obnovy , 2 zásahy, ťažba 2320 m3 ihlič., 10 m3 list., 438 m3/ha /40 %/ 
Vykonané: úprava predpisu – hospodársky spôsob výberkový , jednotlivý a skupinový 
výber 386 m3. Ťažba zameraná na uvoľnenie 
jestvujúceho prirodzeného zmladenia smreka a skupín buka – kde bola vykonaná 
prestrihávka v hustejších skupinách a odstránenie jednotlivých košatých bukov  
a rozvolnenie korún na podporu existujúceho zmladenia. Keďže je semenný rok na 
smrek na jeseň sa bude pokračovať s presvetľovaním 1. etáže, kde nie je ešte 
prirodzené zmladenie a pri približovaní jednotlivých kmeňov vzniknú zraňovaním pôdy 
vhodné podmienky na ujatosť semena. 
 Dlhodobejší cieľ jekeďže sa porast nachádza v blízkosti génovej základne 
jednotlivým výberom prebudovať porast na výberkový les so zmiešanou štruktúrou  
sm 60%, bk 30%, jd 10%, +jv, js. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Porast 178 
 
Charakteristika /LHP 2006 – 2015/ 
Výmera: 11,03 ha, vek: 70 rokov, zakmenenie: 0,80, zastúpenie: sm – 75, bk – 20, jd 
– 5, 
Celková zásoba: 5912 m3, 534 m3/ha. 
Predpis LHP:  
Prebierka na celej ploche 455 m3 ihlič., 35 m3 list. 44 m3/ha 
Vykonané:VÚ – 400 m3 sm  , 65 m3 bk. Keďže v poraste neexistuje prirodzené 
zmladenie, okrem malých skupín smreka, 
zásah bol zameraný na presvetlenie hornej vrstvy smreka zdravotným výberom 
s podporou 
kvalitných jedincov. Zhotovili sa malé oplôtky / o výmere 0,20 ha/, kde je predpoklad 
prirodzeného 
zmladenia jedle a cenných listnáčov jh, bh. Z listnatých drevín sa odstránili bukové 
rozrastky. 
Dlhodobý cieľ je vytvoriť  výškovo aj vekovo rôznorodý porast. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 



Porast 176 
 
Charakteristika: /LHP 2006 – 2015/ 
1.etáž: výmera 7,71 ha, vek 75 rokov, zakmenenie 0,80, zastúpenie: sm – 65, jd – 25, 
bk 10 
2.etáž: výmera 0,86 ha, vek 5 rokov, zakmenenie 0,10, zastúpenie drevín, sm -  85 , 
bk - 10, 
jd  -  5 
Predpis: bez zásahu 
Návrh hospodářských opatrení: prebierka na celej ploche, 52 m3 /ha – 408 m3 
Účelom výchovného zásahu je rozpojenie  korún a tým vyvolaný nástup prirodzeného 
zmladenia 
na nezmladených miestach. Zameranie bude na negatívny výber zdravotný jd , s 
rakovinou 
a rozkonárené buky v úrovni. Nadúroveň a podúroveň sa ponechá, aby vznikol 
výškovo a vekovo diferencovaný porast s dlhodobým cieľom na prebudovu 
výberkového lesa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Porast 276 c 
 
Charakteristika /LHP 2006 – 2015/ 
l. etáž: výmera: O,34 ha, vek 50 rokov, zakmenenie 0,8, zastúpenie drevín br 100% 
Celková zásoba 83 m3,  92 m3/ha 
2.etáž: výmera 0,56 ha, vek 20 rokov, zakmenenie 0,80,  zastúpenie drevín: jd  80%, 
sm  20%. 
Predpis – dorub, predčasná obnova . 
Vykonané: Výberkový rub jednotlivý – 67 m3 BR 
Ťažba bola zameraná na výrub naklonených  a nekvalitných jedincov.  Keďže je 
porast  
situovaný na V a JV, z troch strán nezatienený, pri dorube hornej etáže by jedľa  
trpela 
spálou a časom by chradla. 
Cieľom je ponechať hornú etáž čo najdlhšie. 
Vo všetkých porastoch náklady na ťažbovú činnosť nepresiahli bežné ceny práce, 
pričom 
sa približovalo aj v krátených kmeňoch, aj konským poťahom, pritom sklony 
v obnovovaných porastoch 
228 je  40 %, 227 a je 65 % , 192 je 45 %. 
    
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a zmena prístupu 
k obhospodarovaniu lesa na LO Brôtovo 
   
    
  Keďže  dve tretiny GZ tvorí rezervácia a ochranné pásmo so 4. a 5. stupňom 
ochrany, už zo zákona nám vyplýva jemnejšie obhospodarovanie. Preto sa 
začalo jemnejšie hospodáriť na celej ploche LO Brôtovo. 
Už pri obnove nového LHP boli naplánované väčšinou DO, MCR, OCR. Po 
dohode s taxáciou sa zjemnili obnovné postupy na SCR a realizovať som začal 
VRS a VRJ, bez dorubov s perspektívou na vytvorenie výberkových lesov. 
Vo všetkých porastoch náklady na ťažbovú činnosť nepresiahli bežné ceny 
práce, pričom 
sa približovalo aj v krátených kmeňoch, aj konským poťahom, pritom sklony 
v obnovovaných porastoch 
228 je  40 %, 227 a je 65 % , 192 je 45 %. Už v zákone o lesoch je povinnosť 
vykonávateľa ťažby podľa § 23 odst. 3 a  § 24 odst. 1 písmeno a  čo 
najšetrnejšími  spôsobmi spracovať drevo v porastoch , takže záleží len na 
vykonávateľovi ťažby a následnej  kontrole vykonania.Tých pár desatín navyše 
normočasu na ťažbu s rozrezom a približovaní nižšej priemernej hmotnatosti  
,nikdy nebude vyššie ako zisky z ušetrených peňazí na pestovnej činnosti a 
pritom nezáleži na ploche porastov , skoro vždy sa to oplatí , či už z celkových 
finančných nákladov alebo dlhodobého  vývoja lesa. 
    
Prírode blízke obhospodarovanie lesa sú to hlavne  jemnejšie spôsoby, 
skupinovitý, skupinový a jednotlivý výber sa dá v našich podmienkach uplatniť 
skoro vo všetkých porastoch, či už vo výchovných, alebo obnovných, len treba 
chcieť a začať. A nezabúdajme , že my sme tu kvôli hore a nie hora kvôli nám. 


