Objekt PRO SILVA

HRONEC
LS Hronec, OZ Č. Balog

Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia

Názov: Hrončokový grúň

Lesná oblasť: 38b – Stolické, Veporské
vrchy, 37 – Poľana
Zemepisné súradnice:
19º 30´
48º 40
Rozpätie nadmorskej výšky: 850 – 1250
m.n.m
Prevládajúca expozícia: severná

Výmera:235,89

Priemerný sklon: 40%

Krajina: SR
Užívateľ (OZ): Čierny Balog
LHC: Lesy Hronec

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť:
Priem. ročné zrážky v mm:
Chladná
1000
Geologické podložie: andezity pyroxenické Priem. roč. teplota v °C: 5
s amfibolitom a biotitom
Prevládajúce pôdy: hnedá lesná poda

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov:
5301, 5302, 5402
Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté:
bk 47, jh 5, js 5
Ihličnaté:
Sm 40, jd 3
Zásoba

Prírode blízke hospodárenie od r. 2006
% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
I. - 2 %,
II. - 2 %,
IV. - %,
V. %,
Produkcia a ťažba:
Plánovaný etát ročný

Priem. zásoba (odhad z LHP):350 m3/ha
podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

60

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

10

III. - 0 %,
VI+ - 96%

10,63

z toho: úžitková hmota 95 %,

m3/ha
palivo 5 %

% Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):
15,30 ha
% z toho prir. obnova 60%, umelá obnova 40
%
% 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 %

Pestovanie porastovej zásoby, prednosť výchovy porastu pred obnovou
Výberkové hospodárstvo, forma
stromová
Ťažba podľa cieľových hrúbok
jednotlivých stromov alebo skupín
Holorubný hospodársky spôsob

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
Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

+

+
+
+
+
+

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA: Hrončokový Grúň
Objekt je vytvorený z génovej základne Hrončokový grúň a porastov 275 až 278
a porastom 288, ktoré boli pričlenené k objektu v roku 2006. Susedí s navrhovaným
objektom na LUC Sihla pod názvom Bukovina. Génová základňa je vytvorená pre
dreviny SM, JD, BK, JH, JS.
Objekt má výmeru 235,89 ha , z toho výmera GZ je 167,63 ha a výmera pričlenených
porastov je 68,26 ha.
Je vytvorený nielen na ochranu genetickej diverzity a kvalitného genofondu drevín,
ale aj na vytvorenie a udržanie štruktúry predmetného územia ako prírode blízkeho
lesa. Bude si to vyžadovať zmenu podrastných hospodárskych spôsobov na
jednotlivo a skupinovo zamerané hospodárske spôsoby, ktoré budú smerovať na
vytvorenie horizontálnej a vertikálnej štruktúry porastov, skvalitňovanie a zvyšovanie
porastovej zásoby. Zámerom je tiež dosiahnutie 100% prirodzenej obnovy
s následným šetrením nákladov na pestovateľskú činnosť.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení z roku 1995 až 2004 boli v niektorých porastoch,
prípadne na ich častiach plánované skupinové prípadne účelové výbery jednotlivo.
Toto sa však vzhľadom na kalamitu z roku 1996 a ďalších rokov nerealizovalo. Dá sa
povedať, že tieto zásahy čiastočne aj keď treba dodať, že veľmi nevhodne, nahradilo
spracovanie existujúcich kalamít – vetrová, korovcová.
V pláne hospodárskych opatrení Lesného hospodárskeho plánu /ďalej len „LHP“/
z roku 2005 – 2014 sa najčastejšie uvádzajú maloplošné clonné ruby /ďalej len
„MCR“/ v pásoch na dve výšky porastu a doruby /ďalej len „DO“/. Keďže sme sa až
v roku 2005 rozhodli pre budovanie prírode blízkeho lesa na predmetnom území, na
jednotlivý účelový výber zamerané hospodárske postupy sa nedostali do platného
LHP.
Počet zásahov: v priemere 1x za decénium.
Intenzita zásahu: pohybuje sa v rozpatí od 25 – 45% zo zásoby jednotlivých
porastov.
Ťažbové postupy: ťažba JMP + približovanie LKT, použitie koní 20%, priemerný
sklon 35 – 45%, terén je čiastočne členitý vzhľadom na vývraty z predchádzajúcich
kalamít.
Prevládajúce obnovné postupy: MCR, DO
Výchovné ťažby
V poraste do 50 rokov LHP predpisuje intenzitu zásahu 6% zo zásoby porastu, aj
keď skutočne by bola potrebná okolo 10%.

Obnova lesa
V LHP z roku 2005 – 2014 je predpis obnovy lesa na výmere 15,32 z toho
prirodzenou obnovou 60 % a umelou 40 %. Spôsob vykonania umelej obnovy
jamkovou sadbou.
V predchádzajúcom období /roky 2000 – 2005/ sa vykonávala pomiestna príprava
pôdy pod materským porastom, prekopávaním plochy 1x1m. Príprava sa vykonávala
v rokoch aspoň strednej úrody semena jednotlivých drevín.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine sa prevádza v porastoch, kde sa vykonala umelá obnova lesa
a to spravidla 1x ročne. Odstraňuje sa calamagrostis, rubus po dobu, kým kultúra
nespĺňa kritérium zabezpečenia.
Ochrana proti zveri sa vykonáva v porastoch, ktoré vznikli umelou obnovou a to
individuálne Cervacolom a staniolom.
Plecie ruby sa zatiaľ nevykonávali vzhľadom na neprítomnosť nežiadúcich krov
a drevín.
Výchova prečistkami
V minulom decéniu sa vykonala prerezávka 2x. Jednalo sa hlavne o zdravotný výber
a podúroveň. Zásahy boli skôr silnejšie.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
O princípoch prírode blízkeho hospodárenia sme na predmetnej ploche začali
uvažovať v roku 2005. Vzhľadom na nové ciele a spôsoby obhospodarovania sme
začali s inventarizáciou daného územia. Podľa stavu porastu by bolo potrebné
prebudovu na výberkový spôsob uskutočniť v niekoľkých krokoch:
1. Sprístupnenie porastov sieťou približovacích liniek
2. Zdravotný výber
3. Zmena štruktúry porastu /horizontálne, vertikálne/
4. Úprava zásoby
Obnovné ťažby
Spôsob vykonania: účelový výber, výberkový rub ( HS podrastový a výberkový )
Pri prebudove na výberkový les stačí jeden zásah za decénium, v ďalšom štádiu 1 –
2 zásahy za decénium podľa stavu porastu.
Intenzita zásahu: Prvým zásahom, ktorý má charakter prípravného rubu /v našom
prípade pôjde hlavne o zdravotný výber/, 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.
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 spôsob, kde
je pomerne veľa tenšej hmoty.
Výchovné ťažby
Intenzita zásahu: je potrebné zvýšiť % ťažby aspoň na 10% zo zásoby porastu.
Spôsob vykonávania: výchovný zásah zameraný na zabezpečenie nezávislého rastu
stromov – kvalita koruny, stabilita porastu, kvalita produkcie. Výberkovým rubom
vykonávať ťažbu v hornej a strednej etáži.
Rozčlenenie: 40 m linkami s uplatnením smerovej stinky.

Obnova lesa
Prirodzená obnova úplne prevládne, umelá sa stane len doplnkovým spôsobom (cca
na ploche do 5%). Pre zabezpečenie žiaduceho drevinového zloženia bude potrebné
citlivo pracovať so svetlom tak, aby agresívny buk úplne neprevládol a vytvorili sa
podmienky aj pre obnovu jedle a smreka. Likvidovať pomiestne husté zmladenia
buka tieniace konkurenčne slabší smrek a jedľu.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Buk, smrek vo výberkovom spôsobe netreba chrániť proti burine ani proti zveri. Javor, jaseň,
jedľu, brest chrániť proti zveri mechanicky proti ohryzu a to až do doby druhého
prerezávkového zásahu.
Plecí rub a prestrihávku robiť za účelom redukcie počtu jedincov, stability a úpravy
drevinového zloženia.

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

Demonštračné objekty
Porast 276
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 15,19 ha, vek 105 r. zakmen. 0,6, zast. drevín sm 47, bk 46, jh 7
2. etáž: Výmera 3,80 ha, vek 10 r., zakmen. 0,2, zast. drevín bk 60, sm 20, jb 10, jh 10
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 7521 m3, z toho na ha 396 m3/ha.
Predpis LHP:
Mal. clon. rub v pásoch , šírka na 2 výšky porastu, pri ceste dorub, založiť 3 východiská
obnovy. Šírka pásu 40 m.
Predpis ťažby 3000 m³, obnova na ploche 5,91 ha, z toho prirodzene 2,96 ha. Intenzita zásahu
je 40 %.
Vykonané (doteraz): 0
Navrhované hospodárske
opatrenia:
Hospodársky spôsob
výberkový, forma
skupinová, skupinový
výberkový rub,
v kombinácii s
podrastovým hosp.
spôsobom , forma podrast.
maloplošná , účelový
výber,, ťažba 2500 m3,
intenzita zásahu 35%,
predĺžená obnovná doba
/40 až 50 rokov /,
1 zásah v decéniu, obnova
na ploche 6,31 ha pod materským porastom. Malo by sa jednať o prirodzenú obnovu na celej
obnovovanej ploche.
Vzhľadom na to že sa na danom LUC ani v súčasnosti ani v minulosti neuvažovalo
s princípmi výberkového hospodárenia, ako je uvedené vyššie porast je potrebné v prvom
kroku rozčleniť sieťou približovacích liniek. Predpokladá sa približovanie ŠLKT jednotlivo,
krátenými kmeňmi.
V druhom kroku bude potrebné zamerať sa na podporu budúcich cieľových jedincov , pričom
bude potrebné odstrániť nekvalitné rozrastavé a netvárne buky a zdravotný výber smreka.
V spodnej etáži sa po ťažbe prevedie výchovný zásah prerezávkou a prestrihávkou, na časti
plochy plecí rub za účelom odstránenia jarabiny, hlavne na miestach zmladených smrekom
a jedľou.
Technologický postup:
Ťažba JMP, približovanie ŠLKT jednotlivo, metóda krátených kmeňov.

Dlhodobý zámer:
Porast bude dlhodobo vychovávaný pozitívnymi úrovňovými zásahmi s dlhou obnovnou
dobou 40 až 50 rokov cieľom vytvoriť vertikálne a horizontálne členený následný porast.
Cieľom je tiež zabezpečenie vyššieho podielu kvalitných a hrubších sortimentov.
Samozrejmosťou je tiež do maximálnej možnej miery využiť prirodzenú obnovu lesa.
Pri dorúbaní hornej etáže v ďalšom období možnosť prebudovy na výberkový les.
Technologický nákres porast 276:

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES

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:

Porast 275
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 3,05 ha, vek 110 r. zakmen. 0,5, zast. drevín sm 36, bk 46, jh 16, js 2
2. etáž: Výmera 1,31 ha, vek 10 r., zakmen. 0,3, zast. drevín bk 65, sm 25, jh 5, jb 5
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 1414 m3, z toho na ha 324 m3/ha.
Predpis LHP:
Maloplošný clonný rub v pásoch, šírka na 1 výšku a na 2 výšky porastu , dorub , predpis
ťažby 800 m3, obnova na ploche 1,72 ha (prirodzene z toho 0,88 ha), intenzita zásahu 55 % .
Vykonané (doteraz): 0
Navrhované hospodárske
opatrenia:
Hospodársky spôsob
výberkový,forma
skupinová, skupinový
výberkový rub,
v kombinácii s
podrastovým hosp.
spôsobom , forma podrast.
maloplošná , účelový
výber, ťažba 600 m3,
intenzita zásahu 40%, 1
zásah v decéniu, predĺžená
obnovná doba /40 až 50
rokov /, predpokladané
obnovné zastúpenie bk 50,
sm 40, jh 5, jh 5
Vzhľadom na to , že sa na danom LUC ani v súčasnosti , ani v minulosti neuvažovalo
s princípmi výberkového hospodárenia, ako je uvedené vyššie , porast je potrebné v prvom
kroku rozčleniť sieťou približovacích liniek. Predpokladá sa približovanie ŠLKT jednotlivo,
krátenými kmeňmi.
V spodnej etáži sa po ťažbe prevedie výchovný zásah prerezávkou a prestrihávkou, na časti
plochy plecí rub za účelom odstránenia jarabiny hlavne na miestach zmladených smrekom.
Technologický postup:
Ťažba JMP, približovanie ŠLKT jednotlivo, metóda krátených kmeňov.
Dlhodobý zámer :
Zámerom je predĺžiť obnovnú dobu na 40 až 50 rokov s čo možno maximálnou prirodzenou
obnovou. Tiež súčasne podporovať objemový prírastok cieľových stromov a zabezpečiť tak
kvalitnú produkciu drevnej hmoty. Ťažbové zásahy sú zamerané na usmerňovanie ďalšieho
vývoja podružného porastu, pomáhajú vývoju prirodzenej obnovy a podporujú rast
zostávajúcich jedincov. Dosiahnuť vertikálne a horizontálne rozvrstvenie porastu , pri
dorúbaní hornej etáže v ďalšom období možnosť prebudovy na výberkový les.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

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:

Porast 288
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 6,75 ha, vek 105 r. zakmen. 0,7, zast. drevín sm 29, bk 56, js 10, jh 5
2. etáž: Výmera 2,89 ha, vek r., zakmen.0,5, zast. drevín bk 75, jh 10, js 10, sm 5
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 3615 m3, z toho na ha 375 m3/ha.
Predpis LHP:
V strede maloplošný clonný rub na 2 výšky porastu, dorub na Z okraji, predpis ťažby 950 m3,
obnova na ploche 1,77 ha (prirodzene z toho 1,29 ha), intenzita zásahu 26.% .
Vykonané
(doteraz): 0
Navrhované
hospodárske
opatrenia:
Hospodársky
spôsob
podrastový, forma
maloplošná
,
účelový
výber,
ťažba 1000 m3,
intenzita zásahu
29 %, 1 zásah
v decéniu,
nepretržitá
obnovná
doba,
predpokladané
obnovné
zastúpenie bk 55.,
sm 30, jh 10, js 5
Malo by sa jednať o prirodzenú obnovu na celej obnovovanej ploche.
Rozčleniť sieťou približovacích liniek. Predpokladá sa približovanie ŠLKT jednotlivo,
krátenými kmeňmi.
V spodnej etáži sa po ťažbe prevedie výchovný zásah prerezávkou a prestrihávkou.
Technologický postup:
Ťažba JMP, približovanie ŠLKT jednotlivo, metóda krátených kmeňov
Dlhodobý zámer:
Zámerom je prebudovať porast na výberkový les s nepretržitou obnovnou dobou a 100 %
prirodzenou obnovou. Tiež súčasne podporovať objemový prírastok cieľových stromov a
zabezpečiť tak kvalitnú produkci drevnej hmoty.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

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:

Porast 277
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 14,86 ha, vek 105 r. zakmen. 0,7, zast. drevín sm 36, bk 56, jh 5, jd 3
2. etáž: Výmera 3,72 ha, vek 6 r., zakmen. 0,2, zast. drevín bk 45, jh 25, sm 20, jb 10
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 7421 m3, z toho na ha 399 m3/ha.
Predpis LHP:
Maloplošný clonný rub v pásoch , šírka na 2 výšky porastu , dorub na Z pri ceste ,predpis
ťažby 1900 m3, obnova na ploche 3,61 ha (prirodzene z toho 1,82 ha), intenzita zásahu 26.% .
Vykonané (doteraz): V roku 2005 bola spracovaná kôrovcová kalamita v rozsahu 33 m³
a 143 m3 vetrová kalamita, všetko drevina smrek.
Navrhované hospodárske opatrenia:
Hospodársky spôsob výberkový,forma skupinová, skupinový výberkový rub,v kombinácii s
podrastovým hosp. spôsobom , forma podrastová maloplošná , účelový výber, ťažba 2600 m3,
intenzita zásahu 34%, 1 zásah v decéniu, predĺžená obnovná doba /50 až 60 rokov /,
predpokladané obnovné zastúpenie bk 50, sm 35, jd 5, jh 5, jh 5

Porast je potrebné v prvom kroku rozčleniť sieťou približovacích liniek. Predpokladá sa
približovanie ŠLKT jednotlivo, krátenými kmeňmi.
V spodnej etáži sa po ťažbe prevedie výchovný zásah prerezávkou a prestrihávkov, na časti
plochy plecí rub za účelom odstránenia jarabiny hlavne na miestach zmladených smrekom a
jedľou.
Technologický postup:
Ťažba JMP, približovanie ŠLKT jednotlivo, metóda krátených kmeňov
Dlhodobý zámer:
Zámerom je vytvoriť porast horizontálne a vertikálne členený s predĺženou obnovnou dobou
a 100% prirodzenou obnovou. Tiež súčasne podporovať objemový prírastok cieľových
stromov a zabezpečiť tak kvalitnú produkciu drevnej hmoty.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

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:

Výpočet zmeny nákladov na hospodársku činnosť z dôvodu zmeny v obnovných postupoch

Č. porastu (ako celok)

t.j.

275

276

celk. plocha (vrátane 2.(3) etáže

Ha

4,36

18,99

zásoba na ha (všet.etáží)

m3

324

Zmena nákladov na ťažbovú činnost

Príslušnosť k HSLT

277

288

18,52

9,64

396

399

375

511

611

611

511

predpísaný rozsah ťažby

m3

800

3000

1900

950

navrhovaný rozsah ťažby

m3

600

2500

2600

1000

na 1 m3

Sk

165

165

165

165

na celý obj.

Sk

99000

412500

429000

165000

na 1 m3

Sk

200

200

200

200

na celý obj.

Sk

120180

500750

520780

200300

v Sk

Sk

21180

88250

91780

35300

v%

%

18 %

18%

18%

18%

z um.ob.

Sk

95247

80422

80422

95247

z pr. ob.

Sk

20670

19583

19583

20670

umelá

ha

0,84

2,95

1,79

0,48

prirodz.

ha

0,88

2,96

1,82

1,29

umelá

ha

0,00

0,00

0,00

0,00

prirodz.

ha

1,76

6,65

6,48

2,89

pôv.sp.

Sk

98197

295211

179596

72383

zmen.sp.

Sk

36379

130227

126898

59736

v Sk

Sk

-61818

-164984

-52699

-12647

v%

%

-63%

-56%

-29%

-17%

pôv.sp

Sk

197197

707711

608596

272683

zmen.sp.

Sk

156559

630977

647678

260036

v Sk

Sk

-40638

-76734

39082

- 12647

v%

%

-21%

-11%

6%

- 5%

Kalkulácia na pôvod. spôsob
vykonania

Kalkulácia na zmen. spôsob
vykonania

Rozdiel nákladov

Zmena nákladov na pestovateľskú činnosť

Náklad na 1 ha zabezpeč. MLP

Prepis obnovy

Predpokl. obnovy

Náklad na zabezpeč.porastu

Predpokl. zmena v
celkových nákladech

Rozdiel nákladov

Celk. náklad

Rozdiel nákladov

Návrh úpravy, resp. zmeny predpisu LHP v zmysle zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa

Predpis LHP

Porast
(1. por.
skup.)

plocha
(vrátane
2.(3)
etáže

zásoba na
ha
(všet.etáží)

č.

ha

m3

1

2

3

4

5

Vek
(hor.
etáže)

charakt.
zásahu

poč.
zás.
v dec.

intenzita
zásahu

Prepis obnovy

Prítomn.
prir.zml.

Návrh zmeny, resp. úpravy LHP
poč.
Predpokl. obnovy
charakt.
zás. intenzita
zásahu
v
zásahu
dec.
umelá
prirodz.

umelá

prirodz.

%

ha

ha

% plochy

6

7

8

9

10

11

Predpokl. zmena v
nákladoch

Očakáv.
zmena vo
výnosoch

na ťažbu

na pest.

%

ha

ha

%

%

%

%

12

13

14

15

16

17

18

19

Realizácia
v rokoch

spolu

275

4,36

324

110

DO+MCR

1

56

0,84

0,88

30

VRS+ÚV

1

40

0

1,76

38

-63

-16

5

2008

276

18,99

396

105

DO+MCR

2

40

2,95

2,96

25

VRS+ÚV

2

35

0

6,65

38

-56

-4

5

2007

277

18,52

399

105

DO+MCR

2

26

1,79

1,82

20

VRS+ÚV

1

35

0

6,48

38

-29

16

10

2009

278

11,79

470

105

DO+MCR

1

28

0,51

1,80

43

VRS+ÚV

1

35

0

4,13

288

9,64

375

105

DO+MCR

2

26

0,48

1,29

43

ÚV

1

30

0

2,89

38

-17

19

10

2008

účel zmeny
275

prebudova porastu na výberkový les,zvýšenie vyťaženej hmoty, využitie prirozeného zmladenia, zachovanie genofondu drevín,lepšie spenaženie hmoty

276

prebudova porastu na výberkový les,zvýšenie vyťaženej hmoty, využitie prirozeného zmladenia, zachovanie genofondu drevín,lepšie spenaženie hmoty

277

prebudova porastu na výberkový les,zvýšenie vyťaženej hmoty, využitie prirozeného zmladenia, zachovanie genofondu drevín,lepšie spenaženie hmoty

278

prebudova porastu na výberkový les,zvýšenie vyťaženej hmoty, využitie prirozeného zmladenia, zachovanie genofondu drevín,lepšie spenaženie hmoty

288
Vysv.:

možnosť prírastku na tenších jedincoch, ťažba len rubne zrelých stromov, zvýšenie vyťaženej hmoty, lepšie speňaženie hmoty
Do zoznamu sa uvedú všetky JPRL so zmenou, resp. úpravou predpisu hospodárskych opatrení v LHP , pričom charakter zásahu sa uvedie jednou z použitých skratiek

Použité

MCR

malopološný clonný rub na stried.pás.

DO

dorub

VŤ 50+

výchovná ťažba nad 50 r.

skratky

VCR

veľkoplošný cloný rub

VRS

výberkový rub skupinový

VŤ 50-

výchovná ťažba do 50 r.

SCR

skupinovitý clonný rub

VRJ

výberkový rub jednotlivý

b.z.

SkCR

skupinový clonný rub

ÚV

účelový výber

VŤ 50+Pr

výchovná ťažba nad 50 r. za účelom prebudovy porastu

OCR

okrajový clonný rub

PV

pomiestny výber jedn.stromov

VýP

"výberková prebierka"-za účelom prebudovy porastu

bez zásahu

