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

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovenská republika 
 

Lesná  oblasť: 
 46 Ba Nízke Tatry, Ďumbier, Prašivá- juh 

Užívateľ (OZ): OZ Slovenská Ľupča 
 

Zemepisné súradnice:  19°32´s.z.š. 
                                      48°52´v.z.d. 

LHC: Štátne lesy Predajná 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 
                                      660 – 1100 m.n.m 

Názov:  Krpáčovo -Poľana 
 

Prevládajúca expozícia: J,JV 

Výmera:  111,78 ha 
 

Priemerný sklon: 45% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: 
mierne chladná 

Priem. ročné zrážky v mm: 
                   800 - 1050         

Geologické podložie: 
granity, kryštalické bridlice, dolomity 

Priem. roč. teplota v °C: 6,9 °C 

Prevládajúce pôdy: 
hnedá lesná pôda 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: 511 
Živné jedľové bučiny  

Prírode blízke hospodárenie od r. 2008 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: bk- 25%, jh- 5%, js- 3% 
 

I. - 7 %, II. - 13 %, III. - 15 %, 
IV. - 27%, V. - 28 %, VI+ - 10% 

ihličnaté: sm- 40%, jd- 20%, sc- 7% 
 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba  
38 526 m3 

Plánovaný etát ročný             4,7 m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP):   345 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota 90%, palivo10% 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:      60% 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 
                      9,53  

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:  25% 
 

z toho prir. obnova 50%, umelá obnova 50 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:        15% 
 

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  

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: 
 
 
Hlavným cieľom vzniku objektu Krpáčovo – Poľana je zachovanie genofondu 
kvalitných pôvodných drevín na lokalite ,ktorá doposiaľ nebola atakovaná silnými 
kalamitami. Drevinové zloženie na uvádzanej lokalite, ako aj vitalita a vysoká kvalita 
drevnej hmoty je predurčená na odovzdanie všetkých týchto vlastností pre následnú 
generáciu , ktorá vzniká pod ochranou materského porastu. Hlavný dôraz je potrebné 
zamerať na záchranu kvalitných jedincov smrekovca opadavého a jedle bielej , ktoré 
sa vyznačujú veľkou odolnosťou voči vetrovým kalamitám a vytvárajú nám spolu 
s bukom kostru porastov. Citlivým a časovo správnym zasahovaním do lesných 
porastov vytvoriť  kvalitné potomstvo jedle, smreka a buka s prímesou smrekovca 
,javora horského a jaseňa. Časovým predržaním rubnej doby nám vzniká kvalitná 
drevná hmota využiteľná na aukciách dreva, dvoj až trojetážový porast , kde nám 
odpadá sadba a ochrana mladých lesných porastov, kde sa týmto úkonom 
dostávame až do fázy prečistiek a prerezávok.  
 
 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:  
 
 
Obnovné ťažby  
 
 Prevládajúcim predpisom v doterajšej platnosti LHP bol MCR,OCR na striedavých 
pásoch na 2 výšky porastu a po zabezpečení 50% plochy PZ doruby. Zásahy boli 
spravidla rozpísané na 2 x za decénium a intenzita ťažby od 35 do 100% s obnovnou 
dobou od 10 do 30 rokov. Zaužívané technologické postupy boli nasledovné :ťažba 
JMP, približovanie P-OM ŠLKT, manipulácia 1 rezom na odvozné dĺžky. V OCR a 
MCR bolo približovanie na VM vykonávané koňmi. Počas platnosti LHP boli 
v uvádzanej lokalite rozpracované 4 porasty, z toho 2 (156 10,157 00) aj dorubmi. 
Celková výška obnovnej ťažby bola stanovená na 3981 m3, z ktorej bolo vykonané 
3382 m3 a z nich asi 30% tvorili sm kalamity.  
 
Výchovné ťažby  
 
Výchovné úmyselné ťažby do 50 rokov boli predpisované na 2x s intenzitou výberu 
10-15ˇ% a VÚ nad 50rokov 1x za decénium s intezitou od 7 do 10% zo zásob 
porastu. Keďže vo všetkých porastoch postupne odchádza drevina sm bola výška 
ťažby kalamitami prekročená o 20 až 70%. Každému porastu uvedené prekročenie 
prospelo z dôvodu spevnenia kostry a vytvorenia kvalitných korún. Boli použité tieto 
technológie : ťažba JMP- skm, približovanie P-VM kone , VM-OM ŠLKT ,odvoz bol 
buď v celých dĺžkach, alebo s 1 rezom na odv. dĺžky. Zásahy smerovali hlavne do 
úrovne a podúrovne so zameraním na drevinové zloženie a zdravotný stav. Každý 
porast je rozčlenený linkami širokými 2 –2,5m na vzdialenosť 40 až 60 m. 
 
 
 
 



Obnova lesa  
 
Obnova lesa bola plánovaná na 9,53 ha s 50% účasťou PZ. Po vykonaných 
doruboch nám vznikla plocha o výmere 2,25 ha s 65% úspešnosťou PZ tvorenou len 
drevinou bk a js. Zalesňovali sa len dreviny sm, jd a sc so 75% úspešnosťou prvej 
sadby do nepripravenej pôdy, sadbou jamkovou voľnokorenných sadeníc. Obnovné 
zastúpenie na voľných plochách bude možné dodržať len mechanickou úpravou 
progresívnych drevín bk a js.  
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
 
Na odkrytých plochách sa prevádza 1x ročne vyžínanie (potrebné by bolo aj 2x) a 
ochrana proti zveri náterom Cervacolom v mesiaci október- november. Ak na tejto 
ploche chceme aj drevinu jd a sc bude potrebné vykonať výsek nežiadúcich drevín a 
to aj 3-4 x za decénium. Nové oplôtky sa už neplánujú i keď drevina js a jh je po 
dosiahnutí rastovej fázy žrďoviny atakovaná jeleňou zverou.  
 
Výchova prečistkami 
 
Deceniálny predpis prerezávok bol určený na násobnej ploche 19,11ha 
s prevládajúcim predpisom na 2 x. Prerezávky boli vykonávané na ploche 11,67ha. 
Prerezávky boli vykonávané JMP a zamerané boli do úrovne s hlavným cieľom   
úpravy drevinového zloženia a zdravotným výberom. Všetky porasty sú rozčlenené. 
Intenzita výberu bola od 10 do 35 ks na 1 ár podľa vyspelosti porastu. 
 
 
 

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
 
 
Obnovné ťažby  
 
Z dôvodu posledného roka platnosti LHP sa pokúsim nasledovné zmeny po 
konzultácii s vyhotovovateľmi nového LHP zakotviť do decenionálneho predpisu na 
roky 2009 –2017 . Silne rozpracovanú JV časť porastu 156 10  postupne dorúbať 
po odskočení jedľového a smrekového podrastu do výšky aspoň  1m. Na SZ časti   
porastu vykonávať len zdravotný jednotlivý výber so zachovaním a podporou  
materských jedlí a smrekov . V poraste 157 00 uskutočniť účelový výber na podporu  
a rast už vzniknutého PZ jedle ,smreka a pokúsiť sa na JV časti porastu zmladiť 
smrekovec .V tomto poraste dôsledne spracovávať smrekovú kalamitu .Vo všetkých 
porastoch kde sa začne, alebo bude pokračovať s obnovou   /158 00, 155A10 , 
169A00,152B01,149 00 / vykonávať účelový výber alebo skupinový rub po celej 
ploche porastov so zameraním v prvej fáze na výrub bukových rozrastlíkov a 
podporu ihličnatého PZ .Počet zásahov za decénium navrhujem na dva a viac krát s 
intezitou zásahu od 15 do 30 % zásoby porastov. Ťažbové postupy v uvedených 
porastoch budú prispôsobené dostupnosti terénu – vo väčšine prípadoch bude 
použité : ťažba s rozrezom na dva kusy , približovanie P-VM kone a VM-OM ŠLKT. 
Bude potrebné zintenzívniť sieť rozčleňovacích liniek na celom navrhovanom objekte 
PRO SILVA . 
 



  
Výchovné ťažby  
 
Z dôvodu kvalitných a dostatočne intenzívnych zásahov počas predchádzajúceho 
decénia nie je potrebné silné prekračovanie zásahov v porastoch kde už boli 
vykonané VÚ ťažby. Preto bude potrebné sa zamerať na porasty ,ktoré prechádzajú 
do výchovnej ťažby( 155A20,161B00,) a hlavný dôraz klásť na rozšírenie a 
zintenzívnenie rozčleňovacej siete. V prvom zásahu poodstraňovať bukové 
rozrastlíky a pouvolňovať jedľové jedince. Intenzitu zásahov navrhujem od 15 do 25 
% zo zásob porastov čo činí 15 až 30 m3 na 1 ha. Zásahy vykonávať 2x za 
decénium so zameraním na uvolnenie cieľových stromov, tvorbu kvalitných korún a 
vytvorenie bezpečnej kostry porastu. 
 

 
 
 
Obnova lesa  
 
Celý postup obnovy je prakticky zameraný na úplné odstránenie umelej obnovy na 
celom objekte. Je veľký predpoklad vzniku kvalitnej druhej, prípadne tretej etáže pod 
ochranou materských porastov. Jednou z ťažších úloh budúcnosti je prirodzená 
obnova smrekovca a dosiahnutie obnovného zastúpenia v presvetlených porastoch 
s prevládajúcim bukom. Umelú obnovu úplne odstrániť prípadne dostať na 
maximálnu úroveň 10% a to z dôvodu výsadby sc na uvolnených miestach. 
Optimálne drevinové zloženie v objekte by bolo nasledovné:bk-40%, sm-25%, jd-
20%, sc-5%, jh-5%, js-5%. Správnymi zásahmi je uvedený cieľ možné dosiahnuť. 
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
 
Keďže ochrana MLP pod materským porastom odpadá je potrebné ušetrené 
prostriedky investovať do  výseku plevelných drevín a drevinovej úprave vznikajúcej 
následnej generácie. Z ochranných opatrení by za zmienku možno stála individuálna 
ochrana sc.    
 
 
Výchova prečistkami 
 
Po každom úmyselnom zásahu v obnovovanom poraste je potrebná úprava druhej 
etáže z dôvodu odstránenia poškodených mladých jedincov, aby sa nedostávali do 
zápoja a neodoberali svetlo nádejným jedincom. Finančné prostriedky ušetrené 
odbúraním činnosti do zabezpečenia MLP by mali skončiť práve v tejto činnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Demonštračné objekty:   
Ako som už predtým uvádzal platnosť LHP končí rokom 2008 , z tohoto dôvodu je 

značná časť porastov už rozpracovaná a údaje z doteraz platného LHP sú značne 

skreslené. Preto budem do zátvorky uvádzať  odhady jestvujúcej skutočnosti. 

 

 Porast : 157 00 

                                                                         
  
Charakteristika z LHP:  

1. etáž: Výmera 10,17(8,77)ha, vek 85(95) r. zakmen.0,8(0,7), zast. drevín:sm55(45)%, 

jd18(18)%,sc14(20)%, bk7(10),jh 6(7)%.  

2. etáž: počas vzniku starého LHP neexistovala takže veličiny sú uvádzané odhadom.:   

Výmera 1,40 ha, vek .5. r., zakmen.1,0, zast. drevín sm40%,jd10%,bk30%, jh10%,js 10%. 

Pod materským porastom vznikla ďalšia etáž: odhadom: Výmera 2,5 ha, vek 10r.,        

zakmen.0,6, zast. drevín bk 60%, jh 10%,sm15%,jd10%,sc5% 

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 5155(vyťažené1760) m3, z toho na ha  

506(vyťažené173) m3/ha. 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Okr.cl.rub v klin., šírka na 2 výšky, založiť 2 východiská, postupovať na Z. Predpis bol 

1800m3, obnovná doba 30 rokov, obnova na ploche 3,57 ha (prirodzene z toho 50%), 

intenzita zásahu 35% ,obnovné zastúpenie:sm40%,jd10%,bk30%,jh20%. 

Vykonané : ťažba 1760 m3, obnova 1,40 ha (65% prirodzene) 

Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje): 

Po celej ploche zostávajúceho materského porastu vykonať účelový výber za účelom podpory 

PZ hlavne dreviny jd, ktorá sa začína zmladzovať v celej SZ polovici porastu, v prvom zásahu 

odobrať z porastu bukové rozrastlíky, aby neodoberali svetlo mladému nárastu a ich 

predržaním sme pri ich odstraňovaní nenapáchali veľa zla na PZ.V odrastenej druhej etáži 

vykonať prerezávku 2x na ploche asi 4 ha., ťažba 1 000 m3, intenzita zásahu 25%,2-3(podľa 

sm kalamity) zásah(y) v decéniu, 40r obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie bk 

35%,jh10%,js10%,sm25% jd 15,sc5%, obnova umelá 1,0ha, prirodzená  7,77ha. 



 

Technologický postup:  

Ťažbu vykonať po celom poraste JMP technológiou krátených kmeňov ,približovanie P-VM o 

vzdialenosti asi 50m vykonať koňmi a VM-OM Šlkt o vzdialenosti 300m na OM Poľana. 

Odvoz vykonať na vleku v krátených kmeňoch. 

 

 

 

Dlhodobý zámer: Je zachovanie kvalitného genofondu smrekovca opadavého ,jedli bielej a 

kvalitných smrekov, úplné odstránenie umelej obnovy s vyšperkovaním kvalitných kmeňov 

vhodných na  aukcie dreva. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            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) 



Porast : 155A10 
 
 

 

Charakteristika z LHP:  

1. etáž: Výmera 8,45 ha, vek100(110) r. zakmen. 0,7(0,6), zast. drevín sm 52(45)%., jd 

15(20)%,sc12(15)%, bk15(13),jh3(5),js3( 2) ) 

2.por.skupina: Výmera6,58ha,vek25(35)r.,zakmen.0,9(0,9),zast.drevín:sm60,jd5,bk25,jh5,js5. 

3,por.skupina: Výmera 1,12. ha, vek 0(10) r., zakmen.1,0., zast. drevín bk 70, jh 5,sm20,sc5, 

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 3660 m3, z toho na ha  160 m3/ha. 

 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Okr.cl.rub na 2 výšky por., založiť 3 východiská obnovy, postupovať na Z, v 2 porast. 

skupine prerezávka 2x,v 30 holinu zalesniť, v 39 zvyšky porastu dorúbať. Predpis ťažby 1540 

m3, obnova na ploche 3,75 ha (prirodzene z toho 50%), intenzita zásahu 45.%. 

Vykonané (doteraz): ťažba 936 m3, obnova 0 ha (100% prirodzene),ponechaná aj hmota v 39- 

kvalitné jedince sc a bk. ,v poraste boli vykonané cloné ruby na 2 východiskách a dôsledné 

spracovanie kalamity po celej ploche, čím nám vzniklo PZ prakticky po celej ploche porastu. 

Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje): 

.Na  SZ časti porastu možnosť odstránenia odchádzajúcich sm ,možnosť úplného odclonenia 

vyspelejších skupín,  v tomto poraste opatrne so svetlom –nárast liesky, na J-JV odstrániť 

lieskové plochy., ťažba 800 m3, intenzita zásahu .20.%,2. zásah(y) v decéniu, 30r. obnovná 

doba, predpokladané obnovné zastúpenie bk 50, jd 10, sm20,sc5, jh10,js 5, obnova umelá  

1,5ha pod lieskou, prirodzená  5ha.Vo vyspelejších skupinách na ploche bývalej 155A30 – 

vykonať prerezávku na 2x. 

 

Technologický postup:  

Ťažba JMP s rozrezom na 2 ks ,na SZ časti porastu možnosť približovania P- VM ŠLKT 800 

m na OM Susedská. Na ostatnej ploche porastu pomiestny výrub za účelom odrastu PZ- tam 

krátiť kmene pre približovanie P- VM koňmi. Odvoz vlekom v sortimentoch 101,201. 



V 155A20 vykonať úrovňovú prebierku s podporou nepoškodených stromov na vytvorenie 

kvalitných korún 2x za decénium s intenzitou 25 m3 na 1 ha. 

 

Dlhodobý zámer: V tomto poraste sa snažiť zachovať čo najdlhšie jd a sc za účelom ich 

prirodzenej obnovy, potláčať agresívny nárast bk a na juhu pri semenom roku vyrezať liesku 

urobiť pomiestnu prípravu pôdy na plôškach o výmere 1-1m. 
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Demonštračné objekty: 169A 00  

  

Charakteristika z LHP: porast so znakmi výberkového lesa 

1. etáž: Výmera 1,69.ha(0,59), vek 90(100) r. zakmen.0,3, zast. drevín sm .60%, jd 10%, bk 

30%.  

2. etáž: podľa LHP neexistuje Výmera 0,50 ha, vek 45 r., zakmen. 0,6, zast. drevín sm 80., 

bk20 

3, etáž: podľa LHP neexistuje: Výmera 0,60 ha, vek 2-15 r., zakmen.0,7, zast. drevín 

sm70%,jd 10%,bk 20% 

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 181 m3, z toho na ha   107 m3/ha. 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Kroviny vysekať , liesku vysekať, podsadiť, po prestížnej podsadbe dorúbať na 2 x., predpis 

ťažby 181 m3, obnova na ploche 1,69 ha (prirodzene z toho 0,4 ha), intenzita zásahu 100%. 

Vykonané (doteraz): ťažba 42 m3- vyťažené iba kalamita z blesku + následne  6 ks PH, 

obnova 0,90 ha (100% podsadba) – vopred odsúdená na neúspech z dôvodu nedostatku svetla. 

Nový predpis LHP : 

.do nového návrhu LHP navrhujem jednotlivý výber-1 etáž 50%, 2.etáž 40%, ťažba 70 m3, 

intenzita zásahu 40%, 2 zásah(y) v decéniu, nepretržitá obnovná doba, predpokladané 

obnovné zastúpenie bk 30%, jd 15%,sm 50%, jh5%, obnova umelá  0,20ha do presvetlených 

miest  podsadiť jd, prirodzená  0,50ha. 

Keďže tento porast je vedľa turisticky frekventovaného miesta hotelov na Krpáčove a 

hubárskou lokalitou  je potrebné do neho ťažbou vchádzať čo najmenej rušivo a 

s technológiou nenarúšajúcou dobré medziľudské vzťahy a s vedomím ukázať najjemnejšie 

spôsoby obnovy lesa. 

 



Technologický postup:  Ťažba JMP s rozrezom na 2 ks, približovanie P-VM kone 80m, VM-

OM ŠLKT 200 m na OM Krpáčovo a odvoz v krátených odvozných dľžkach vlekom. 

 

Dlhodobý zámer: Tento porast by mal byť ukážkou ako prejsť na výberkový hospodársky 

spôsob a z dlhodobého hľadiska vytvorenie podmienok na prirodzenú obnovu po celom 

poraste. 
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 Demonštračné objekty: 152 C 00  
 

 

Charakteristika z LHP:  

1. etáž: Výmera 5,88ha, vek65(75) r. zakmen.0,8(0,7), zast. drevín sm 51%(40%), jd 

5%(12%), bk 44%(48%)  

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 1699 m3, z toho na ha 289 m3/ha. 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Prebierka po celej ploche porastu, intenzita zásahu 8%(140m3). 

Vykonané (doteraz): ťažba 259 m3, obnova 0 ha- po 75% plochy porastu sa nám veľmi dobre 

zmladzuje bk a jd (100% prirodzene). 

Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje): 

Po celom poraste odstrániť predrastlíky a rozrastlíky bk- pod každým sa už nachádza PZ ,so 

svetlom opatrne pracovať na J – počkať kým PZ jedle odskočí do výšky min. 50 cm., ťažba 

250 m3, intenzita zásahu 15 %, 2 zásah(y) v decéniu – v prvom odstránenie rozrastlíkov bk na 

S cca 150m3,. obnovná doba 40 r, predpokladané obnovné zastúpenie bk 45., jd 20., sm 30, 

jh.5, obnova umelá  0 ha, prirodzená  2 ha 

 

Technologický postup:  

Ťažba JMP s rozrezom na potrebné odvozné dĺžky , na S porastu P-OM ŠLKT 800m na OM 

Susedská, v J polovici porastu P-VM kone 100m ,VM-OM ŠLKT 700m.Odvoz vlekom 

v krátených surových kmeňoch. 

 

 

Dlhodobý zámer:  Na celom poraste s výnimkou SV časti vzniká PZ , ktorého drevinové 

zloženie a terénny tip porastu( sklon len do 30%)nám predurčuje tento porast zaradiť do 

objektu Pro Silva a obnovnú dobu porastu zvýšiť od 40 rokov až do nepretržitej obnovnej 

doby. 
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Demonštračné objekty: 153A00  
  

Charakteristika z LHP:  

1. etáž: Výmera 6,73ha, vek55(65) r. zakmen. 0,8(0,7), zast. drevín sm 85(75), jd 8(12), 

bk3(8),sc5(5).  

2. etáž: podľa LHP neexistuje Výmera 2,5 ha, vek 5 r., zakmen. 0,8., zast. drevín bk 30%, jd 

40%,sm30%. 

Celková zásoba na ploche všetkých etáží:2443 m3, z toho na ha   363 m3/ha. 

Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:  

Prebierka na celej ploche porastu. Predpis ťažby 200 m3, obnova na ploche 0 ha (prirodzene 

z toho 0 ha), intenzita zásahu 8 % . 

Vykonané (doteraz): ťažba 397 m3, obnova 0 ha (0% prirodzene), predpis bol prekročený 

z dôvodu častých smrekových kalamít , kde v roku 1996 sa porast vetrovou kalamitou 

presvetlil a následné kalamity vznikali hlavne v preštíhlených smrekoch , čo malo za následok 

prísun svetla do porastu a terajšie zakmenenie vyhovuje najmä PZ drevine jd , bk a vytvára 

nám podmienky postupne zmeniť nevyhovujúce drevinové zloženie (na 80% plochy porastu 

ide o smrekovú monokultúru) na zmiešaný porast. 

Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje): 

Postupným zdravotným výberom zverou poškodeného smreka púšťať do porastu viac svetla a 

vytvárať podmienky na rast PZ jedli. Ťažba 300 m3, intenzita zásahu 15 %, 2 zásah(y) 

v decéniu, 50 rokov obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie bk 30., jd 35, sm 30, 

sc5, obnova umelá  0 ha, prirodzená 2 ha. 

 



Technologický postup: Terén je prístupný , ale aj z dôvodu nepoškodenia v minulosti silne 

zverou atakovaných  smrekov použiť technológiu ťažba JMP s rozrezom, približovanie P-VM 

kone 120m, VM-OM Šlkt 600m na OM Susedská. Odvoz vlekom v sortimente 101.  

Dlhodobý zámer: Prísunom svetla postupná zmena drevinového zloženia celého porastu. 
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