
 
 

 
 
 

 
 

Objekt PRO SILVA 

 

Kajlovka 
LS Brod, OZ Žarnovica 

 



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

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovenská republika  
 

Lesná oblasť: 07 Tríbeč 

Užívateľ (OZ): OZ Žarnovica 
 

Zemepisné súradnice: 48o 28' s. z. š.            
18o 37'  v. z. d.             

LHC: Brod 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 400-600 m.n.m. 

Názov: Kajlovka 
 

Prevládajúca expozícia: V, SV, JV 

Výmera: 112,32 ha 
 

Priemerný sklon: 15-40% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: mierne teplá 
 

Priem. ročné zrážky v mm: 800mm 
 

Geologické podložie: vyvreliny 
 

Priem. roč. teplota v °C: 5-8 oC 

Prevládajúce pôdy: kambizem, hnedé  
podzolové pôdy 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: LT 4311, 4312, 3304 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2005 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: BK 60(DB+,JH+,HB+)  
 

I. -10 %, II. - 5 %, III. - 5 %, 
IV. - 5 %, V. - 65 %, VI+ -10% 

ihličnaté: SM 20, JD 20 (BO+) 
 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba  
 

Plánovaný etát ročný  5,97 m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP):   399 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota     95 %,      palivo 5 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:    70 % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v 
ha):12,96ha 

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

z toho prir. obnova 60%, umelá obnova 40 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:        10 % 
 

z toho na voľ. pl. 30%, pod clonou por.70 % 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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: 
 
Objekt Pro Silva je vytvorený na LO Kajlovka. Je zameraný na podporu prirodzeného 
zmladenia a zachovanie genofondu pôvodných drevín, prechod na jemnejšie formy 
hospodárenia s jednotlivým alebo skupinovým výberom. V objekte sa nachádza 
porast uznaný na zber semena kategórie II.B . Cielom v objekte je ukázať možnosť 
úplného prevládnutia prirodzenej obnovy ktoré by zabezpečilo šetrenie nákladov na 
pestovateľskú činnosť. Nakoľko sa v roku 2007 končí platnosť LHP a v objekte sa 
nachádzajú 80-90r porasty s predpisom bez zásahu cielom je aj mať podklady pri 
vypracovávaní LHP na nasledujúce obdobie.  
 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe: 
 
Obnovné ťažby  
Platnosť LHP je na roky 1998-2007. Pre objekt sa uvádzajú nasledovné obnovné 
postupy- velkoplošný clonný rub(VCR), okrajový clonný rub(OCR), maloplošný 
holorub(MH), dorub (DO) – na 2 výšky porastu, obnovná doba 20,30 rokov, 
nezmladené miesta doplniť, vyžínať, chrániť proti zveri.  
Priemerný sklon terénu 20-40% , terén členitý 
Ťažbové postupy – ťažba JMP , približovanie LKT 
Počet zásahov 1-2 za decénium 
Intenzita zásahov v predpise LHP je priemerne 45% zo zásoby obnovovaných 
porastov po vykonaní obnovy v priemere 30%. 
 
Výchovné ťažby  
V porastoch do 50r LHP predpisuje intenzitu zásahu 14% zo zásoby porastu. 
V porastoch nad 50r je intenzita zásahu 6% čo je nepostačujúce. V 80 – 90 ročných 
porastoch je predpis bez zásahu čo je pre daný stav porastu s predpokladom na 
nasledujúcu obnovu nevyhovujúce. 
 
Obnova lesa  
LHP na roky 1998 – 2007 predpisuje obnovu lesa na výmere 12,96ha z toho 
prirodzenou obnovou 7,79ha (60%) a umelou 5,17 ha (40%). 
Spôsob vykonania: sadba jamková, štrbinová. 
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
Predpis LHP- nezmladené miesta doplniť, vyžínať , chrániť proti zveri. Výžin sa robí 
1-2x ročne. Ochrana proti zveri Cervakolom. Plecie ruby a výseky sa vykonávajú za 
účelom odstránenia plevelných drevín (liesky, rakyty) 
 
Výchova prečistkami 
Predpis prerezávok 1- 2x za decénium 
Spôsob vykonania- listnaté-vyrúbať predrastky, nekvalitné, jemnejšie zásahy v úrovni 
          - ihličnaté- podúroveň , vrastavé, silnejšie zásahy 
 
 
 
 



 
 

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
(uplatnenie zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa): 
 
Obnovné ťažby  
Spôsob vykonania – účelový výber – pri uplatňovaní princípu podrastového 
hospodárskeho spôsobu. Obnovná doba je nepretržitá. 
Intenzita zásahu – prvým zásahom- prípravným rubom sa odoberú nekvalitné 
jedince, zdravotný výber a porast sa rozčlení približovacími linkami – 20% zásoby. 
Ďalšie zásahy sa zamerajú na zvýšenie prírastku na najkvalitnejších jedincoch. Budú 
vykonávané podľa potreby. 
Ťažbové postupy – pred vykonaním samotnej ťažby je dôležitá kvalitná technologická 
príprava pracoviska s vyznačením siete približovacích liniek. Ťažba sa vykonáva 
smerovou stínkou k približovacím linkám, ktoré sú od seba vzdialené 40m(+-10m) 
podľa terénu. Kmene pri približovaní, tam kde by mohli vzniknúť škody sa prerežú – 
treba využiť aj náter prípadne poškodených stromov. Približovanie sa bude 
prevádzať s ŠLKT, UKT a podľa terénu využiť na hŕbkovanie kone. 
 
 
Výchovné ťažby  
Intenzita zásahu – zvýšenie % ťažby aspoň na 15 – 20% zo zásoby porastu- zvýši sa 
stabilita porastu, zväčšenie korún kvalitných stromov –vyššia fruktifikácia, 
zamedzenie tvorby nepravého jadra pri BK. 
Spôsob vykonania- úrovňové zásahy – metóda cieľových stromov 
Rozčleňovanie 20-40m linkami s uplatnením smerovej stínky  
 
 
Obnova lesa  
Cieľom je zabezpečiť úplnú prevahu prirodzeného zmladenia nad umelým 
zalesnením. Zabezpečí sa zachovanie pôvodného genofondu drevín na danom 
stanovišti, úspora finančných prostriedkov. 
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
Pri účelových ruboch odpadá ochrana proti burine a zveri. Je zabezpečený 
dostatočný počet jedincov aj pri prípadných stratách. 
Na prípadné úpravy drevinového zloženia sa budú využívať plecie ruby 
a prestrihávky. 
 
Výchova prečistkami 
V listnatých porastoch- prvý zásah- odstránenie predrastlíkov a nekvalitných 
jedincov, mierne zasiahnuť v podúrovni, ďalšie zásahy v úrovni 
V ihličnatých porastoch – prvý zásah 50% redukcia jedincov- podúroveň, ďalšie 
zásahy v úrovni. 
 
 
 
 

 
 



Demonštračné objekty  
 

Porast 363 

Charakteristika (LHP 1998-2007) 

Výmera 15,45ha, vek 80 r., zakmenenie 08, zast. drevín SM 45, JD 25, BK 25, HB 5 

Exp.sklon SV 35%, zásoba na 1ha – 413 m3 

Predpis LHP (1998-2007) – bez zásahu 

Vykonané1998-2006  RN-50m3 

Návrh nového predpisu na LHP(2008-2017) 

Účelový výber na celej ploche, ťažba 1280m3 , 

intenzita zásahu 20%, 2 zásahy za decénium, 

nepretržitá obnovná doba, plocha na obnovu 2,40 ha 

(prirodzene) 

 

Komentár–zámerom na uplatnenie účelového výberu 

je zvýšenie kvality a odolnosti porastu. Navrhujem 

najskôr porast rozčleniť linkami a odstrániť 

nekvalitné jedince, zlomy, zdravotný výber. Potom 

v ďalších zásahoch vyberať rubne zrelé stromy. Pri 

účelovom výbere sa odstráni výber stromov pred 

dosiahnutím rubnej zrelosti čomu sa nedá zabrániť pri 

ťažbe v pásoch. Presvetlením porastu sa podporí 

existujúce prirodzené zmladenie a nástup ďalšieho na 

presvetlených miestach. 

  

 

Porast 364 

Charakteristika(LHP 1998-2007) 

Výmera 11,24 ha, vek 80 r. ,zakmenenie 08 , zastúpenie BK 70, JD 15, SM 15 

Exp.,sklonV 40%, zásoba 413m3/ha  

 

Predpis LHP (98-07)- bez zásahu 

 

Návrh nového predpisu na LHP 

(2008-2017) –Účelový výber na 

celej ploche, ťažba 930m3, intenzita 

zásahu 20%, 2 zásahy v decéniu, 

nepretržitá obnovná doba, plocha 

na obnovu 2,20 ha(prirodzene). 

 

Komentár- navrhujem porast 

rozčleniť linkami o rozostupe 

približne 40m a odstrániť 

nekvalitné jedince. V ďalších 

zásahoch vyberať rubne zrelé 

stromy. 

 

 

 

 



 

Porast 365 
Charakteristika(LHP 1998-2007) 

Výmera 11,22ha, vek 80 r., zakmenenie 08, zastúpenie BK 80, JD 10, SM 10%. 

Exp. Sklon – SV 40%, zásoba 401 m3/ha 

 

Predpis LHP (1998-2007)- okrem redších skupín 

prebierka, prebierková plocha 7,00ha spolu 210m3. 

Vykonané VÚ 7ha – 215m3, PN – 8m3. 

Návrh nového predpisu na LHP (2008-2017)-

Účelový výber na  celej ploche, zvýšiť intenzitu na 

20%, ťažba 900m3, plocha na obnovu 

1,7ha(prirodzene), nepretržitá obnovná doba, 2 

zásahy za decénium. 

Komentár- navrhujem porast kvalitnejšie rozčleniť 

linkami, odstrániť nekvalitné jedince na celej ploche 

porastu a v ďalších zásahoch vyberať rubne zrelé 

stromy. 

 

Porast 366 
Charakteristika(LHP 1998-2007) 

Výmera 14,39ha , vek 85 r., zakmenenie 08, zastúpenie BK 70, DB 10, JD 10, SM 10. 

Exp. sklon SV 40%, zásoba 409m3/ha   

 

Predpis LHP(1998-2007)- bez zásahu 

Vykonané – RNp- 0,25ha- 46m3, PZ 0,25ha BK 

Návrh nového predpisu na LHP(2008-2017)- 

Účelový výber na celej ploche, intenzita 20%, 

ťažba 1180m3.Plocha na obnovu 2,10 

ha(prirodzene). 

Komentár- navrhujem porast rozčleniť linkami, 

odstrániť nekvalitné jedince, podporiť existujúce 

prirodzené zmladenie a v ďalších zásahoch vyberať 

rubne zrelé stromy. 

 

 



Porast  367 B 

Charakteristika LHP (1997-2008) 

Výmera 9,13 ha, vek 30, zakmenenie 09, zastúpenie – BK 45, DB 15, JH 10, HB 10, SM 15, 

JD 5 

Predpis LHP (1998-2007)- prebierka 2 krát, plocha sk./nás. 9,13/18,26ha , 137m3 spolu , 

15m3/ha. 

Návrh nového predpisu na LHP(2008-2017)- zvýšiť intenzitu zásahu na 20% zo zásoby 

porastu, zvýši sa tým stabilita porastu, zväčšia sa koruny kvalitných stromov čo predstavuje 

do budúcnosti vyššiu fruktifikáciu a zamedzenie tvorby nepravého jadra pri buku. 

Spôsob vykonania – navrhujem metódu cieľových stromov s pozitívnym výberom, úrovňový 

zásah. Porast sa rozčlení 20-40m linkami, pri ťažbe sa použije smerová stínka a prípadne 

poškodené stromy sa ošetria. 1 zásah za decénium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            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) 


