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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: 27 A Štiavnické Vrchy

Užívateľ (OZ): Žarnovica
LHC:Zarnovica

Zemepisné súradnice:48o25í36.77“S
18o46i18.30“V
Rozpätie nadmorskej výšky: 450– 650 m.n.m

Názov: Zlatno

Prevládajúca expozícia: SV

Výmera: 160,30ha

Priemerný sklon: 45 %

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: Mierna klimatická oblasť

Priem. ročné zrážky v mm: 700 – 800 mm

Geologické podložie:Vyvrelé horniny

Priem. roč. teplota v °C: 8 oC

Prevládajúce pôdy: Hnedé lesné pôdy,
kambizeme

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: Fa ,Fap
Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté: bk 90%

Prírode blízke hospodárenie od r.2010
% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):

ihličnaté:sm5%,jd5%

I. -5 %,
II. - 35 %,
IV. - 15
%,
V. -5
Produkcia a ťažba:2903m3

Zásoba 48 593 m3

Plánovaný etát ročný 18,11

Priem. zásoba (odhad z LHP):303

m3/ha

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:25

%

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:70 %
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:5

%

III. - 35 %,
%,
VI+ - 5 %
m3/ha

z toho: úžitková hmota 90 %,
palivo10
%
Plánovaná obnova celkom (z LHP v
ha):2,80ha
z toho prir. obnova 73
%,
umelá
obnova 27
%
z toho na voľ. pl.40 %, pod clonou por.
60%

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky
Pestovanie porastovej zásoby, prednosť výchovy porastu pred obnovou
Výberkové hospodárstvo, forma
stromová
Ťažba podľa cieľových hrúbok
jednotlivých stromov alebo skupín
Holorubný hospodársky spôsob

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

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

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

+
+
+
+
+
+

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:
Zámerom vytvorenia objektu PRO SILVA ZLATNO je zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy, skvalitňovanie
a zvyšovanie porastovej zásoby, vytváranie vertikálnej a horizontálnej struktúry, cieľavedomé ovplyvňovanie
drevinového zloženia ,využitie prirodzenej diferenciácie lesných porastov a jej cieľavedomé zámerné
ovplyvňovanie, uplatnenie viacerých obnovných postupov a vzájomné porovnanie ich účinnosti a efektívnosti,
zvýšenie odolnosti voči biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom , dosiahnutie väčšieho podielu cenných
sortimentov ,šetrenie nákladov na pestovnú činnosť. Územie je sprístupnené asfaltovou lesnou cestou , na
ktorú nadväzuje pomerne dobrá siet zvážnic a približovacích ciest.
Cieľom v objekte je ukázať možnosť ako jemnejšími a premyslenejšími postupmi docieliť racionálnejšie
obhospodarovanie porastov ,najmä čo sa týka zefektívnenia vynakladaných nákladov a postupov .

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
LHP pre roky 2008-2017,pri obnovných ťažbách predpisuje okrajový clonný rub v pásoch na dve výšky
porastu,dorub nad očakávaným prirodzeným zmladením,pokračovať od založených východísk dva zásahy
v decéniu.
Zaužívané technologické postupy sú JMP,LKT,UKT ,manipulácia jedným rezom na odvozné dĺžky.

Výchovné ťažby
V porastoch do 50r.LHP predpisuje intenzitu zásahu 8% zo zásoby porastu.V porastoch nad 50r. je intenzita
zásahu len 7%, čo ked si predstavíme aj hmotu z rozčlenenia ja daných prípadoch nepostačujúce. V obidvoch
prípadoch by vyhovovala intenzita okolo 15 – 20 % zo zásoby porastu.Veľkou výhodou v daných porastoch je
, že sa tu plánované výkony ešte nerobili čiže je možnosť žiadať o zmenu predpisu.

Obnova lesa
LHP na roky 2008 – 2017 predpisuje obnovu lesa na výmere 2,80ha z toho prirodzenou obnovou 73%,umelou
27%.Spôsob vykonania sadba jamková a štrbinová.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Predpis LHP – pomiestna príprava pôdy, po ťažbe,zalesniť,vyžínať,chrániť proti zveri.Ako ochranu používať
prípravok Cervacol.Ochrana proti burine sa prevádza v umele založených kultúrach raz ročne po dobu 3 – 4
rokov v závislosti od stanovišťa.Proti zveri sa ochraňuje najmä jedľa a cenné listnáče .V prirodzene
vzniknutých nárastoch sa vykonáva prestriháka za účelom redukcie ich hustoty a úpravy drevinového
zloženia. V kultúrach sa prevádza plecí rub na odstraňovanie nežiadúcich drevín.

Výchova prečistkami
Predpis prečistiek a prerezávok 1 – 2 x za decénium
Spôsob vykonania :listnaté vyrúbať predrastky,nekvalitné,jemnejšie zásahy v úrovni ,intenzita 20%.
Ihličnaté:silnejšie zásahy,možnosť použiti schématického výberu

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA

Základným princípom a dôvodom zmeny doterajšieho hospodárenia smerom k prírode blízkemu
hospodáreniu , ktorý sa v podstate začína už pri výchove mladín a končí pri obnove porastov je zmena
orientácie od porastu ako celku k jednotlivému stromu , ako nositeľovi prírastku, ktorý môže tento prírastok
vytvoriť len na existujúcej hmote v najväčšom množstve vtedy , keď má na to vytvorený rastový priestor.

Obnovné ťažby
Z hľadiska obnovných postupov treba využívať spôsoby orientujúce sa na jednotlivý strom alebo skupinu
stromov ako je účelový výber prípadne maloplošný skupinovitý rub
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
Všetky výchovné zásahy do fázy kmeňoviny musia zabezpečiť aby sa do uvedenej fázy dostal dostatočný
počet stabilných a kvalitných jedincov.V zmysle tohto pôjde v porastoch do 50r. o silnú podúrovňovú prebierku
s negatívnym výberom na ktorú nadviaže úrovňová prebierka s pozitívnym výberom v porastoch nad 50r.
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.
Možnosť racionalizácie -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 , poprípade
zalamovanie.

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.

Porast 595a00

Charakteristika z LHP:
Výmera 16,81ha, vek 70 r. zakmen. 0,9 zast. drevín sm 5, jd 10, bk 85
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 6674 m3, z toho na ha 397 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
VU 1+ 50, 1 zásah, predpis ťažby 340 m3, intenzita zásahu 5% Vykonané (doteraz): Spracované
kalamitou 290m3
Nový predpis LHP:
Kalamita vznikla v Z a SV časti.My navrhujeme :
VU+50 na S a V časti, ťažba 170 m3, intenzita zásahu 5%, 1 zásah(y) v decéniu
Technologický postup: Jedná sa o kombinovanú technológiu kôň + UKT
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:

Dlhodobý zámer: Našou snahou bude dokončiť rozčlenenie porastu , podporovať nádejné jedince
metódou cieľových stromov a snažiť sa zachovať dobrý zdravotný stav .

Porast 615 a 00

Charakteristika z LHP:
Výmera 7,23ha, vek 85 r. zakmen. 0,8, zast. drevín sm 5, jd 35, bk 55,dz 5
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 2523 m3, z toho na ha 349 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP: Bez zásahu
Vykonané (doteraz): 0
Nový predpis LHP:
Vú+50, ťažba 75 m3, intenzita zásahu 5.%, 1 zásah(y) v decéniu,plocha 3,5ha
Technologický postup:
Použije sa kombinovaná technológia kôň + UKT
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:

Dlhodobý zámer:Rozčlenenie , sprehladnenie porastu ,podpora nádejných jedincov,zdravotný výber.

Porast 604 00

Charakteristika z LHP:
Výmera 8,74ha, vek 60 r. zakmen. 0,8, zast. drevín sm 20, jd 5, bk 70,sc5
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 2849m3, z toho na ha 326 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP: Bez zásahu
Vykonané (doteraz): 0
Nový predpis LHP:
Vú + 50, ťažba 114 m3, intenzita zásahu 4%, 1 zásah(y) v decéniu
Technologický postup:Kombinovaná technológia kôň + UKT
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:

Dlhodobý zámer:Zýšiť stabilitu porastu , podporiť nádejné jedince,rozčeniť a sprehľadniť porast.

Porast 618 a 00

Charakteristika z LHP:
1Výmera 10,77ha, vek 60 r. zakmen. 0,8, zast. drevín sm 15, jd 15, bk 70
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 3640 m3, z toho na ha 338 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Vú + 50, intenzita zásahu 4%,215m3.
Vykonané (doteraz): 0
Nový predpis LHP:
Vú + 50 , ťažba 291 m3, intenzita zásahu 8%, 1 zásah(y) v decéniu,
Technologický postup: Kombinovaná technológia kôň+UKT
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:

Dlhodobý zámer:Dokončiť rozčlenenie porastu zvýšiť stabilitu porastu , podporiť nádejné jedince
a sprehľadniť porast.

