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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: 37 Poľana 

Užívateľ (OZ): Kriváň  
 

Zemepisné súradnice: 48*36´ s.z.š. 
19*30´´v.z.d. 

LHC:Poľana 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 480-1458 

Názov: 
Poľana - Hukavy 

Prevládajúca expozícia: V, JV 

Výmera: 
 703 ha 

Priemerný sklon: 30 % 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: 
 Mierne chladná oblasť 

Priem. ročné zrážky v mm: 920 
 

Geologické podložie: 
Biotit,kremrň,plagioklasy a živice 

Priem. roč. teplota v °C:  7*C 

Prevládajúce pôdy: 
Hnedá lesná pôda 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: FA,AF 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: 
 bk 52, jh 5, js 3 

I. - %, II. -  %, III. -  %, 
IV. -  %, V. -  %, VI+ -  % 

ihličnaté: 
 sm 35, jd 3, sc 2 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba  
 

Plánovaný etát ročný  4,5 m3/ ha m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP): m3/ha 

280  - 480 m3 / ha 
z toho: úžitková hmota     97 %, palivo3 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:    55 % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):276 

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

z toho prir. obnova   27%, umelá obnova 73
 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:      15 % 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 . 

OZ Kriváň , LS Poľana , LHC Poľana – Hukavy. 
 
 
 

     Rajón GZ Poľana tvorí komplex porastov č.61 – 126 , 211 – 214 ,od nadmorskej 
výšky 750 m do 1457 m.n.m. Podstatná časť je zaradená do NPR Zadná Poľana , do 
ktorej sú začlenené porasty 94,95,106-112,224-238. 
     Poslaním GZ je zachovanie pôvodných lesných ekosystémov v lesnej oblasti 
Poľana , tvorenej z drevín buk lesný , smrek obyčajný , jedľa biela , jaseň štíhly 
a javor horský. Celá GZ je na ploche 1171,74 ha. 
     Komplex porastov je sprístupnený tvrdými lesnými cestami .Časť, ktorá spadá do 
NPR Zadná Poľana je sprístupnená redšie zvážnicami zo spodnej časti a turistickými 
a poľovníckymi chodníkmi. GZ je rozdelená do dvoch úsekov , 60 % z týchto 
porastov patrí do LO Poľana a zvyšných 40% do LO Záhorská , ochranné pásmo 
tvoria všetky porasty susediace s GZ. 
     Dlhodobý cieľ a zásady hospodárenia v GZ je cieľavedomým obhospodarovaním 
porastov v rôznych porastových fázach. Dosiahnuť zachovanie genofondu drevín , 
pre ktoré bola GZ vytvorená. Prírode blízkymi hospodárskymi spôsobmi zabezpečiť 
vyšší podiel prirodzenej obnovy v meniacich sa ekologických podmienkach 
.Usmernenie pôvodných lesných ekosystémov , pôvodných druhových zmesí , tak 
aby pôvodné dreviny boli zachované v ďalších generáciách lesov. Udržanie 
vyváženosti ekologických podmienok ( pôda , klíma , stabilita ) a splnenie 
ekonomických požiadaviek. Toto je  možné dodržať len pri rôznovekosti 
a rôznorodosti porastov. Rôznovekosť a rôznorodosť má  veľký vplyv na stabilitu 
porastov , čo je možné vidieť aj v tejto GZ. 
     GZ Poľana je zastúpená porastmi všetkých vekových tried. Západnú časť GZ 
tvoria najstaršie porasty nad 100 rokov. Prirodzené zmladenie , prevláda 
predovšetkým v drevine jaseň štíhly , javor horský , menej v drevine buk lesný. 
Takéto prirodzené zmladenie sa nachádza v porastoch rozpracovaných obnovnými 
ťažbami ,hospodárskymi spôsobmi  podrastovými ale aj holorubnými (na jednu výšku 
porastu ). 
     Obnova porastov sa sústreďuje do J,V a JV expozícií , kde sú rozpracované 
porasty. Využíva sa prevažne maloplošný clonný rub, ktorý zvyšuje podiel 
prirodzenej obnovy. V semenných rokoch je nutné venovať pozornosť pomiestnej 
príprave pôdy. 
     Každý lesný hospodár OLH , ktorý má na svojom LO porasty zaradené do GZ , je 
jeho povinnosťou , tieto porasty obhospodarovať jemnejšími hospodárskymi 
spôsobmi ( ak nie sú v LHP ) a prejsť z extenzívneho na intenzívne hospodárenie. 
Terajšia legislatíva to umožňuje.  Aj ja sa budem snažiť tieto hospodárske spôsoby ( 
blízke lesu ) dodržiavať. Budem sa snažiť v týchto porastoch a aj v susedných ( 
mimo GZ ), obhospodarovať hospodárskymi spôsobmi blízkymi prírode. 
     Do funkcie OLH , LS Poľana som nastúpil od 1.7.2005 , preto sa už nestihli tieto 
porasty naplánovať do obnovných ťažieb. Preto aj moje komentáre k porastom 
nebudú presné, hlavne čo sa týka výpočtom zaradenia jednotlivých stromov do tried 
a ohodnotenia kvality. S ťažbami v týchto porastoch sa plánuje až v roku 2007 ( 
vyznačenie a spracovanie do ťažbových manuálov budú v roku 2006 ).Porasty v GZ 



Poľana som si od júla 2005 dôkladne prezrel a nevidím žiadny dôvod , aby sa tu 
mohlo začať hospodáriť výberkovým  hospodárskym spôsobom. 
Je pravda , že vo väčšine porastov nebola ešte začatá obnova , len pomiestna 
kalamita. Sú aj tu nevýhody , ale sú zvládnuteľné. Vo väčšine porastov chýba, alebo 
je málo strednej vrstvy, nie všetky porasty sú rozčlenené na pracovné polia a niekde 
je strmší terén. 
     Prvé zásahy vo vybratých porastoch sa budú týkať rozčleňovania na pracovné 
polia ( 30 až 40 bm ) a vyznačiť ,vyťažiť jednotlivé stromy, poškodené, netvárne 
a kalamitné. Surové kmene krátiť v poraste, aby sa nepoškodilo prirodzené 
zmladenie a následný porast. Približovanie koňmi a UKT. V semenných rokoch 
prevádzať pomiestnu prípravu pôdy. 
     Na záver sa chcem poďakovať, že som sa mohol zúčastniť na veľmi vydarenom 
školení v dňoch 6 a 7.10.2005 na Smolníku, Smolnícka Osada, LS Margecany, OZ 
Košice.   

 

 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe  
 
Obnovné ťažby 

 
     V objekte GZ Poľana, podľa LHP sa prevádzajú ( sú plánované ), obnovné 
postupy, maloplošný clonný rub, okrajový clonný rub, dorub a hraničné porasty aj 
maloplošné holoruby na 1 výšku, clonné ruby na 1 a 2 výšky. V priemere 1 až 2 
zásahy v decéniu. Intenzita zásahu 18 % ťažby zo zásoby porastu na ha.V GZ sa s 
plánovanej ťažby prevádzalo menej zásahov, 
lebo ťažba dreva sa prevádzala mimo GZ, kalamity v smrekových monokultúrach. 
Približovanie ŠLKT, UKT menej koňmi. 
 

Výchovné ťažby 
 
Intenzita zásahu 12 %, väčšinou 2 zásahy v decéniu .Zásahy v listnatých drevinách 
sa prevádzajú v úrovni, neuplatňovala sa racionalizácia, metóda cieľových stromov. 
Rozčleňovanie ( linky ) je zanedbané, a ak sú  tak po 60 m. vzdialenostiach, šírka 
liniek na 2 m. Úprava drevinového zloženia  sa zameriava na kvalitu produkcie už 
menej na stabilitu porastov. 
 

Obnova lesa 

 
     Predpis umelej a prirodzenej obnovy ( podľa LHP ), 50 % umelej obnovy a 50 % 
prirodzenej obnovy. Umelá obnova prevádzaná sadbou. 
 

Starostlivosť o mladé lesné porasty 

 
     Ochrana proti burine 1 krát do roka ( pri veľmi daždivom počasí ), 2 krát ročne, 
proti škodám zverou , náter  Cervacol extra, oplocovanie sa neprevádza. Plecí rub sa 
vykonáva v 7 ročných porastoch. 
 

Výchova prečistkami 



 
    Prerezávky v porastoch 1 až 1,5 krát zásahov v decéniu. Listnaté čístky sa 
prevádzajú v hornej a strednej vrstve, tak aby nevznikali predrastlíky a obrastlíky, 
hlavne v bukových mladinách. Sila zásahu 10 až 15 % z počtu hornej a strednej 
vrstvy, v 5 ročných intervaloch. Odstraňujú sa jedince nevhodných kvalít, zlý 
zdravotný stav, poškodené jedince a nevhodný 
druh dreviny. 
 
Zmena prístupu k obhospodarovaniu navrhovaného objektu  PRO SILVA – 
HUKAVY. 
 
 
Obnovné ťažby 
Spôsob vykonávania – účelový výber, výberkový rub. Pri   prebudove   na výberkový  
spôsob  sú potrebné 2 zásahy za decénium. Intenzita zásahu: Prvým zásahom, ktorý 
má charakter prípravného rubu, sa odoberie 15 % zásoby. Ďalšie zásahy sa budú 
vykonávať na zvýšenie prírastku a zmene štruktúry porastu.Ťažbové postupy: 
Dôležitá činnosť  je technologická príprava pracoviska, za meraná predovšetkým na 
vyznačenie približovacích liniek, ťažbu vykonávať smerovou stínkou k približovacím 
linkám, ktoré sú od seba vzdialené cca 30 bm, podľa terénu. Kmene sa krátia aby pri 
približovaní boli čo najmenšie škody na stojacích, zostávajúcich stromoch alebo 
nárastoch mladín. V prípade poškodenia stojacích stromov, bude použitý náter 
Pelacol. Približovanie sa bude prevádzať UKT alebo ŠLKT, v niektorých porastoch, 
podľa terénu bude potrebné použiť kone, hlavne v prvých zásahoch pri prebudovaní 
na výberkový spôsob. 
 
Výchovné ťažby 
Intenzita zásahu: Zvýšenia % ťažby na 20 % zo zásoby porastu. 
Spôsob vykonania: úrovňové zásahy, kvalita korún, výchova zameraná  na úpravu 
drevinového zloženia, stabilitu porastov a kvalitu produkcie. Ťažbu vykonávať 
v hornej a strednej etáži. Rozčlenenie linkami na 30 bm s uplatnením smerovej 
stínky. 
 
Obnova lesa 
Prirodzená obnova úplne prevláda, umelá len doplnkovým spôsobom / na ploche 
maximálne 10 % .Pre žiadúce drevinové zloženie bude potrebné citlivo pracovať so 
svetlom tak, aby agresívny buk a jaseň neprevládol rast ostatných drevín, hlavne 
smrek a jedľu. Likvidovať pomiestne zmladenie buka a jaseňa. Vytvárať malé plôšky 
pre dreviny smrek a jedľa. 
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
Jedľu bude treba chrániť proti zveri, prípadne pestovať v menších oplôtkach. Plecí 
rub a prestrihávku robiť za účelom redukcie počtu jedincov, stability a úpravy 
drevinového zloženia. 
 
Výchova prečistkami 
V ihličnatých porastoch – vyčistiť podúroveň, aby sa zväčšili koruny ihličnatých 
drevín, ďalšie zásahy realizovať v úrovni. 
V listnatých porastoch – odstránenie predrastlíkov a nekvalitných jedincov, jemne 
zasiahnuť aj do podúrovne, ďalšie zásahy v úrovni. 



 

Demonštračné objekty: 
 
Porast 117 11 
 

Charakteristika ( LHP 2001 – 2010 ) 

1. etáž : výmera 7,68 ha, vek 100 r.zakmen. 08, zast. drevín bk 75, sm22, jh 2, js 
1, celková zásoba 4915 m3, zásoba na ha 512 m3. 

2. etáž : výmera 1,92 ha, vek 5 r. zakmen.02, zastúpenie drevín bk 40, js 30, jh 
30, ojedinele jd a sm.  

 Celková zásoba na ploche oboch etáží : 4915 m 

Predpis LHP ( 2001- 2010 ) 

Maloplošný skupinový clonný rub, šírka na 2 výšky porastu, využiť prirodzené 
zmladenie, pomiestna príprava pôdy, nezmladené miesta doplniť. Ťažba obnovná, 
predpis 900 m3 z toho bk 595 m3 z toho bk 595 m3, sm 280 m3,jh 15 m3, js 10 m3. 
Spracované kalamitou r. 2002, 15 m3, rok 2003, 173 m3, r.2005 32 m3.Spracované 
pomiestnou kalamitou 220 m3..Do konca decénia zostáva podľa plánu spracovať 680 

m3 dreva. Obnova na ploche 1,40 
ha, ( prirodzené zmladenie ).Predpis 
LHP je podrastový spôsob, MCR na 
dve výšky. 
Bude prevedená prebudova 
z extenzívneho na intenzívny 
hospodársky spôsob – jednotlivo 
výberkový rub. Samotná ťažba bude 
vyznačená v roku 2006 a prevedená 
v roku 2007, pretože na rok 2006 už 
boli vyznačené a projektované 
ťažby. V poraste po pomiestných 
kalamitách sa dostalo  viac svetla 
do porastu kde dobre vidieť 
prirodzené zmladenie. V hornej 
vrstve je vysoký podiel smreka, 
v partiách kde sa nachádza buk je 
potrebné v semennom roku, 
fruktifikácia, urobiť pomiestnu 
prípravu pôdy. Do konca decénia 
previesť 2 zásahy. Prvý zásah, bude 

potrebné dokončiť alebo zhustiť rozčleňovanie porastu na 30 m pracovné polia, 
vyznačiť jednotlivé stromy, poškodené, netvárne, hlavne bk. V druhom zásahu sa 
zamerať už na svetlostný prírastok, uvoľniť priestor pre kvalitné výberkové stromy. 
Chrániť prirodzené zmladenie a hlavne strednú vrstvu, ktorá v poraste dosť chýba. 
 

Technologický postup : 
Ťažba JMP, približovanie koňmi a UKT jednotlivo, metódou krátených kmeňov. 
 

 
Dlhodobý zámer : 



Zámerom je predľžiť obnovnú dobu na nepretržitú. Podporovať objemový prírastok 
cieľových stromov a zabezpečiť 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. 
V druhej  etáži sa po ťažbe odstránia poškodené jedince. Zásah sa zameria na 
podporu smreka, ktorý je utláčaný listnatými drevinami. Je predpoklad, aj po ťažbách 
v tomto poraste, že zásoba v tomto poraste sa udrží resp. zvýši,  svetlostný  
prírastok. 
 
Technologický nákres porast 117 11: 
 

 
 

Porast 118 10 
 

Charakteristika ( LHP 2001 – 2010 ) 
Jednoetážový porast, výmera 2,59 ha, vek 100 r. zakmenenie 08, expozícia JV, 
sklon 40 %, zast. bk  55, sm 44, jh 1 .Celková zásoba 1847 m3, zásoba na ha 570 
m3. 
 
 

 

            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) 



 
 
Predpis LHP ( 2001- 2010 ) 
Ťažba 300 m3, plocha 0,42 ha – maloplošný, skupinový clonný rub, šírka na 2 výšky 
+ dorub, využiť prirodzené zmladenie. V poraste, kalamitou bolo vyťažené 32 m3. Do 
konca decénia ostáva vyťažiť 270 m3. 

Komentár: Porast prebudovať na výberkový les. Zostávajúce m3 ťažby sa splnia 

jedným zásahom na rozčlenenie porastu linkami na pracovné polia v šírke 30 až 40 
bm podľa terénu, vyberú sa netvárne stromy zlej kvality a pri ďalších ruboch sa bude 
pokračovať výberkovým spôsobom hospodárenia. V poraste chrániť hlavne strednú 

vrstvu. V hornej vrstve porastu 
chrániť smrek, pretože prirodzené 
zmladenie smreka v poraste zostáva 
na úkor listnatých drevín. V poraste 
sa postupne bude prijímať 
prirodzené zmladenie, ktoré je po 
celej ploche  porastu. 

Technologický postup: 
Ťažba JMP, približovanie UKT 
jednotlivo, metóda krátených 
stromov. 

Dlhodobý zámer : 
Zámerom je prebudova  porastu, 
nepretržitá obnovná doba, 100 % 
prirodzená 
obnova. Súčasne podporovať 
objemový prírastok cieľových 
stromov a zabezpečiť tak kvalitnú 
produkciu drevnej hmoty. Dosiahnuť 
vertikálne a horizontálne  
rozvrstvenie porastu. 

Technologický nákres, porast 118 : 
 



 
 
 

Porast 120 01 
 
Charakteristika ( LHP 2001 – 2010 ) 
Porast jednoetážový, výmera 12,42 ha, vek l05,zakmenenie 08, expozícia SV, sklon 
%, zast. bk60,sm 35, jd 5.Celková zásoba porastu 9296 m³, zásoba na ha 599 m³. 
Hrubá kmeňovina, rôznoveká,  až skupinovitá, ojedinele jh, js, sc. Uznaný porast pre 
zber semena, gen . zakladňa  v por. TVP. Výskumný demonšt. objekt. 
Celoplošné zmladenie – nálet po celom poraste, hlavne bk a sm. 

Predpis  LHP 2001- 2010. 

            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) 



 
 
Maloplošný skupinový clonný rub šírka na 1 výšku porastu. Nezmladené miesta  
porastu doplniť, vyžínať, chrániť proti zveri, postupne dorub, uvoľňovať podrast js, jh, 
bk.Kalamitou spracované 213 m³. Do konca decénia zostáva spracovať 300m³ . 
Prebudova na jednotlivo výberkový rub, ťažba 300 m³, obnova na ploche  0,45 ha, 
prirodzené zmladenie, porast rozčleniť linkami ( dokončiť ), zostatok ťažby, jednotlivý 
výber, jednotlivých stromov, poškodených a v horšej kvalite. V tomto poraste je 
rôznoveká  kmeňovina,  
čiže aj druhá vrstva je v poraste, ktorá sa bude udržiavať. V redších pasážach 
porastu sa veľmi dobre zviditeľňuje nálet a nárast .Približovanie sa predpokladá 
koňmi a UKT, jednotlivo krátenými kmeňmi. 
 

Porast 120 02 
 

Charakteristika ( LHP 2001 – 2010 ) 
Porastová skupina, výmera 3,10 ha, vek 5 r., zakmenenie 03, zast. drevín js 45, bk 
30,jh 23, sm 2. Nárast, rôznoveký, zmiešaný jednotlivo až skupinovite, ojedinele jd. 
Zakmenenie nerovnomerné, prevažne na S miestami vyspelejšia.  
 
Plán hospodárskych opatrení  vo vyspelejších skupinách vyrúbať poškodené jedince. 
Technologický nákres, porast 120 : 
 



 
 

Porast 121 11 
 
Charakteristika ( LHP 2001 – 2010 ) 

1.etáž : výmera 14,43 ha, vek 100 r, 
zakmenenie 0,8, sklon 35 %, expozícia SV, 
zastúpenie drevín sm 52, bk 33, sc 15, ojedinele 
jh, js, jd. Celková zásoba 10 051 m3  , na ha 627 
m 3. Hrubá kmeňovina , zmiešanie jednotlivo, až 
skupinovité. Uznaný porast pre zber 
semena.Génová základňa. 
2, etáž : výmera 1,60 ha, vek 5 r., zastúpenie js 
60, jh 20, bk 20, zakmenenie 01, zmiešanie 
jednotlivo až skupinovité, ojedinele sm. 

Predpis LHP ( 2001 – 2010 ) 
V redších skupinách, maloplošný skupinovitý 
clonný rub, šírka na  jednu výšku porastu, 
preriedené skupiny podsadiť, chrániť proti zveri. 
Ťažba obnovná, predpis 500 m3, z toho sm 450 
m3  , bk 50 m3.Spracované kalamitou r. 2002  
211 m3 , r. 03. 172 m3, r.04. 235 m3,r.05 127 m 3 

, spolu spracované kalamitou bez plochy na 
zalesnenie 745 m3. Do konca platnosti LHP bola ťažba naplnená, v tomto poraste do 

            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) 



konca LHP sa vyberú pomiestne len kalamitné stromy a pripraví sa rozčleňovanie 
porastu a hlavne na niektorých redších plochách sa prevedie pomiestna príprava 
pôdy pre prirodzené zmladenie. Porast je  veľmi súci na prebudovu z podrastového 
hospodárskeho spôsobu na jednotlivo výberkový spôsob hospodárenia. Veľmi dobre 
je zastúpená stredná vrstva porastu. 
 

Porast 240 11 
 

Charakteristika ( 2001 – 2010 ) 
1.etáž : výmera 11,42 ha, vek 110 r., zakmenenie 0,8 sklon 40 %, expozícia 
SV, zastúpenie bk 48, sm 26, jh 17, sc 5, js 4,ojedinele jd, bh. Zmiešanie ne –
pravidelné. Porast uznaný pre zber semena. 
Celková zásoba porastu 7683 m 3, zásoba na ha 538 m 3. 
2. etáž : výmera 2,86 ha, vek 5 r., zakmenenie 0,5, zastúpenie drevín js 55, 
bk25, jh 20, zmiešanie jednotlivo až skupinovité, ojedinele sm, jd. 
 

Predpis LHP ( 2001 – 2010 ) , v 1.etáži. 

Maloplopšný, skupinový, clonný rub, šírka na 2 výšky porastu, dorub vyu- 
žiť prirodzené zmladenie. Nezmladené miesta doplniť. Ťažba obnovná, predpis 1500 
m3, 2,23 ha. Spracované kalamitou r.2002 ,183 m3, r.2003  70 m3, r.05 108 m3, spolu 

vyťažené kalamitou 361 m3.Do konca 
decénia je potrebné podľa plánu 
spracovať 1150 m3. Aj v tomto poraste 
bude do konca decénia prevedená 
prebudova z podrastového 
hospodárskeho spôsobu na jednotlivo 
výberkový hospodársky spôsob. 
Samotná ťažba bude vyznačená v roku 
2006 a prevedená v roku 2007 a potom 
postupne do konca decénia. Porast bude 
rozčlenený linkami, na 30 bm 
a jednotlivý výber poškodených, 
netvárnych a kalamitných drevín. Dva 
zásahy do konca decénia. Približne 
100m3 na 1 ha ( započítané aj m3 z liniek 
).Šetriť druhú vrstvu, ktorá v niektorých 
častiach porastu chýba, z drevín hlavne 
jedľu, ktorá je ojedinele zmiešaná. 
V druhom zásahu sa už bude 
zameriavať na svetlostný prírastok, 
uvoľňovať priestor pre kvalitné jedince 
v hornej a strednej vrstve. Chrániť 
prirodzené zmladenie a strednú vrstvu, 

ktorá v poraste je menej zastúpená. V poraste bude prevádzaný rozrez surových 
kmeňov, približovanie koňmi a UKT. 
V 2 etáži sa po ťažbe odstránia poškodené jedince. Zásah sa zameria na šetrenie sm  
a hlavne jd, ktoré sú utláčané ostatnými drevinami, hlavne jaseňom. 
V 1.etáži vytvárať, ( podľa možností ), hlúčiky listnaté zvlášť od ihličnatých. 

Technologický postup : 
Ťažba JMP, približovanie koňmi a ŠLKT jednotlivo, metóda krátených stromov. 



Dlhodobý zámer : 
Porast bude dlhodobo vychovávaný pozitívnymi úrovňovými zásahmi s dlhou 
obnovnou dobou, nepretržitou s cieľom vytvoriť vertikálne a horizontálne členený 
následný porast. Cieľom je zabezpečenie vyššieho podielu kvalitných a hrubších 
sortimentov. Využiť prirodzenú obnovu lesa. Prebudova na výberkový les. 
Technologický nákres porast č. 240 11 : 
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PRO-SILVA  HUKAVY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

        

Č. porastu  (ako celok) t.j. 117 118 120 240 
 
239 

 celk. plocha (vrátane 2.(3) etáže  Ha 9,60    3,24     15,52 14,28 13,03 

zásoba na ha (všet.etáží) m3 512 570 599 538 558 

Príslušnosť k HSLT   411 411 511 
 
411 

411 

Z
m
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n
a
 n

á
k
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d
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a
ž
b
o
v
ú
 č
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n
o
s
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predpísaný rozsah ťažby m3 900 300 500 1500 2100 

navrhovaný rozsah ťažby m3 500 250 350 900 1800 

Kalkulácia na pôvod. spôsob 
vykonania 

na 1 m3 Sk 176 150 145 180 180 

na celý obj. Sk 88000 37500 50750 162000 324000 

Kalkulácia na zmen. spôsob 
vykonania 

na 1 m3 Sk 210 173 155 220 220 

na celý obj. Sk 105000 43250 198000 198000 396000 

Rozdiel nákladov 
v Sk Sk 17000 5750 3500 36000 72000 

v % % 19 15 7 22 22 

Z
m

e
n
a
 n

á
k
la

d
o
v
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a
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e
s
to

v
a
te

ľs
k
ú
 č

in
n
o
s
ť 

Náklad na 1 ha zabezpeč. MLP 

z um.ob. Sk 99675 99675 95247 99675 99675 

z pr. ob. Sk 21023 21023 20670 21023 21023 

Prepis obnovy 

umelá ha 0,55 0,13 0,05 1,12 1,88 

prirodz.  ha 0,85 0,19 0,47 0,28 1,90 

Predpokl. obnovy 

umelá ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 

prirodz.  ha 1,40 0,32 0,52 1,40 3,48 

Náklad na zabezpeč.porastu 

pôv.sp. Sk 73321 16951 14477 117522 227339 

zmen.sp. Sk 29432 6727 10748 29432 103060 

Rozdiel nákladov 

v Sk Sk -43889 -10224 -3728 -88090 -124279 

v % % -60 -60 -26 -75 -55 

P
re

d
p
o
k
l.
 

z
m
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v
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e
lk

o
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á
k
la

d
e
c
h
 Celk. náklad 

pôv.sp Sk 161321 54451 65227 279522 551339 

zmen.sp. Sk 134442 49977 64998 227432 499060 

Rozdiel nákladov 

v Sk Sk -27389 -4477 -229 -52090 -52279 

v % % -17 -8 -1 -19 -9 

 



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

                    

Pora
st  
(1. 
por. 
skup
.) 

 
ploch
a 
(vráta
ne 
2.(3) 
etáže  

zás
oba 
na 
ha 
(vše
t.etá
ží) 

Vek 
(hor. 
etáž
e) 

Predpis LHP Návrh zmeny, resp. úpravy LHP Predpokl. zmena 
v nákladoch 

Oča
káv. 
zme
na 
vo 
výn
oso
ch 

Realiz
ácia v 
rokoch 

chara
kt. 
zásah
u 

poč. 
zás. 
v de
c.  

intenzi
ta 
zásah
u 

Prepis 
obnovy Príto

mn. 
prir.z
ml. 

char
akt. 
zása
hu 

poč. 
zás. 
v 
dec.  

inte
nzit
a 
zás
ahu 

 Predpokl. 
obnovy  

ume
lá 

prirod
z.  

 
umel
á  

 
prirod
z.   

na 
ťažb
u 

na 
pest
. 

spol
u 

č.  ha  m3       % ha ha 

% 
ploch
y     % ha ha % % % %   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

117 
      
9,60     512 100 MCR 2 18 0,55 0,85 30 VRJ 1 11 0 0,98 19  -60 -17  14  2007 

118 
    
3,24     570 100 

DO+
MCR 1 16 0,13 0,19 

20 
 VRJ 1 14 0 0,32  15  -60  -8  8  2007 

120 
    
15,52     599 105 MCR 1 5 0,05 0,47 20 VRJ 1 4 0 0,52  7  -26  -1  3  2007 

240 
  
14,28    538 110 

DO+
MCR 2 19 1,12 0,28 30 VRJ 1 12 0 1,40  22  -75  -19  10  2007 

239 
      
13,03     558 115 MCR 2 28 1,88 1,90 35 VRJ 1 24 0,30 3,48  22 -55  -9  10  2008 

účel zmeny                   

117 
 prebudova porastu na výberkový les, zvýšenie vyťaženej hmoty, využitie prirodzeného zmladenia, zachovanie genofondu drevín ,lepšie 
speňaženie hmoty 

118 
  prebudova porastu na výberkový les ,zvýšenie vyťaženej hmoty, využitie prirodzeného zmladenia, zachovanie 
genofondu drevín ,lepšie speňaženie hmoty        

120 
  prebudova porastu na výberkový les ,zvýšenie vyťaženej hmoty, využitie prirodzeného zmladenia, zachovanie 
genofondu drevín ,lepšie spenženie hmoty        

240 
  prebudova porastu na výberkový les ,zvýšenie vyťaženej hmoty, využitie prirodzeného zmladenia, zachovanie 
genofondu drevín ,lepšie spenaženie hmoty        

239 
   možnosť prírastku na tenších jedincoch, ťažba len rubne zrelých stromov, zvýšenie vyťaženej hmoty, lepšie speňaženie 
hmoty       

Vysv
.:  

 Do zoznamu sa uvedú všetky JPRL so zmenou, resp. úpravou predpisu hospodárskych opatrení v LHP , pričom charakter 
zásahu sa uvedie jednou z použitých skratiek    

Pou
žité  MCR    

malopološný clonný rub na 
stried.pás. DO dorub    

VŤ 
50+ 

výchovná ťažba 
nad 50 r.    

skra
tky  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. 

  
be
z 
zás
ah
u      

  SkCR    
skupinový 
clonný rub   ÚV 

účelový 
výber   

VŤ 
50+P
r 

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  

 
 
 


