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Zápisník o objekte PRO SILVA 
 
 

1. Regionálne zaradenie  
 
 
1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina:               Slovenská republika 
 

Lesná oblasť:     Poľana            

  
Užívateľ (OZ):     Kriváň 
 

Zemepisné súradnice:           48°39´ s.z.š. 
                                              19°26´ v.z.d.    

LHC:                   Kyslinky 
 

 
Rozpätie nadmorskej výšky: 600-950 m    
                                               n.m. 

Názov:               Jasle 

 

 
Prevládajúca expozícia:        SZ      

 
Výmera:            181,88ha 
 
 

 
Priemerný sklon:                   40 % 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť:       chladná 
 

Priem. ročné zrážky v mm:   1000 mm 
 

Geologické podložie:  andezit, andezitové    
                                   tufy 
 

Priem. roč. teplota v °C:         5°C 

Prevládajúce pôdy:      hnedá lesná pôda 
 
 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
   
Skupina lesných typov: Abieto-Fagetum 

 
 
Prírode blízke obhospod. od r.: 2011 

 
Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 
 

 
Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté:  bk 20, jh 5, js 1, js 1, os,br + 
 

I. -  10%, II. -  4%, III. -  15%, 
IV. - 23%, V. - 46%, VI+ -  2% 

ihličnaté: sm 70, jd 4, sc, bo, dg + 
 

 
Produkcia a ťažba:        15 202 m³ 

Zásoba       77 388 m³    
 

 
Plánovaný etát ročný      8,4m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP):   425m3/ha                                  
 

z toho: úžitková hmota 96%,  palivo 4%  

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:      35% 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):   
                                                             24,41 
 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:  32% 
 

z toho prir. obnova 80%,umelá obnova 20%
  

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:        33% 
 

z toho na voľ. pl.  90%,pod clonou por. 10%            

 



 
 
 
 
 

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 vytvorený v lesných porastoch , kde prevláda rovnoveký smrekový porast, ktorý 
je dlhodobo ohrozovaný kalamitami rôzneho druhu, na najmä vetrovými. Plochy po 
kalamitných ťažbách boli obnovované prevažne umelou obnovou. 

Cieľom vytvorenia objektu je dosiahnuť vyššiu stabilitu porastov ich postupným 
rozvoľňovaním a tiež zvýšiť podiel prirodzenej obnovy lesa. 
 

 
Prístup k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
 
 
Obnovné ťažby  
 
Je potrebné sa zamerať sa na : 
1. sieť približovacích liniek, zvážnic, ciest a odvozných miest 
2. zdravotný a kvalitatívny výber 
3. rozdiferencovanie porastu 
4. práca so svetlom 
Spôsob vykonania – jednotlivý výberkový rub, skupinový výberkový rub. 
 
Pri prebudove na výberkový spôsob stačí 1 zásah na decénium, v ďalšom štádiu 1 až 2 
zásahy za decénium podľa stavu porastu. 
Intenzita zásahu:  Prvým zásahom, ktorý má charakter prípravného rubu, 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 les, kde je 
pomerne veľa tenkej hmoty. 
   
 

Výchovné ťažby  
 
Intenzita zásahu:  Zvýšenie % ťažby aspoň  na 15% zo zásoby porastu 
Spôsob vykonania: úrovňové zásahy, na zabezpečenie nezávislého rastu stromov – kvalita 
korún, výchova zameraná na úpravu drevinového zloženia, stabilitu porastov, kvalitu 
produkcie. Výberkovým rubom vykonávať ťažbu v hornej a strednej etáži. 
Rozčleňovanie:  20 – 30m linkami s uplatnením smerovej stínky 

 
 
Obnova lesa  
 

Prirodzená obnova prevládne, umelá sa stane len doplnkovým spôsobom alebo po 
kalamitách(cca na ploche do 10%). Pre zabezpečenie žiadúceho drevinového zloženia bude 
potrebné citlivo pracovať so svetlom tak, aby agresívny buk úplne neprevládol a vytvorili sa 
podmienky aj pre obnovu jedle a smreka.  
 
 
 
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 



 
 Jedľu, buk, smrek vo výberkovom spôsobe netreba chrániť proti burine ani proti zveri. 
Plecí rub a prestrihávku robiť za účelom redukcie počtu jedincov, stability a úpravy 
drevinového zloženia. 

 
 
Výchova prečistkami 
 
 V ihličnatých porastoch – prvým zásahom silno redukovať podúroveň , ale zachovať 
rozdiferencovanie porastu,  ďalšie zásahy realizovať v úrovni. 
 V listnatých porastoch – prvým zásahom zabezpečiť  odstránenie predrastlíkov a 
nekvalitných jedincov, jemne zasiahnuť aj v podúrovni, ďalšie zásahy  v úrovni.  

 
D e m o n š t r a č n é   o b j e k t y : 
 
 

Porast 363a00 

 
 
Charakteristika: 

Porast sa nachádza v nadmorskej výške 920 – 940m n. m. so severozápadnou 
expozíciou. Priemerný sklon porastu je 30%. Patrí do hospodárskeho súboru lesných 
typov živných jedľových bučín a prevádzkového súboru 511 62. 

Výmera: 1,34ha 
Vek: 70 rokov 
Zakmenenie: 0.70 
Zastúpenie drevín: BK 95%, JH 5% 
Zásoba na 1ha: 260m3 (bk 246m3, jh 14m3) 
Celková zásoba: 349m3 (bk 330m3, jh 19m3) 
  



Predpis PSL (2011-2021): 
 Jednotlivý výberkový rub s ťažbovou plochou 0,19ha a objemom ťažby 50m3 
(bk 45m3, jh 5m3). 
 

Drevina Taxačné charakteristiky v r. 2001 Taxačné charakteristiky v r. 2011 
 výška v m d1,3 v cm objem v m3 výška v m d1,3 v cm objem v m3 

BK 20 25 0,44 23 32 0,85 

JH    25 34 1,04 

 
Dlhodobý zámer a návrh hospodárskych opatrení:  

Nepretržitá obnovná doba, docieliť rôznovekosť, 100% prirodzené zmladenie 
v pomere BK 90% a JH 10%,  skvalitniť produkciu. Prvým zásahom docieliť 
rozdelenie porastu približovacími linkami na jednotlivé pracovné polia, a tým 
sprístupniť a sprehľadniť porast.   

 
Technologický postup:  

Ťažba JMP, výroba skm s rozrezom, približovanie P-OM  ŠLKT (UKT)  na OM 
Strmô – 300 m 
 

 
 
 
 
 

MIERKA 1:10 000 

            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 363b00 
 

 

 
 
Charakteristika: 
 Nadmorská výška porastu je 890 – 950m n. m. Expozícia je severná 
s priemerným sklonom 35%. Zaradený je do hospodárskeho súboru lesných typov 
513 vlhké jedľové bučiny a prevádzkového súboru 513 70. 
 Výmera: 3,61ha 
 Vek: 50 rokov 
 Zakmenenie: 0.80 
 Zastúpenie drevín: BK 50%, SM 40%, JH 5%, SC 5% 
 Zásoba na 1ha: 231m3 (bk 91m3, sm 119m3, jh 9m3, sc 12m3) 
 Celková zásoba: 834m3 (bk 329m3, sm 430m3, jh 32m3, sc 43m3) 
 
Predpis PSL (2011-2021): 
 Prebierka ne celej ploche porastu 3,61ha s intenzitou zásahu 15%. Celkový 
objem výchovnej ťažby je 125m3 (bk 35m3, sm 90m3).  
   
 

Drevina Taxačné charakteristiky v r. 2001 Taxačné charakteristiky v r. 2011 

 výška v m d1,3 v cm objem v m3 výška v m d1,3 v cm objem v m3 

BK 12 13 0,07 15 17 0,15 

SM 15 16 0,13 19 22 0,30 

JH 12 13 0,07 15 17 0,15 

SC 15 17 0,12 20 28 0,42 

 



  
Dlhodobý zámer a návrh hospodárskych opatrení:   

Dokončiť rozčlenenie porastu približovacími linkami. Pri výrube sa zamerať na 
zdravotný výber a odstrániť poškodené jedince. Prípadné poškodenia ostávajúcich 
stromov pri približovaní ošetriť. 
 
Technologický postup:  

Ťažba JMP, výroba skm, približovanie P-VM  kôň 50m,  VM - OM ŠLKT 500m 
na OM Strmô  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIERKA 1:10 000 

            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 361 00 
 

 
 
 
Charakteristika: 
 Porast severovýchodnej expozície s nadmorskou výškou v rozmedzí 880 – 
960m n. m. Sklon porastu 45%. Patrí do hospodárskeho súboru lesných typov 511 
živné jedľové bučiny a prevádzkového súboru 511 18. 
 Výmera: 6,82ha 
 Vek: 40 rokov 
 Zakmenenie: 0.80 
 Zásoba na 1ha: 240m3 (SM 152m3, BK 58m3, JH 17m3, DG 13m3) 
 Celková zásoba: 1 638m3 (SM 1 037m3, BK 396m3, JH 116m3, DG 89m3) 
 
Predpis PSL (2011-2021): 
 Prebierka okrem redších skupín na ploche 6,00ha. Intenzita zásahu 15%. 
Celkový objem výchovnej ťažby na danú plochu je 215m3 (SM 155m3, BK 50m3, JH 
10m3). 
 
 

Drevina Taxačné charakteristiky v r. 2001 Taxačné charakteristiky v r. 2011 
 výška v m d1,3 v cm objem v m3 výška v m d1,3 v cm objem v m3 

SM 14 14 0,09 20 19 0,25 

BK 11 10 0,04 15 14 0,10 

JH 12 11 0,05 16 15 0,13 

DG 18 25 0,39 25 33 0,93 

 



 
 
 Dlhodobý zámer a návrh hospodárskych opatrení:   
 Vykonať rozčlenenie porastu na pracovné polia. V hustejších skupinách 
vykonať prebierku so zameraním na zdravotný a kvalitatívny výber. Poškodené 
zostávajúce jedince ošetriť. 
 
Technologický postup: Ťažba JMP, výroba skm s rozrezom, menej aj v celých 
dľžkach,  približovanie P-VM  kôň 50m a VM-OM ŠLKT 500m na OM Strmô  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MIERKA 1:10 000 

            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 370 01 

 

 
 
Charakteristika: 
  Porast s nadmorskou výškou 720 – 920m n. m. sa nachádza na 
severozápadnej expozícii s priemerným sklonom terénu 40%. Zaradený je do 
hospodárskeho súboru lesných typov 511 živné jedľové bučiny a prevádzkového 
súboru 511 18. 
 Výmera: 12,58ha 
 Výmera etáže: 10,06ha 
 Vek: 95 rokov 
 Zakmenenie: 0.72 
 Celková zásoba: 7 283m3 (SM 6 755m3, BK 528m3) 
 Zásoba na 1 ha: 579m3 (SM 537m3, BK 42m3)  
 
Predpis PSL (2011-2021): 
 Skupinový výberkový rub s ťažbovou plochou 2,05ha. Objem ťažby v tomto 
decéniu je 1 450m3. Z toho smreka 1 300m3 a na buk pripadá 150m3.  
 
 

Drevina Taxačné charakteristiky v r. 2001 Taxačné charakteristiky v r. 2011 
 výška v m d1,3 v cm objem v m3 výška v m d1,3 v cm objem v m3 

SM 33 28 0,88 35 40 1,79 

BK 26 32 0,95 28 35 1,23 

 
 
 
 



Dlhodobý zámer a návrh hospodárskych opatrení:   
Zahustenie siete približovacích liniek, rozdiferencovanie porastu, podpora 

stability – zdravotný výber,  uvoľnenie cieľových stromov v skupinách za účelom 
vzniku, resp. podpory už vzniknutého prirodzeného zmladenia ale aj podpory 
prírastku najkvalitnejších jedincov.  
 
Technologický postup:   

Ťažba JMP, výroba krátených kmeňov, približovanie P-VM kone 100m, VM-OM  
ŠLKT (UKT) 900m, na OM Brdárka.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MIERKA 1:10 000 

            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) 



 

Porastová mapa objektu PRO SILVA  -  Jasle 

 

 

 

 



Zoznam porastov ProSilva  Jasle: 
 
341.00, 342.00, 343.00, 344.11, 344.12, 344.20, 344.30, 345.11, 345.12, 345.20, 
345.30, 346.01, 346.02, 347A01, 347A02, 347B00, 348.00, 349A00, 349B00, 
357A00, 357B01, 357B02, 358A01, 358A02, 358B00, 358C00,359A01, 359A02, 
359B00, 361.00, 363A00, 363B00, 368A00, 368B00, 370.01, 370.02, 371A00, 
371B00, 372.01, 372.02, 373.11, 373.12, 373.20, 374A00, 374B00, 375A00, 375B00, 
375C00, 376.00, 377.10, 377.20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


