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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: 18 – Revúcka vrchovina 

Užívateľ (OZ): Revúca 
 

Zemepisné súradnice: 20° 06´v.d. 
                                    48° 31´ s.š. 

LHC: Ratková 
 

Rozpätie nadmorskej výšky:240– 510 m.n.m 

Názov: Drienok 
 

Prevládajúca expozícia: V, JV , SV ,  

Výmera: 379,35 ha 
 

Priemerný sklon: 45% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: mierne pásmo 

 

Priem. ročné zrážky v mm: 750 mm 
 

Geologické podložie: vápence s dolomitmi  
 

Priem. roč. teplota v °C: 6 °C 

Prevládajúce pôdy: hnedá pôda rankrová 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: QF – Qerceto - 
Fagetum (90%) FQ – Fageto – Quercetum 
(10%)  
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2010 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté:   BK 35, HB 29, DZ 21, DL 5, CR, 
2, OS 1, BR 1, JH 1, JP 1, JS 1, LM 1, LV+ 
 

I. -    7 %, II. -  6 %, III. -   2  %, 
IV. – 7%, V. -64  %, VI+ -14 % 

ihličnaté: BO 1, SM1, SC+ 
 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba:    109 705 m3 
 

Plánovaný etát ročný  4,3 m3/ha  

 

Priem. zásoba (odhad z LHP):   289 m3/ha 

 

z toho: úžitková hmota  98%, palivo 2% 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:  31% 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 

34,70 ha 

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:   66% 
 

z toho prir. obnova 67 %, umelá obnova 33 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:    3% 
 

z toho na voľ. pl. 0%, pod clonou por.  100  
% 
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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 + 
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Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA: 
 
     Objekt PRO SILVA Drienok je tvorený z dvoch ucelených celkov porastov v LHC 
Ratková a je súčasťou územia európskeho významu – Drienčanský kras. Ide 
prevažne o živné dubové bučiny s HB v podúrovni,  pestrého drevinového zloženia 
CR, BO, JS, JH, BR, OS, JP, LV, SM. 
     Nakoľko je objekt tvorený porastmi rôzneho veku, pestrého drevinového zloženia 
a nerovnomerne vyspelých jedincov je vhodné v týchto porastoch vytvoriť objekt 
PRO SILVA. Hlavným zámerom na jeho vytvorenie je zvyšovanie kvalitatívnej 
a kvantitatívnej produkcie porastov, trvalá možnosť ťažby rubne zrelých stromov. 
Cieľom je rešpektovať a využiť autoregulačné a rastové schopnosti tohto 
lesného spoločenstva, podporovať podmienky pre prirodzenú obnovu všetkých 
drevín nachádzajúcich sa v materskom poraste, formovať diferencovanú štruktúru 
porastov objektu pri minimálnych pestovných nákladoch. Daný cieľ možno dosiahnuť 
jemnejšími zásahmi – jednotlivým výberom po celej ploche porastov formou 
zdravotného a zušľachťovacieho rubu, čím sa podporia kvalitné a zdravé jedince. 
Ďalším zámerom na vytvorenie objektu je teda zachovanie trvalej existencie lesa 
aj z krajinotvorného hľadiska, zachovanie biodiverzity a prirodzenej druhovej 
skladby. 
 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:  
 
Obnovné ťažby  
 
     Prevládajúcim obnovným postupom v LHP z roku 1987 – 1996 bol maloplošný 
clonný rub v pásoch so šírkou na 2 výšky porastu s 2 zásahmi v decéniu, intenzita 
zásahu v predpisovej časti bola 30 % zo zásoby porastu a obnovná doba 30r. 
     V LHP z rokov 1997 – 2006 a 2007 – 2016 bol plánovaný okrajový clonný rub 
v pásoch na 2 výšky porastu, 2 zásahy v decéniu, intenzita 30%, obnovná doba 30r. 
     Ťažbové postupy:  

Ťažba dreva je vykonávaná JMP. Približovanie dreva sa vykonáva metódou 
surových kmeňov UKT (ŠLKT) v kombinácii s koňmi v závislosti od terénnych 
podmienok. Približovanie dreva lanovkovými technológiami a harvestormi zatiaľ 
neboli využívané. 
 
Výchovné ťažby  
 
     V porastoch +50r. LHP predpisuje 25 - 30 m3/ha, intenzita zásahu 9 – 16 % zo 
zásoby porastu. V porastoch -50r. LHP predpisuje 10 – 15 m3/ha, intenzita zásahu   
10 % zo zásoby porastu. 
     Spôsob vykonania:  

Zásah sa vykonáva prevažne v úrovni, v malej miere aj v podúrovni. 
Racionalizačné metódy sa neuplatňujú. Výchova sa zameriava na odstraňovanie 
nekvalitných a napadnutých stromov, úpravu drevinového zloženia a stabilitu 
porastu.   
 
Obnova lesa  
 
Podľa LHP v rokoch 1997 – 2006: 
Obnova lesa: 20,64 ha, z toho- 
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- prirodzenou obnovou 8,45 ha (41 %)- BK 3,44 ha, BO 0,33 ha, DZ 1,57 ha, 
HB 2,41 ha, SM 0,70 ha 

- umelou obnovou 12,19 ha (59 %)- BK 5,81 ha, BO 0,67 ha, DZ 5,56 ha, SC 
0,10 ha 

 
Podľa LHP v rokoch 2007 – 2016: 
 Obnova lesa: 34,70 ha, z toho- 

- prirodzenou obnovou 23,28 ha (67 %)- BK 14,34 ha, DZ 1,72 ha, HB 6,55 
ha, JH 0,48 ha, JS 0,19 ha, 

- umelou obnovou 11,42 ha (33 %)- BK 1,78 ha, DZ 6,50 ha, JH 2,51 ha, JS 
0,43 ha, SM 0,10 ha 

     
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
 
Ochrana proti burine: Vyžínanie sa prevádza 1-krát ročne, podľa potreby aj 2-krát 
vyžínaním a zašľapávaním, pričom sa odstraňuje malinčie, černičie, calamagrostis 
do doby zabezpečenia MLP. 
Ochrana proti zveri: vykonáva sa individuálne (repelentmi). 
Plecí rub a výsek krov: vykonáva sa za účelom podpory BK, DZ, a ďalších cenných 
listnáčov odstraňovaním OS, BR a HB. 
 
Výchova prečistkami 
 
Predpis prerezávok: prevažne 2-krát za decénium, podľa stavu porastu. 
Spôsob vykonania:  zásah v úrovni a nadúrovni negatívnym výberom (odstraňovanie 
predrastlíkov, rozrastlíkov, zdravotný, tvarový, druhový výber jedincov), jemnejšie 
zásahy s intenzitou do 20%. 
 

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA 
 

Hlavnou zmenou prístupu k obhospodarovaniu tohto projektu je vyhnúť sa 
naplánovaným okrajovým clonným rubom, ktoré nezohľadňujú rôznovekosť, 
nerovnomernú vyspelosť a pestré drevinové zloženie porastov. Realizovať teda 
jemnejšie zásahy na celej ploche a zásahy prispôsobiť stavu a možnostiam 
stanovišťa porastu,  zaoberať sa jednotlivými stromami v každej rastovej fáze. 
 
Obnovné ťažby  
 
Obnovné postupy:  - jednotlivý výber stromov po celej ploche porastu, prípadne 
jemnejšie formy podrastového hospodárskeho spôsobu – obnovné ruby na princípe 
maloplošného clonného rubu s dlhou obnovnou dobou (hlúčikový 2 – 3 stromy, 
skupinový do 0,20 ha) 
Počet zásahov v decéniu: 1 – 2 zásahy v decéniu podľa stavu porastu 
Intenzita zásahu: do 25% 
Zdôvodnenie obnovných postupov:  

Prechodom z okrajového clonného rubu na jednotlivý výber sa zabráni ťažbe 
kvalitných, no rubne nezrelých stromov stredných dimenzií. Odstránia sa vrastavé 
jedince z porastu, čím sa  uvoľnia koruny vytypovaných najkvalitnejších jedincov, čím 
sa zvýši ich hodnotová produkcia a stabilita (stromy s väčšou korunou majú hlbšie 
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korene). Ťažbou nekvalitných a poškodených stromov sa zvýši celkový zdravotný 
stav a kvalita budúcej produkcie.  

Jemnejšie formy maloplošného podrastového hosp. spôsobu (východiská 
nepravidelného tvaru, max. do 0,20 ha) sa použijú len v častiach porastov 
s nastupujúcim prirodzeným zmladením. Vytváraním časovo a priestorovo 
oddelených východísk sa umožní vznik a podpora plošne a časovo oddelenej 
prirodzenej obnovy širokého spektra drevín, čím sa podporí diferencovaná štruktúra 
porastu. 

V LHE bude forma obnovnej úmyselnej ťažby evidovaná pod skratkou SV 
(výberková skupinová), JV (výberková stromová), MP (maloplošná podrastová). 
Spôsob vykonania:  

V prvom rade sa vykoná technologická príprava pracoviska, zameraná na 
sprístupnenie porastu približovacími cestami, rozčlenenie porastov sieťou 
približovacích liniek (40m +-10m). Ťažba sa vykoná smerovou stínkou 
k približovacím linkám. Kmene sa budú podľa potreby pred približovaním krátiť už 
v poraste, aby nedošlo k poškodeniu stojatých stromov (prípadne poškodené stromy 
sa ošetria fungicídnym prípravkom). Približovanie sa bude vykonávať s UKT 
v kombinácii s koňom, vzhľadom k priechodnosti terénu. V objekte sú porasty vhodné 
na uplatnenie lanoviek. Na ťažbovú činnosť sa náklady zvýšia cca o 15%-20%. 
 
 
Výchovné ťažby  
 
Spôsob vykonania:. -  úrovňové prebierky s pozitívnym výberom, jednotlivý výber 
Intenzita zásahu: - zvýšiť intenzitu zásahu do 20 – 25 % (ojedinele až do 30 % 
v porastoch s podhodnotenou zásobou v LHP) v závislosti od dreviny, zakmenenia 
a veku porastu  
Rozčleňovanie: - dôkladné rozčlenenie porastov sieťou približovacích liniek 
v rozostupe (40m +-10m), širokých 3 m 
Zdôvodnenie výchovy:   

Úrovňovou prebierkou s pozitívnym výberom formovať koruny vytypovaných 
najkvalitnejších jedincov BK, DZ a HB, so zachovaním strednej vrstvy BK a HB, tým 
zvyšovať ich hodnotovú produkciu. 

Vzhľadom na to, že sa zvýši intenzita prebierok +50r. , bude potrebné 
v niektorých porastoch žiadať o zmenu predpisu ťažby. 
 
 
Obnova lesa  
 
     Zmenou obnovných postupov na jemnejšie sa očakáva zvýšenie prirodzeného 
zmladenia najmä BK a DZ ale aj cenných listnáčov a ostatných drevín až do 100 %. 
Umelá obnova sa uplatní len v ojedinelých prípadoch pri vnášaní do porastu 
stanovištne vhodných drevín ako napr. BO.  
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
 
     Použitím jednotlivého výberu a jemnejších foriem maloplošného podrastového 
spôsobu pri obnove porastov nebudú vznikať rúbane, preto mladé lesné porasty 
vzniknuté z prirodzenej obnovy zväčša nebude potrebné vyžínať (ochranou 
materského porastu sa zamedzí intenzívny prístup svetla a tým nástup rúbaňovej 
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flóry) a ochrana proti zveri sa obmedzí len na dreviny z umelej obnovy - BO. Plecie 
ruby v takto vzniknutých plôškach bude potrebné vykonať v menšej intenzite, len na 
podporu BK, DZ, BO na úkor HB. V už existujúcich MLP (vzniknutých po kalamite) 
bude potrebné realizovať zásah s vyššou intenzitou s rovnakým zámerom. V týchto 
častiach sa takisto budú realizovať prestrihávky zamerané na zníženie hustoty cez 
negatívny výber (zdravotný výber, poškodené jedince). V clone pod materským 
porastom je hustota nárastov nižšia, preto prestrihávky budú potrebné len minimálne. 
 
Výchova prečistkami 
 
     V skupinách mladín vzniknutých pod čiastočnou ochranou materského porastu sa 
bude vykonávať zásah nižšej intenzity v porovnaní s lesom vekových tried a bude 
obmedzený na odstraňovanie rozrastlíkov. Na plochách po kalamite sa bude 
realizovať prečistka vyššej intenzity  pri uplatnení negatívneho a pozitívneho výberu 
v úrovni s prihliadnutím na podporu BK, DZ, JH, BO, JS, voči HB, OS a BR. Bude 
nutné dôsledne rozčleňovať porasty približovacími linkami v rozostupe cca 30 – 40 
m, širokými 3 m. 
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Demonštračné objekty  
 
Porast 505  
 
Charakteristika (LHP 2007-2016): 

 Výmera Vek Zakmen. Zastúpenie 

I. etáž  11,13 ha      105 0,69       HB 35, BO 28, DZ 15, BK 10, CR 10, SM 2 
II. etáž 11,13 ha    10 0,60       HB 60, BK 30, JS 10 
 
Celková zásoba 3171 m3, zásoba 285m3 /ha. 

Predpis predchádzajúceho  LHP (1997 – 2006): 
OCR v pás. šír. na dve výšky porastu. Založiť dve východiská obnovy. Postupovať na 
Z. Pomiestna príprava pôdy, doplniť, vyžínať, chrániť proti zveri.  
 
Vykonané:  
V roku 1997  RN OH 44 m3, na ploche 0,15 ha, 
            2000 OÚ MP 135 m3, na ploche 0,62 ha, 
            2001 OÚ MP 455  m3, na ploche 1,85 ha, 
            2002 RN VT      7 m3, bez plochy, 
            2004 RN SU    62 m3, na ploche 0,12 ha, RN VT 15 m3, na ploche 0,05 ha, 
            2005 RN VT    76 m3, na ploche 0,34 ha, zalesňovanie 0,05 ha BK 400 ks, 
                                                                                                    0,33 ha PZ, 
            2006 RN SU  120 m3,na ploche 0,26 ha, PZ – 5,77 ha Dz. 
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Nový predpis LHP (2007 – 2016):  
Maloplošný skupinový clonný rub, šírka na 2 výšky porastu. Po ťažbe zalesniť, 
vyžínať, chrániť proti zveri, pomiestna príprava pôdy. Ťažba 950 m3, intenzita zásahu 
30%, obnovná doba 30r., obnova na ploche 1,78 ha, z toho PZ 0,93ha, 
predpokladané obnovné zastúpenie BK 30, DZ 10, HB 50, JS 10. 
 
Komentár: 
Porast je popisovaný ako rôznoveký, zmiešanie jednotlivé až skupinové, čiastočne 
rozčlenený. Porast je rozpracovaný OCR, vplyvom stanovišťa je miestami horšia 
kvalita porastu, na druhej strane sú v poraste kvalitné borovice. Na severnej časti 
porastu v rozpracovaných východiskách a plochách po náhodnej ťažbe sa nachádza 
prirodzené zmladenie HB, málo DZ. V južnej časti porastu v rozpracovaných 
východiskách sa nachádza prirodzené zmladenie BK, JH, JS, HB. Na severe sa 
nachádza súvislá plocha po kalamite. Plocha má charakter MLP, ktorý je tvorený 
prevažne HB s ojedinelým výskytom DZ. Plocha bola umelo doplňovaná BO, ktorá sa 
v konkurencii HB nepresadila. LHP neuvažuje s BO v obnovnom zastúpení. 
 
Návrh zmeny LHP: 
 Zásah prispôsobiť rôznorodosti – stavu a možnostiam stanovišťa porastu, teda  
nerealizovať MCR skupinový na dve výšky porastu. Je potrebné dokončiť rozčlenenie 
porastu. V rozpracovanom  východisku (SV časť porastu) dorúbať časť, kde sa 
nachádzajú rubne zrelé BO (odstránením len 2-3 ks už rubne zrelých stromov). Na 
ostatnej časti porastu jednotlivým výberom podporiť JS, kvalitného DZ a BO. V J 
časti, kde je vyššie zastúpenie BO realizovať presvetlenie a pripraviť pôdu pre 
prirodzené zmladenie odstránením hrabanky na minerálnu pôdu, čím sa pokúsiť 
o zmladenie BO a zachovanie jej zastúpenia v poraste. V MLP realizovať plecí rub 
a výsek zameraný na podporu DZ, BK , JS na úkor HB. Všeobecne pri zásahoch 
zachovať strednú vrstvu HB, ktorá plní výchovnú funkciu. 
 

Dlhodobý zámer:  
Zachovať pestré drevinové zloženie, rôznorodosť porastu, podporovať diferencovanú 
štruktúru v skupinách a zvyšovať kvalitu a kvantitu produkcie. 
 
 
Porast 457  
 
Charakteristika (LHP 2007-2016): 

 Výmera Vek Zakmen. Zastúpenie 

  1. etáž   10,65 ha  120 r.  0,7  DZ 31; HB 28, BK 18, DL 12, CR 11 
  2. etáž     3,04 ha    40 r.  0,2  HB 65, BK 20, DZ 10, DL 5 
  3. etáž     3,04 ha     10 r.     0,2        BK 55, HB 30, DZ 10, DL  
 
Celková zásoba  5 723 m3 /ha, zásoba 342m3 /ha 

Predpis predchádzajúceho  LHP (1997 – 2006): 
 

I etáž: Na západnej polovici malopl. holorub a dorub. Na východnej polovici 
dorub,založiť štyri východiská obnovy, zalesniť, doplniť, vyžínať, chrániť proti 
zveri.  
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    II etáž: Poškodené jedince vyrúbať. 
Vykonané:  
 
V roku 1997  RN 76,58 m3, na ploche 0,25 ha, 
            2004 OÚ MP 73,00 m3, na ploche 0,24 ha, 
            2005 OÚ MP 11,00 m3, na ploche 0,04 ha 
            2006 zalesňovanie 0,05 ha DZ 300 ks, PZ 1,61 ha  
 
Nový predpis LHP (2007 – 2016):  
I. etáž: Pokračovať od založených východísk, založiť ďalšie tri východiská obnovy 
okr. cl. rubom v pásoch,  a mapl. cl. rubom na dve výšky porastu, dorub. Po ťažbe 
zalesniť, vyžínať, chrániť proti zveri. Ťažba 1720 m3  plocha na zalesnenie 4,11 ha, z 
toho PZ 2,61 ha  
II. etáž: Pri presvetlení dolnej etáže, rúbať s hornou etážou. 
 
Komentár: 
 

 
Porast  sa nachádza v susedstve zrúcanín hradu Drienok a prechádza ním náučný 
chodník. Porast je veľmi rôznoveký, zmiešanie jednotlivé až skupinové, zakmenenie 
nerovnomerné, porast je miestami redší jednoetážový. Ojedinele sa vyskytujú JH, 
JS, JL, CS, JM. Súčasný predpis LHP neodráža skutočnosť, nakoľko porast nebol 
rozpracovaný východiskami. V poraste bolo založené jedno východisko obnovy          
(dorub)  iba na ploche 0,28 ha a vykonaná roztrúsená náhodná ťažba. Porast je 
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nedostatočne rozčlenený. V presvetlených  častiach spontánne nastupuje prirodzená 
obnova. 
Návrh zmeny LHP: 
Nerealizovať OCR a MCR  na dve výšky porastu. Porast vyžaduje sprístupnenie 
približovacími linkami po vrstevnici v prípade, že sa nepoužije ťažbová technológia- 
lanovka. V starších častiach porastu (S), kde nastupuje spontánne prirodzená 
obnova, realizovať maloplošný clonný rub v skupinách do veľkosti 0,20 ha. 
V častiach porastu, v ktorých sa nachádzajú skupiny prirodzeného zmladenia 
v spodnej etáži a rubne zrelé stromy v hornej etáži, uvoľniť zmladenie ťažbou 2 – 4 
stromov ( max. 0,20 ha). Na ostatnej ploche jednotlivým výberom zvyšovať kvalitu 
a kvantitu produkcie odstraňovaním poškodených, nekvalitných, vrastavých jedincov, 
druhú etáž zachovať. Zamerať sa na podporu DZ, DL, BK a ostatné cenné listnáče.  
 
Dlhodobý zámer:  
Z krajinotvorného hľadiska (oblasť často navštevovaná verejnosťou) zachovať porast 
na ploche čo najdlhšie. Nevytvárať výrazné východiská a zachovať pestrosť 
drevinového zloženia a rôznorodú štruktúru. Správnou výchovou porastu docieliť viac 
etážovú štruktúru na celej ploche porastu. 
 
 
Porast 516 A 
 
Charakteristika (LHP 2007-2016): 

 Výmera  Vek  Zakmen.  Zastúpenie 

   1. etáž     5,70 ha    20 r.    0,9     HB 40 BK 25, DZ 10,BO 10; JH 10, LV 5 

Celková zásoba  411 m3, zásoba na  

72 m3/ha.  

 

Predpis predchádzajúceho  LHP 
(1997 – 2006): 
Vo vyspelejších skupinách prerezávka 
2x, 1. zásah na zač. decénia, 
v mladších skupinách prerezávka 
koncom decénia, rozčleniť. 
 
Vykonané:  
 
V roku 1997 prerezávka vo 
vyspelejších skupinách na ploche 
2,50 ha. V roku 2002 prerezávka 
v mladších skupinách na ploche 5,69 
ha. 
 
Nový predpis LHP (2007 – 2016):  
V mladších a hustejších skupinách 
prečistka 2x, 1. zásah do 1. ½ 
platnosti LHP, vo vyspelejších 
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skupinách prebierka v 2. ½ platnosti LHP s intenzitou 14 %, na ostatnej ploche 
prečistka koncom platnosti LHP v posledných 3 rokov. Prvý zásah prečistka na 
ploche 2,00 ha. 
 
Vykonané:  
 
Komentár: 
Porast vznikol prevodom cez veľkoplošný holorub na 4 výšky porastu. V materskom 
poraste bolo 100 % zastúpenie HB. Následný porast vznikol na 50 % umelou 
obnovou DZ, BK a BO a prirodzenou obnovou HB. V súčasnosti je porast veľmi 
rôznoveký, miestami sa vyskytujú staršie skupiny, nerovnomerného zakmenenia, 
nerovnomerne vyspelý, ojedinele sa vyskytujú CS, CR, BZ, SC, OS. 
V súčasnosti je zastúpenie BK a DZ nižšie ako v popisnej časti LHP, v úrovni sa 
vyskytuje BK len ojedinele. DZ sa nachádza v poraste jednotlivo, BO, SC a JH s JS 
(v zamokrených častiach porastu) v skupinách.  
 
Návrh zmeny LHP: 
Navrhujeme zvýšiť intenzitu zásahu (na 12%) a zrealizovať ho na celej ploche 
porastu (prerezávka, prebierka) čo najskôr, zamerať sa na podporu drevín DZ, JH, 
JS, BO, SC. Je potrebné uvoľniť ich koruny v úrovni (pri DZ odstraňovať aj vrastavé 
jedince) odstránením okolitých jedincov, ďalej poškodených, nekvalitných stromov 
(HB, BO a SC). Cieľom pestovného zásahu je cez väčší prístup svetla zväčšovať 
osvetlenú časť koruny a tým formovať a zväčšovať objem. Cieľom zásahu je taktiež 
zvýšiť zastúpenie BK, ktorý sa nachádza pomiestne v podúrovni na úkor HB.  
 
Dlhodobý zámer:  
Systematickou výchovou – prebierkou v úrovni pozitívnym výberom stupňovať 
hodnotovú produkciu porastu;  ovplyvňovať drevinové zloženie porastu v prospech 
DZ, BK, BO a cenných listnáčov na úkor HB a budovať štruktúru typickú pre toto 
lesné spoločenstvo (DZ, BO, BK v úrovni s HB v strednej úrovni). 
 
 
Porast 517 
 
Charakteristika (LHP 2007-2016): 

 Výmera Vek Zakmen. Zastúpenie 

              18,48 ha       80 0,8            HB 50, BK 25, DZ 20, LV 5 

Celková zásoba 5082 m3, zásoba na  275 m3/ha.  

Predpis predchádzajúceho  LHP (1997 – 2006): 
Prebierka +50 r., 12,00 ha, 280 m3, intenzita  % 
 
Vykonané:     
V roku 2005    Vú +50r.       12,00 ha       313 m3, 
                         Pn   VT                                 3 m3. 
 
Nový predpis LHP (2007 – 2016):  
Okrem redších skupín prebierka o výmere 17 ha/ 425m3 s 9% intenzitou. 
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Komentár: 
Porast je tenká kmeňovina, je to 
veľmi rôznoveký porast, miestami sa 
nachádzajú staršie BK, DZ, HB 
predrastky, zmiešanie jednotlivé až 
skupinové, zakmenenie 
nerovnomerné, miestami redšie, 
miestami sa nachádza HB, BK, DZ 
podrast. Ojedinele sa v poraste 
vyskytujú dreviny CS, CR, DL, OS, 
BR, SM. Fenotypová kategória pre 
BK, DZ s LV je B, je to kvalitný porast. 
Na úpätí svahu je vyššie zastúpenia 
HB, ktorý sa nachádza aj v úrovni, DZ 
a BK sa tam vyskytuje len ojedinele, 
možnosti stanovišťa nie sú využité, 
celkovo je táto časť porastu hustejšia. 
 
Návrh zmeny LHP: 
Zvýšiť intenzitu prebierky na 12 %, 
zásah realizovať v úrovni, 
podúrovňové jedince s krycou 
a výchovnou funkciou ponechať. 
V hustejších častiach porastu sa 
zamerať na odstraňovanie 

poškodených a nekvalitných stromov 
(negatívny výber) a tiež vrastavých 
stromov a málo prirastavých, ktoré 
negatívne ovplyvňujú rastový priestor 
kvalitných stromov. V časti s vyšším 
zastúpením HB v úrovni zásahom 
podporovať DZ, BK a LV a postupne 
znižovať zastúpenie HB. Vo 
vyspelejších častiach porastu, ktoré sa 
vyznačujú dobrou kvalitou uvoľňovať 
koruny DZ odstraňovaním vrastavých 
a okolitých jedincov v úrovni. Koruny 
BK postačí uvoľniť odstraňovaním 
úrovňových jedincov. V týchto častiach 
predpokladáme spontánny nástup 
prirodzenej obnovy, čím sa porast viac 
rozdiferencuje.  
 
Dlhodobý zámer:  
Využiť možnosti stanovišťa, vyrovnať 
a zvyšovať kvalitu porastu po celej 
ploche. Zabezpečiť vyššiu kvalitu 
a kvantitu produkcie, stabilitu porastu. 
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