
 
 

 
 
 

Objekt PRO SILVA 
Drnava 

 
LS Krásnohorské Podhradie, OZ Rožňava 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vyhotovil: Igor Zagiba – odborný lesný hospodár 
 
Drnava, september 2006 
 
Schválil: Ing. Oto Fehér, vedúci lesníckej výroby 
 
 
 



 
Zápisník PRO SILVA 
 

1. Regionálne zaradenie   
 
1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovenská republika 
 

Lesná oblasť: 28A – Volovské vrchy 

Užívateľ (OZ): OZ Rožňava 
 

Zemepisné súradnice: 48° 40´ s. z. š.  
                                     20° 40´v.z.d.   

LHC (LUC): Krh.Podhradie  
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 
                                 400 – 575 m n. m. 

Názov: Drnava 
 

Prevládajúca expozícia: 
                                  J 

Výmera: 115,25 ha  
 

Priemerný sklon:  
                              25% 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: 
       Mierne teplá, s miernou zimou  

Priem. ročné zrážky: 650-750 mm 
                                

Geologické podložie: 
       Fylit, rula, porfýr,kremenec 

Priem. roč. teplota:  6- 7 °C 
                                   

Prevládajúce pôdy: 
       Hnedá lesná pôda 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: FQ,Fq 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2006 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: db 70, hb 28, bk 2 
 

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

ihličnaté:  
 

Podiel etážových porastov (odhadom): 
                     %                     

Zásoba  
 

Produkcia:  Plánovaný etát ročný  
     0,2    m3/ha  

Priem. zásoba (odhad z LHP): 
202 – 269 m3/ha 

z toho: úžitková hmota   90 %, palivo   10 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:      60      % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP): 
                                           2,29 ha 

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

z toho prir. obnova  50%, umelá obnova 50 %      

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:         10     % 
 

z toho na voľ. pl. 5 %, pod clonou por. 95  %      

Produkcia a ťažba bude zmenená po schválení výnimok LHP, zvýši sa aj podiel 
prirodzenej obnovy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 Génová základňa pre dz  

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: 
 
 
Odstraňovaním nežiadúcich jedincov HB ( rozkošatených, schopných trvalej 
semennej produkcie), dosiahnuť skvalitnenie produkcie drevnej hmoty a semennej 
suroviny, najmä DZ  ( uvoľniť koruny nádejných jedincov) , a tým zabezpečiť trvalú 
produkciu dreva a postupné zvyšovanie porastovej zásoby. Ďalej zväčšiť podiel 
prirodzenej obnovy u hlavných drevín DZ a BK. Naplánovaním plecích výsekov 
a prestrihávok zabezpečiť odstraňovanie nežiadúcich drevín, rozrastlíkov 
a predrastlíkov. V semennom roku zabezpečiť spolupôsobením dobré podmienky pre 
prirodzenú obnovu. 
 
 
Obnovné ťažby  
prevládajúce obnovné postupy – účelový výber a skupinovitý výber 
 
  
intenzita zásahu od 4 – 10 %. 
 
využiť smerovú stínku na pracovné polia, použiť univerzálny kolesový traktor  
 
Výchovné ťažby  
intenzita zásahu 5 % 
 
úrovňový zásah, s ohľadom na budúce cieľové stromy za účelom reprodukcie 
 
porasty rozčleniť na pracovné polia šírky do 40 m., šírka liniek do 3 m.  
 
odstraňovanie nežiadúcich jedincov HB , podpora kvalitných jedincov DZ zameraná 
na zlepšenie kvality a produkcie drevnej hmoty 
 
Obnova lesa  
  

zabezpečiť prirodzenú obnovu DZ, BK , zvyšné dreviny doplniť umelou obnovou – 
sadbou , použiť voľnokorenné sadenice, na extrémne stanovištia využiť obaľované 
sadenice 
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
 
uvoľňovanie prirodzeného zmladenia DZ , odstraňovanie HB zmladenia  
 

 
 
 
Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
 
Porasty bez predpisu LHP, teraz navrhované v zámere na vytvorenie objektu PRO 
SILVA. 

 
 
 
 
 



 
Obhospodarovanie objektu  PRO SILVA: 
 
Porast 348 
1.Predpis: (LHP 2002-2011) 
Výmera 20,26 ha, vek 110 r. zakmenenie 07, expozícia J, sklon 30%,LT: 2103 – Fq – 
chlpaňová kyslá dubová bučina, zastúpená na 90%.Zastúpenie drevín DZ 90, HB 5, 
BK 5. Génová základňa pre drevinu DZ.  
Celková zásoba 4377 m3, zásoba na ha: 216 m3,. 
Plán hospodárskych opatrení podľa LHP -  bez zásahu 
Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu ( uplatnenie zásad prírode blízkeho 
obhospodarovania lesa). 
2.Vykonané: 
Obnovné ťažby:V dielci za obdobie 20 rokov nebola vykonaná žiadna ťažba. 
3.Návrh na obhospodarovanie v ďalších rokoch: pomiestny výrub nekvalitných 
jedincov DZ  a HB, na celej ploche okrem skalnatých miest.  
Spôsob vykonania ďalších zásahov je pomiestnym výrubom. Počet zásahov 
v decéniu podľa potreby. Uvoľniť prirodzené zmladenie DZ a BK. 
4.Zámer: 
Zdôvodnenie ťažbových postupov: Ako približovacie linky využiť už existujúce 
vozové cesty – označiť ich farbou. Ťažbu HB realizovať stromovou metódou, hmotu 
využiť na štiepkovanie ( Biomasa). Na zvýšenie prírastkov DZ a BK uvoľniť kvalitné 
jedince. Výškový prírastok hlavných drevín je takmer ukončený, zamerať sa na 
skvalitnenie produkcie drevnej hmoty a semennej suroviny ( uvoľniť koruny 
nádejných jedincov). 
Obnova lesa:  
Predpoklad umelej a prirodzenej obnovy v % : 90% prirodzená obnova,10% umelá 
obnova. Očakávané drevinové zloženie u hlavných drevín DZ a BK je zabezpečené 
z prirodzenej obnovy – vedľajšie dreviny okrem HB zabezpečiť umelou obnovou  
( JM,LP, BO, SMC). 
Starostlivosť o MLP: Naplánovať plecie výseky a prestrihávky podľa potreby. 
Výchovou prečistkami uvažovať pri budúcej obnove LHP alebo podľa posúdenia 
OLH. 

 



 
 
Porast 352   
1.Predpis: ( LHP 2002- 2011) 
Výmera 7,93 ha, vek 90r., zakmenenie 0,7, expozícia J , sklon 40%, LT 2103 – Fq – 
70%, LT 2303 – FQ – 20%. Zastúpenie drevín DB 95, HB 5. Génová základňa pre 
drevinu DZ, RD 140r., OD 30r. Celková zásoba 1602 m3 – 202  m3/ha.  
Plán hospodárskych opatrení podľa LHP – bez zásahu. 
Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu : uplatnenie zásad prírode blízkeho 
obhospodarovania lesa 
2.Vykonané: 
Obnovné ťažby : V dielci za obdobie 20 rokov nebola vykonaná žiadna ťažba. 
3.Návrh na obhospodarovanie v ďalších rokoch: pomiestny výrub nekvalitných 
jedincov DZ  a HB na celej ploche, pri hrebeni a SV okraji bez zásahu.  
Spôsob vykonania ďalších zásahov je pomiestnym výrubom. Počet zásahov 
v decéniu podľa potreby. Uvoľniť prirodzené zmladenie DZ a BK. 
4.Zámer: 
Zdôvodnenie ťažbových postupov: Ako približovacie linky využiť už existujúce 
vozové cesty – označiť ich farbou. Ťažbu HB realizovať stromovou metódou, hmotu 
využiť na štiepkovanie ( biomasa). Na zvýšenie prírastkov DZ a BK uvoľniť kvalitné 
jedince. Zamerať sa na skvalitnenie produkcie drevnej hmoty a semennej suroviny  
( uvoľniť koruny nádejných jedincov). 
Obnova lesa:  
Predpoklad umelej a prirodzenej obnovy v % : 90% prirodzená obnova,10% umelá 
obnova. Očakávané drevinové zloženie u hlavných drevín DZ a BK je zabezpečené 
z prirodzenej obnovy – vedľajšie dreviny okrem HB zabezpečiť umelou obnovou 
( JM, LP, BO, SMC). 

            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) 



Starostlivosť o MLP: Naplánovať plecie výseky a prestrihávky podľa potreby. 
Výchovou prečistkami uvažovať pri budúcej obnove LHP alebo podľa posúdenia 
OLH. 

 
 
 
 

 
 

            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 353 
1.Predpis: ( LHP 2002 – 2011) 
Výmera 14,42 ha, vek 90 rokov, zakmenenie 07,expozícia J, sklon 30%, LT 2103 – 
Fq – 80%, 2306 – FQ – 10%. Zastúpenie drevín DZ 100%.Génová základňa pre DZ, 
RD  140 r., OD  30 r. Celková zásoba 3259 m3 – 226  m3/ha. 
Plán hospodárskych opatrení podľa LHP – bez zásahu 
Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu : uplatnenie zásad prírode blízkeho 
obhospodarovania lesa 
2.Vykonané: 
Obnovné ťažby:V dielci za obdobie 20 rokov nebola vykonaná žiadna ťažba. 
3.Návrh na obhospodarovanie v ďalších rokoch: pomiestny výrub nekvalitných 
jedincov DZ  a HB, na celej ploche okrem skalnatých miest.  
Spôsob vykonania ďalších zásahov je pomiestnym výrubom. Počet zásahov 
v decéniu podľa potreby. Uvoľniť prirodzené zmladenie DZ a BK. 
4.Zámer: 
Zdôvodnenie ťažbových postupov: Ako približovacie linky využiť už existujúce 
vozové cesty – označiť ich farbou. Ťažbu HB realizovať stromovou metódou, hmotu 
využiť na štiepkovanie ( Biomasa). Na zvýšenie prírastkov DZ a BK uvoľniť kvalitné 
jedince. Zamerať sa na skvalitnenie produkcie drevnej hmoty a semennej suroviny ( 
uvoľniť koruny nádejných jedincov). 
Obnova lesa:  
Predpoklad umelej a prirodzenej obnovy v % : 90% prirodzená obnova,10% umelá 
obnova. Očakávané drevinové zloženie u hlavných drevín DZ a BK je zabezpečené 
z prirodzenej obnovy – vedľajšie dreviny okrem HB zabezpečiť umelou obnovou ( 
JM,LP, BO, SMC). 
Starostlivosť o MLP: Naplánovať plecie výseky a prestrihávky podľa potreby. 
Výchovou prečistkami uvažovať pri budúcej obnove LHP alebo podľa posúdenia 
OLH. 

 



 
 
Porast 354 
1.Predpis:( LHP 2002 – 2011) 
Výmera 17,12 ha, vek 95r., zakmenenie 0,7,expozícia J, sklon 20%, LT 2306 FQ 
80% , LT 2103 Fq 20%. Zastúpenie drevín DZ 95%, HB 5. Génová základňa pre DZ. 
RD 130r., OD 30r. Celková zásoba 4040 m3 – 236  m3/ha.  
Plán hospodárskych opatrení podľa LHP – bez zásahu 
Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu : uplatnenie zásad prírode blízkeho 
obhospodarovania lesa 
Zámerom úpravy predpisu je vybrať nekvalitné jedince HB a DZ ( skupinový clonný 
rub na jednu výšku porastu) a presvetliť jestvujúce skupiny DZ a BK náletu  
( skupinová obnova). 
Návrh na zmenu predpisu: Maloplošný clonný rub skupinovou obnovou už  v 
existujúcich skupinách.  
2.Vykonané: 
Obnovné ťažby:V dielci za obdobie 10 rokov  bola vykonaná  ťažba náhodná vo 
výške 72 m3. 
3.Návrh na obhospodarovanie v ďalších rokoch: maloplošný skupinový clonný 
rub  Počet zásahov v decéniu podľa potreby. Uvoľniť prirodzené zmladenie DZ a BK. 
4.Zámer: 
Zdôvodnenie ťažbových postupov: Ako približovacie linky využiť už existujúce 
vozové cesty – označiť ich farbou. Ťažbu HB realizovať stromovou metódou, hmotu 
využiť na štiepkovanie ( Biomasa). Na zvýšenie prírastkov DZ a BK uvoľniť kvalitné 
jedince. Zamerať sa na skvalitnenie produkcie drevnej hmoty a semennej suroviny  
( uvoľniť koruny nádejných jedincov). 
 
 
 

            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) 



Obnova lesa:  
Predpoklad umelej a prirodzenej obnovy v % : 90% prirodzená obnova,10% umelá 
obnova. Očakávané drevinové zloženie u hlavných drevín DZ a BK je zabezpečené 
z prirodzenej obnovy – vedľajšie dreviny okrem HB zabezpečiť umelou obnovou  
( JM,LP, BO, SMC). 
Starostlivosť o MLP: Naplánovať plecie výseky a prestrihávky podľa potreby. 
Výchovou prečistkami uvažovať pri budúcej obnove LHP alebo podľa posúdenia 
OLH. 

 
 
 

 
 



 
 
Porast 355  
1.Predpis: ( LHP 2002 – 2011) 
Výmera 10,39 ha, vek 115 r., expozícia J, sklon 30 %, LT 2103 Fq 70%, LT 2305 FQ 
30%. Zastúpenie drevín DZ 100%, RD 140 r., OD 30 r. Celková zásoba 2649 m3 – 

255  m3/ha. 
Plán hospodárskych opatrení podľa LHP – bez zásahu 
Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu : uplatnenie  zásad prírode blízkeho 
obhospodarovania lesa 
2.Vykonané: 
Obnovné ťažby:V dielci za obdobie 10 rokov bola vykonaná náhodná  ťažba 24 m3. 
3.Návrh na obhospodarovanie v ďalších rokoch: pomiestny výrub nekvalitných 
jedincov DZ  a HB, na celej ploche.  
Spôsob vykonania ďalších zásahov je pomiestnym výrubom. Počet zásahov 
v decéniu podľa potreby. Uvoľniť prirodzené zmladenie DZ a BK. 
4.Zámer: 
Zdôvodnenie ťažbových postupov: Ako približovacie linky využiť už existujúce 
vozové cesty – označiť ich farbou. Ťažbu HB realizovať stromovou metódou, hmotu 
využiť na štiepkovanie ( Biomasa). Na zvýšenie prírastkov DZ a BK uvoľniť kvalitné 
jedince. Výškový prírastok hlavných drevín je takmer ukončený, zamerať sa na 
skvalitnenie produkcie drevnej hmoty a semennej suroviny ( uvoľniť koruny 
nádejných jedincov). 
Obnova lesa:  
Predpoklad umelej a prirodzenej obnovy v % : 90% prirodzená obnova,10% umelá 
obnova. Očakávané drevinové zloženie u hlavných drevín DZ a BK je zabezpečené 
z prirodzenej obnovy – vedľajšie dreviny okrem HB zabezpečiť umelou obnovou ( 
JM,LP, BO, SMC). 

            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) 



Starostlivosť o MLP: Naplánovať plecie výseky a prestrihávky podľa potreby. 
Výchovou prečistkami uvažovať pri budúcej obnove LHP alebo podľa posúdenia 
OLH. 

 
 
 

 
 
 
 

            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 356 
1.Predpis: ( LHP 2002 – 2011) 
Výmera 11,51 ha, vek 95 r., zakmenenie 0,7, expozícia J, sklon 30%, LT 2306 FQ 
50%, 2103  40%. Zastúpenie drevín DZ 60, HB 40. Celková výmera 2635 m3 – 218  
m3/ha. 
Plán hospodárskych opatrení podľa LHP – bez zásahu 
Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu : uplatnenie zásad prírode blízkeho 
obhospodarovania lesa 
2.Vykonané: 
Obnovné ťažby:V dielci za obdobie 10 rokov bola vykonaná náhodná  ťažba 20 m3. 
3.Návrh na obhospodarovanie v ďalších rokoch: pomiestny výrub nekvalitných 
jedincov DZ  a HB, na celej ploche.  
Spôsob vykonania ďalších zásahov je pomiestnym výrubom. Počet zásahov 
v decéniu podľa potreby. Uvoľniť prirodzené zmladenie DZ a BK. 
4.Zámer: 
Zdôvodnenie ťažbových postupov: Ako približovacie linky využiť už existujúce 
vozové cesty – označiť ich farbou. Ťažbu HB realizovať stromovou metódou, hmotu 
využiť na štiepkovanie ( Biomasa). Na zvýšenie prírastkov DZ a BK uvoľniť kvalitné 
jedince. Výškový prírastok hlavných drevín je takmer ukončený, zamerať sa na 
skvalitnenie produkcie drevnej hmoty a semennej suroviny ( uvoľniť koruny 
nádejných jedincov). 
Obnova lesa:  
Predpoklad umelej a prirodzenej obnovy v % : 90% prirodzená obnova,10% umelá 
obnova. Očakávané drevinové zloženie u hlavných drevín DZ a BK je zabezpečené 
z prirodzenej obnovy – vedľajšie dreviny okrem HB zabezpečiť umelou obnovou ( 
JM,LP, BO, SMC). 
Starostlivosť o MLP: Naplánovať plecie výseky a prestrihávky podľa potreby. 
Výchovou prečistkami uvažovať pri budúcej obnove LHP alebo podľa posúdenia 
OLH. 

 



 
 
 
Porast 357 
1.Predpis: ( LHP 2002 – 2011) 
Výmera 5,47 ha, vek 90 r., zakmenenie 0,7, expozícia J, sklon 15 %, RD 90 r., OD 30 
r., LT 3301 QF 40%, 2306 FQ 30%, 3311 Fp 30%.Zastúpenie drevín HB 60%, DB 
40%. Génová základňa pre DZ. Celková zásoba 1192 m3 – 218  m3/ha. 
Plán hospodárskych opatrení podľa LHP : Maloplošný clonný rub v pásoch šírka na 2 
výšky porastu, založiť 2 východiská obnovy, 2 zásahy v decéniu. Obnovu ukončiť za 
30 rokov. Obnovné zastúpenie BK 5, DZ 3, BO 2.Ťažba obnovná 500 m3  , ťažbová 
plocha 2,29 ha, z toho predpokladané prirodzené zmladenie 0,92 ha. 
2.Vykonané: 
Obnovné ťažby:V dielci za obdobie 20 rokov nebola vykonaná žiadna ťažba. 
3.Návrh na obhospodarovanie v ďalších rokoch: maloplošný clonný rub v pásoch  
4.Zámer: 
Zdôvodnenie ťažbových postupov: Ako približovacie linky využiť už existujúce 
vozové cesty – označiť ich farbou. Ťažbu HB realizovať stromovou metódou, hmotu 
využiť na štiepkovanie ( Biomasa). Na zvýšenie prírastkov DZ a BK uvoľniť kvalitné 
jedince. Výškový prírastok hlavných drevín je takmer ukončený, zamerať sa na 
skvalitnenie produkcie drevnej hmoty a semennej suroviny ( uvoľniť koruny 
nádejných jedincov). 
Obnova lesa:  
Predpoklad umelej a prirodzenej obnovy v % : 90% prirodzená obnova,10% umelá 
obnova. Očakávané drevinové zloženie u hlavných drevín DZ a BK je zabezpečené 
z prirodzenej obnovy – vedľajšie dreviny okrem HB zabezpečiť umelou obnovou ( 
JM,LP, BO, SMC). 
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Starostlivosť o MLP: Naplánovať plecie výseky a prestrihávky podľa potreby. 
Výchovou prečistkami uvažovať pri budúcej obnove LHP alebo podľa posúdenia 
OLH. 
 

 
 
Porast 360 
1.Predpis:( LHP 2002 – 2011) 
Výmera 5,52 ha, vek 90r.,zakmenenie 0,8, expozícia JZ, sklon 10%,LT 2306 FQ 
100%. Zastúpenie drevín HB 60%, DZ 40%. Génová základňa pre DZ. Celková 
zásoba 1485 m3 – 269  m3/ha. 
Plán hospodárskych opatrení podľa LHP – bez zásahu 
Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu : uplatnenie zásad prírode blízkeho 
obhospodarovania lesa 
2.Vykonané: 
Obnovné ťažby:V dielci za obdobie 20 rokov nebola vykonaná žiadna ťažba. 
3.Návrh na obhospodarovanie v ďalších rokoch: pomiestny výrub nekvalitných 
jedincov DZ  a HB, na celej ploche.  
Spôsob vykonania ďalších zásahov je pomiestnym výrubom. Počet zásahov 
v decéniu podľa potreby. Uvoľniť prirodzené zmladenie DZ a BK. 
4.Zámer: 
Zdôvodnenie ťažbových postupov: Ako približovacie linky využiť už existujúce 
vozové cesty – označiť ich farbou. Ťažbu HB realizovať stromovou metódou, hmotu 
využiť na štiepkovanie ( Biomasa). Na zvýšenie prírastkov DZ a BK uvoľniť kvalitné 
jedince. Zamerať sa na skvalitnenie produkcie drevnej hmoty a semennej suroviny  
( uvoľniť koruny nádejných jedincov). 
Obnova lesa:  
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Predpoklad umelej a prirodzenej obnovy v % : 90% prirodzená obnova,10% umelá 
obnova. Očakávané drevinové zloženie u hlavných drevín DZ a BK je zabezpečené 
z prirodzenej obnovy – vedľajšie dreviny okrem HB zabezpečiť umelou obnovou  
( JM,LP, BO, SMC). 
Starostlivosť o MLP: Naplánovať plecie výseky a prestrihávky podľa potreby. 
Výchovou prečistkami uvažovať pri budúcej obnove LHP alebo podľa posúdenia 
OLH. 

 
 
 
Porast 361 01 

1.Predpis: ( LHP 2002 – 2011) 
Výmera 11,98 ha, vek 90r.,zakmenenie 0,7, expozícia JZ, sklon 10%,LT 2306 FQ 
100 %. Zastúpenie drevín DZ 65, HB 30, BO 5. Génová základňa pre DZ. 
Celková zásoba 2564 m3 – 214  m3/ha. 
Plán hospodárskych opatrení podľa LHP – bez zásahu 
Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu : uplatnenie zásad prírode blízkeho 
obhospodarovania lesa 
2.Vykonané: 
Výchovné  ťažby +50: V dielci za obdobie 20 rokov nebola vykonaná žiadna ťažba. 
3.Návrh na obhospodarovanie v ďalších rokoch: PÚ +50 na celej ploche – 
nekvalitné jedince vyrúbať.  
4.Zámer: 
Zdôvodnenie ťažbových postupov: Ako približovacie linky využiť už existujúce 
vozové cesty – označiť ich farbou. Ťažbu HB realizovať stromovou metódou, hmotu 
využiť na štiepkovanie ( Biomasa). Na zvýšenie prírastkov DZ a BK uvoľniť kvalitné 
jedince. Zamerať sa na skvalitnenie produkcie drevnej hmoty a semennej suroviny  
( uvoľniť koruny nádejných jedincov). 
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Obnova lesa:  
Predpoklad umelej a prirodzenej obnovy v % : 90% prirodzená obnova,10% umelá 
obnova. Očakávané drevinové zloženie u hlavných drevín DZ a BK je zabezpečené 
z prirodzenej obnovy – vedľajšie dreviny okrem HB zabezpečiť umelou obnovou  
( JM,LP, BO, SMC). 
Starostlivosť o MLP: Naplánovať plecie výseky a prestrihávky podľa potreby. 
Výchovou prečistkami uvažovať pri budúcej obnove LHP alebo podľa posúdenia 
OLH. 
 
 

 
 
 
 
Porast 362a 01 

1.Predpis: ( LHP 2002 – 2011) 
Výmera 10,65 ha, vek 80r., zakmenenie 0,7, expozícia J, sklon 20%,LT 2306 FQ 
100%.Zastúpenie drevín DZ 80%, HB 20%, Celková zásoba 2407 m3 – 226  m3/ha. 
Génová základňa pre DZ. 
Plán hospodárskych opatrení podľa LHP – bez zásahu 
Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu :  uplatnenie zásad blízkeho 
obhospodarovania lesa 
2.Vykonané:Výchovná  ťažba +50:  V dielci za obdobie 20 rokov nebola vykonaná 
žiadna ťažba. 
3.Návrh na obhospodarovanie v ďalších rokoch: PÚ +50 na celej ploche   
4.Zámer: 
Zdôvodnenie ťažbových postupov: Ako približovacie linky využiť už existujúce 
vozové cesty – označiť ich farbou. Ťažbu HB realizovať stromovou metódou, hmotu 
využiť na štiepkovanie ( Biomasa). Na zvýšenie prírastkov DZ a BK uvoľniť kvalitné 
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jedince. Výškový prírastok hlavných drevín je takmer ukončený, zamerať sa na 
skvalitnenie produkcie drevnej hmoty a semennej suroviny ( uvoľniť koruny 
nádejných jedincov). 
Obnova lesa:  
Predpoklad umelej a prirodzenej obnovy v % : 90% prirodzená obnova,10% umelá 
obnova. Očakávané drevinové zloženie u hlavných drevín DZ a BK je zabezpečené 
z prirodzenej obnovy – vedľajšie dreviny okrem HB zabezpečiť umelou obnovou  
( JM,LP, BO, SMC). 
Starostlivosť o MLP: Naplánovať plecie výseky a prestrihávky podľa potreby. 
Výchovou prečistkami uvažovať pri budúcej obnove LHP alebo podľa posúdenia 
OLH. 
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