Objekt PRO SILVA
Mikulášová
LS Krásnohorské Podhradie
OZ Rožňava

Vyhotovil: Peter Farkas – vedúci LO,
Ing. Patrik Gallo – pestovateľ LS,
Mikulášová, september 2008.
Schválil: Ing. Oto Fehér, vedúci lesníckej výroby

Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie
1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina:
Slovenská republika
Užívateľ (OZ):
OZ Rožňava
LHC (LUC):
Krhásnohorské Podhradie
Názov:
Mikulášová
Výmera:
109,12 ha
1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť:
mierna chladná
Geologické podložie:
andezit, vápenec, dolomit
Prevládajúce pôdy:
hnedá lesná pôda

Lesná oblasť:
19 – Slovenský Kras
Zemepisné súradnice:
48° 37´ s. z. š., 20° 38´v.z.d.
Rozpätie nadmorskej výšky:
625 – 800 m n. m.
Prevládajúca expozícia:
S
Priemerný sklon:
30%
Priemerné ročné zrážky:
700 - 800 mm
Priemerná ročná teplota:
4 - 5 °C

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov:
Prírode blízke hospodárenie od roku:
Fp,Ftil
2008
Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté:
I. - 5%, II. - 5 %, IV. - 25%, V. - 55%,
BK - 65, JS - 5, JH - 2
VI.+ - 10%
ihličnaté:
Podiel etážových porastov (odhadom):
JD - 20, SM - 5, BO - 2, TX - 1
3,67 %
Zásoba:
Produkcia:
31 645 m3
plánovaný etát ročný 190 m3/ha
Priem. zásoba (odhad z LHP):
z toho:
290 m3/ha
úžitková hmota - 90%, palivo 10%
Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:
Plánovaná obnova celkom (z LHP):
60%
8,29 ha
Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:
z toho:
30%
prirodzená obnova - 90%,
umelá obnova - 10 %
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:
z toho:
10%
na voľnej ploche 10%,
pod clonou porastu 90%

Produkcia a ťažba bude zmenená po schválení výnimiek LHP, podiel prirodzenej
obnovy bude zvýšený.

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

Pestovanie porastovej zásoby, prednosť výchovy porastu pred obnovou
Výberkové hospodárstvo, forma
stromová
Ťažba podľa cieľových hrúbok
jednotlivých stromov alebo skupín
Holorubný hospodársky spôsob

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

+
+
+
+
+
Návrh génovej základne tisa obyčajného

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 bolo použité znamienko +

+
+

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA

Cieľom objektu Mikulášová je dosiahnuť skvalitnenie produkcie semennej suroviny
a drevnej hmoty, najmä tisa obyčajného (uvoľniť koruny nádejných jedincov), a tým
zabezpečiť jeho trvalú produkciu – maximalizovať podiel prirodzenej obnovy
prostredníctvom odstraňovania nežiaducich jedincov (rozkošatených a nekvalitných),
zabezpečenie prirodzeného zmladzovanie pôvodných zachovalých štruktúr porastov
v zastúpení BK, JD s jednotlivým zmiešaním JH, JS, BH.
Za týmto účelom je potrebné prispôsobiť spôsob hospodárenia tak, aby boli
vytvorené podmienky na zabezpečenie 100% - ného zmladenia týchto drevín a
v semenných rokoch spolupôsobením zabezpečiť dobré podmienky pre prirodzenú
obnovu.
Porasty v tomto objekte sa nachádzajú v NP Slovenský kras. Preto musí byť kladený
veľký dôraz na zachovanie všetkých zákonných podmienok stanovených v 3. stupni
ochrany prírody.
Cieľom lesu blízkeho obhospodarovania v navrhnutom objekte je aj skvalitňovanie
a zvyšovanie porastovej zásoby, vytváranie vertikálnej a horizontálnej štruktúry
a stability porastu. Predĺžením obnovnej doby a vhodnými výchovnými zásahmi
docieliť rôznorodejšiu vekovú štruktúru a členitejšiu priestorovú výstavbu porastov.
Pri obnovných ruboch je potrebné v čo najväčšej miere zaviesť výberkový a účelový
spôsob hospodárenia na dosiahnutie čo najlepšej porastovej štruktúry následného
porastu. Zároveň je potrebné z hľadiska biodiverzity celého lesného ekosystému
ponechať v porastoch biologicky aktívne drevo.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe
Obnovné ťažby
Prevládajúcim predpisom v doterajšom LHP bol MCR, VCR v striedavých pásoch na
dve výšky porastu a doruby po zabezpečení obnovy, čím sa vytvárali pásové formy
lesa. Spravidla išlo o 2 zásahy v decéniu s intenzitou zásahu od 4 – 44%. Používali
sa technologické postupy JMP, UKT, LKT a manipulácia jedným rezom na OM.
Obnovné ťažby boli obmedzované v dôsledku spracovania podkôrnikovej kalamity,
následkom čoho došlo k omeškaniu obnovy v zmladených porastoch.

Výchovné ťažby
Výchovné ťažby boli predpísané v porastoch nad 50 rokov jedenkrát, s intenzitou
zásahu 4 - 5 %. Predpisy boli zrealizované a boli postačujúce. Nad predpis bola
spracovaná iba vetrová a podkôrniková kalamita. Výchova bola zameraná na
zdravotný výber, podúrovňový a úrovňový zásah, stabilitu a kvalitatívny výber.

Obnova lesa
Obnova lesa bola plánovaná na 7,67 ha, z toho 3 % predstavuje umelá obnova
prevažne JD. Zalesňovanie ešte nebolo vykonávané.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Predpis v jednotlivých porastoch doporučoval vyžínanie buriny a ochranu proti zveri.

Výchova prečistkami
Predpis prerezávok: JPRL 8720 – 1,59 ha, 8730 - 0,57 ha.
V poraste 87 20 bol v roku 2003 zrealizovaný zásah na ploche 0,90 ha. Druhý zásah
je naplánovaný na rok 2008. Prvý zásah bol vykonaný intenzívnejšie za účelom
redukcie počtu prirodzeného zmladenia, druhý zásah by mal byť zameraný na
podporu uvoľnenia TX, JD a cenných listnáčov s prihliadnutím na postupné
uvoľňovanie jedincov.
Výchova prečistkami v poraste 8730 je naplánovaná na rok 2009 na ploche 0,57 ha.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA

Obnovné ťažby
Porasty, ktoré sú značne rozpracované (dielec 87 11), je potrebné dokončiť bežným
hospodárením. V ostatných obnovných porastoch je potrebné využiť plochy
s vyspelejším prirodzením zmladením, hlavne TX, a postupovať v skupinách so
skupinovým clonným spôsobom a účelovým výberom.
Ťažby je potrebné vykonávať jemnejším spôsobom, s rozrezávaním SKM pri pni, aby
sa obmedzilo poškodenie existujúceho prirodzeného zmladenia, vyťahovanie SKM
robiť UKT a LKT. Po ťažbe je dôležité zabezpečiť okamžité uvoľnenie prirodzeného
zmladenia od haluziny. Taktiež je potrebná technologická príprava pracovísk, ktoré je
potrebné zriaďovať podľa potreby približovacej linky.

Výchovné ťažby
Výchovné zásahy boli už rozpracované, takže v tomto decéniu (2002 – 2011) už
nepredpokladáme zásahy v daných porastoch. V nasledujúcom decéniu je potrebné
sa zamerať na skupinovú obnovu. Porasty, ktoré nie sú rozčlenené, stačí rozčleniť
linkami so šírkou 2 – 2,5 m s rozstupom 30 – 40 m.

Obnova lesa
V posledne vyhotovenom LHP bol predpis umelej obnovy cca 3 % hlavne pre JD. V
poraste 8711 sa snažíme dosiahnuť čo najväčší podiel prirodzeného zmladenia, preto
zalesňovať budeme len na extrémnych lokalitách (skaly, kamene), kde bolo slabšie
prirodzené zmladenie.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
V starostlivosti o mladé lesné porasty je potrebné vykonávať i naďalej ochranu proti
zveri a vyžínanie.

Výchova prečistkami
Doterajšie výchovné zásahy – prečistky boli vykonané 2 x za decénium. Zásahy sa
orientovali do úrovne. V prvom zásahu je potrebná dosť vysoká intenzita zásahu,
pretože porasty pochádzajú z prirodzeného zmladenia a ich početnosť predstavuje
do 30 ks jedincov /ár. Postupne však intenzita zásahu klesá v dôsledku zníženia
početnosti až na 5 – 10 ks/ár. Dôležité je zamerať sa na podporu TX. Porasty, ktoré
nie sú rozčlenené dostatočnou sieťou približovacích liniek, treba rozčleniť linkami
širokými 2 m s rozstupom 30 – 40 m.

Obhospodarovanie objektu PRO SILVA
Porast 80
1. Predpis
Charakteristika z LHP (2002 - 2011):
Výmera: 7,07 ha, vek: 105 rokov, zakmenenie: 08, expozícia: SV, sklon: 20%,
zastúpenie drevín: BK 65, JS 20, JD 10, SM 5.
Celková zásoba: 2418 m3, zásoba na ha: 342 m 3.
Plán hospodárskych opatrení podľa LHP:
Na juhu a v strede maloplošný clonný rub v pásoch na 2 výšky porastu, založiť dve
východiská obnovy, 2 zásahy v desaťročí. Pomiestna príprava pôdy, na východnom
okraji dorub, čiastková obnovná doba: 10 r., ťažbová plocha: 1,46 ha, naliehavosť: 1,
zalesňovanie s očakávaným prirodzeným zmladením: 1,46 ha, obnovné zastúpenie:
BK 7, JS 2, JD 1.
Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu:
Uplatnenie zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa.
Taxačné charakteristiky – rok 2002 :
Drevina
BK
JS
JD
SM

Výška
23
22
23
23

Objem m3
0,9
0,72
0,94
0,66

2. Vykonané
Obnovné ťažby: v dielci za obdobie platnosti
kalamita BK - 2 m3.

LHP bola vykonaná RN vetrová

3. Návrh na obhospodarovanie v ďalších rokoch
Zámerom úpravy predpisu je vybrať nekvalitné jedince BK, JS, JD skupinovým
clonným rubom, na zvyšnej časti porastu presvetliť nad jestvujúcim prirodzeným
zmladením (skupinová obnova).
Skupinový výber, na juhu dorub nad zmladením, výber nekvalitných jedincov BK, JD,
dôraz klásť na podporu JD, zamerať sa na spolupôsobenie - na lepšie podmienky pre
ujatosť prirodzeného zmladenia JD. Na skalnatých miestach robiť zásahy s menšou
intenzitou viackrát za decénium s dôrazom na cieľové zastúpenie drevín za
účelom zosilnenia vekovej štruktúry a stability porastu. Počet zásahov v decéniu
podľa potreby.
4. Zámer
Zdôvodnenie ťažbových postupov:
Ako približovacie linky využiť už existujúce vozové cesty, v prípade potreby založiť
nové linky na vzdialenosť 30 – 40 metrov, mimo skalnatých miest na severnej strane
dielca – označiť ich farbou.
Obnova lesa:
Predpoklad prirodzeného zmladenia 90%, 10% umelá obnova. Očakávané drevinové
zloženie u hlavných drevín BK, JS, JD je zabezpečené z prirodzenej obnovy.
Vedľajšie dreviny zabezpečiť umelou obnovou.

Starostlivosť o MLP:
Hlavný dôraz klásť na ochranu MLP vyžínaním a na ochranu pred škodami
spôsobovanými zverou. Plecie výseky a prestrihávky realizovať podľa potreby.
Výchovou prečistkami uvažovať pri budúcej obnove LHP.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie približovacej trasy
približovanie - operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
približovanie - operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
určené OM
približovacia linka
maloplošný clonný rub - skupinový - 3 fázový
miesta osobitého významu

Porast 81
1. Predpis
Charakteristika z LHP 2002 - 2011:
Výmera: 3,90 ha, vek: 95rokov, zakmenenie: 0,8, expozícia: S, sklon: 60%,
zastúpenie drevín: BK 70, JD 30, tis pomiestne.
Celková zásoba: 1256 m3 , zásoba na hektár: 322 m3.
Plán hospodárskych opatrení podľa LHP:
Bez zásahu.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu:
Uplatnenie zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa a zachovanie genofondu
tisa obyčajného. Zámerom zmeny obhospodarovania je vybrať nekvalitné jedince BK
mierne uvoľniť jestvujúce prirodzené zmladenie tisa a zvýšiť prírastky jednotlivých
jedincov postupným uvoľňovaním koruny ako i skvalitneniť produkciu drevnej hmoty.
Návrh zmeny: maloplošný clonný rub skupinovou obnovou už v existujúcich
skupinách prirodzeného zmladenia.
Taxačné charakteristiky – rok 2002 :
Drevina
BK
JD

Výška
22
21

Objem m3
0,71
0,6

2. Vykonané
V dielci za obdobie platnosti LHP nebola vykonaná žiadna ťažba.
3. Návrh na obhospodarovanie v ďalších rokoch:
Pomiestny výrub jedincov BK (kvalitatívny výber) na jemné uvoľnenie jestvujúceho
zmladenia tisa a príprava porastu na zlepšenie prirodzeného zmladenia tisa pre
genofondovú zakladňu. Neskôr účelový výber na zlepšenie vekovej štruktúry
a stability porastu. Na skalnatých miestach bez zásahu. Uprednostniť hlavne
smerové stínky, približovanie dreva výhradne vo výrezoch RZ ( P – VM) a potom
UKT (VM – OM). Porast nie je potrebné rozčleniť z dôvodu blízkosti odvoznej cesty.
Počet zásahov v decéniu: podľa potreby.
4. Zámer
Zdôvodnenie ťažbových postupov:
Postupné uvoľňovanie existujúcich jedincov tisa so zameraním na výškový prírastok,
skvalitnenie drevnej hmoty, zachovanie genofondu tisa a pôvodných drevín,
zlepšenie semennej suroviny a produkcie týchto drevín.
Obnova lesa:
Docielenie 100% prirodzeného zmladenia. Očakávané drevinové zloženie u hlavných
drevín zabezpečiť z prirodzenej obnovy.
Starostlivosť o MLP:
Veľký dôraz klásť na ochranu proti škodám spôsobených zverou, vyžínať.
Naplánovať plecie výseky a prestrihávky podľa potreby. Výchovou prečistkami
uvažovať pri budúcej obnove LHP.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie približovacej trasy
približovanie - operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
približovanie - operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
určené OM
približovacia linka
účelový výber
miesta osobitého významu

Porast 82
1. Predpis
Charakteristika z LHP (2002 - 2011):
Výmera: 14,38 ha, vek: 105 rokov, zakmenenie: 0,8, expozícia: S, sklon: 15%,
zastúpenie drevín: BK 60, JS 20, JD 15, SM 5.
Celková zásoba: 4932 m3, zásoba na hektár: 343 m3.
Plán hospodárskych opatrení podľa LHP:
Vo vyspelejších skupinách maloplošný clonný rub v pásoch na 2 výšky porastu, 2
zásahy v decéniu, založiť 5 východísk obnovy a 3 východiská obnovy. Pomiestna
príprava pôdy, čiastková obnovná doba: 10 rokov, ťažbová plocha: 2,06 ha,
naliehavosť: 2, obnovné zastúpenie: BK 6,JH 2, JS 1, JD 1.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu:
Uplatnenie zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa.
Taxačné charakteristiky – rok 2002 :
Drevina
BK
JS
JD
SM

Výška
23
21
22
21

Objem m3
0,69
0,49
0,76
0,43

2. Vykonané
V dielci za obdobie platnosti LHP bola vykonaná náhodná ťažba RN vetrová
BK - 3 m3, RN podkôrniková SM – 61 m3.
3. Návrh na obhospodarovanie v ďalších rokoch
Pomiestny výrub nekvalitných jedincov BK, skupinovite uvoľňovať miesta so silným
výskytom prirodzeného zmladenia s dôrazom na BK, JH, JS.
4. Zámer
Zdôvodnenie ťažbových postupov:
Ako približovacie linky využiť už existujúce lesné cesty – označiť ich farbou,
v prípade potreby porast rozčleniť pred začatím obnovy na vzdialenosť 30 - 40m.
Obnova lesa:
Predpoklad umelej a prirodzenej obnovy v %: 90% prirodzená obnova, 10% umelá
obnova. Očakávané drevinové zloženie u hlavných drevín je zabezpečené
z prirodzenej obnovy – vedľajšie dreviny zabezpečiť umelou obnovou.
Starostlivosť o MLP:
Vyžínať proti burine, ochrana zmladenia proti zveri, naplánovať plecie výseky
a prestrihávky podľa potreby. Výchovou prečistkami uvažovať pri budúcej obnove
LHP.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie približovacej trasy
približovanie - operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
približovanie - operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
určené OM
približovacia linka
maloplošný clonný rub - skupinový - 3 fázový
miesta osobitého významu

Porast 89
1. Predpis
Charakteristika z LHP (2002 – 2011):
Výmera: 10,63 ha, vek: 95 rokov, zakmenenie: 0,8, expozícia: S, sklon: 70%,
zastúpenie drevín: BK 65, JD 30, JS 5, tis pomiestne.
Celková zásoba: 3550 m3, zásoba na hektár: 334 m3.
Plán hospodárskych opatrení podľa LHP:
Bez zásahu
Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu:
Uplatnenie zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa. Zámerom zmeny
obhospodarovania je vybrať nekvalitné jedince BK, mierne uvoľniť jestvujúce

prirodzené zmladenie tisa a zvýšiť prírastky jednotlivých jedincov postupným
uvoľňovaním koruny a skvalitneniť produkciu drevnej hmoty.
Návrh na zmenu predpisu:
Maloplošný clonný rub skupinovou obnovou už v existujúcich skupinách
prirodzeného zmladenia, pomiestny výrub nekvalitných jedincov
Taxačné charakteristiky – rok 2002 :
Drevina
BK
JS
JD

Výška
21
19
23

Objem m3
0,73
0,44
0,76

2. Vykonané
V dielci za obdobie platnosti LHP bola vykonaná náhodná ťažba PN – podkôrniková
SM – 16 m3 , vetrová BK – 5 m3.
3. Návrh na obhospodarovanie v ďalších rokoch
Pomiestny výrub BK (kvalitatívny výber), jemné uvoľňovanie jestvujúceho zmladenia
tisa obyčajného a príprava porastu na zlepšenie prirodzeného zmladenia tisa pre
zachovanie genofondu, stability porastu a zosilnenie vekovej štruktúry porastu. Na
skalnatých miestach bez zásahu.
4. Zámer
Zdôvodnenie ťažbových postupov:
Dôraz na smerové stínky, zabránenie škôd na prirodzenom zmladení a stojacich
stromoch, približovať výhradne vo výrezoch RZ (P – VM) a UKT (VM – OM).
Postupné uvoľňovanie existujúcich jedincov tisa so zameraním na výškový prírastok
a skvalitnenie drevnej hmoty.
Obnova lesa:
Predpoklad umelej a prirodzenej obnovy v %: 90% prirodzená obnova, 10% umelá
obnova. Očakávané drevinové zloženie u hlavných drevín je zabezpečené
z prirodzenej obnovy .
Starostlivosť o MLP:
Veľký dôraz klásť na ochranu proti škodám spôsobených zverou, vyžínať.
Naplánovať plecie výseky a prestrihávky podľa potreby. Výchovou prečistkami
uvažovať pri budúcej obnove LHP.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie približovacej trasy
približovanie - operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
približovanie - operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
určené OM
približovacia linka
účelový výber
miesta osobitého významu
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