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Zápisník PRO SILVA 
 
1. Regionálne zaradenie   
 

1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina:  Slovenská republika 
 

Lesná oblasť: 28 – Volovské vrchy 

Užívateľ :  Odštepný závod Košice 
 

Zemepisné súradnice:  48 45   s.z.š. 
                                     20 42   v.z.d. 

LHC:  Stará Voda 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 650 – 1080 m  

Názov:  Peklisko 
 

Prevládajúca expozícia: SZ 

Výmera: 102,97 ha 
 

Priemerný sklon: 50 % 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: mierne chladná 
 

Priem. ročné zrážky v mm: 900 mm 
 

Geologické podložie: fylit, bridlica 
 

Priem. roč. teplota v °C:  5,6 °C 

Prevládajúce pôdy: hnedá lesná pôda 
 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: FA n, AF n, FAc n, 
Fap n 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2000 

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: bk 45, jh 10, js 5 
 

I. – 30 %, II. - 10 %,  III. -20 %, 
IV. – 20 %, V. - 10 %, VI+ -   10 % 

ihličnaté: jd 30, sm 10 
 

Produkcia a ťažba: 

Zásoba  
 

Plánovaný etát ročný  3,8 m3/ha  

 
Priem. zásoba (odhad z LHP):   530 m3/ha 

 
z toho: úžitková hmota   95 %,   palivo 5 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm: 50 % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 7,59  

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

z toho prir. obnova 95 %, umelá obnova 5 % 

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 20 % 
 

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

 
 
 
 
 

 
 



 
 

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko + 

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  



 

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA: 
 

Objekt vytvorený za účelom zvyšovania podielu prirodzenej obnovy, skvalitňovania 
a zvyšovania porastovej zásoby, za účelom optimalizácie vertikálnej a horizontálnej 
štruktúry a s tým spojeným zvyšovaním ekologickej stability.   Úplné prevládnutie 
prirodzenej obnovy sa  následne prejaví výrazným šetrením nákladov na 
pestovateľskú činnosť. 
 
 
 
 

 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej 
praxe: 

 
 
Obnovné ťažby  
V pláne hospodárskych opatrení LHP platného na roky 2003 až 2012 sa ako 
najčastejší obnovný postup vyskytuje maloplošný a veľkoplošný clonný rub s dvomi 
zásahmi za decénium, v menšej miere je navrhovaný dorub. Intenzita zásahov sa 
pohybuje v rozmedzí 10 až 15 %. 
Počas doterajšej platnosti LHP sa v uvedených JPRL vykonávala len náhodná ťažba 
vo výške 4 136 m3. 
Z ťažbových postupov sa využíva ťažba JMP s následným približovaním kone + 
ŠLKT  (30 %), lanovky +  ŠLKT ( 70 % ). Priemerný sklon je 50 %, terén členitý. 
 
Výchovné ťažby  
V JPRL č. 124 00 je predpis výchovnej ťažby nad 50 r. v množstve 100 m3 na celej 
ploche. Navrhovaná intenzita zásahu je 2,5%. 
V rámci spracovania kalamity tu bola vykonaná predrubná náhodná ťažba v 
množstve 737 m3, čo je intenzita výberu 19 %. 
 
Obnova lesa  
Predpísaná obnova lesa je v pomere  5 %  umelá  a  95 % prirodzená, z toho jedľa 
42 %,  buk 42 %, smrek   11 %,  javor horský 5 %. Umelá obnova lesa sa vykonáva 
jamkovou sadbou voľnokorenných sadeníc.  
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
Ochrana proti burine sa vykonáva v umele založených porastoch raz ročne po dobu, 
pokiaľ kultúra nespĺňa kritéria zabezpečenej kultúry. Proti zveri sa ochraňuje 
chemickým náterom ( Cervacol ) najmä jedľa a buk.  
 
Výchova prečistkami 
Predpis prerezávky je  dielci č. 121 02 -  1 x za decénium na ploche 2,00 ha. Zásah 
bude úrovňový. 
 
 
 



 
 

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA 
 
 
Základnou myšlienkou zmeny doterajšieho obhospodarovania na prírode blízke 
hospodárenie  od výchovy  mladín až po obnovu porastov  je zmena orientácie od 
porastu ako celku k jednotlivému stromu, ako nositeľovi prírastku, ktorý môže tento 
prírastok vytvoriť v maximálnom množstve vtedy, keď má na to potrebný rastový 
priestor. 
 
 
 
 
 
 
Obnovné ťažby  
 
Spôsob vykonania –  výberkový rub. 
Pri prebudove na výberkový spôsob  sú žiaduce 2 zásahy za 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 budú vykonávané podľa potreby a budú 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 a liniek s úpravou 
terénnych nerovností . Ťažba sa vykonáva smerovou stínkou k približovacím linkám, ktoré sú 
od seba vzdialené približne 60 m, v závislosti na teréne. Kmene budú prerezávané, aby pri 
približovaní spôsobili čo najmenšie škody na stojatých kmeňoch  alebo nárastoch mladín (je 
zabezpečený dôsledný náter poškodených stromov PELACOL-om). Približovanie bude 
vykonávané v kombinácii ŠLKT + kone (30 %) a ŠLKT + lanovky (70 %).  
 

 
 
Výchovné ťažby  
Vzhľadom na to, že na LS Hrable vykonávame  výlučne náhodné ťažby, výchovné ťažby do 
konca platnosti LHP ( r. 2012 ) neplánujeme vykonávať. 
 

 
 
Obnova lesa  
Prirodzená obnova tvorí 95 % celkovej obnovy lesa. Pre zabezpečenie žiaduceho 
drevinového zloženia bude potrebné citlivo pracovať so svetlom tak, aby agresívny buk úplne 
neprevládol a vytvorili sa podmienky aj pre obnovu jedle,  smreka, prípadne cenných 
listnáčov.  
 
 

Starostlivosť o mladé lesné porasty 
Keďže porasty budú obnovované prirodzene, plánujeme ochranu proti zveri a burine 
vykonávať len o výnimočných prípadoch. 

 
 



 
 
Výchova prečistkami 
V ihličnatých porastoch   – prvým zásahom prečistiť podúroveň (až 50 % redukciou), 
zameriame sa na odstraňovanie jedincov vrastavých tak, aby kvalitné úrovňové 
a podúrovňové jedince mali dostatočný priestor na rast. Z úrovne odstránime zdravotne 
a tvarovo nevhodné jedince.  
V listnatých porastoch – prvým zásahom zabezpečíme  odstránenie jedincov predrastavých 
a rozrastavých, ktoré by mohli potláčať kvalitné jedince v úrovni. Odstránime nekvalitné 
a poškodené jedince,.  

 
 
 
 

Demonštračné objekty 

 

 
Porast 114 

 

 

Charakteristika z LHP:  

1. etáž:  Výmera: 4,57 ha, vek: 85 r., zakmenenie: 0,7,  zastúpenie drevín: bk 10, sm 40, jd 40, 

jx 10 

Celková zásoba na ploche: 1 837 m3, z toho 402 m3/ha. 

 

Predpis súčasného LHP:  Bez zásahu. 

 

Doteraz vykonané : 

Predrubná  náhodná ťažba 190 m3. Intenzita výberu 10 %. 

 

Návrh zmeny LHP: 

Využiť nástup prirodzenej obnovy po celej ploche porastu /10 %/  výberkovým rubom 

skupinovým /VRS/, odstránením rubne zrelých jedincov nad vyspelejšími skupinami , tieto 

postupne odcláňať a tým porast výškovo aj hrúbkovo rozdiferencovať. Podporovať cenné 

listnáče. 

Výška ťažby 200 m3, intenzita 12 %.  

Predpokladané obnovné zastúpenie : jd  40, sm 20, bk 20, cl 20. Prirodzená obnova na ploche 
0,50 ha 

       .  
 

 



 

Porast 115 

 

 
Charakteristika z LHP:  

1. etáž:  Výmera: 11,11 ha, vek: 100 r.,  zakmenenie: 0,5,  zastúpenie drevín: jd 60, bk 30, sm 

5,  jx 5, 

2. etáž:  Výmera: 2,78 ha, vek: 5 r.,   zakmenenie: 0,2, zastúpenie drevín: bk 100.  

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 4 931 m3, z toho 355 m3/ha. 

 

Predpis súčasného LHP:  Pomiestna príprava pôdy. 

 

Doteraz vykonané : 

Rubná náhodná ťažba 157  m3. Intenzita výberu 3 %. 

 

Návrh zmeny LHP: 

Výberkový rub jednotlivý /VRJ/. Výška ťažby 955 m3,  2 zásahy v decéniu, intenzita výberu 

20 %. 

Využiť nástup prirodzenej obnovy po celej ploche porastu /25 %/.  Odstrániť rubne zrelé 

jedince, porast výškovo aj hrúbkovo rozdiferencovať. Podporovať cenné listnáče. 

Predpokladané obnovné zastúpenie : jd  40, bk 30, sm 10, cl 20. Prirodzená obnova na ploche 

2,70 ha. 

 

         
 

 
 



Porast  121 

 

Charakteristika z LHP:  

1. etáž:  Výmera: 5,28 ha, vek: 110 r.,  zakmenenie: 0,5,  zastúpenie drevín: jd 80, bk 15, sm 5  

2. etáž:  Výmera: 5,29 ha, vek: 10 r.,   zakmenenie: 0,5 zastúpenie drevín: bk 50, br 30, sm 20  

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 3 573 m3, z toho na ha   338 m3/ha. 

 

Predpis súčasného LHP:  

Veľkoplošný clonný rub, 2 zásahy, predpis ťažby 2800 m3, obnova na ploche 4,14 ha ( z toho 

prirodzene 3,14 ha ), intenzita zásahu 78 %. 

 

Doteraz vykonané : 

Rubná náhodná ťažba 611 m3. Vykonaná intenzita 17 %. 

 

Návrh zmeny LHP: 

Využiť nástup prirodzenej obnovy po celej ploche porastu / 45 %/  výberkovým rubom  /VRJ/ 

rubne zrelých jedincov nad vyspelejšími skupinami , tieto postupne odcláňať a tým porast 

výškovo aj hrúbkovo rozdiferencovať.  

V uvoľnenej spondej etáži  prečistkou redukovať buk v prospech jedle, smreka a cenných 

listnáčov. 

Výška ťažby 900 m3, intenzita zásahu 30 %, 2 zásahy v decéniu. Predpokladané obnovné 

zastúpenie:  bk 50, sm 20, jd 20, CL 10. Prirodzená obnova 2,50 ha.   

 

 
 

 



Porast 126 

 

Charakteristika z LHP:  

1. etáž:  Výmera: 13,84 ha, vek: 80 r.,  zakmenenie: 0,8,  zastúpenie drevín:, bk 50, sm 30, jd 

15, jh 5 

Celková zásoba: 5 204 m3, z toho 376  m3/ha. 

 

Predpis súčasného LHP:  Bez zásahu. 

Doteraz vykonané : Predrubná náhodná ťažba 315 m3, intenzita 6 %. 

 

Návrh zmeny LHP:  

Výberková prebierka za účelom prebudovy porastu. Výška ťažby 830 m3, intenzita zásahu 17  

%, 2 zásahy v decéniu.  

Cieľom výberkovej prebierky je výškovo diferencovaná, stupňovitá výstavba porastu, 

podpora vitálnych a  kvalitných jedincov, vytvorenie prirodzenej obnovy a jej udržanie. Po 

priblížení sa k štruktúre výberkového porastu, výberkovú prebierku nahradí výberkový rub 

zameraný na ťažbu stromov cieľových dimenzií. 

Predpokladané obnovné zastúpenie: bk 40, sm 30, jd 20, cl 10. Prirodzená obnova 2,20 ha. 
 

 
 
        

 
 



Porast  128 

 

 

Charakteristika z LHP:  

1. etáž:  Výmera: 9,76 ha, vek: 80 r.,  zakmenenie: 0,8,  zastúpenie drevín: bk 60, sm 25, jd 15 

2. porastová skupina. Výmera: 0,51 ha, vek: 2 r.,   zakmenenie: 0,8, zastúpenie drevín: bk 40, 

jd 30, sm 30  

Celková zásoba na ploche: 3 445 m3, z toho 353 m3/ha. 

 

 

Predpis súčasného LHP:  

V redších skupinách na Z okraji po zabezpečení obnovy maloplošný clonný rub v pásoch 

širokých  na 2 výšky porastu, dorub, založiť 2 východiskách obnovy, čiastková obnovná doba 

10 rokov. Predpis ťažby 40 m3, obnova na ploche 0,51 ha ( z toho prirodzene 0,51 ha ), 

intenzita zásahu 1 %. 

 

Doteraz vykonané : 

Rubná náhodná ťažba 703 m3. Intenzita výberu 20 %. 

 

 

Návrh zmeny LHP: 

Využiť nástup prirodzenej obnovy po celej ploche porastu /15 %/  výberkovým rubom 

skupinovým /VRS/, odstránením rubne zrelých jedincov nad vyspelejšími skupinami , tieto 

postupne odcláňať a tým porast výškovo aj hrúbkovo rozdiferencovať.  

Výška ťažby 685 m3, intenzita výberu 25 %, 2 zásahy v decéniu. 

V druhej  porastovej  skupine  vykonať  prečistku,  pri ktorej sa podporia ihličnany /smrek, 

jedľa/. 

Predpokladané obnovné zastúpenie : bk 50, jd 30,  sm 20.  Prirodzená  obnova na ploche   

1,90 ha. 

 

 

 

 



 

 

 





 
 

 

 

                                     PRO SILVA PEKLISKO 

LS HRABLE 

 

 



 

 
Zoznam JPRL objektu Pro Silva - Peklisko 

 
 
 
 

 

 

JPRL Výmera 

114  00 4,57 

115  01 11,11 

115 02 2,78 

121  01 5,28 

121  02 5,29 

122 A 01 1,37 

122 A 02 12,35 

124  00 17,32 

125  00 18,79 

126  00 13,84 

128  10 9,76 

128  20 0,51 

S P O L U 102,97 ha 
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Dielec 122 
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